Tarotová věštba
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idé milují věštby. Již od pradávných dob se snaží vypátrat jejich
nejednoznačné odpovědi, aby vypozorovali, jak se mají rozhodnout, a aby alespoň nahlédli do tajemství, která jim
přinese budoucnost. Věštecké systémy se objevují
ve všech kulturách v těch nejrozmanitějších podobách. Z mnohých vznikly hry, neboť jedno mají
věštby a hry společné: výsledek nesmí být předvídatelný, musí záviset na náhodě. Právě v tom se skrývá kouzlo hazardu, ale i napětí při věštbě z kostek,
mincí nebo karet.
Kořeny tarotových karet sahají až do nedohledné minulosti. Jejich původ je opředen mnoha tajemnými příběhy a legendami. Někteří lidé se domnívají,
že se karty objevily poprvé v Indii nebo v Egyptě, jiní
předpokládají, že mají svůj původ v Maroku. Stále
častěji narážíme při výzkumech na fakt, že je s největší pravděpodobností přinesli do Evropy cikánské
kmeny. Skutečné stopy ani doklady však pro toto tvrzení nemáme.
Nejstarší obecně známé karty, které svým uspořádáním a strukturou velice připomínají dnešní tarot,
pocházejí z počátku 15. století. Jedná se o překrásné
karty, které byly malovány ručně a jež byly určeny
pro vévody z Milána. Nesou také jméno svých majitelů a dodnes se jim říká Viscont a Sforz tarot. Slovo tarot bylo však v této době ještě neznámé. Karty
se jmenovaly jednoduše I Trionﬁ nebo se jim říkalo

7

také Hra trumfů. Teprve přibližně o sto let později
se objevuje italské slovo Tarocco, z nějž se vyvinulo
německé Tarock, ale také francouzské Tarot. Tímto
pojmem bývá dnes označována karetní věštba, v některých zemích však tarotové karty dodnes slouží
jako karty hrací.
Ale odkud slovo Tarot pochází a co znamenalo původně, nám zůstává skryto i nadále. Není jisté dokonce ani to, k čemu karty v daleké minulosti
sloužily. Mnohé nasvědčuje tomu, že byly po dlouhou dobu používány výhradně pro zábavu a ke hře
a že jejich tajemství, tedy jejich věštecký potenciál,
byl objeven teprve v 18. století v Paříži ženou jménem Antoine Court de Gébelin. Od této doby zájem
o tarot neustále stoupá a zároveň vzniká mnoho dalších variant karet. Za klasický je dnes považován
Tarot z Marseille, který rovněž existuje v různých
variantách. Za své jméno vděčí tomu, že tyto karty byly původně vyráběny ve francouzském městě Marseille. Mezitím se ale stala daleko známější
jiná vypodobnění tarotu – především významné
karty Arthura Edwarda Waita a Pamely Colman
Smith, jež vyšly v letech 1909–1910 v nakladatelství William Rider a syn. Dodnes stojí v čele
žebříčku tarotových karet a jsou známé a rozšířené
po celém světě.
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Poustevník

