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Czasami autor wybiera temat, a czasami to temat wybiera autora. 365 
rozkładów Tarota było tym drugim przypadkiem – to książka wybra-
ła mnie.

Tak jak ja odkryjesz mnóstwo książek z liczbą 365 w tytule. Zaklęcia, bo-
ginie, proste porady, przepisy kulinarne, medytacje, pozycje seksualne, spo-
soby na szczęście, motywację, kreatywność oraz wiele innych z nieskoń-
czoną liczbą pomysłów na każdy dzień roku.

Byłam mile zaskoczona, kiedy okazało się, że nie ma na rynku książki 
o Tarocie na każdy dzień roku, zwłaszcza że dla wielu praktykujących kar-
tomancję (chwytliwa nazwa dla miłośników Tarota) jest on świętą codzien-
ną praktyką. Rozkładanie kart każdego dnia to nie tylko doskonały sposób 
na zgłębianie tajników Tarota, ale również rytuał dla setek, a nawet tysię-
cy czytających.

Nawet moja siostra, dyrektorka dużej kliniki odwykowej w Malibu w Ka-
lifornii, rozkłada karty, szukając porady i inspiracji przed ważnymi spotka-
niami. Nie opisałaby siebie jako tarocistki, ale rozumie ważność jasnych, 
zwięzłych komunikatów i przydatność kart, kiedy najważniejszą sprawą 
jest koncentracja.

To jest właśnie wysublimowana natura Tarota: przyciąga on uwagę, a jed-
nocześnie daje odetchnąć. Dialog tarocisty ze swoimi kartami jest ogni-
stym, emocjonalnym doświadczeniem prowadzącym do świadomego po-
dejmowania decyzji i wprowadzania zmian. Dlaczego? Ponieważ mamy 
tendencję do życia w naszych głowach. Tarot pozwala wyjść poza siebie. 
Przenosi percepcję na zewnątrz i na karty leżące przed nami. Zamiast żyć 
możliwością wyobrażaną oczami umysłu, możemy ją zobaczyć w kartach 
leżących przed nami. Ten mały kawałek przestrzeni – te kilkadziesiąt cen-
tymetrów pomiędzy kartami a ich właścicielem – daje możliwość uzyska-
nia perspektywy. Dzięki Tarotowi możemy spojrzeć w przeszłość, ponow-
nie ocenić sytuację, rozważyć motywy, działania oraz wyniki tych działań 
z różnych punktów widzenia. W tej przestrzeni rodzi się intuicja i zaczyna-
my słuchać wskazówek.

Wstęp
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Dla wielu z nas jest to codzienne doświadczenie. Więc dlaczego nie stwo-
rzyć rozkładu Tarota na każdy dzień roku?

Stawianie pytań
Istotą stawiania pytań jest szukanie – podróż, działanie lub gonienie za 
czymś. Czytanie Tarota jest poszukiwaniem, podróżą, dążeniem do prawdy. 
Talie Tarota czekają na twoje pytania: co chcesz wiedzieć, zobaczyć, prze-
myśleć. Pierwsze pytanie, jakie tarocista stawia klientowi brzmi: „Czego 
chcesz się dowiedzieć?”. Do Tarota potrzebny jest ciekawy, otwarty umysł. 
Rozkład Tarota może zmienić bieg twojego życia – lub też nie, to zależy od 
ciebie. Zignorujesz uzyskane informacje czy podejmiesz jakieś działania?

Na pewnym etapie pisania książki uświadomiłam sobie, że musi istnieć 
określony zestaw pytań, który można wykorzystać odnośnie własnego ży-
cia. Choć podróż każdego człowieka jest nieskończona, to język związany 
z tą podróżą, artykulacja tychże pytań musi być ograniczony. To nie byłyby 
pytania w rodzaju: „Co sprawia, że wulkan wybucha?”, chociaż oczywiście 
możesz zapytać Tarot o cokolwiek. Pytania zawarte w tej książce dotyczą ży-
cia konkretnego człowieka: „Czy on mnie kocha?”, „Czy dokonuję dobrego 
wyboru?”, „Co mam zrobić?”. Istnieją niewielkie różnice w formułowaniu 
pytań, ale podstawowe poszukiwanie, pragnienie, nadzieja sprowadzają się 
do określonego obszaru. Dlatego właśnie większość rozkładów Tarota ogra-
nicza się do tych samych kilku tematów: miłości, kariery, ścieżki życiowej.

Co ciekawe, relatywnie niewielka liczba pytań, jaką dana osoba może za-
dać, wcale nie umniejsza jej doświadczenia; wręcz przeciwnie. Magia i uni-
kalność przejawiają się w barwach, jakimi kolorujemy naszą egzystencję. 
Nie jesteśmy robotami bezmyślnie powtarzającymi ruchy przy linii pro-
dukcyjnej. Prosty opis ludzkiego ciała obejmuje dwie ręce, dwie nogi, jed-
no serce i jeden mózg. Pozornie wydaje się to być mało skomplikowane. 
ale sposób, w jaki zamieszkujemy nasze ciała jest unikalny. Kryje się w tym 
nieskończoność. Jeśli mi nie wierzysz, spójrz na ludzi spacerujących po 42. 
ulicy w Nowym Jorku. Przyjrzyj się baletnicom tańczącym na scenie. Po-
patrz, jak poruszają się niemowlęta. Nieskończoność tkwi w podstawach.

Małe, skończone ludzkie egzystencje widoczne są wszędzie. Dwanaście 
znaków zodiaku wyraża podstawowe cechy ludzkiej psychiki, dlatego mi-
liony ludzi patrzy na ten sam horoskop i mówi: „Tak, to o mnie!”. Trzydzie-
ści siedem sztuk Szekspira przedstawia podstawową dramatyczną opowieść 
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o ludzkiej egzystencji. On opowiedział wszystkie nasze historie. Podróż bo-
hatera obecna jest w wielokulturowej mitologii. Jego narracyjny łuk wypeł-
nia Wielkie arkana i rezonuje w każdej osobie na ziemi. Wszystkie dogmaty 
religijne sprowadzają się do kilku zasadniczych prawd. Nasze życie ostatecz-
nie składa się z kilku ważnych tematów, kwestii i problemów. Nieustan-
nie pracujemy nad tymi samymi zagadnieniami. Nawet święta geometria 
mówi nam o tym, że natura składa się z powtarzalnych wzorów. Mały śli-
mak pełznący w porannym słońcu ma ten sam kształt, co spiralne galakty-
ki odległe od nas o miliardy lat świetlnych. Wszystko podlega powtórzeniu.

