WPROWADZENIE
Dreams of Gaia Tarot jest dla tych, którzy pragną jedności w sobie, swoich związkach i z
niebem i ziemią. Jest dla tych, którzy chcą odkrywać i ulepszać głębokie zrozumienie „ja”,
jak również dla tych, którzy szukają połączenia z duchowym światem i Boskością.
Filozofia kart jest prosta – szukaj, poczuj, rośnij i uzdrawiaj.
Szukaj- Odkrywaj odpowiedzi na wewnętrzne pytania. Ucz się kim byłeś, kim jesteś i kim
stajesz się. Tarot pomoże ci skomunikować się z Boskością i twoim wewnętrznym „ja”,
poznać swój świadomy umysł, i odkryć nieświadomy siły – mocno-zawirowane wierzenia i
wzory, które wpływają na twoje przekonania i wybory. Widza jest władzą. Samo-wiedza i
świadomość jest kluczem do wzmocnienia.
Poczuj – Zagłęb się w wodne światy emocji i zacznij rozumieć, dlaczego czujesz i
reagujesz tak jak ty. Tarot pomoże ci lśnić światłem twoich emocji. Pozwoli ci odkrywać ich
głębie i wziąć w objęcia piękną i potężną świadomość, że twoje odpowiedzi i reakcje są
naturalną częścią tego kim jesteś, ale również z twoją mocą do kontrolowania i zmiany.
Rośnij – Jesteś w stałym i cyklicznym stanie rozwoju i zmiany. Rozwój i ewolucja są
zarówno widzialne i niewidzialne, jest jeszcze tak wiele lęku i oporu przez zmianą pomimo
faktu, że życie samo w sobie jest zarówno transformującym i przeobrażającym procesem.
Tarot pomoże ci rozpoznać i odpowiedzieć, kiedy czas rozwoju i zmiany zbliża się i stawić
temu czoła z podwyższoną pewnością siebie. Jesteś tutaj by żyć i doświadczać życia –
odpuść lęki i spotkaj swój pełny potencjał.
Uzdrowienie – Istnieją doświadczenia z twojej przeszłości, które mogą cię ranić w twojej
teraźniejszości – ponieważ związałeś się z nimi poprzez trzymanie emocji i przekonań,
które je umacniają. Te więzi są podstawą do wszystkich ograniczeń i restrykcji w twojej
teraźniejszości, a one powstrzymują cię od ruszenie w przód z pewnością siebie i
zaufaniem. Świadomość pomoże ci uzdrowić i odpuścić.
Dreams of Gaia Tarot pomoże ci na nowo odkryć twoje starożytne i wieczne powiązanie z
Gają i Wielkim Duchem. Regularne używanie tali przyniesie ci wgląd i zrozumienie.
To życie jest twoją podróż z pustki, bycia i stawania się. Wybierz swoją ścieżkę z
wiedzą, że wszystko co manifestuje się w twojej teraźniejszości jest zrodzone z wyboru
podjętego w przeszłości, a wszystko co zamanifestuje się w twojej przyszłości jest
zrodzone z twojego wyboru podjętego w teraźniejszości. To jest sposób w jaki tworzysz
teraźniejszość, przyszłość w harmonii ze swoimi marzeniami i pragnieniami serca.
O TAROCIE
Na początek
Są dwa zadania, które powinieneś podjąć przed próbą czytania.
Pierwsze zadanie to przeniesienie swojej energii na talie. Zrobisz to przez
trzymanie kart, spanie z nimi, albo noszenie ich przy sobie. Baw się nimi. Zapoznaj się z
rysunkami. Tasuj je. Porządkuj je. Poświęć je. Uczyń je swoimi.
Drugie zadanie to przeczytanie podręcznika. Tarot Dreams of Gaia nie jest
tradycyjnym tarotem. Ona nie pasuje do ścieżki stworzonej przez istniejące taroty, a
zamiast tego ona tworzy swoją własną ścieżkę. Unikalna natura talii wymaga czasu nauki
znaczenia każdej karty. Kiedy już zapoznasz się z nimi, będziesz zdolny mniej polegać na

książce, a więcej na swojej intuicji.
Twój wewnętrzny głos.
Głos, który słyszysz wewnątrz swojej głowy – twój wewnętrzny głos – jest, w istocie,
świadomym elementem twojego umysły lub ego komunikującego się z tobą. Poznaj go.
Słuchaj swojego wewnętrznego dialogu; jak głos mówi do ciebie, a to co mówi może
często odkryć nieuświadomione myśli i emocje wpływające na twoje życie. Ten głos jest
szczęśliwy i pozytywny? Czy jest krytyczny i osądzający? Czy twój wewnętrzny rozmówca
skupia się bardziej na zadaniach jakie powinieneś podjąć, czy rzeczach, które raczej
powinny być zrobione? Czy twój wewnętrzny rozmówca odzywa się od czasu do czasu,
czy twój umysł jest pełen bezustannych rozmówców? Słuchaj – bycie świadomym swego
wewnętrznego głosu – będzie dawać ci większy wgląd i świadomość swego mentalnego i
emocjonalnego stanu.
Przygotowanie regularnych odczytów
W celu zapoznania się z kartami i stania się bardziej ich świadomym spróbuj przygotować
regularne odczyty. Odczyty nie muszą być kompleksowe i skomplikowane. Po prostu
jedna lub trzy karty raz w tygodniu jest wystarczające.
Siądź z kartami, potasuj je, wyciągnij losowa kartę i medytuj nad obrazkiem i
znaczeniem , zapisz swoje myśli.
Odczyt nie musi być formalny, ale może być użyty jako soczewka prostej formy
medytacji. Możesz wybrać jedną kartę lub kilka, ale zawsze znajdź czas by posłuchać kart
i swojego wewnętrznego głosu. Jak staniesz się bardziej świadomy w zrozumieniu i
połączeniu z kartami i bardziej świadomy swojego wewnętrznego głosu, karty będą
odkrywać więcej.
Jak zadać pytanie.
Pierwsze i najważniejsze, musisz zrozumieć, że kiedy używasz tarota do otrzymania
odpowiedzi na pytanie, możesz nie otrzymać odpowiedzi „tak” lub „nie”. W zależności od
typy wróżby jakie przygotowałeś otrzymasz kompleksową, wielowarstwową,
wielopłaszczyznową odpowiedź, która może czasami wydawać się zaszyfrowana i
zagmatwana, szczególnie jeśli twoje pytanie było niejasne.
Twoje pytanie powinno być precyzyjne i skoncentrowane. Utrzymuj je proste i rzeczowe,
bez zawierania odpowiedzi do pytania wewnątrz pytania. Nie zadawaj pytań w sposób,
który czyni jasnym, że odpowiedź masz już w swoim umyśle. Bo, to oznacza, ze
podchodzisz do tarota z umysłem, który nie przyjmie alternatyw. Podczas gdy znów nie
dostaniesz definitywnej odpowiedzi, karty tutaj radzą ci, prowadzą cię i odkrywają ci
wachlarz opcji i rozwiązań – jeśli twój umysł się na nie otworzy.
Ujmij swoje pytanie w pozytywny sposób. Unikaj pytań, czy odniesiesz porażkę, czy
coś pójdzie źle. Zapytaj zamiast tego, co możesz zrobić w celu osiągnięcia wyniku, jaki
najbardziej pragniesz.
Utrzymaj to osobistym. Upewnij się, że utrzymujesz siebie jako podmiot w tym
pytaniu. Na przykład, jeśli popadłeś w konflikt z przyjacielem lub kolegą z pracy, nie pytaj
czemu on cię zdenerwował; zamiast tego, zapytaj, co możesz zrobić by rozwiązać ten
problem.
Zapisuj swoje pytania. Pytanie, które zapiszesz zawsze będzie bardziej precyzyjne i
jasne niż powiedziane w umyśle
Jak staniesz się bardziej obeznany z kartami i każda karta zwiąże się z tobą i twoją
sytuacją, możesz również otworzyć odczyt z nieszczegółowymi pytaniami w umyśle. Ten

