Tøi metody výkladu pro všechny
typy otázek
Orákulum lásky
– pro otázky srdce

V této knize naleznete tøi výkladové metody, které vám pomohou zodpovìdìt všechny otázky, jež jsou
obecnì kartám kladeny. K tomuto
úèelu existují pro každou kartu
v rámci tìchto výkladových systémù
kompletní výkladové texty, takže
výpovìdi karty mùžete porozumìt i
tehdy, pokud je pro vás Tarot zatím
nìco naprosto nového.

Typické otázky, které lze zodpovìdìt tímto zpùsobem výkladu, jsou
napøíklad:
 Jaký typ vztahu ke mnì zaujímá
ten druhý?
 Jak to vypadá s naším vztahem?
 Co mohu pro náš vztah udìlat?

K tomu je tøeba rozložit ètyøi karty podle následujícího vzorce (význam
všech 78 karet na jejich jednotlivých pozicích najdete ve výkladové èásti knihy):

2
Co se dìje ve
vašem nitru

3
Jaký postoj
vùèi vám
zaujímá ten
druhý

1
O to
se jedná

4
Co vám radí
orákulum
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Kompas – ukazatel budoucnosti a pomoc pøi rozhodování

Rozšíøená forma
Jestliže nejste právì nadšeni vyhlídkami, které vám pøedstavil Kompas
v základní formì, bude záhodno
porozhlédnut se po jiných možnostech. K tomu si mùžete vyložit vždy
tøi další karty, které pokaždé spojíte
s jinou alternativou. Pokud jsou
vaše vyhlídky v zamìstnání spíše pochmurné, mohly by tyto alternativy
znít takto: Mám se porozhlédnout
po novém místì? Mám zaèít samostatnì podnikat? Mám požádat X o
pomoc? Tyto karty pøikládáte stále
novými smìry na pozicích 2, 3 a 4
v Kompasu.
Stojíte-li pøed urèitým rozhodnutím, mùžete si samozøejmì od samého zaèátku vytáhnout karty pro
rùzné možnosti. Chcete-li se tøeba
rozhodnout mezi pìti možnostmi
dovolené, vytáhnìte si ètyøi karty
pro možnost první a vždy tøi karty
pro každou další. Musíte si pouze
zapamatovat poøadí jednotlivých
eventualit, abyste vìdìli, které karty
se pojí s danou možností.

Tato metoda výkladu ukazuje ve
své jednoduché formì tendence a
vyhlídky urèité záležitosti.
V rozšíøené formì nám pøed zraky
pøivádí zajímavé alternativy a slouží
k orientaci a jako pomoc pøi rozhodování.

Základní forma
Typické otázky, které lze zodpovìdìt tímto zpùsobem výkladu, jsou
následující:
 Jaké jsou mé vyhlídky v zamìstnání?
 Jak se bude vyvíjet mùj vztah s X?
 Jak se vyvine má finanèní situace?
 Jaká bude má dovolená?
 Jaké mám perspektivy?
 Jak to vypadá s mým duševním/
duchovním/spirituálním vývojem?
 Jak to vypadá s láskou?
Vyložte ètyøi karty jednoduše za
sebou:

1
O to se
jedná

2
Tak se to
zapoène

3
Reakce

4
Kam to
smìøuje

Význam všech 78 karet na jejich
jednotlivých pozicích najdete ve výkladové èásti knihy.
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4f
Kam to
smìøuje