Wraz z powtarzalnością przychodzi szansa – możliwość zrobienia cze-
goś jeszcze raz, ćwiczenia nowych rzeczy, sięgania głębiej, kochania moc-
niej i stawania się mądrzejszym. a jeśli mamy szczęście – jeżeli pracujemy 
ciężko i stawiamy odpowiednie pytania – pojawia się coś, co Karol Darwin 
określa jako „saltację”, czyli zmiana wzorca.

Bycie człowiekiem
Epos o Gilgameszu jest jednym z najwcześniejszych zachowanych dzieł litera-
tury oraz tematem wykładu na uczelni, do którego często powracam w pa-
mięci. „Co nas to obchodzi?”, pyta Ron Long, profesor religii na Hunter Col-
lege. „Po co czytać tę starożytną historię? Dlaczego to takie ważne?”. Ważne 
pytania. Po co zastanawiać się nad tą starą historią Gilgamesza? Dlaczego 
warto uczyć się o przygodzie dwóch przyjaciół sprzed czterech tysięcy lat?

„To jest ważne”, wyjaśnia Long, „bo czyni nas ludźmi”. Druga poło-
wa eposu skupia się na zawodzie miłosnym Gilgamesza oraz jego cierpie-
niu, kiedy jego najlepszy przyjaciel zostaje zabity. Smutek Gilgamesza jest 
nie do zniesienia i sprawia, że wyrusza on na poszukiwanie nieśmiertel-
ności. Long podkreśla, że nagła starta najlepszego przyjaciela dla osoby 
żyjącej cztery tysiące lat temu jest tak samo tragiczna i poruszająca jak 
dla nas, żyjących współcześnie. Choć minęły cztery tysiące lat, my nadal 
pozostajemy tymi delikatnymi, kruchymi, emocjonalnymi istotami. Ze-
wnętrzne okoliczności się zmieniły – latamy samolotami zamiast prze-
mierzać pustynie na wielbłądach – ale w swej istocie jesteśmy tacy sami. 
Jesteśmy ludźmi.

Zabierając się za pisanie 365 rozkładów Tarota, ponownie odkryłam, jak 
niewiele różni nas od naszych przodków lub sąsiadów. To było wyzwanie, 
aby napisać książkę, w której każdy, niezależnie od miejsca, w którym żyje, 
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mógłby dopasować ten sam zestaw pytań do swojej sytuacji, pragnień i po-
trzeb – i aby każdy w dowolnej sytuacji mógł znaleźć odpowiedź.

Ten sam cel przyświeca profesjonalnym tarocistom: przekazać wiedzę 
i informacje tym, którzy do nich przychodzą. Do specjalistów zajmujących 
się odczytywaniem kart Tarota zgłaszają się rozmaici ludzie, wykonujący 
różne zawody i mający odmienny status społeczny: młodzi, starzy, bogaci, 
biedni, znudzeni, podekscytowani, w depresji bądź radośni. Osoba czyta-
jąca Tarota staje się socjologiem z przypadku. Podczas intymnego spotka-
nia, trwającego powiedzmy od pięciu do 50 minut, kompletnie obcy sobie 
ludzie otwierają swoje serca i dusze, uczą się od siebie. Wszyscy jesteśmy 
tacy sami. Wszyscy jesteśmy ludźmi.

Sportowcy Super Bowl i trenerzy lokalnych drużyn, gwiazdy filmowe 
i gospodynie domowe, bogaci i biedni, każdy szuka miłości i uznania, tak 
samo jak ty. Pytania, jakie stawiają ludzie są takie same. Bez względu na ko-
lor skóry, wyznanie czy pozycję społeczną, każdy pragnie miłości, poczucia 
bezpieczeństwa i akceptacji ze strony swoich rówieśników. Każdy potrze-
buje poczucia sensu i celu. Nasze podstawowe potrzeby i pragnienia pozo-
stają identyczne.

Mam wrażenie, że gdyby ktokolwiek z nas siedział w barze w starożyt-
nym Babilonie i stawiał karty Babilończykom, usłyszałby dokładnie takie 
same pytania, jak od osób żyjących współcześnie, ponieważ wszyscy jeste-
śmy ludźmi. Wszyscy przeżywamy lęk i odrzucenie, wszyscy czasami czu-
jemy się niepewnie, mamy swoje wzloty i upadki. W istocie rzeczy wszy-
scy jesteśmy tacy sami.

Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Bo to oznacza, że nie jesteśmy samotni.

Postrzeganie czasu
Pisząc książkę na każdy dzień roku, człowiek zaczyna się zastanawiać nad 
naturą kalendarza. Czym on jest i po co go wymyślono? Kalendarze uświa-
damiają upływ czasu. Starożytni ludzie wychodzili z jaskini, i kiedy dni 
stawały się coraz dłuższe, wiedzieli, że więcej światła słonecznego oznacza 
większe bezpieczeństwo, wolność od głodnych bestii czyhających w ciem-
nościach. Naszymi pierwszymi kalendarzami były jaśniejące konstelacje 
gwiazd na niebie. Gdy rozwinęło się rolnictwo, kalendarze wskazywały, 
kiedy sadzić rośliny i zbierać plony. Znajomość kalendarza gwarantowa-
ła przetrwanie. Rewolucja przemysłowa wykorzystała kalendarze i zegary 
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do wyznaczania czasu pracy pracowników. Nie różnimy się od tych, którzy 
pracowali w rolnictwie czy fabrykach. Odmierzając czas, zarządzamy swo-
im biznesowym życiem, karierą, planami, wiemy kiedy i gdzie mamy być. 
a gdy idziemy do kina, wiemy, ile mamy czasu, aby kupić popcorn przed 
rozpoczęciem seansu.

ale na głębszym poziomie czas oferuje nam coś więcej: bezpieczeństwo. 
Prawdziwa natura życia jest przerażająca, ma przypadkowy charakter. Kiedy 
się zastanowimy, zdamy sobie sprawię z tego, że Ziemia pod naszymi sto-
pami krąży, przemierzając przestrzeń. Wiemy, że po drugiej stronie świata 
ludzie znajdują się w pozycji do góry nogami w stosunku do nas, i jedno-
cześnie w pozycji normalnej ze swojej perspektywy. Bolesne doświadcze-
nia nauczyły nas, że życie potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Czas jest 
czymś, na czym możemy polegać. Ludzka umowa z czasem jest uregulowa-
na. Jeśli kupujesz bilet na występ Bruno Marsa na następną sobotę na go-
dzinę 20, to wiesz, że oprócz ciebie pojawi się tam 25 tysięcy ludzi, którzy 
będą chcieli posłuchać, jak on śpiewa. Niezawodność i ujednolicenie cza-
su daje komfort, więc kalendarze triumfują, a rok został podzielony na 365 
wschodów i zachodów słońca.