typ wróżby może być szczególnie pomocny dla tych, którzy wchodzą w okres zmian i
przejścia i szukają prowadzenia.
Myśl o wróżbie jak o rozmowie. Kiedy mówimy do naszych przyjaciół zwykle
zaczynamy od małych spraw przed przejściem do głębszych, bardziej osobistych. Zrób tak
samo w tarocie. Wyciągnij kartę i pozwól jej zabrać cię w podróż. Twoja konwersacja z
kartą może pomóc ci zobaczyć twoją sytuację z innej perspektywy i zaprezentować twoje
pomysły i możliwości, których wcześniej nie rozważałeś.
Tarot jest mądrym przyjacielem, który nie mówi ci co masz robić, ale zamiast tego
odkrywa opcje i perspektywy, których nigdy nie rozważałeś. Zaglądaj do kart dla
możliwości, dla wyborów, nie absolutów.
Poświęcanie czasu na wróżbę.
Pozwól kartom mówić. Nie śpiesz się we wróżbie. Daj czas by usiąść, wizualizować i
wejść w każdą kartę. Słuchaj co ona mówi i jak ona wpływa na twoje uczucia. Zwróć
uwagę na myśli, które przychodzą do twojego umysłu i zanotuj je, żebyś mógł się odnieść
do nich później.
Po zadaniu pytania otrzymałeś odpowiedź.
Pozwól informacji się wchłonąć. Jeśli zadałeś pytanie o szczególną kwestię, niech cię nie
kusi robić inny rozkład tego samego dnia. Daj 24 do 48 godzin informacji na przetrawienie
i dla sformułowania dodatkowej kwestii.
Prowadź dziennik Tarota.
Prowadzenie dziennika Tarota jest też pomocne – istotne, ważne – szczególnie dla
początkujących, to pozwala ustalić zapisaną historie twoich odczytów. W tej historii będą
pojawiać się wzory. Będziesz zdolny zobaczyć, czy te same sytuacje, problemy,
możliwości mają zwyczaj powtarzania się i jak ty odpowiadasz i reagujesz na nie. Dziennik
pokaże ci, czy jedna lub więcej kart pojawia się w odczycie od czasu do czasu, i może
przenieść twoją uwagę na jakieś sprawy, których mogłeś unikać lub nie zauważać.
Spisuj wszystko. Twój dziennik powinien zawierać inicjujące pytania, jak również
szczegóły każdego odczytu, twoje myśli i uczucia.
Tarot jako Zwierciadło
Tarot jest zwierciadłem, zarówno życia jak i osobowości.
Jeśli coś jest w życiu, jest to i w tarocie; nie ma jednego momentu lub
doświadczenia wolnego od wpływu z wiecznego i zewnętrznego źródła. Jesteśmy istotami
energii. Wszystko, co materialne jest energią, a energia jednego może i wpływa na
energię drugiego. Wszystko wewnątrz twojego środowiska jest pod wpływem ciebie, jak
również wszystko wewnątrz twojego środowiska może wpływać na ciebie w subtelny lub
głęboki sposób.
Tarot jest pod wpływem twojej energii i energii wokół ciebie i może pokazać ci
odbicie twojego życia, jak zwierciadło pokaże ci odbicie ciebie. Ale, tak jak czasami
zaglądamy w lustro i widzimy tylko to, co chcemy zobaczyć, tarot czasami tylko pokaże
nam uczucia, które jesteśmy skłonni zaakceptować. Pamiętaj, oczy widzą tylko to, co
umysł jest skłonny pojąć.
Aby tarot był największą pomocą, by musimy być chętni zarówno zajrzeć głębiej,
jaki uznać to, co możemy nie chcieć zobaczyć. Będą chwile, kiedy karta lub cały rozkład
będzie oferował opcja, która nam się nie podoba albo odkrywał pomysły, perspektywy i

prawdy, które chcemy odrzucić. Jest to ważne by pozostawić otwarty umysł i ufać, że są
pokazane, ponieważ jest tego czas i jesteśmy silni wystarczająco by zaakceptować
prawdy odkrywane przez tarota. By najlepiej skorzystać z odczytu musimy odpuścić nasze
własne projekcje, tendencyjne pomysły, oczekiwania i lęki oraz zaufać oferowanym
informacją.
Nie zawsze otrzymamy śliczne, lukrowane, błyszczące odczyty, które są pełne
pozytywnych kart i afirmujących przesłać. Ale będziemy mieli oferowany bezstronny i
obiektywny punkt widzenia, który przyniesie nam korzyści większe, jeśli przyjrzymy się
bliżej temu, co jest oferowane z tą samą bezstronnością i szczerością.
SRUKTURA TALII
Dreams of Gaia Tarot jest zrobiony z 25 kart wielkich arkan i 56 kart małych arkan
zawierających cztery kolory żywiołów z 14 kartami.
Wielkie arkana nie używają archetypów, które używają inne rozpowszechnione i
tradycyjne taroty; jednakże one wciąż obejmują wiele powszechnych archetypów. Na
przykład, Cesarzowa i Cesarz mogły być zamienione przez Matkę i Ojca, podczas gdy
Arcykapłanka i Arcykapłan są zamienione przez Staruchę i Mędrca. Demon toruje sobie
drogę w karcie Pożądania, która odkrywa i omawia efekty pierwotnych chęci i pragnień
oraz naszą zdolność rozważenia wyborów i oddziaływania na nie.
Wielkie Arkana
Wielkie arkana są podzielone na cztery grupy – karta Wyboru, Stany Życia, Powód Bytu i
Wpływów.
Karta Wyboru
Karta Wyboru jest najważniejszą kartą w talii, ponieważ z założenia Tarot Dreams of Gaia
jest tym co nawiązuje do wyborów. Wszystko czym jesteśmy, wszytko czym stajemy się
jest kierowane przez wybory, które my i inni wokół nas podjęliśmy oraz jak one z kolei
tworzą i wpływają na nasze życie.
Pozostałe 24 karty są podzielone na trzy grupy po 8 kart. Są następujące:
Stany Życia
Istnieje osiem Stanów Życia opartych na zasadniczych archetypach i wydarzeniach:
Dziecko, Panna, Młodość, Matka, ojciec, Starucha, Mędrzec i Śmierć/Odrodzenie. Bez
względu na płeć lub wiek, wszyscy posiadamy te archetypiczne wartości i wszyscy
jesteśmy związani z cykliczną naturą początku i końca, kreacji i destrukcji. Te karty
reprezentują chwile i wydarzenia, które kształtują nasze życie i inicjują aspekty naszej
natury, które wpływają na nasze środowisko, związki oraz jak postrzegamy generalnie
świat wokół nas.
Powody Bytu
Istnieje osiem kart Powodów Bytu – Wiedza, Mądrość, Uzdrowienie, Miłość, Jedność, Ja,
Obfitość i Przeznaczenie. Jesteśmy tu by szukać, czuć, rozwijać się i uzdrawiać. Nasz
pierwotny powód istnienia to doświadczanie życia, zarówno w dobru jak i źle, ale jesteśmy
również by uczyć się i zdobywać wiedzę, rozwijać mądrość, doświadczać miłości we
wszystkich jej formach i znaleźć uzdrowienie i jedność. Jesteśmy tutaj by znaleźć nasze
prawdziwe ja, kreować obfitość i spełnić siebie i wybrane przeznaczenie.
Wpływy