4g
Kam to smìøuje

3f
Reakce

4e
Kam to
smìøuje

3e
Reakce

3d
Reakce
4d
Kam to
smìøuje

4h
Kam to smìøuje

3g
Reakce

3h
Reakce

2f
Tak se to
zapoène

2g
Tak se to
zapoène

2h
Tak se to
zapoène

2e
Tak se to
zapoène

1
O to se
jedná

2a
Tak se to
zapoène

2d
Tak se to zapoène

2c
Tak se to
zapoène

2b
Tak se to
zapoène

3c
Reakce
4c
Kam to
smìøuje

3a
Reakce

4a
Kam to smìøuje

3b
Reakce
4b
Kam to
smìøuje

Pøi tomto zpùsobu výkladu vypoètìte kvintesenci jednotlivì pro každou z cest, a to za pomoci
karet 1, 2, 3 a 4. Karta 1 je tedy zapoèítávána pokaždé.
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Slepé místo – otázky týkající
se sebepoznání

2 = Slepé místo.
Zpùsoby chování, které u nás pozorují druzí, které si však my sami
– alespoò ne v takové míøe – neuvìdomujeme.
3 = Stín; to, co je skryté.
Stránky naší bytosti, které nám sice
jsou známy, které si však – aś už
z jakýchkoli dùvodù – necháváme
pro sebe, nebo je dokonce ukrýváme pøed zraky druhých.
4 = Velké neznámo.
Nevìdomé procesy a nevìdomé
hnací síly, které na nás pùsobí, aniž
by nám èi druhým byly známy.

Tato výkladová metoda slouží procesu sebepoznávání. Je odvozena
od schématu, kterému se v psychologii øíká „Johariho okno“*) a které
ukazuje ètyøi aspekty osobnosti.
Karty jsou pak vykládány následovnì**):

Co o sobì taza- Co o sobì tazatel ví
tel neví

Co vìdí
druzí o
tazateli

1
Co ví
každý

2
Slepé místo

Co druzí
o tazateli
nevìdí

3
Jak se sami
posuzujete

4
Velké neznámo

Postup pøi výkladu
Zaènìte s kartou na pozici 1, která
je nejsnadnìji pochopitelná. Poté si
pøeètìte, co je oním „Velkým neznámem“, symbolizovaným kartou na
pozici 4. V tomto poznatku vìtšinou
spoèívá vlastní hodnota celého výkladu, protože nevìdomé síly mají tu
nejvyšší pùsobnost. Vìtšinou je však
prožíváme pouze pasivnì, respektive trpnì, dokud o nich nevíme.
Pokud se jedná o problematickou
tématiku, získáme jejich uvìdomìním možnost promyšleného, rozvážného èi možná dokonce pozitivního
pøístupu k této danosti. Jedná-li se o
hodnotnou vlastnost, bude pro nás
samozøejmì právì tak obohacující,
jestliže si ji v sobì uvìdomíme.

Pøi tomto výkladu se vždy jedná
o poznávání sebe sama. Proto je buï
kladena otázka „Kdo jsem?“, nebo
„Jak si právì teï stojím?“.

Význam jednotlivých pozic:
1 = Jednoznaèná identita.
V tématickém okruhu této karty
vnímáme sami sebe stejným zpùsobem, jako nás vidí druzí.

*) J. Luft, Einführung in die Gruppendynamik, Stuttgart 1971.
**) Znáte-li tuto výkladovou metodu z jiných mých knih, jistì vám bude nápadné, že zde byl
zmìnìn sled karet pøi výkladu, aby byl pøizpùsoben jednotnému stylu této knihy. Kvalita výpovìdi tímto zásahem zùstává nezmìnìna.
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Obì zbývající karty mají ještì jeden
zajímavý vedlejší význam: Pozice 3
zrcadlí i naše sebehodnocení
a pozice 2 posouzení ze strany druhých. Jestliže se od sebe tyto výpovìdi odchylují, jestliže se tedy hodnocení sebe sama výraznì liší od toho,
jak nás vnímají druzí, je to pro nás
varováním; neboś pokud nás druzí
hodnotí zcela jinak, než jak se vidíme
sami, pak je velmi dobøe možné, že
si o sobì vytváøíme nesprávný obraz.