Czas to drażliwy temat. Nikt z nas nie wie, ile mu go zostało. Kiedy do-
wiadujemy się, że nasz czas się kończy, zwykle jest już za późno. Dlaczego, 
kiedy mieliśmy 10 lat, lato trwało wiecznie, a kiedy mamy lat 30, przelatu-
je w mgnieniu oka? Być może dzieje się tak dlatego, że dzieci żyją w świe-
cie możliwości, natomiast dorośli – w odniesieniu do przeszłości. Wszyscy 
wpadamy w pułapkę życia przeszłością. ale Tarot przychodzi nam z pomo-
cą. Tarot ma dla nas prezent. Tarot, podobnie jak dzieciństwo, konfrontu-
je nas z możliwościami. Za każdym razem, kiedy odwracamy kartę, wyczu-
wamy możliwość. Dlatego bez względu na to, ile lat pracowałeś z kartami 
Tarota, z każdym kolejnym rozłożeniem odnosisz wrażenie, że robisz to po 
raz pierwszy. Dlatego Tarot nigdy się nie znudzi. Tarot utrzymuje nas w sta-
nie dziewictwa.

autorka Jeanette Wintersone mówi, że czas uniemożliwia dzianie się 
wszystkiego jednocześnie. Rozróżnia ona dwa czasy: przynależny do świa-
ta zewnętrznego – związany z kalendarzem i obiegiem Ziemi wokół Słoń-
ca oraz czas naszego wewnętrznego świata, związany z wewnętrznym kra-
jobrazem. Jako jednostki doświadczamy zdarzeń tak, jakby wszystko działo 
się symultanicznie. aby stawić wyzwanie czasowi linearnemu, trzeba uświa-
domić sobie, że wydarzenia, które dzieli wiele lat, są w umyśle tuż obok 
siebie. Wintersone namawia, byśmy podjęli próbę życia w czasie totalnym. 
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Pracując przy komputerze, jednocześnie czuję ciepło pierwszego pocałun-
ku, dreszcze przebiegające po plecach, zapach jego skóry i piosenkę w tle. 
Mam 14 i 42 lata, jestem w dwóch miejscach w tym samym czasie. Możesz 
to zrobić? Oczywiście, że tak. Jesteś nadprzyrodzoną istotą. Ty również mo-
żesz żyć w czasie obejmującym całe twoje doświadczenie.

Domeną tarocisty jest poruszanie się w przeszłości, przyszłości, a nawet 
w bocznych odnogach czasu. To potrafimy robić najlepiej. Czytanie kart 
i wyobraźnia nie należą do czasu kalendarzowego. Są autostrady, krajobra-
zy i przestrzenie, które odwiedzają szamani, artyści, jasnowidze i mistycy – 
to świat wyobraźni. Istnieją tam historie, bogowie, wieczność, istota i różne 
symbole. Dlatego Tarot jest bramą do ezoterycznych światów, przejściem 
prowadzącym do okultyzmu. To, co ukryte można poznać tylko poprzez 
doświadczenie. archetypy są empiryczne. Tarot jest empiryczny.

To właśnie oferowały szkoły nauk tajemnych w starożytnej Grecji. Lekcji nie 
można było się nauczyć, wyjaśnić czy opowiedzieć. Lekcję trzeba było prze-
pracować. Nie możesz poznać tajemnicy, dopóki jej nie doświadczysz. Chło-
piec z plemienia w Nowej Gwinei nie uczy się przetrwania na lekcji. Dosta-
je narzędzia i spędza trzy dni w lesie. Dzięki wyposażeniu może obronić się 
przed groźnymi bestiami, ale doświadczenie zdobywa sam. Szuka swojej drogi. 
W wyniku tego procesu przechodzi zmianę. Tak samo robi Głupiec. To samo 
robi Tarot. To samo stanie się z tobą, jeśli się na to zgodzisz. Poszukiwanie od-
bywa się poza czasem. Jest całkowicie wewnętrzne. a 365 rozkładów Tarota leży 
przed tobą, w zewnętrznej przestrzeni, zachęcając cię do pytań i pomysłów.

Mam nadzieję, że ta książka sprawi ci radość – że pomoże ci bez wzglę-
du na to, czego poszukujesz. Niech droga, którą wybierzesz, będzie pełna 
magii i cudów, z milionem możliwości i oceanem miłości. Mam nadzieję, 
że nigdy nie będziesz musiał wykorzystywać rozkładów złamanego serca, 
odrzucenia i sprawy sądowej. ale życie pełne jest różnych wstrząsów i ude-
rzeń, tak samo, jak i delikatnych pocałunków i przytuleń. Dlatego rozkła-
dy są tuż obok, jeśli tylko będziesz ich potrzebować.

Mam nadzieję, że znajdziesz swoją prawdę, a kiedy tak się stanie, że w środ-
ku pozostaniesz silny, piękny i zwinny jak tancerka na karcie Świata. Bo 
kiedy Głupiec podąża swoją ścieżką i ufa sobie, odnajduje się w Świecie. 
a wtedy jest tak pochłonięty muzyką i tańcem, tak zatracony w pięknie, 
tak bardzo w zgodzie z samym sobą i przepełniony magią, że nawet nie za-
uważa, iż dotarł do celu.

Sasha Graham,
Nowy Jork, 2013
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1 stycznia

Pustelnik zamyka się przed 

światem, aby rozwijać swo-

ją mądrość. Można porów-

nać to do stanu medytacji, 

który osiąga się, przechodząc 

przez proces selekcji obra-

zów. Kiedy pojawia się Pu-

stelnik, oświetla wizję lampą 

w kształcie sześcioramiennej 

gwiazdy. Wskazuje ona ścież-

kę oświecenia tym, którzy 

pragną nią podążać. 

Juliusz Cezar ustanowił 

1 stycznia pierwszym 

dniem roku w 46 roku 

p.n.e. Chciał w ten 

sposób między innymi 

oddać cześć bogu 

Janusowi, od którego 

wzięła się nazwa 

miesiąca stycznia.

Tablica marzeń
Tego dnia
Witaj w pierwszym dniu roku! Noworoczne postanowienia 
zostały podjęte. Wiele z nich nie doczeka realizacji. Teraz jest 
najlepszy czas, aby stworzyć tablicę marzeń i wypełnić swoje 
życie pięknem i odwagą. Zamiast rozmyślać nad postanowie-
niami, dzięki tablicy marzeń przejdziesz do działania.