Chociaż prawdą jest, że wydarzenia, których teraz doświadczamy i nasz powód istnienia
może i wpływa na naszą zdolność by widzieć możliwości i dokonywać wyborów, istnieje
osiem innych kluczowych elementów, które grają decydującą rolę we wpływaniu na nas na
lepsze lub gorsze. To Podróż (nasze życie doświadczane w tym momencie), Myśl,
Emocje, Pożądania, Percepcja (sposób w jaki postrzegamy naszą rzeczywistość), Intuicja,
Integralność, Wiara.
Słowa klucze, Kluczowe Frazy i Znaczenie Kart.
Ilustracje zapewniają kluczową rolę w odkrywaniu symbolizmu tarota; jednakże, jest
ważny by zwrócić uwagę na „kluczowe słowa” i „kluczowe frazy” na każdej karcie, jak one
ustanawiają punkt startowy dla odczytu. Są tak nazwane, ponieważ one są „kluczami” do
odkrywania odpowiedzi, których szukasz, oferując najbardziej czystą, zwięzłą idee
przekazu każdej karty i rdzeń atrybutów. Przez skupienie się na nich i pytaniu,. Które
podnieśliśmy, wzmocnimy swoją intuicję i samo-świadomość.
Daj sobie czas by zrozumień esencje każdej karty, ale nie uzależniaj się całkowicie od
pełnego opisu odpowiedzi. Same znaczenie karty nie jest dosłowne, nie jest zapisane w
kamieniu. Tylko ty możesz ucieleśnić ich znaczenia dla siebie, przez danie im większego
odniesienia osobistego i interpretacji ich w odniesieniu do twojego życia.
Małe Arkana
Małe Arkana Tart Dreams od Gaia są żywiołami w naturze. Są cztery kolory – Ziemia,
Powietrze, Ogień, Woda z 14 kartami w każdym. Ona są ponumerowane od Asa do 10, z
jedną 'wyrównującą' lub „równoważącą” kartą i trzema kartami dworu. Tradycyjni Król i
Królowa pozostali, ale wewnątrz każdego koloru jest figura, która przy tronie. Dla Ziemi
jest to Seneszal – trzymający klucze królestwa. Skryba – trzymający wiedzę, informacje,
prawo i tradycje stoi przy Królu i Królowej Powietrza. Heros – bohater, wojownik i
ochroniarz – stoi po stronie Króla i Królowej Ognia, podczas gdy mądry i empatyczny
Doradca daje rady Królowi i Królowej Wody.
Rola każdego koloru jest bardzo szczególna. Karty Ziemi poświęcone są domowi,
rodzinie i karierze. Karty Powietrza związane są z umysłem – myślami, wierzeniami,
pomysłami, wyobrażeniami i rzeczywistością. Karty ognia są kartami czynu i są
poświęcone fizycznym aktom istnienia i działaniu. Karty Wody są światem emocji, i są
poświęcone subiektywnym uczuciom, reakcjom i zachowaniom.
ROZKŁADY KART
Ten prosty z jednej karty rozkład może być przygotowany na dzień lub noc. Karta,
która wyciągnąłeś może ci służyć jako przewodnik tak długo jak ty tego potrzebujesz
Rozkład Jedności
Kiedy usadowisz się i potasujesz karty, wyciągnij jedną kartę i umieść ją na stole lub ziemi
przed sobą. Teraz wyciągnij drugą kartę i umieść ją na prawo od pierwszej. Na koniec
wyciągnij trzecią kartę i umieść ją poniżej pierwszych dwóch.
Pierwsza karta, karta po lewo, jest kartą Skupienia i reprezentuje aspekt ciebie,
który potrzebuje poświęcenia. Zastanów się nad przesłaniem karty. Ona być może dotyczy
unikanego rozwiązania szczególnej sprawy albo po prostu służy podkreśleniu, że twoja
uwaga jest skupiona na sprawach, które karta odkrywa, na dobre lub złe.
Karta po prawo jest kartą Duszy i reprezentuje aspekt ciebie, który jest twoim
najsilniejszym. Ty możesz wciąż potrzebować poświęcić się sytuacji lub okolicznościom,

na które ten aspekt wpływa (szczególnie, jeśli karta pojawiła się odwrócona), ale to jest
aspekt, który jesteś zdolny poświęcić, a karta Duszy przyniesie ci wiedzę, co pomoże ci w
twej podróży.
Końcowa karta jest „Niech dwoje stanie się jednym” kartą i reprezentuje ciebie z
kursem działania, który może pozwolić ci połączyć informacje oferowane przez karty
Skupienia i Duszy i osiągnąć jedność i równowagę.
Rozkład Marzyciela
Celem rozkładu Marzyciela jest sięgnięcie do umysłu i rzucenie światła na twoje marzenia
i cele, Marzycielu.
Przed zaczęciem, weź kilka głębokich, spokojnych, wolnych oddechów, podczas
gdy trzymasz karty w rękach. Gdy już usadowisz się, potasuj karty i umieść je jak
określono poniżej.
I.Marzyciel – Ta karta reprezentuje ciebie, Marzyciela i jest odbiciem tego, co tkwi w
twojej obecnej wibracji.
II.Nieuświadomiony Umysł – Co mieszka w twoim nieuświadomionym umyśle? Czy jest
w harmonii z twoją obecną wibracją?
III.Przeszłość – Przeszłość, która ukształtowała cię. Co z twojej przeszłości wpływa na
twoje wybory w teraźniejszości?
IV.Natychmiastowa Przyszłość – To jest energia twojego otoczenia, które działa i wpływa
na twoją natychmiastową przyszłość.
V.Długoterminowa Przyszłość – To jest energia twojego otoczenia i ciebie, która działa i
wpływa na twoją długoterminową przyszłość, twoje cele i marzenia.
VI.Świadomy Umysł – Co tkwi w twoim świadomym umyśle i jakie napędzające myśli i
uczucia oraz ogólne postrzeganie? Czy jest w harmonii z całą energią i podświadomym
umysłem?
VII.Represje – Potencjalne blokady: to jest energia lub wpływ, którego się unika lub jest
potrzeba wzmocnienia go, by pomógł ci spełnić marzenia. Czy karta jest prawidłowo, czy
odwrócona symbolizuje coś, co potrzebuje poświęcenia ponieważ ma zbyt duży lub zbyt
mały wpływ na ciebie.
VIII.Prowadzenie – Potencjalne prowadzenie lub energia, która wzmocni cię i popracuje z
jakimikolwiek blokadami.
IX. Ekspresja – To jest klucz do otworzenia potencjalnego kierunku dla twoich
kreatywnych wpływów.
Rozkład Drzewa Marzyciela.