ve Viscont
a Sforz tarotu

v tarotu z Marseille

v Rider-Waite tarotu

v Crowleyho tarotu

Mnohé z četných rekonstrukcí, které se objevují
od 80. let 20. století, jsou očividně přizpůsobeny právě tomuto klasickému tarotu. Ale existují i zcela nová
tarotová zobrazení, jako například fascinující a rovněž
velice rozšířené karty Aleistera Crowleyho a Lady Friedy Harris, které vyšly v roce 1944.
Všechny zmiňované varianty můžeme použít k výkladu. Nemusíte mít strach, že by se některé karty k tomuto účelu nehodily, nebo že pomocí
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jedné varianty karet dosáhnete lepších, nebo naopak
horších, přesnějších, správnějších nebo zase nespolehlivějších odpovědí než při používání jiné sady.
Aby však člověk odpovědi karet porozuměl,
musí se zabývat jen jednou jedinou variantou. Neboť stejná karta nemusí mít v tarotu automaticky totožný význam. Proč by potom jinak existovalo tolik
nejrůznějších podob? Mezi některými taroty existují
dokonce propastné rozdíly ve významu, což ovšem
neznamená, že by jeden výklad musel být správný
a druhý špatný. Každý tarotový výklad je totiž sám
o sobě pravdivý, ucelený a konečný.
Sada tarotových karet se skládá celkem ze 78
karet, které se dělí nejprve do dvou hlavních skupin.
První skupina čítá 22 trumfových karet, které se někdy označují jako Velká arkána, což doslova znamená Velké tajemství. Ty tvoří jádro tarotu a kdykoliv
se mluví o tarotu jako o knize moudrosti ze starých
časů, pak je řeč právě o těchto 22 kartách. Pokud se
člověk naučí číst v symbolice, otevřou mu jejich obrázky a struktura vysoce hodnotné náhledy do samé
podstaty lidského bytí a poodhalí mu prastará témata a zastavení, která tvoří základ naší životní pouti.
Ostatních 56 karet se nazývá Malá arkána,
což překládáme jako Malé tajemství. Svým složením přibližně odpovídají dnešním hracím kartám.
Také ony se skládají ze čtyř barev, avšak namísto
křížů, pik, srdcí a kár tu najdeme hole, meče, kalichy a mince – symboly, které odpovídají čtyřem
středověkým stavům lidské společnosti. Meče znázorňují rytířský stav, kalichy patří duchovenstvu,
mince obchodníkům a hole vesnickému lidu. Každý
set sestává ze 14 karet. Obsahuje 10 číselných karet
od esa až po desítku, a dále 4 ﬁgurální karty: Krále,
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Královnu, Rytíře a Páže. Tyto karty nebyly po většinu své existence zobrazovány jako výpovědní, tak
jako jsme na to zvyklí u našich karet hracích. To se
změnilo teprve s objevením tarotu Rider-Waite, kde
byly poprvé vyobrazeny i karty Malé Arkány tak, že
bylo možné z jejich obrázků pochopit i jejich funkci. To je další z důvodů velké obliby těchto karet,
které jsou také hlavním předmětem této knihy.

Hrací karty:
křížová sedma

Tarot z Marseille:
Sedmička holí
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Rider- Waite tarot:
Sedmička holí

Jak najít v této
knize tu správnou
odpověď?

V

této knize je řeč tarotových karet
podána symbolicky tak, že si budete schopni na mnoho otázek odpovědět úplně sami. V některých
případech vás karty k odpovědi alespoň nasměrují.
Podstatnou roli při výkladu karet hraje samozřejmě
přesně a správně formulovaná otázka. Ze zkušenosti
vím, že tarot odpoví přesně tak, jak mu otázku položíte. Na jasnou otázku čekejte jasnou odpověď,
na žádnou nebo nejasně formulovanou otázku se však
odpovědi nedočkáte. Pokud bude vaše otázka míněna
vážně, karty vám i vážně odpoví, jestli ale bude vaše
otázka hloupá, stejná bude i odpověď. Položí-li někdo
dotaz „jen tak“, nemůže očekávat seriózní odpověď.
Avšak také otázka, ze které přímo čiší nějaké přání,
může vést k odpovědi, jenž nebude zrcadlit reálný
budoucí vývoj situace, ale pouze to, co chceme.
Pokud se chcete karet na něco zeptat, rozmyslete si nejdříve, co byste chtěli vědět, a hledejte poté
v přehledu odpovídající symbol. U některých otázek
lze najít odpověď hned u několika symbolů, které
vám pak vytvoří celistvou odpověď.
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Jako symbol meditace se karta ptá:
Tarotové karty vás mohou skutečně přimět k zamyšlení. Pokud se cítíte stísněni a hledáte důležitý úsudek, pak najdete
dobrou stopu právě v této rubrice.
V srdečních záležitostech karta radí:
Dobrá rada ve věcech lásky se skrývá
vždy pod symbolem srdce.
Pohledem do budoucnosti karta předvídá:
Pokud jste kartám nepoložili žádnou zvláštní otázku, naleznete v této kolonce všeobecný přehled a výhled do budoucnosti. Jinak
také platí pro téma, na něž při své otázce
myslíte.
Pokud se právě ocitáte v krizi, karta radí:
Zde najdete hlavně praktické návrhy, které
vám pomohou vyřešit problémy a postaví
vás znovu na nohy.
Jestliže nevíte, co byste dnes měli udělat,
karta vám navrhuje:
… jak byste měli tento den co nejlépe využít.
Karta vás povzbuzuje těmito výroky:
Pokud vám chybí důvěra, odvaha, naděje nebo jen pozitivní myšlení, pak berte
některou z vět, které najdete pod tímto
symbolem, jako povzbuzení. Stále si ji
znovu a znovu opakujte – ať už nahlas,
nebo v duchu –, napište si ji na papír, kte-
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rý si přilepte třeba na zrcadlo, nebo noste odpovídající kartu neustále při sobě, abyste si na ni často
vzpomněli.
Jakmile si svou otázku vyjasníte, můžete začít s vykládáním karet. Jestliže máte karty po ruce,
zamíchejte je, rozložte je před sebou obrázkem směrem dolů a poté vytáhněte levou rukou spontánně
jednu kartu z hromádky. Odpověď na otázku, kterou
vám karta přináší, si můžete přečíst v této knize. Pokud ale u sebe karty nemáte, nezoufejte, existují totiž další dva způsoby, jak můžete této knihy využít.
a) Lze ji použít jako knihu osudu, kterou otevřete na libovolné stránce, a karta, která se na ní nachází, vám odpoví na vaši otázku.
b) Jako věštby z ruky. V tomto případě byste
se měli nejprve rozhodnout pro ten „správný“ prst
vaší ruky. Tedy pro ten, který se nejlépe hodí k vaší otázce. V posunkové řeči neslyšících a stejně tak
i v chiromantii mají prsty následující význam: ukazováček = prst Jupiterův, (úspěch, růst, štěstí), všeobecné otázky; prostředníček = prst Saturnův, (povinnost a odpovědnost), otázky zaměstnání, prsteníček
= prst Apollonův, (krása, láska), otázky lásky a vztahů; malíček = prst Merkurův, (chytrost, obchodnická zdatnost), otázky obchodování.
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ukazováček = úspěch, růst, štěstí, všeobecné otázky.