Streszczenie rozkładu
Tablica marzeń jest zbiorem obrazów, które umieszczamy w do-
brze widocznym miejscu. Wybierasz i komponujesz razem te 
obrazy, które mają przynieść zmiany, manifestować cele i nadać 
kierunek twojemu życiu. Korzystaj z tego rozkładu za każdym 
razem, kiedy będziesz tworzyć nową tablicę marzeń.

Rozkład kart
Karty rozkłada się tak jak przy tworzeniu tablicy marzeń. Korzy-
staj z tego rozkładu, kiedy będziesz szukać inspiracji podczas snu-
cia marzeń w postaci obrazów. Poniżej zaproponowano dziewięć 
pytań, ponieważ dziewiątka symbolizuje spełnienie pragnień. 
Rozłóż dobrze swoje karty – i pomyślnego kreowania wizji!

1. Co jest tematem nadrzędnym na mojej tablicy marzeń?
2. Jakie są moje najbardziej szalone marzenia?
3. Jakie obrazy pasują do mnie?
4. Czy mogę pozwolić sobie na emocjonalną i mentalną 

swobodę w procesie selekcji?
5. Dokąd chcę podróżować?
6. W jaki sposób chcę wnieść zmianę do swojego życia?
7. Co pragnę przyciągnąć do swojego życia?
8. Jakie niewielkie zmiany mogę wprowadzić, aby urze-

czywistnić tę tablicę marzeń?
9. Co się stanie, jeśli zacznę realizować swoje marzenia?

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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2 stycznia

Dziesiątka Pentakli symbo-

lizuje rodowód, więzy krwi 

i drzewo rodzinne. Oznacza 

trwałość, siłę i odporność na 

niszczycielskie działanie upły-

wającego czasu. Jest kartą 

rozwoju i powiązań rodzin-

nych. Pojawienie się tej karty 

przypomina nam, że odgry-

wamy niewielką rolę w go-

belinie wielowiekowej historii 

pokoleniowej.

Skąd mamy mieć 

pewność, że rzeczywiście 

komunikujemy się 

z naszymi przodkami? 

Nauczycielka Tarota 

Ruth Ann Amberstone 

wyjaśnia to w ten sposób: 

„Po prostu zaufaj sobie. 

Będziesz wiedzieć, kiedy 

do ciebie przemawiają. 

Rozpoznasz moment, 

w którym odejdą”.

Rozmowy z przodkami
Tego dnia
Drugiego stycznia na tropikalnej wyspie Haiti obchodzony jest 
Dzień Przodków (Jour des Aieux). Wraz z nadejściem nowego 
roku rozpoczyna się święto ku czci przeszłości. Haitańczycy 
wspominają tych, którzy odeszli w ciągu minionych dwuna-
stu miesięcy i oddają hołd poległym w walkach o niepodle-
głość Haiti na początku XIX wieku.

Streszczenie rozkładu
Chciałbyś porozmawiać z przodkami? Możesz połączyć się ze 
światem duchów za pomocą Tarota. Komunikacja z przewod-
nikami, aniołami i przodkami zrodzi się w przestrzeni pomię-
dzy kartami i świecą. Wykorzystaj ten rozkład, aby porozma-
wiać z duszami członków rodziny, którzy odeszli przed tobą.

Rozkład kart
Zyskasz dostęp do rodzinnej magii i mądrości, rozkładając kar-
ty w kształcie drzewa rodzinnego.

1. Z kim rozmawiam?
2. Jakie talenty występują w naszej rodzinie?
3. Co jest głównym wyzwaniem lub lekcją  

dla naszej rodziny?
4. Jakie posiadam dziedzictwo?
5. Jakie są twoje nadzieje związane ze mną?
6. Jak najlepiej mam wykorzystać dary, które  

odziedziczyłem?
7. Co mam zrobić?

1 2 3 4

5 6

7
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3 stycznia

Królowa Buław charaktery-

zuje się najsilniejszym polem 

energetycznym w talii, ponie-

waż panuje nad elementa-

mi ognia, pasji i duchowości. 

Jeśli planujesz robić roz-

kład dla innych osób, ważne 

jest, abyś pamiętał o ochro-

nie energetycznej i uziemie-

niu. Można bowiem w spo-

sób niezamierzony przejąć 

zarówno energie pozytyw-

ne, jak i negatywne od osoby, 

której stawiamy Tarota.

Każdy reaguje na 

subtelne energie, bez 

względu na to, czy zdaje 

sobie z tego sprawę, czy 

nie. Ludzie, zdarzenia, 

zwierzęta i świat natury, 

wszystko to ma wpływ na 

nasze uczucia.

Ochrona
Tego dnia
Dziś przypada święto św. Genowefy, patronki Paryża. Genowefa 
już od czasów młodości często miewała wizje świętych i anio-
łów. Była obdarzona darem jasnowidzenia i czynienia cudów. 
Podobno jej modlitwy i post ocaliły Paryż przed krwawym ata-
kiem attyli, władcy Hunów w 451 roku n.e. Legenda mówi 
również, że kiedy jej relikwie (fragmenty ciała przechowywa-
ne jako obiekty czci) niesiono przez ulice Paryża podczas pa-
nującej tam w 1129 roku plagi, w cudowny sposób zainterwe-
niowała, powstrzymując rozprzestrzenianie się zarazy – liczba 
ofiar była mniejsza, niż można by przewidywać.

Streszczenie rozkładu
Zwróć się do św. Genowefy, kiedy odczuwasz potrzebę uzyska-
nia dodatkowej siły i ochrony. Zastanów się od kogo, jak i dla-
czego potrzebujesz większej ochrony i opieki.

Rozkład kart
Czarownice często unoszą róg energii (przypomnij sobie zna-
czenie kapelusza czarownicy), kiedy potrzebują ochrony kine-
tycznej. Wyobraź sobie, że otacza cię białe światło w kształcie 
rogu i rozłóż karty.

1. Czy jestem podatny na wpływy innych?
2. Jaka energia mnie otacza?
3. Czy jest przy mnie energia, której powinienem być 

świadomy?
4. Kto mi pomaga?
5. Na jaką ochronę mogę liczyć?
6. Jak mogę uziemić siebie?
7. Co mam zrobić, żeby siebie ochronić?

1

2 3

4

6

5

7
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4 stycznia

As Pentakli reprezentuje 

uzdrowienie sfery finansowej, 

nowe źródła dochodów, 

a także wskazuje cel. 