Rozkład Drzewa marzyciela jest kompleksowym odczytem, który pozwala wróżącemu
mieć głęboką konwersację z sobą i Boskością. Przed odczytem, upewnij się, że czujesz
się komfortowo i jesteś zrelaksowany. Weź kilka głębokich i czystych oddechów, podczas
gdy trzymasz karty, przed potasowaniem ich i umieszczeniem ich jak opisano poniżej.
I.Pień – Reprezentuje ciebie, Poszukującego.
II.Pierwsza Gałąź – Aktualny nastrój lub energia w twoim otoczeniu w czasie wróżby.
III.Druga Gałąź – Możliwe siły lub słabości, które mogą uderzyć w teraźniejszości.
IV.Trzecia Gałąź – Teraźniejszość.
V.Czwarta Gałąź - Pierwszy z trzech wyborów lub możliwych kursów działania w
teraźniejszości lub przyszłości.

VI.Pierwszy Liść – Drugi z trzech wyborów lub możliwych kursów działania w
teraźniejszości lub przyszłości.
VII.Drugi Liść – Trzeci z trzech możliwych wyborów lub kursów działania w
teraźniejszości lub przyszłości.
VIII.Piąta Gałąź – Następne kilka tygodni wprzód.
IX.Pierwszy Korzeń – Ktoś lub coś z teraźniejszości, czego obecność może mieć wpływ.
X.Drugi Korzeń – Ktoś lub coś z przeszłości, czego obecność może mieć wpływ.
XI.Trzeci Korzeń – Twoje podświadome uczucia i myśli.
XII.Trzeci Liść – Następne kilka miesięcy.
WIELKIE ARKANA
1. Wybór
Słowa – klucze: wybór, opcje, okazja, wolna wola, własna determinacja, świadomość,
objawienie, przyczyna i skutek, nagroda, konsekwencja, zwlekanie
Kluczowe zwroty:
wybory tworzą rzeczywistość,
wybór niesie nagrodę lub konsekwencje,
przekonania są wyborem,
rozważ swoje możliwości,
bezczynność jest wyborem,
wybieraj mądrze,
masz wybór,
przestań odkładać na później,
określ swój kierunek,
przyjmij odpowiedzialność za swoje wybory,
przeszłość ma wpływ,
świadomość wzmacnia.
Znaczenie karty:
Wszystko czym jesteś, wszystko czego się nauczyłeś i doświadczyłeś, zrodziło się z
wyboru – wyborów, których dokonałeś, wyborów, które dokonali inni w twoim imieniu lub
wyborów które dokonali oni dla siebie, a które miały wpływ lub oddziaływały na twoje
życie. Możesz wierzyć, że nie masz wyboru, lecz to samo w sobie jest wyborem. Możesz
także skorzystać z prawa do pozwolenia innym na decydowanie za ciebie – to również jest
wyborem.
Możesz wierzyć, że masz zbyt wiele opcji i pozwolić, by to zmąciło i zaciemniło twoją
zdolność wyboru – to jest jeszcze inny wybór. Masz wolność wyboru, lub pozwolenia
innym wybrać za ciebie. Możesz wybierać na oślep lub z dbałością. Możesz wybrać
działanie lub zwlekanie. Możesz dokonać swoich wyborów mądrze, z wiedzą i
świadomością, lub w nieświadomości. Czy wybierzesz uwierzyć w to czy nie, jesteś
obdarzony wolną wolą – siłą do działania i niezależnego wyboru oraz określenia swojej
przyszłości.
Jesteś wytworem swoich wyborów oraz wyborów innych. Wszystko co cię otacza w twoim
środowisku jest skutkiem wyborów twoich i innych osób. Wszystko sprowadza się do
wyboru.
Przeszłość:
Kiedy byłeś dzieckiem, zależnym od twoich rodziców i rodziny w kwestii jedzenia,
schronienia, miłości i ochrony, twoje wybory były ograniczone i często podejmowane w
twoim imieniu. Kiedy dorosłeś, twoja moc wybierania i grania aktywnej roli w twoich
doświadczeniach wzrosła. Te wybory – czynione dla ciebie i przez ciebie – pomogły

ukształtować cię i grały fundamentalną rolę w tworzeniu osoby jaką jesteś obecnie.
Wszystko czego doświadczyłeś w wyniku tych wyborów ukształtowało twoje wierzenia,
sposób odbierania świata wokół ciebie oraz doświadczania go.
Nie możemy odwołać swoich wyborów. Nie możemy odwrócić czasu i przeżyć tego
samego momentu ponownie. To jest przeszłość, a przeszłość nie może być zmieniona.
Możemy jednakowoż wybrać dokonanie innych wyborów w teraźniejszości, ponieważ
wybraliśmy czerpać naukę z naszych przeszłych wyborów, a konsekwencje rodzą się z
tych wyborów.
Bądź świadomy swojej przeszłości – jak wzrastałeś oraz środowiska w jakim się urodziłeś
– gdyż będzie to miało fundamentalne znaczenie we wpływie na twoją zdolność
postrzegania i dokonywania nowych wyborów. Zapytaj siebie czy jesteś niewolnikiem
swojego wychowania? Czy zostałem uwarunkowany by wierzyć i zachowywać się w
określony sposób?
Czy te uwarunkowania umożliwiają i wzmacniają, czy ograniczają i utrudniają? Czy
trzymasz się kurczowo zranień i złych wspomnień, które więżą cię w przeszłości? Czy
powstrzymuje cię to przed ruszeniem naprzód i dokonaniem wyborów, które skutkuje
bardziej pozytywnymi i afirmującymi doświadczeniami?
Kiedy karta Wyboru pojawia się na pozycji określającej przeszłość, prosi cię ona o
zastanowienie się, jak twoja przeszłość może wpływać na twoją zdolność do
podejmowania wyboru, w uprawniony sposób, w teraźniejszości.
Teraźniejszość:
W t e j chwili istnieje okazja by stworzyć lub zmienić twoją przyszłość. Stoisz na
skrzyżowaniu. Przeszłość jest za tobą, a przyszłość leży w przodzie. Teraz jest czas by
przejąć kontrolę nad twoim życiem i określić kierunek jaki pragniesz obrać. Bądź świadom
oraz odpowiedzialny za wybory, których dokonujesz obecnie. Zauważ jaki twoje relacje,
przekonania oraz stan emocjonalny mają na ciebie wpływ.
Czy widzisz w bród okazji i dostępnych tobie możliwości, czy twoje okazje są nieliczne a
możliwości ograniczone? Czy jesteś rodzajem osoby, która widzi szklankę do połowy
pełną, czy do połowy pustą?
Wykorzystaj tę chwilę aby dokładnie rozważyć. Zdaj sobie pytanie, czy decyzja którą masz
przed sobą nie jest nazbyt nacechowana wpływem twojej relacji z kimś innym? Czy
wybierasz aby uszczęśliwić kogoś innego czy siebie? Czy twój wybór jest ryzykowny? Czy
przemyślałeś możliwe pozytywne i negatywne konsekwencje tego konkretnego kierunku
działania?
Pamiętaj, wybór jest twój, nawet jeśli pociąga on za sobą podjęcie ryzyka, pozwolenie
komuś innemu na dokonanie wyboru za ciebie, lub stawia szczęście i pomyślność kogoś
innego wyżej niż twoje własne. Jest także twoim wyborem nie zrobić nic w ogóle.
Kiedy karta Wyborów pojawia się na pozycji określającej teraźniejszość prosi cię ona o
podjęcie twoich decyzji ze świadomością, że twoje wybory określają ciebie i mają
rzeczywistą moc. Twoje wybory tworzą twoją teraźniejszą i przyszłą rzeczywistość i, na
dobre i na złe, b ę d ą miały wpływ nie tylko na ciebie, lecz także na innych wokół ciebie.
Przyszłość:
Każdej akcji równa się reakcja. Każdy wybór który uczynisz, a następnie zadziałasz
zgodnie z nim – lub nie – przyniesie, pośrednio lub bezpośrednio, pozytywny lub