prostředníček = povinnost a zodpovědnost, otázky
týkající se zaměstnání

prsteníček = krása, láska, otázky lásky a vztahů

malíček = chytrost, obchodnická zdatnost,
otázky týkající se obchodování

Zavřete oči, nechte levou ruku přejíždět volně po následující stránce a myslete přitom na svoji
otázku. Jakmile se vám ruka intuitivně zastaví, otevřete oči a podívejte se, na kterém čísle se zastaví
prst, jenž odpovídá tématu vaší otázky. Číslo pak
znamená stránku, která vám poskytne odpověď. Pokud váš prst zakrývá dvě čísla, pak najdete hlavní
část odpovědi na stránce, jejíž číslo je prstem přikryto z větší části. Druhá karta vám pak přinese doplňující informace. Pokud se váš prst zastaví mimo
číselné pole, promyslete si svou otázku ještě jednou
a pokus opakujte.
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Mág

„Všude, kde člověk musí osvědčit notnou
dávku umění, zdají se být jeho výkony
úplně jednoduché.“
Karlfried hrabě Dürckheim
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Mistrovství
Jako meditační prostředek se vás Mág ptá:
který úkol se vám vyplatí zvládnout? Kde
bych měl být aktivní a kde bych měl vyvinout
určitou iniciativu?
V srdečních záležitostech vám Mág radí:
poznejte, že všechno opravdu závisí na vaší
vůli. Utvářejte si svůj milostný život sami,
převezměte iniciativu.
Pohledem do budoucnosti Mág předvídá: dosáhnete úspěchu a to, co se vám ještě dnes jeví
jako problém, zanedlouho šikovně vyřešíte
a dosáhnete vysněného cíle.
Jestliže se právě nacházíte v krizi, Mág vám
radí: pohlédněte na svůj problém jako na
úkol, který se vám povede vyřešit právě teď.
Už na nic nečekejte. Buďte aktivní a nepolevujte, dokud se vám nepodaří dotáhnout jeho
řešení až do konce.
Pokud nevíte, co byste dnes měli dělat, Mág
vám navrhuje: převezměte iniciativu. Odvažte se udělat krok, který jste se doposud udělat
obávali. Může vám to přinést více užitku, než
si myslíte. Možná v něm dosáhnete dokonce
mistrovství.
Mág vás povzbuzuje těmito výroky: pomocí
síly, které se mi dostane shora, mohu svůj
život lehce ovlivnit a příznivě usměrnit. Své
úkoly zvládám.
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