Bujny ogród znaczy, że 

najważniejszy jest rozwój. 

Zainwestowane pieniądze 

zwrócą się podwójnie. 

Często symbolizuje 

nieoczekiwany dopływ 

gotówki lub spadek.

Cornelius Vanderbilt był 

ucieleśnieniem amerykań-

skiego snu. W wieku 11 lat 

porzucił szkołę, by już kilka 

lat później założyć własną 

firmę zajmującą się prze-

wozem promowym ładun-

ków i pasażerów pomię-

dzy Manhattanem a wyspą 

Staten Island. Jego impe-

rium promowe i inwestycje 

w kolej przyniosły mu pod 

koniec życia fortunę wartą 

100 milionów dolarów.

Wielki zakup
Tego dnia
Przedsiębiorca Cornelius Vanderbilt, jeden z najbogatszych 
mężczyzn w historii ameryki, zmarł w 1877 roku, tego właśnie 
dnia. Większość swojej fortuny przekazał synowi Henry’emu, 
który ją podwoił. Był przodkiem Glorii Vanderbilt i anderso-
na Coopera. Vanderbiltowie posiadali rozliczne luksusowe re-
zydencje, wiele z nich można dzisiaj zwiedzać. Zajmowali się 
również działalnością filantropijną, pozostawiając po sobie 
między innymi Vanderbilt University oraz Medical School na 
Columbia University.

Streszczenie rozkładu
Czy planujesz jakiś duży zakup? Rozkład Wielki zakup posłu-
guje się kapitanem finansów dla inspiracji przy podejmowa-
niu decyzji dotyczących pieniędzy. Przywołaj Vanderbilta za 
pomocą kart i inwestuj mądrze.

Rozkład kart
Czy przedmiot zakupu wart jest pieniędzy, które chcesz na nie-
go przeznaczyć? Rozłóż karty, aby poznać odpowiedź.

1. Czy mogę to od kogoś pożyczyć?
2. Co mam zamiar z tym zrobić?
3. Jak często będę tego używać?
4. Czy naprawdę tego potrzebuję?
5. Czy faktycznie stać mnie na to?

1 2

5

3 4
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5 stycznia

Dziewiątka Pentakli trzyma 

drapieżnego sokoła na ręce 

odzianej w rękawiczkę. Ten 

ptak symbolizuje wierność. 

Wizerunki ptaków w Taro-

cie reprezentują najwyż-

sze aspekty naszej istoty zry-

wającej się do lotu, a także 

zdolność do przekraczania 

granic, wychodzenie poza 

normalną percepcję.

Ptaki często postrzegane 

są jako posłańcy, 

zwiastun zmian lub 

dusze zmarłych. Ich 

śpiew budzi w nas 

instynkt, wewnętrzny 

głos, wyznacza początek 

i koniec naszych dni.

Z lotu ptaka
Tego dnia
Dziś jest Dzień Ptaków (dotyczy Stanów Zjednoczonych – przyp. 
red.). Poświęcony ich urodzie i ochronie, zwraca uwagę na sy-
tuację ptaków trzymanych w niewoli. Nieskrępowane ludzkimi 
prawami natury, ptaki często pełnią funkcję łącznika pomiędzy 
świadomością i podświadomością, niebem a ziemią, ograni-
czeniami i możliwościami. Są uniwersalnym symbolem duszy, 
wewnętrznego ja, wolności lub ukrytego świata duchowego.

Streszczenie rozkładu
Nie umiesz podjąć decyzji? Nie wiesz, którą drogę wybrać? 
Spojrzenie na sytuację z lotu ptaka daje ci unikalny sposób na 
ocenę swojego życia i dokonanie wyboru. Ta przydatna stra-
tegia zachęca, by wznieść się w górę i przyjrzeć się swojemu 
życiu z lotu ptaka. Szeroki kąt widzenia umożliwia dostrzeże-
nie nieistotnej natury błahych rzeczy i skupienie się na tym, 
co jest naprawdę ważne w ogólnym schemacie naszego życia.

Rozkład kart
Tasując karty, skup się na pierwszym pytaniu, jakie pojawia 
się w twojej głowie. Z zamkniętymi oczami rozrzuć karty na 
stole. Spójrz na dół jak Bóg z wyżyn i zobacz, jakie karty leżą 
w pozycji prostej przed tobą. Odczytaj je od strony lewej do 
prawej, aby uzyskać odpowiedź na pytanie zadane w rozkła-
dzie Z lotu ptaka.

1. Jaka jest moja sytuacja?
2. Czego wcześniej nie dostrzegałem?
3. Co mam zrobić, aby jak najlepiej zinterpretować za-

rys ogólny?
4. Co zauważam, patrząc na wszystko z góry?
5. Dokąd zmierzam?
6. Co jest naprawdę ważne?
7. O czym powinienem pamiętać?
8. Co chcę przekazać?
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6 stycznia

Miecze są niebezpiecznie 

ostrym sposobem elimina-

cji. Mogą budzić strach, po-

nieważ symbolizują myśli, 

przewidywania oraz zmiany. 

Przyjmij srogość miecza i po-

zbądź się nawyku  

ze swojego życia.

U podstaw każdego nawy-

ku leży ten sam psycholo-

giczny wzorzec nazywany 

„pętlą nawyku”. Ten trzyczę-

ściowy proces zaczyna się 

od wyzwalacza, przechodzi 

w rutynę i staje się ukształ-

towanym zachowaniem. 

Zrozumienie mechanizmu 

wskazówki, zwyczaju i na-

grody ułatwia przekształce-

nie nawyku w coś zdrowego 

i pozytywnego.

Pozbywanie się nawyku
Tego dnia
Dwanaście dni lub dwanaście nocy po Bożym Narodzeniu w Ir-
landii obchodzi się Małe Boże Narodzenie. Według dawnych 
kalendarzy, opartych na systemie juliańskim, tego dnia roz-
poczynało się święto Bożego Narodzenia. Zgodnie z obecny-
mi zwyczajami dziś przypada tradycyjny koniec świętowania, 
kiedy rozbieramy choinkę i chowamy wszelkie ozdoby świą-
teczne, aż do następnego roku.

Streszczenie rozkładu
a może tak wraz ze sprzątaniem wyrzucić ze swojego życia ja-
kiś nawyk? Pozbądź się świątecznych dekoracji i uczyń to zada-
nie magiczną metaforą. Zdecyduj, że nawyk wyrzucisz razem 
z choinkowymi łańcuchami. Ten rozkład pomoże ci zidenty-
fikować i pozbyć się denerwujących przyzwyczajeń. Najlepiej 
posłużyć się nim, zanim zabierzesz się za chowanie ozdób.