negatywny skutek. Karta Wyboru na pozycji określającej przyszłość prosi cię byś
praktykował świadomość nawet gdy podejmujesz spontaniczne decyzje.
Co twój wybór wniesie do twojego życia? Czy przemyślałeś potencjalne konsekwencje,
czy tylko potencjalne zyski? Czy dałeś sobie czas by rozważyć opcje i wziąłeś pod uwagę
możliwy wpływ twojej decyzji i fakt, że wybór nie może być cofnięty? Twoje wybory mają
moc otwarcia lub zamknięcia drzwi, zbudowania mostów i spalenia ich.
Czy twoje decyzje mogą mieć potencjalne skutki, których sobie nie uświadamiasz? Czy
twój wybór może przynieść zakończenie przyjaźni lub małżeństwa, utratę pracy, lub gorzej,
gdy dokonanie odmiennego wyboru mogłoby przynieść dostatek i przyjemność?
Pomimo stojącej przed tobą konieczności wyboru, daj sobie czas by rozpatrzyć przyszłe
konsekwencje twoich decyzji i działań i wybierz w sposób, który przynosi zmiany twojego
własnego projektu i wykonania.
Kierunek, który wybierzesz teraz poprowadzi cię do twojej przyszłości. Dostrzeż i zważ
swoje opcje. Określ swój kierunek. Spójrz na potencjalne zyski i straty i weź pod uwagę
wpływ, jaki mogą wywrzeć twoje wybory. Zadecyduj czy te wybory są warte swojej ceny
oraz czy przyniosą one przyszłość, która będzie w harmonii z twoimi intencjami i
pragnieniami.
Możliwe przeszkody:
Czy spędzasz cały swój czas szukając opcji i okazji, ponieważ nie zadowalają cię te, które
są ci oferowane?
Czasami nasze poszukiwania by odkryć wybór, który przyniesie nam szczęście i wynik
którego pożądamy – zawodzą, więc kontynuujemy poszukiwania mając nadzieję, że
pojawi się coś lepszego. W ten sposób możemy tylko odwlekać nieuniknione.
Odwrócona karta Wyboru symbolizuje potrzebę zaakceptowania, że – czasami – jedynym
dostępnym wyborem jest ten, którego nie chcemy dokonać. Czasami musimy wybrać
„następną najlepszą opcję” (the next best option) / gorszą opcję lub pójść po najmniejszej
linii oporu (czasami musimy spuścić z tonu lub pójść po najmniejszej linii oporu). Czasami
droga ta zaprowadzi nas do niespodziewanego skarbu.
Czasami jesteśmy ograniczeni do wyboru, który przyniesie nam szczęście, chociaż
przelotne, i tego, który nie… wybór pomiędzy bezpośrednią nagrodą a poświęceniem się.
Dokonuj wyborów ze świadomością, że natychmiastowa nagroda może okazać się nie być
najbardziej opłacalną opcją.
Nie pozwól, aby obawa przed byciem nieszczęśliwym lub nielubianym, lub przed
koniecznością ciężkiej pracy albo obejścia się smakiem, odwiodła cię od dokonania
wyboru, który może przynieść większą nagrodę i korzyść w przyszłości.
Weź pod uwagę, że twoje zwlekanie lub twoja bierność może skutkować tym, że ktoś inny
podejmie decyzję za ciebie i wykreuje przyszłość, która będzie ci się jeszcze mniej
podobać.

1.Dziecko

Słowa-klucze: nowe początki, niewinność, magia, nieziemska miłość, zaufanie, nadzieja,
przebaczenie, świadomość, potencjał, oczekiwanie, poleganie na kimś.
Kluczowe zwroty:
Nowy początek
Wierzyć w magię
Dostrzeż swój potencjał
Śmiech uzdrawia
Leczyć emocjonalne i psychiczne rany
Obróć marzenia w rzeczywistość
Czas na śmiech i zabawę
Odpuść przeszłość
Uznaj swój sukces
Odnajdź niewinne przyjemności
Zachwycać się chwilą
Porzuć wątpliwości
Znaczenie:
Dziecko jest pewne siebie, czerpie niewinną radość i zachwyt z połączenia ze światem,
który zamieszkuje. Jest nietknięte przez strach, pełne nadziei i ufności. Na przekór trudom,
zmaganiom i krzywdom z którymi się mierzy, dostrzega ono wciąż tylko piękno swoimi
jaśniejącymi z zadziwienia oczami. Widzi dobro we wszystkim. Jest równocześnie
magiczne i jest samą magią – niewinną duszą która wierzy w „życie długo i szczęśliwie”.
Przeszłość: Dziecko przedstawione na ilustracji karty na wiele sposobów reprezentuje
czasy dzieciństwa, do którego wielu z nas pragnęłoby powrócić. Reprezentuje ono czas
kiedy śmialiśmy się lekko, nosiliśmy serce na dłoni i chętnie braliśmy życie i spotykanych
w nim ludzi za dobrą monetę. Wyczarowuje ono świat, w którym możemy ufać sobie
nawzajem i być wolnymi od cynizmu i sceptycyzmu. Dziecko w nas jest czystego serca,
kroczące z lekkością i wolne od wewnętrznego głosu, który krytykuje i potępia.
A ty? Czy obawiasz się marzyć i podążać za swoimi marzeniami? Boisz się zaangażować i
podjąć zobowiązanie gdyż wierzysz że może cię spotkać jedynie rozczarowanie? Czy
idziesz przez życie z obawą, ze inni nie będą cię lubić, odrzuca cię lub opuszczą? Czy
postarzałeś się na duchu przed czasem? Kiedy karta Dziecka pojawia się na pozycji
reprezentującej przeszłość, prosi cię ona byś rozważył te pytania i abyś uznał i uzdrowił
emocjonalne i psychiczne zranienia, które uniemożliwiają ci rozkoszowanie się życiem.
Zbyt często trzymamy się bolesnych wspomnień i chwil, zamiast pamiętać o tych, które
były pełne miłości, śmiechu i zachwytu. Skupiamy się na momentach w których czujemy
się najbardziej samotni i zalęknieni, zamiast na tych w których byliśmy otoczeni przez
miłość i szczęście. Widzimy wszystkie porażki a zapominamy zauważać swoje sukcesy.
Widzimy tylko to czego nie osiągnęliśmy zamiast tego czego dokonaliśmy.
T a k , życie oferuje ci chwile bólu, niedoli i cierpienia, chwile, które nie spełniły oczekiwań.
To może złamać ci serce, skraść ci niewinność i radość, uciszyć twój śmiech. Czy ten ból i
rozczarowania uciszyły dziecko w tobie? Lub gorzej, czy zapoczątkowały wzrost
zranionego ego, które uczyniło cię twardszym niż jest to konieczne?
Nie pozwól przeszłym rozczarowaniom i osobistym niepowodzeniom umniejszyć twojej
zdolności do zaufania sobie i innym. Nie pozwól mi uczynić się cynicznym i sceptycznym,
lub twardym i nieustępliwym.
Czy uważasz obecnie, że śmiech i zabawa są marnowaniem cennego czasu, który
powinien być zainwestowany w poważniejsze dążenia? Tak nie jest. Śmiać się i bawić to
żyć chwilą. Rezultat przenosi i przekształca nas i może całkowicie zmienić nasz stan
umysłu, i podnieść ducha.
Śmiech i zabawa przynoszą uzdrowienie.
Karta Dziecka która mówi o twojej przeszłości prosi cię, abyś wybaczył te chwile. To jest
czas aby zachwycić się raz jeszcze – by się dzielić, uśmiechać, śmiać się z dobrych