Èasto jsou výklady sloužící sebepoznání napoprvé spíše nesrozumitelné. Proto je záhodno ponechat
vytažené karty nìjakou dobu na
místì, kde je stále vidíme. Právì v tom
momentì, kdy jdeme okolo
a pozorujeme je jen koutkem oka,
místo abychom na nì zcela zamìøili
svou pozornost, v nás mùžou obrazy
vyvolat asociace, díky kterým si znenadání uvìdomíme jejich skuteèný
význam.
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Názorný výklad – láska
Pro otázky na téma lásky a vztahu se nejlépe hodí Orákulum lásky,
protože se zde napøíklad dovíte, jak
se k vám ten druhý staví a k èemu
vás Tarot vybízí, respektive co vám

radí. Typická otázka v tom pøípadì
zní: „Jak to vypadá s mým vztahem
k X?“ Pro následující ukázku z toho
vyplývá níže uvedený výklad:

PÁŽE POHÁRÙ
2
Co se dìje ve
vašem nitru

KOLO OSUDU
1
O to se jedná

DEVÍTKA MINCÍ
3
Jaký postoj vùèi
vám zaujímá ten
druhý

ESO MEÈÙ
4
Co vám radí orákulum
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Pøeètete-li si význam karet v této knize, naleznete následující texty:

2
Co se dìje ve vašem nitru
Jste otevøeni laskavému gestu èi nabídce smíru, anebo èekáte, že vám váš protìjšek vyjde vstøíc jiným
zpùsobem nebo vás duševnì podpoøí.

1
O to se jedná

3
Jaký postoj vùèi vám zaujímá
ten druhý

Tento vztah je pro vás osudový
– v dobrém èi špatném slova
smyslu, podle toho, jak s ním
naložíte. V nepøíznivém pøípadì
jste fatalisté. Pøitom byste mohli
pro svùj vztah podniknout nìco
kreativního. Proto vìnujte pozornost zejména tomu, co vám radí
karta na pozici 4.

Váš protìjšek je èlovìk, který vás
považuje za dar Štìstìny. S jistotou se brzy pokusí si vás získat
– pokud to již dávno neudìlal.

4
Co vám radí orákulum
Snažte se rozptýlit tísnivé ovzduší. Využijte pøíležitosti k tomu, abyste uèinili dlouho odkládané rozhodnutí a vnesli do vztahu jasnost. Buïte
otevøení pro poznatky, které vám pomohou
postupovat jasnì a jednoznaènì.
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dìli, jak to s vaším milostným životem bude vypadat, mìli byste si vyložit Kompas v jeho základní formì (4
karty), a zjistit tak, co se ve vìcech
lásky bude dít v dohledné dobì.
Napøíklad:

Orákulum lásky je ovšem vhodné
jen v pøípadech, kdy se jedná o stávající vztah nebo kdy alespoò máte
na mysli urèitého èlovìka. Pokud
tomu tak není, napøíklad protože
žijete sami a rádi byste se dozvì-

VELEKNÌŽKA
1
O to se jedná

2
Tak se to zapoène

3
Reakce

4
Kam to smìøuje

a zjistit za pomoci Kompasu, jaké
mají vyhlídky do budoucna. Mùžete
se napøíklad zeptat:

Podrobný výklad naleznete
v textu knihy. Struènì øeèeno vám
karty naznaèují, že danému tématu
v podstatì vládne dobré znamení
(Veleknìžka), že jste však nadmìrnì
opatrní a možná také pøíliš dychtiví
(Ètyøka Mincí), že narazíte na lidi,
kteøí vás podfouknou (Sedmièka
Meèù) a že se nakonec budete trápit v bezesných nocích a litovat svého rozhodnutí (Devítka Meèù).
Víte tedy, že se vìci nevyvinou
moc pøíznivì, pokud budete pokraèovat stejným zpùsobem jako
dosud. Pøesto vám však Veleknìžka
na pozici 1 sdìluje, že to s daným
tématem vlastnì nevypadá špatnì.
Proto byste mìli uvážit alternativy