Rozkład kart
Wyobraź sobie, że uwolniłeś się od nawyku. W wyobraźni zo-
bacz siebie takiego, jakim chciałbyś być. Opanowany i skon-
centrowany rozłóż karty, układając je w kształcie łańcucha 
choinkowego, który zamierzasz schować.

1. Mój nawyk.
2. Co jest przyczyną tego nawyku?
3. Dlaczego chcę się go pozbyć?
4. Co pomoże mi uwolnić się od nawyku?
5. Co się stanie, kiedy on już zniknie?
6. Jakie stoją przede mną wyzwania?
7. Jakie mam wsparcie?
8. O czym powinienem pamiętać, walcząc z nawykiem?
9. Jaki jest mój rezultat?

4

3 5

2

1

6

7

8
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7 stycznia

Trójka Pentakli przedstawia 

trzy postacie dyskutujące 

o zbudowaniu świętej prze-

strzeni. Często reprezentu-

je współpracę. Tę kartę moż-

na również interpretować 

jako zdrowy, zrównoważony 

rozwój i pielęgnowanie idei, 

zgodnie z którą nasze ciało 

jest świątynią.

Fannie Farmer w wieku szes-

nastu lat doznała udaru. Nie 

mogła chodzić i postano-

wiła, że zajmie się gotowa-

niem. Tym samym sprawiła, 

że pensjonat jej matki zasły-

nął fantastycznymi posiłkami. 

Opublikowała kilka książek 

kucharskich, a także otworzy-

ła szkołę gotowania. Swoją 

historią udowodniła, że czę-

sto dramatyczne zdarzenia 

określają, kim jesteśmy.

Doskonałe nawyki żywieniowe
Tego dnia
The Fannie Farmer Cookbook, klasyczna pozycja w literaturze ga-
stronomicznej, została opublikowana tego dnia w 1896 roku. 
autorka kładzie w niej nacisk na dobre jedzenie, świeże przy-
prawy i różnorodność, dlatego aż do dziś pozostaje jedną z ulu-
bionych lektur wielu czytelników.

Streszczenie rozkładu
Jedzenie i przygotowywanie posiłków jest związane z witalno-
ścią – możliwością jednoczesnego oddawania się przyjemno-
ści jedzenia i dbania o zdrowie. Jeśli planujesz zmienić swój 
sposób odżywiania się, skup się raczej na pozytywnych aspek-
tach tej zmiany. Rozkład pomoże ci rozwinąć dobre przyzwy-
czajenia żywieniowe.

Rozkład kart
Zauważ promienie słonecznego światła wpadające do two-
jej kuchni, poczuj zdrową energię zawartą w soczystym jabł-
ku i rozłóż karty.

1. Jaką rolę odgrywa jedzenie w moim życiu?
2. Czy krzywdzę siebie złym sposobem odżywiania się?
3. Jak powinienem się odżywiać?
4. Jak jedzenie wpływa na mój stan emocjonalny?
5. Kiedy źle się odżywiam?
6. Jakie nawyki żywieniowe muszę zmienić w pierwszej 

kolejności?
7. Co mnie zachęca do jedzenia zdrowej, nieprzetworzo-

nej żywności?
8. Co pomoże mi w przygotowywaniu zdrowych posiłków?
9. Jaki jest pierwszy mały krok, który mogę wykonać od 

razu?

6

4

53
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8 stycznia

Król Pentakli reprezentuje 

wielkie bogactwo. Potrafi wy-

śmienicie prowadzić intere-

sy, zarządzać nieruchomo-

ściami, radzi sobie również 

w sprawach praktycznych 

i poważnie traktuje swoją sy-

tuację finansową. Jego ber-

ło symbolizuje władzę, a on 

sam panuje nad królestwem, 

które stworzył. Jest szczodry, 

godny zaufania i cierpliwy.

Nie wszystkie 

zobowiązania finansowe 

są złe. Pożyczanie 

pieniędzy na remont 

domu czy edukację 

ma sens, jeśli nie 

zapożyczysz się 

nadmiernie i będzie 

cię stać na spłatę 

comiesięcznych rat 

kredytu.

Wychodzenie z długów
Tego dnia
W 1835 roku andrew Jackson wygłosił przemówienie. Niewie-
lu prezydentów miało honor wygłosić podobne: „Proszę Pań-
stwa, dług publiczny został SPŁaCONY”. Po raz pierwszy w hi-
storii kraj był wolny od długu. Ten stan obowiązywał przez rok.

Streszczenie rozkładu
Spłacenie długu przywraca siły, pozwala odłożyć oszczędno-
ści i daje wolność wyboru, na co chcemy wydać nasze pienią-
dze. Rozkład wykorzystuje ten pomyślny dzień do rozpoczęcia 
dialogu z samym sobą na temat własnej sytuacji finansowej.

Rozkład kart
Wyobraź sobie, że nie masz już żadnych długów. Weź głębo-
ki oddech. Pamiętaj, że z każdą wyłożoną kartą budujesz za-
ufanie i stabilizację.

1. Jaka jest główna przyczyna tego, że wpadłem w długi?
2. Jaka jest faktyczna wielkość mojego zobowiązania?
3. Czy korzystam z karty kredytowej, aby sfinansować 

bieżące wydatki?
4. Czy kupuję rzeczy, na które nie mam gotówki?
5. Czy okłamuję innych w kwestii tego, na co wydaję pie-

niądze?
6. Czy pożyczam pieniądze od przyjaciół i rodziny?
7. Czy mogę postępować tak, aby nie przekraczać budże-

tu, jaki mam do swojej dyspozycji?
8. Czy potrafię uczciwie śledzić swoje wydatki?
9. Czy mogę opracować efektywne podejście finansowe?
10. Jaki jest efekt wdrożenia mojego planu?

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10
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9 stycznia

Królowa Pucharów nawiązuje 

do magicznej syreny, ponie-

waż zasiada na tronie, który 

znajduje się na morzu. Potrafi 

rozmawiać z delfinami i wie-

lorybami, a jej nieuchwytne, 

wodne cechy emocjonalne 

sprawiają, że jest przepełnio-

na bezgraniczną empatią.

Podobno skóra syreny 

jest twarda jak diament, 

żeby mogła chronić 

ją przed zimnymi 

głębinowymi wodami. 

Mówi się, że kiedy 

syrena otrze się o skórę 

człowieka, pozostawia 

na niej świetlisty 

znak przypominający 

czarodziejski pył.

