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JAK CZYTAĆ OKRĄGŁĄ TALIĘ? 

Jest całkowicie właściwe, abyś odwrócił karty do pozycji prostej/pionowej, gdy ułożysz je w swoim 
rozkładzie. W ten sposób nie będą wskazywać na całą przestrzeń dookoła i wprowadzać cię w 
zakłopotanie. Jeśli dopiero zaczynasz pracę z kartami i czujesz się nieco przytłoczony symbolami i 
znakami, bardzo wskazane jest, aby czytać karty tylko w ich prostej/pionowej pozycji. W końcu życie 
jest wystarczająco skomplikowane bez dodatkowych utrudnień. Praktyka Tarota powinna być przede 
wszystkim przyjemna, w przeciwnym razie będziemy wahać się przed powrotem do kart dzień po 
dniu, a wtedy nigdy nie nauczymy się ich czytać z łatwością i komfortem. 

ODWRÓCENIA I SUBTELNA MAGIA OKRĄGŁEGO TAROTA 

W opisie kart podano słowa kluczowe dla kart odwróconych, jak pierwotnie sugerował sam Waite. W 
przypadku standardowych prostokątnych talii, odwrócenie to karty pojawiające się do góry nogami z 
twojego punktu widzenia. W przypadku kart okrągłych istnieje łatwy sposób na zidentyfikowanie 
odwróceń: przyjrzyj się kartom jak tarczy zegara. Jeśli środek karty wskazuje powyżej godzin 9-3, jest 
ona w pozycji prostej. Jeśli jest poniżej i między godziną 3 a 9, jest odwrócona. 

       

 

 

 

 

 

Korzystanie z odwróconych kart jest oczywiście całkowicie opcjonalnym sposobem, a wielu 
współczesnych czytających po prostu je ignoruje przez większość czasu. Zawsze decyduj wcześniej, 
czy będziesz czytać czy ignorować odwrócenia - zanim wyciągniesz karty w celu ich rozłożenia. 
Odwrócenie można odczytać na różne sposoby: 

1. Przeciwieństwo: Przeciwieństwo "właściwego" znaczenia karty, które zwykle podają słowa 
kluczowe odwrócenia. Dlatego jeśli znaczeniem prostej karty Gwiazda jest słowo kluczowe 
„inspiracja”, odwróceniem może być „nuda”. 

2. Opóźnienie: Odwrócenie może wskazywać, że istotą karty jest opóźnienie, na przykład odwrócona 
karta Gwiazda może oznaczać, że inspiracja jest w drodze w niezbyt odległej przyszłości. 

3. Blokada: Odwrócenie może wskazywać na blokadę energii karty, w tym przypadku odwrócona 
karta Gwiazda oznacza, że coś blokuje twoją inspirację. 

4. Dodatkowa uwaga: Czasami odwrócona karta bardzo prosi o twoją uwagę i należy położyć na nią 
dodatkowy nacisk w ogólnym czytaniu. Na przykład odwrócona karta Gwiazda w rozłożeniu wielu 
kart może wskazywać, że inspiracja jest głównym problemem, z którym należy się uporać. 
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GŁĘBSZA PRACA Z KIERUNKAMI KART 

Prawdopodobnie zaprojektujesz swój własny, intuicyjny system czytania okrągłych kart. Gdy już z 
łatwością przeczytasz proste i odwrócone znaczenie, możesz przejść głębiej w kierunki wskazywane 
przez karty. Kontynuuj badanie swoich kart jak tarczę zegara. W zależności od kierunku, w którym 
"patrzy" karta, może mieć inny niuans. 

 

 

 

 

-  Wskazywanie między godziną 12 a 3: energia poprowadzi cię w przyszłość. 

- Wskazywanie między godziną 3 a 6: nadchodzące wyzwanie, o którym należy pamiętać. 

- Wskazywanie między godziną 6 a 9: kwestia cienia do zbadania. 

- Wskazywanie między godziną 9 a 12: energia odpływa w przeszłość. 
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Interpretacja okrągłej karty może być jeszcze głębsza, jeśli weźmiemy pod uwagę karty znajdujące się 
blisko niej w rozkładzie. Wyobraź sobie obrót karty i postać, którą zawiera, tak jakby karty przechylały 
się z powodu jakiegoś metafizycznego przyciągania pobliskich kart, przypominającego pewnego 
rodzaju grawitację.  

Ogólnie można założyć, że karta przechylająca się w górę wyraża przekonania, ideały, wizje i plany. 
Karta pochylona w dół może sugerować korzenie, przyczyny, nieświadome i podświadome wpływy. 
Karta przechylona w prawo jest skierowana w przyszłość, podczas gdy karta przechylona w lewo jest 
bardziej skupiona na przeszłości. 
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Patrząc na dwie znajdujące się w pobliżu karty razem, doświadczony czytelnik może się zastanawiać: 
„Czy się przyciągają? Czy odpychają?”, a także „Idą w tym samym kierunku, czy się rozchodzą?”. 

- Przyciągające się karty: wskazuje na główne atrybuty kart   

- Odpychające się karty: wskazuje na  przerwę lub przeszkodę 

- Karty zbiegające się: karty wzmacniają się nawzajem 

- Karty rozchodzące się: karty przeciwstawiają się sobie i osłabiają. 
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Podobna technika jest czasami używana w przypadku standardowych prostokątnych kart, ponieważ 
doświadczony czytający odnotowuje kierunek, w którym zwrócona jest każda postać i w którą stronę 
patrzy. Dzięki okrągłym kartom technika staje się głębsza i pełniejsza o różne niuanse. 

 

JAK TASOWAĆ OKRĄGŁĄ TALIĘ? 

Tasowanie może zdezorientować niektórych czytających, ponieważ okrągłe karty lubią wysuwać się z 
twoich zręcznych palców. Nie musisz się martwić. Po prostu użyj metody tasowania „zupa z kart”. 
Umieść karty zakryte na płaskiej powierzchni i zacznij je mieszać. Gdy będziesz mieszać karty, 
wyobraź sobie wszystkie możliwości życia na wyciągnięcie ręki, a ty, jak grecki bóg lub oświecony 
Bodhisattwa, bawisz się wszystkimi potencjałami między swoimi palcami. Tasując karty rozważ w 
swoim umyśle pytanie, które chcesz zadać. Zakończ tasowanie gdy uznasz to za właściwe. Następnie 
możesz zebrać karty w kupkę i zacząć je układać w żądany rozkład. 

Ten sposób tasowania kart jest również bardzo przydatny, aby zachować karty w nienaruszonym 
stanie i nie uszkodzić krawędzi (i dotyczy to wszystkich talii, a nie tylko okrągłych). 

 

ROZKŁAD KREATYWNYCH ENERGII 

Ten rozkład używa twórczej energii trójkąta, aby odpowiedzieć na pytania. 

 

 

1. Tego rób więcej. 

2. Tego rób mniej. 

3. Najwyższy stworzony potencjał 
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ROZKŁAD OKRĄGŁEGO TAROTA 

Oto doskonały rozkład oferujący przegląd wszelkich pytań, które masz. 

 

1. Sytuacja. 

2. Porady przewodnika duchowego. 

3. Czego naprawdę chcesz. 

4. Co wpłynęło na ciebie w przeszłości. 

5. Kierunek, w którym powinieneś podążać w przyszłości. 
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