1. Mìl(a) bych toho více podnikat
s pøáteli, abych se èastìji dostal(a) mezi lidi?
2. Mìl(a) bych cílenì vyhledávat
místa, kde se èlovìk setkává
s lidmi (debatní kroužky, fitness
studia, semináøe, skupinové zájezdy, prohlídky galerií, skupinové pìší výlety, zájmové kroužky
atd.)?
3. Mìl(a) bych si podat inzerát na
seznámení?
4. Mìl(a) bych zatím vyèkat, protože ještì nedozrál èas?
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Pak by vám karty mohly ukázat napøíklad tento obrázek:
Alternativa 3
Seznamovací
inzerát

Alternativa 4
Vyèkat

4 Výsledek

4 Výsledek

3 Reakce

4 Výsledek

3 Reakce

4 Výsledek

3 Reakce

3 Reakce

2 Zaèátek

2 Zaèátek

2 Zaèátek

2 Zaèátek

1 Téma

2 Zaèátek

3 Reakce

4 Výsledek
Základní otázka:
Jak to bude vypadat s mým milostným životem

2 Zaèátek

3 Reakce

2 Zaèátek

3 Reakce

3 Reakce

Alternativa 1
Èastìji podnikat
nìco s pøáteli

Alternativa 2
Vyhledávat skupiny
a místa k setkávání
4 Výsledek

2 Zaèátek

4 Výsledek
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4 Výsledek

zamìstnáni sami sebou (Svìt);
ale nakonec se pustíte
do nìèeho nového, a vkroèíte
tak na slibnou cestu (Osmièka
Mincí).

Po podrobném rozboru daného
výkladu vidíte, že vám karty pøedpovídají následující vývoj událostí:
1. Zaènete-li toho více podnikat
s pøáteli, bude to pro vás znamenat posun dopøedu (Trojka Mincí); váš okruh pøátel také není
proti (Blázen), a prožijete si tedy
hezké období (Devítka Pohárù).
Tato cesta jistì není špatná. Zùstává však nejisté, zda se na ní
setkáte s novou láskou, protože
k tomu karty nic urèitého neøíkají.
2. Skupiny, debatní kroužky atd.
naznaèují velmi slibnou perspektivu. Sice nejprve nevíte, jak
zaèít, tápete v temnotì a možná
máte i trochu strach (Mìsíc),
pak ale uvidíte, jak na vás druzí
srdeènì a pozitivnì reagují (Milenci), a na další cestì vás potká
skvìlá šance velikého štìstí (Eso
Pohárù).
3. Se seznamovacím inzerátem to
zprvu bude napínavé. Netrpìlivì èekáte na reakce (Rytíø Holí),
také se ozve nìkdo, kdo je šarmantní a rád si povídá a možná
je taky ležérní a nad vìcí (Král
Meèù); zda však z toho nìco
bude, to se rozhodne až pozdìji
(Eso Meèù).
4. Vyèkávat taky není špatné, protože se nejprve stáhnete do
ústraní a ujasníte si, co opravdu
chcete a co pro vás láska a vztah
skuteènì znamenají (Poustevník). Reakce sice nestojí za zmínku, protože jsou ostatní pøíliš