Magiczna syrena
Tego dnia
Krzysztof Kolumb, żeglując w pobliżu Republiki Dominikany, 
tego dnia w 1493 roku zauważył w wodzie trzy syreny. Jego zda-
niem „Nawet w połowie nie były tak piękne jak je opisywano”. 
W rzeczywistości Kolumb zobaczył manaty, wolno poruszające 
się morskie ssaki z dużymi oczami i wielkimi, długimi ciałami.

Streszczenie rozkładu
Legendy o syrenach spotyka się w kulturach związanych z że-
glowaniem już od czasów starożytnej Grecji. Według niektó-
rych opowieści, syreny potrafią przyjąć ludzką postać i poślu-
bić mężczyznę. Są zmysłowe, nieuchwytne, niezaprzeczalnie 
kobiece. Ich symbolika zachęca do stawiania pytań, dzięki 
którym możesz uwolnić tę magiczną syrenę w swoim życiu. 

Rozkład kart
Rozrzuć swoje długie loki, rozkoszuj się promieniami słońca, 
poczuj słone morskie powietrze i rozłóż karty.

1. Nieuchwytność: Jak mogę pozostać tajemnicza dla 
swojego ukochanego?

2. Tajemnica: Jaką tajemnicę odkrywam?
3. Powab: Które moje cechy osobowości mają najwięk-

szy urok?
4. Prywatność: Co należy trzymać w ukryciu?
5. Zmysłowość: Jak rozbudzić swoją zmysłowość?
6. Miłość: Co kocham najbardziej?
7. Dzikość: Z jakich ograniczeń powinnam się  

wyswobodzić?
8. Wody pływowe: Dokąd doprowadzi mnie fala moje-

go życia?
9. Ruch: Czy walczę z falą, czy płynę razem z nią?
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Królowa Mieczy reprezentuje 

powieściopisarzy oraz innych 

ludzi pióra, ponieważ słynęła 

z finezji w słowie i artykulacji. 

Zwróć uwagę na gest Królo-

wej Mieczy. Jej wyciągnięta 

dłoń symbolizuje zaprosze-

nie i rozbudzenie muzy.

Dla starożytnych Greków 

muzy były inspiracją 

w literaturze, nauce 

i sztuce. Dziewięć muz 

stanowiło inspirację 

w konkretnych 

obszarach. Były to: 

poezja epicka, historia, 

poezja miłosna, pieśni, 

utwory dramatyczne, 

hymny, taniec, utwory 

komediowe i astronomia.

Georgia O’Keeffe budząca muzę
Tego dnia
artystka Georgia O’Keeffe została odznaczona Medalem Wol-
ności przez prezydenta Forda właśnie tego dnia w 1977 roku. 
Znana z obrazów przedstawiających kwiaty w dużym powięk-
szeniu oraz form architektonicznych ze skał i kości, które two-
rzyła w Nowym Meksyku, O’Keeffe pozostaje jedną z najwięk-
szych artystek XX wieku.

Streszczenie rozkładu
Oprócz pracy nad własnymi obrazami, Georgia O’Keeffe była 
również muzą swojego męża, fotografa alfreda Stieglitza. Jego 
wczesne akty O’Keeffe wywołały sporą sensację. Do wieku eme-
rytalnego artysta wykonał ponad 350 jej portretów. Ten roz-
kład wykorzystuje kreatywny proces dwóch osób, aby pomóc 
ci w przebudzeniu w sobie muzy.

Rozkład kart
Muzy wywodzą się z mitologii greckiej. Współcześnie okre-
ślenie to odnosi się do czegoś lub kogoś, kto potrafi wyzwolić 
pasję, zrodzić kreatywne pomysły i wizje. Dzięki temu rozkła-
dowi odszukasz muzę w każdym projekcie. aby ją odnaleźć, 
uporządkuj stół i rozłóż karty.

1. Gdzie jest moja muza?
2. Jak mogę się do niej zbliżyć?
3. Skąd będę wiedzieć, że jest przy mnie?
4. Jak wygląda?
5. Co chce, żebym stworzył?
6. W jaki sposób mi pomoże?
7. Co możemy razem osiągnąć?
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As Pucharów reprezentuje 

zdrowe wyrażanie emocji. 

Odnosi się do wewnętrznej 

harmonii i duchowego 

dynamizmu. Możesz 

zaufać swoim uczuciom 

i być szczery w emocjach. 

Puchar reprezentuje rytualne 

naczynie wskazujące jego 

wewnętrzną wartość.

Badania naukowe udo-

wadniają, że dziękowanie 

korzystnie wpływa na na-

sze zdrowie i system od-

pornościowy. Na prak-

tykowanie dziękowania 

wystarczy poświęcić zale-

dwie dwie minuty dzien-

nie. Wyznacz określo-

ny czas w ciągu dnia, aby 

napisać dlaczego, za co 

i komu jesteś wdzięczny.

Wdzięczność
Tego dnia
Dziś jest Międzynarodowy Dzień „Dziękuję”, w którym nale-
ży dzielić się radością i dziękować każdemu, kto rozjaśnia nasz 
dzień i wzbogaca nasze życie.

Streszczenie rozkładu
Dziękowanie niemalże natychmiast przynosi emocjonalną 
zmianę. Według niektórych badań podwyższa nawet poziom 
szczęścia o 25 procent. W tym rozkładzie koncentrujesz się na 
tym za co, dlaczego i komu jesteś wdzięczny.

Rozkład kart
Pomyśl przez chwilę nad tym wszystkim, co dobrego przynosi 
ci życie. Rozłóż swoje karty w kształcie uśmiechającej się twarzy.

1. Dlaczego powinienem dziękować za swoje zdrowie?
2. Dlaczego jestem dobry w tym, co robię?
3. Komu powinienem podziękować?
4. Czy wystarczająco często dziękuję ludziom?
5. Jak mogę praktykować dziękowanie każdego dnia?
6. Jak mam znaleźć czas na praktykowanie dziękowania?
7. Jak mogę być wdzięczny nawet wtedy, kiedy tak nie 

czuję?
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Paź albo Giermek Mieczy 

często opisywany jest 

jako Nancy Drew w talii 

Tarota. Potrafi prześwietlać 

spojrzeniem, jak urządzenie 

rentgenowskie, z której to 

umiejętności korzysta do 

woli. Jego przeszywający 

wzrok i bystry umysł są 

w stanie dostrzec każde 

oszustwo, trafić prosto 

w sedno sprawy i odkryć 

prawdę w każdej sytuacji.