wspomnień i połączyć się znów z tymi niewinnymi przyjemnościami, które podarowały ci
tyle radości.
Teraźniejszość:
Radość, zdolność do marzeń są darami, którymi obdarza cię Dziecko. To czas by marzyć i
wyobrażać sobie, i wierzyć, że wszystko jest możliwe jeśli zechcesz spróbować. Wybacz i
zapomnij wszystkie przeszłe porażki i rozczarowania. Obróć błędy w pozytywne lekcje
zamiast traktować je jako powody by się poddać. Bądź pełen nadziei. Karta Dziecka w
teraźniejszości reprezentuje pozytywność i potencjał – nowy początek – który wniesie
szczęście i radość do twojego życia, zwłaszcza jeśli jesteś skłonny przyjąć otwarty umysł i
serce i obrócić pomysły w czyn.
Kiedy ostatnio zwracałeś uwagę na swoje marzenia – chwile, kiedy pozwalasz swojej
wyobraźni zawędrować z dala od przyziemności? Często to w tych chwilach umysł
pokazuje nam prawdę o tym, co naprawdę chcielibyśmy robić z naszym czasem.
Czy coś powstrzymuje cię przed uczynieniem swoich marzeń rzeczywistością? Jeśli tak,
czy te powody są zasadne, czy opierają się na wątpliwościach i obawie, że nie odniesiesz
sukcesu lub na niego nie zasługujesz? Czy marzysz o wakacjach w odległym kraju? Czy
marzysz o zmianie kariery i robieniu czegoś coś co kochasz? Lub czy twoje marzenia
wyjawiają proste pragnienie by zbliżyć się do natury?
O czymkolwiek nie marzysz, teraz jest czas na twoje działanie. Odłóż na bok wątpliwości i
sceptycyzm i rozkoszuj się robieniem czegoś co kochasz. Obiecaj sobie robić co
potrzebujesz zrobić aby zrealizować swoje marzenia.
Przyszłość:
Spójrz przed siebie i zobacz cuda świata oczami Dziecka. Pozwól sobie poczuć dreszcz
oczekiwania i ekscytacji robieniem planów na przyszłość. Tak, nasze cele są ważne, gdyż
wszyscy potrzebujemy do czegoś dążyć – lecz czasami musimy odpocząć od poważnych
planów i po prostu się zabawić. Karta Dziecka na pozycji określającej przyszłość
przypomina ci o przeznaczeniu czasu na zabawę. Zorganizuj spotkanie z przyjaciółmi lub
rodziną i nie rób nic poza rozkoszowaniem się waszym towarzystwem. Nie pozwól by
wymówki przeszkodziły ci w twojej celebracji życia!
Może być równie ważne znaleźć czas dla siebie. Zatrzymaj się i odpręż, pogłaszcz kota,
zabierz psa na spacer. Zrób coś, co od dawna chciałeś zrobić lecz wciąż i wciąż
odkładałeś, gdyż coś innego zdawało się być ważniejsze. Nie urodziłeś się po to aby
spędzić całe swoje dorosłe życie pracując ciężko by zapłacić rachunki. Wyrób sobie nawyk
planowania w czasie, aby pozwolić twojemu wewnętrznemu dziecku być głosem, który cię
poprowadzi.
Możliwe przeszkody:
Czy twoje dzieciństwo było tak bezpieczne, szczęśliwe i beztroskie, że dorosłość nie
spełniła twoich oczekiwań? Jeśli tak, to może być czas by nauczyć się, że życie jest pełne
wzlotów i upadków, zachwytów oraz rozczarowań, sukcesów i porażek, i że ty jesteś
częściowo, lub całkowicie, odpowiedzialny za to wszystko czego doświadczasz. Rodzice i
przyjaciele nie mogą osłaniać cię i chronić przed życiowymi rozczarowaniami lub
odpowiedzialnością. Ani nie możesz stać się zależnym od tego, że inni zawsze tu będą, by
pomóc ci osiągnąć twe cele.

Zamiast tego bądź trochę bardziej niezależny i weź odpowiedzialność za swoje wybory i
czyny – lub ich brak. Bądź skłonny raczej spróbować samemu niż grać rolę „wiecznego
dziecka” i pozwalać innym dokonywać wyborów i działać za ciebie, ponieważ jesteś
niechętny i obawiasz się zdecydować.
Z drugiej strony, jeśli twoje dzieciństwo było bolesne a twoja relacja z przeszłością była,
lub jest, obfitująca w konflikty i niezgodę, karta Dziecka może pojawiać się w odwróconej
pozycji by powiedzieć ci, że czas by odłożyć obwinianie i wybaczyć. Zrób to nie z innego
powodu jak dla uwolnienia siebie od bólu i strachu, który więzi cię do chwili która nie może
być bez życia.

2.Dziewczyna, Panna
Słowa-klucze: Płodność, niezależność, poczucie własnej wartości, ufność, wyrażanie
siebie, zgłębianie siebie, własna korzyść, seksualność, kreatywność, egoizm,
współzależność, nieśmiałość
Kluczowe zwroty:
Podążać za swoimi marzeniami
Uwolnić uczucia strachu i porzucenia
Odkrywać swoje pasje
Pragnienie uwagi
Skupienie na samopoznaniu
Potrzebować ratunku
Poświęcić uwagę narzuconym sobie
Wyrażanie pragnień i celów
granicom i ograniczeniom
Być prawdziwym dla siebie
Zwiększona niezależność
Zachowywać się empatycznie
Poszukiwać swoich własnych odpowiedzi
Znaczenie:
Dziewczyna kroczy nieznaną ścieżką, lecz czyni to z ufnością i gracją. Jej otoczenie
przekazało jej, że nie jest egoizmem czy zarozumiałością podążać za swoimi marzeniami i
aktywnie pracować nad uzewnętrznieniem jej celów i pragnień. Robi to nie potrzebując
pozwolenia od nikogo.
Podobnie jak jej męski odpowiednik Młodzieniec / Chłopiec, nowoczesna Dziewczyna nie
obawia się zadawać pytań, kwestionować odpowiedzi oraz być śmiałym odkrywcą, lecz
podczas gdy Chłopiec bada nowe horyzonty, Dziewczyna zgłębia samą siebie.
Dziewczyna jest równie zainteresowana po pierwsze odkryciem a następnie
pielęgnowaniem swoich zainteresowań, co i zwiększaniem samopoznania oraz
zgłębianiem jej budzącej się seksualności.
Tworzy relacje o zdrowych granicach i wyraża swoją seksualność z niewinną dumą i
ufnością. Kiedy zdecyduje się wybrać kochanka po raz pierwszy, zrobi to bez wstydu i
obawy przed osądem. Jeśli wybierze pozostać sama, to nie dlatego, że jest przekonana że
nie zasługuje, lecz dlatego, że nie sądzi, by potrzebowała wielbiciela aby stać się pełną.
Karta Dziewczyny mówi o młodzieńczej ufności, wzmocnieniu i wzroście niezależności.
Jest ona płodna lecz używa tej płodnej natury do tworzenia, wyrażania i eksplorowania.
Jest ona w podróży do odkrywania siebie, skupiona bardziej na nauce o tym kim jest i co
ją uszczęśliwia, i wie, że jej teraźniejsze poszukiwania pozwolą wzrosnąć jej przyszłemu
Ja, które wie czego chce od życia i nie obawia się tego urzeczywistnić.
W przeszłości oczekiwano od Dziewczyny, że będzie robiła to co jej mówiono i że będzie
lojalna wobec oczekiwań rodziny i społeczeństwa. W teraźniejszości, Dziewczyna wybiera