Existuje tedy více zajímavých možností. Nejlákavìjší se zdá být druhá alternativa. Ale i tøetí a ètvrtá cesta vás
mùže dovést k nové lásce. V takových pøípadech vám pøi rozhodování mùže pomoci, jestliže si na závìr
vypoètete kvintesenci jednotlivých
výkladù. Tímto zpùsobem získáte
následující karty:
 Základní otázka (22/4 = Blázen/Císaø): Události se nejprve
budou vyvíjet dost zmatenì (Blázen), než se záležitost bude moci
uskuteènit a nabude trvalé struktury (Císaø).
 Alternativa 1 (14/5 = Umírnìnost/Veleknìz): Toto je harmonická cesta, po níž se s klidem
mùžete vydat (Umírnìnost)
a jejímuž smyslu jistì porozumíte (Veleknìz).
 Alternativa 2 (9 = Poustevník):
Než se pustíte touto cestou,
bylo by moudré ujasnit si, co
vlastnì hledáte, na co pøistoupíte a co skuteènì chcete (Poustevník). Toto objasnìní vám jistì
také pomùže pøekonat poèáteèní orientaèní problémy (Mìsíc).
 Alternativa 3 (3 = Císaøovna):
Toto je velmi životodárná cesta,
která vás zavede na plodnou
pùdu (Císaøovna).
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Rozhodnete-li se pro možnost druhou a nevíte-li, zda se pøipojit
k umìleckému kroužku èi skupinì
výletníkù, nebo to radìji zkusit se
stepem èi skákat s padákem, mùžete
si pochopitelnì pro každou ideu opìt
vyložit Kompas.
Chcete-li se dozvìdìt nìco více
o sobì, vyložte si Slepé místo. Karty
by vám mohly nastavit zrcadlo tøeba
následujícím zpùsobem:

 Alternativa 4 (4 = Císaø): Na této
cestì mùžete uskuteènit své konkrétní zámìry (Císaø).
Všechny alternativy tedy vypadají
pøíznivìji než základní smìr, který
vyplyne ze stavu vìcí, pokud budete
pokraèovat tak jako dosud. Záleží na
vaší mentalitì, které z tìchto možností dáte pøednost. Z pohledu karet
jsou nejlepší možnosti 2 a 4.

1
Co ví každý

2
Slepé místo

3
Jak posuzujete
sami sebe

4
Velké neznámo
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Ve výkladové èásti knihy naleznete následující texty:

2 Slepé místo
Ostatní vidí, že nyní máte možnost
dosáhnout nìèeho, co je podstatné a dùležité pro vaše blaho, aś už
v lásce, v povolání nebo v životì
všeobecnì. Pokud si to neuvìdomujete, mìli byste si neodkladnì
s nìkým promluvit, abyste tuto
šanci nenechali ležet ladem.

1 Co ví každý
Jste sebevìdomí, suverénní, dovedete vyjádøit svou vùli a prosadit
se. Jste-li ve svém živlu, dokážete
udávat tón a nadchnout druhé pro
své myšlenky. Anebo se zrovna
nacházíte ve fázi, kdy jste ovlivòováni èlovìkem, který má právì tyto
vlastnosti.

3 Jak posuzujete sami sebe
Považujete se za èlovìka, který
je vìrný svým citùm a následuje
vlastní sny a vize. Vìøíte jen tomu,
co skuteènì koresponduje s vaším
vnitøním svìtem, a nenecháte se
zmást racionálními argumenty.

4 Velké neznámo
Hluboko ve vašem nevìdomí jste
tìžce zranìni a plni zuøivosti. Dokud se blíže neseznámíte s touto
stránkou vaší bytosti, budete
se èasto dostávat do ošklivých
konfliktù a pak budete reagovat
prchlivì, anebo se uteèete do role
obìti. Pokud se vám však podaøí
vaši niternou ránu zahojit, budete
schopni vyvinout zdravou ochotu
ke konfrontaci a zpùsobilost prosadit se.

Navíc je zajímavé vidìt, že se za ohnivou povahou (Král Holí) projevovanou
navenek ukrývá vodní stránka (Poháry), která je tazateli známa (Královna Pohárù). Proto nebude jeho slepé místo (Eso Pohárù) tak úplnì slepé. Pøece jen
je mu divné, že druzí jeho vodní stránku vidí tak zøetelnì, a dokonce s ní spojují veliké možnosti. Velké neznámo v podobì Pìtky Meèù je pochopitelnì èasovaná puma, která neustále hrozí výbuchem a jejíž explozivnost je vzhledem
k právì popsaným kontrastùm ohnì a vody obzvlášś vysoká.
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