Promienie X 

zawdzięczają swoją 

nazwę niemieckiemu 

fizykowi Wilhelmowi 

Roentgenowi, który 

przez przypadek w 1895 

roku odkrył nową formę 

promieniowania. Nie 

wiedział, czym ono 

jest, więc nazwał je 

promieniowaniem X.

Widzenie rentgenowskie
Tego dnia
Trzech studentów z Davidson College w Północnej Kalifornii 
tego dnia w 1896 roku wykonało nielegalnie kilka pierwszych 
zdjęć rentgenowskich. Przekupili dozorcę, weszli do uniwer-
syteckiego laboratorium i zrobili zdjęcia różnym przedmio-
tom, między innymi prześwietlili ludzki palec, który odcięli 
nieboszczykowi za pomocą scyzoryka.

Streszczenie rozkładu
Kto z nas nie chciałby posiąść umiejętności przenikania wzro-
kiem przez przedmioty, ludzi i ściany? Takie zdolności widze-
nia charakteryzowały popularnych superbohaterów, na przy-
kład Supermana. Na szczęście za pomocą kart Tarota ty też 
możesz prześwietlić każdą sytuację, w jakiej się znajdziesz.

Rozkład kart
Posługując się mądrze umiejętnością widzenia, rozłóż karty 
w kształcie litery X, aby oznaczyć miejsce.

1. Jak wygląda dana sytuacja, kiedy patrzy się na nią  
z zewnątrz?

2. Jaka jest ukryta prawda?
3. Jakie niewidoczne elementy są ważne,  

z których ja nie zdaję sobie sprawy?
4. Które elementy przemawiają na moją korzyść?
5. Jakie muszę podjąć teraz działania,  

kiedy wreszcie widzę prawdę?

1 3
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Rycerze w Tarocie są często 

posłańcami wiadomości. 

Odczytaj energię sytuacji, 

w której się znajdujesz, 

zwracając szczególną 

uwagę na tempo, w jakim 

porusza się koń rycerza. 

Galopujący koń zapowiada 

szybkie zakończenie sprawy, 

natomiast koń wolno 

stąpający oznacza, że 

potrzeba więcej czasu na 

pojawienie się rozwiązania.

Piątek trzynastego 

jest uważany za dzień 

pechowy, ponieważ 

to właśnie w piątek, 13 

października 1307 roku, 

razem z setkami innych 

templariuszy, został 

aresztowany i zamknięty 

w lochach Jacques 

de Molay, wielki mistrz 

zakonu.

Rycerze Zakonu Templariuszy
Tego dnia
Papież Honoriusz tego dnia w 1128 roku usankcjonował Zakon 
Templariuszy. Stopniowo templariusze rośli w siłę i zyskiwa-
li coraz większą popularność, zdobywając tak wielki majątek 
i wpływy, że w 1307 roku król Francji Filip, spiskując razem 
z papieżem Klemensem V, postanowił ich zgładzić. Templariu-
sze byli torturowani, w ten sposób chciano wymusić na nich 
fałszywe zeznania. Zostali oskarżeni o herezję, świętokradztwo 
oraz satanizm, wielu z nich spalono na stosie.

Streszczenie rozkładu
Rycerzy obowiązywały złożone śluby, przysięgi i kodeksy po-
stępowania, i te zobowiązania wyznaczały ich działania. Py-
tania związane z tym rozkładem oparte są na podstawowych 
założeniach rycerstwa.

Rozkład kart
Rycerze Zakonu Templariuszy nosili dostojne białe płaszcze 
z czerwonym krzyżem. Rozłóż karty w formie krzyża.

1. Dlaczego mam nie przejmować się  
sprawami materialnymi?

2. Jak mogę przeciwdziałać niesprawiedliwości?
3. Czy w moim życiu istnieje przemoc,  

której nie jestem świadomy?
4. Co to znaczy żyć honorowo?
5. Co to znaczy być szlachet-

nym?
6. Dlaczego tak ważne jest,  

aby być uprzejmym względem 
innych?

7. Jak mogę być bardziej szczery 
w stosunku do siebie samego?

8. Jakie sekrety powierzyli mi 
templariusze?
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As Pucharów wskazuje  

na akt miłości, empatii  

i współczucia jako metodę 

uzdrowienia sytuacji, 

zarówno w stosunku do 

siebie samego jak i zranionej 

osoby. Gołąb symbolizuje 

pokój, woda reprezentuje 

podświadomy umysł, a lilie 

wodne są znakiem życia 

wiecznego.

W wyniku polowań na cza-

rownice, jakie prowadzono  

w Europie i Ameryce Północ-

nej między 1480 a 1750 rokiem, 

szacuje się, że wykonano od 

czterdziestu do sześćdziesię-

ciu tysięcy egzekucji. Niestety 

ta masowa histeria na punkcie 

czarownic nie była odosobnio-

nym incydentem, miała ona 

miejsce również w starożytno-

ści a także we współczesnej 

Papui Nowej Gwinei.

Rozkład zadośćuczynienia
Tego dnia
Osada Salem w Massachusetts oficjalnie żałuje za horror i nie-
sprawiedliwość, jakiej dopuszczono się polując na czarowni-
ce z Salem i w tym dniu w 1967 roku ustanawia dzień postu.

Streszczenie rozkładu
Choć jeden dzień postu nie wynagrodzi nieludzkiej śmierci 
dziesiątek ludzi, to jednak zadośćuczynienie za wyrządzone 
krzywdy jest ważne. Jeśli kiedykolwiek źle postąpiłeś, ten roz-
kład pomoże ci naprawić twój uczynek.

Rozkład kart
Ten rozkład pozwala przyjrzeć się sytuacji i stworzyć drabinę, 
która poprowadzi cię do uzdrowienia. Zastanów się nad swo-
imi działaniami i rozłóż karty.

1. Co zrobiłem?
2. Dlaczego to zrobiłem?
3. Dlaczego było to niewłaściwe?
4. Czy mogę przyjąć odpowiedzialność za swoje czyny?
5. Dlaczego muszę naprawić wyrządzone krzywdy?
6. W jaki sposób mogę naprawić sytuację?
7. Jak najlepiej przygotować się do zadośćuczynienia?
8. Efekt końcowy.

5
6

7
8

1 2

3 4



365 
rozkładów tarota

Zamów książkę

Bądź na bieżąco i śledź nasze 
wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/illuminatiopl

Książki wydawnictwa Illuminatio 
znajdziesz również w Magicznej Galerii

www.CzaryMary.pl

spodoBał cI sIę fragment 
Który prZecZytałeś?

sprawdź pełną ofertę wydawnIctwa na 

www.illuminatio.pl

w księgarni Illuminatio
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