rozpoczęcie podróży ku samoświadomości i upełnomocnieniu.
Przeszłość:
Karta Dziewczyny, kiedy pojawia się na pozycji obrazującej przeszłość, ma przejściowe
znaczenie i jest kombinacją Dziecka i Dziewczyny. To, jak Dziewczyna postrzega świat
oraz siebie kształtują i wpływają na to doświadczenia Dziecka, którym była oraz jej
przejście z dzieciństwa do wczesnej kobiecości. Jest ona w tym okresie najbardziej
bezbronna i narażona na ciosy, ponieważ to właśnie pomiędzy dzieciństwem a dorosłością
ziarna poczucia własnej wartości są zasiewane, zapuszczają korzenie, wzrastają i kwitną.
Jeśli Dziecko było traktowane w brutalny sposób lub było zaniedbywane, Dziewczyna
może czuć się zagubiona i samotna, niepewna i chwiejna, pozbawiona prawdziwego
poczucia przynależności i bezpieczeństwa. Jeśli doświadczyła drwin i lekceważenia może
stać się lękliwa i potulna, obawiająca się mówić i działać niezależnie, by nie wzbudzić
złości i gniewu otoczenia. Może ona być zbyt niesamodzielna, zależna od prowadzenia
innych, ich uprawomocnienia, akceptacji i ochrony – a nawet, paradoksalnie, jednocześnie
obawiać się zaufać dokładnie tym samym osobom. Może także czuć się przymuszona by
użyć swego ciała i rozkwitającej seksualności by przyciągnąć miłość, uczucie oraz
zainteresowanie, którego pragnie.
Podobnie jak pączek kwiatu może zostać uszkodzony przez mróz i zaprzestać rozwoju w
niekorzystnych warunkach, Dziewczyna także może zostać pokrzywdzona przez
zaniedbanie lub okrutne słowa, drwiny i szyderstwo. Zniszczenia mogą być jeszcze
większe, jeśli pochodzą od kogoś komu ufa i kocha. Uczucia zdradzenia i odrzucenia
mogą zostawić trwałe psychologiczne blizny, które będą wpływać na jej przyszłe wybory.
Jeśli Dziecko, które wzrastając staje się Dziewczyną, zostało zranione, ziarna zwątpienia,
poczucia niepewności i niskiego poczucia wartości mogą zapuścić swoje korzenie. Z
czasem, ziarna te rosną i powodują samoograniczający i restrykcyjny sposób myślenia, a
wzorce zachowania pogłębiają się i mogą mieć destrukcyjny wpływ od momentu
powstania aż do śmierci.
Przeciwnie, Dziecko które jest pielęgnowane i kochane może wzrastać ku pewnej siebie i
pewnie stojącej na nogach Dziewczynie. Jej poczucie siebie jest pozytywne i afirmujące i
rusza ona w świat beztroskim krokiem, bardziej usposobiona do odszukania swojej
własnej ścieżki i podążania nią, zamiast być kierowaną i pilotowaną przez innych.
Czy wahasz się powiedzieć swoją prawdę z obawy, że zostaniesz wyśmiany? Czy czujesz
stałą potrzebę uznania i potwierdzenia od innych? Czy nie jesteś zdolny zaufać ani sobie
ani innym? Czy marzysz o ratunku – że ktoś się nagle zjawi i zmienią się wszystkie twoje
warunki i okoliczności?
Niewinna, samoświadoma i ufna Dziewczyna przemierza swoją ścieżkę bez obaw. Jeśli
pojawi się ona w twoim czytaniu, podobnie jak Dziecko prosi cię ona byś wyzwolił się od
tych uczuć, które limitują i ograniczają – zwłaszcza tych, które zrodziły się z niemiłych słów
i zachowań innych. Stań z uniesioną głową, bądź ponad tym. Poświęć czas takim
doświadczeniom w życiu, które przyniosą ci głęboką osobistą przyjemność i satysfakcję.
Zrób to wiedząc, że twoja ścieżka i te działania którym poświęcasz swój czas i uwagę nie
są do określania, kwestionowania bądź oceniania przez innych. Nie pozwól, aby obawa
przed byciem odrzuconym uniemożliwiła ci poznanie siebie i bycie wobec siebie
prawdziwym.

Teraźniejszość:
Dziewczyna – młoda, piękna i czysta – reprezentuje nadejście wiosny, czas przekształceń
i zmian. Symbolizuje moment, który jaśnieje nową obietnicą. To twórczy moment, taki który
może przynieść zarazem obfitość i niezależność. Nadchodzi czas przyjąć wzrost z
niecierpliwym oczekiwaniem i ekscytacją.
Jakkolwiek, tak jak późny mróz może zniszczyć to co nowo wzrosło, drwiące i niemiłe
słowa ze strony innych mogą dać początek wątpliwościom i pytaniom, które mogą, z kolei,
skutkować samo-sabotującym zachowaniem. Bądź silny i twardy. Jeśli to konieczne
podejmij kroki by chronić i pielęgnować wszystko co nowe i bezbronne w tobie przed tymi,
którzy dążą do ograniczenia i utrudnienia twojego wzrostu. Czas postawić twój interes na
pierwszym miejscu, iść swoją własną ścieżką oraz siać idee, które kiełkują wewnątrz.
Wyraź siebie. Niech to, co leżało uśpione obudzi się i ożywi.
Przyszłość:
Dziewczyna, tak jak jest przedstawiona w tej talii, jest uosobieniem samopoznania oraz
niezależności i uprawomocnienia, które rodzi się z samoświadomości. Wiedzieć kim jesteś
znaczy wiedzieć co chcesz zrobić ze swoim życiem. Wiedzieć kim jesteś to wiedzieć, co
cię spełni i, w rezultacie, wniesie obfitość do twojego życia.
Czy wiesz czego chcesz od życia? Czy znasz swoje cele i pragnienia? Jeśli nie, to czas
zajrzeć w głąb i rozważyć to. Czy wiesz jak je okazać? Jeśli nie, to jest czas by znaleźć
swój głos i przemówić.
Poszukaj odpowiedzi. Nie czekaj aż inni ci ją zaoferują lub narzucą. Bądź pełen inicjatywy.
Pytaj. Zrób pierwszy krok w kierunku stania się tą osobą, którą chcesz być, i rób to
wiedząc, że jedynymi przeszkodami na twojej drodze są te, które ty sam tworzysz lub
pozwalasz by uniemożliwiały ci ruch naprzód.
Dziecko było nasieniem a Dziewczyna jest młodą rozkwitającą roślinką. Jak ona zakwitnie
to zależy od ciebie.
Możliwe przeszkody:
Odwrócona karta Dziewczyny prosi cię byś spojrzał na swoje marzenia i aspiracje. Czy
działasz z poziomu prawdziwej miłości i pragnienia ulepszenia siebie? Czy opierasz się,
bo chcesz by sprawy przebiegały po twojej myśli bez troszczenia się o innych? Kiedy
wybierzemy podążanie swoją własną ścieżką nie zawsze jest możliwe zapobiec zranieniu
lub powiedzeniu „nie” tym, o których się troszczymy, jednakże możemy powiedzieć ”nie” z
troską, empatią i zrozumieniem.
Bądź silny lecz życzliwy. Bądź klarowny gdy wyrażasz swoje pragnienia i cele. Weź pod
uwagę potrzeby i uczucia innych i unikaj zachowania, które sprawią wrażenie dziecinnych
lub samolubnych. Takie zachowanie nie pomoże innym zrozumieć twoich decyzji ani
szanować twojego wyboru by podążać swoją własną ścieżką.

3.Młodzieniec / Chłopiec

Słowa-klucze: Przygoda, nowe horyzonty, ekscytacja, niezależność, wolność, bunt,
impulsywność, lojalność, kompromis
Kluczowe zwroty:
poszukiwanie przygód
stawiać na indywidualność
życie chwilą
nowy kierunek
działać zanim pomyślisz
wolność od strachu i wątpliwości
przeciwstawiać się tradycji i
czas konfliktów lub zamętu
dostosowywaniu się
komunikacja i kompromis
im większe ryzyko tym większa nagroda
skierować się ku pragnieniom
bronić swej niezależności
Znaczenie:
Urzekający i słodki, Młodzieniec zostawił bezpieczeństwo domu i domowego ogniska bez
oglądania się za siebie. Jest sam, lecz pewny siebie wiedząc, że kochająca i wspierająca
rodzina będzie tu, jeśli będzie jej potrzebował.
W dążeniu do przygody i odkryć, poszukuje on ekscytacji nowym i nieznanym w dalekich
krajach. Podążając za szeptami i pogłoskami podejmuje ryzyko mało myśląc lub się
martwiąc. Jego wyborem jest żyć chwilą. Przeszłość zostawia z tyłu, podczas gdy jego
myśli o przyszłości wybiegają tylko tak daleko, jak jego następna podróż. Każda przygoda
daje mu ogromną wiedzę o świecie i jego miejscu w nim.
Wierząc, że jest zarówno nieśmiertelny i nieomylny, często działa spontanicznie, używając
swego czaru i entuzjazmu by zyskać przychylność lub uniknąć waśni. Buntuje się
przeciwko mądrym radom dotyczącym umiaru i rozwagi. Tak długo jak Młodzieniec jest
zaangażowany, im więcej ryzykuje tym większą nagrodę osiągnie.
Jedyną lojalność jaką okazuje ma dla towarzyszy, z którymi podróżuje. Ci, którzy są lojalni
poszukiwaniom, otrzymają wzajemnie jego lojalność, podczas gdy ci, którzy chcą go
powstrzymać i ograniczyć napotkają sprzeciw. Ci którzy dzielą jego pasje i
zainteresowania są „w porządku”, podczas gdy ci, którzy nie, są „źli”. Nie ma odcieni
szarości. Młodzieniec widzi wszystko czarne lub białe.
Młodzieniec poszukuje także wolności znajdowania swoich własnych odpowiedzi. Do
diabła z tradycją; życie jest za krótkie by podążać śladami innych i działać na ich sposób.
Młodzieniec będzie działał po swojemu nie myśląc o konsekwencjach. Jego troski dotyczą
dnia dzisiejszego. Jutro może troszczyć się o siebie samo.
Przeszłość:
Kiedy karta ta pojawia się na pozycji przeszłości, Młodzieniec ma przejściowe znaczenie i
jest kombinacją karty Dziecka i Młodzieńca. Dawne Dziecko, niegdyś szczęśliwie dzielące
miłość rodziców i rodzeństwa, odkrywa zainteresowanie tym co nowe i inne. Nagle, stara
miłość i pasje wydają się być oklepane i nieciekawe, kiedy zapłonie z nim pragnienie
nowego i ekscytującego, wnosząc konflikt i zakłócenia do kiedyś harmonijnego domu.
Dziecko które staje się Młodzieńcem zaczyna oddzielać się od rodziny i domagać się
swojej niezależności i indywidualności.
Młodzieniec może być postrzegany jako niewdzięczny, buntowniczy i nieznośny przez
rodziców i przyjaciół, którzy dążą do utrzymania kontroli, i którzy tęsknią do powrotu
Dziecka. Nie rozumieją oni, że te zmiany są naturalnym i koniecznym dla młodości
procesem by ruszyć ku dojrzałości.

Zaistniały konflikt pobudza w Młodzieńcu pragnienie ucieczki by uwolnić się od tych, którzy
go nie rozumieją i którzy zmierzają do uniemożliwienia mu eksplorowania świata poza
ramami i ograniczeniami jego domu.
Kiedy karta Młodzieńca pojawia się na pozycji oznaczającej przeszłość, reprezentuje on
czas konfliktów i zamętu zrodzonych z oddzielenia w relacji, stanu umysłu lub systemu
wierzeń. Stare daje drogę nowemu.
Masz wybór – sprzeciwiać się zmianom i żyć z konsekwencjami lub odpuścić i powitać je.
Nadal będzie to miało swoje konsekwencje, lecz będą również nagrody.
Teraźniejszość:
Czy nudzi cię rutyna twojego życia? Gapisz się w okno marząc o czymś innym – zmianie i
nowym kierunku? Czy wyrażanie tej potrzeby zmian spotyka się tylko z frazesami – mówią
ci, że jeśli skupisz się na kochaniu i docenianiu tego co już masz to będziesz szczęśliwy?
Czy przypominają ci co możesz utracić jeśli dokonasz radykalnych zmian w swoim życiu,
wybierzesz odrzucenie norm społecznych lub zbuntujesz się przeciwko tradycji? Kiedy
wygłaszasz swoją potrzebę robienia czegoś więcej w swoim życiu, czy ludzie wokół ciebie
nagle kwestionują swoją własną ważność, jak gdybyś powinien mieć ich w wyższym
poważaniu niż twoje własne marzenia i ambicje?
Zrozum, że jesteśmy wciąż rozwijającymi się i zmieniającymi istotami. Czasami rozwijamy
nowe zainteresowania, ponieważ mają one naprowadzić nas na nowy kierunek, zmienić i
przekształcić nasze życie w każdym aspekcie, abyśmy mogli wzrosnąć osiągając nasz
pełny potencjał.
Czasami te zainteresowania tworzą świadomość, że naszym celem jest zostawić życie
jakie mamy i zgłębiać niezbadane sfery okazji i możliwości. Nowe zainteresowania
ujawniają, że to co wzrastało razem ma teraz wzrastać oddzielnie.
Kiedy karta Młodzieńca ukazuje się na pozycji teraźniejszości, reprezentuje konieczność
zajęcia się pragnieniem zmian w twoim życiu i pyta, czy masz odwagę i determinację, by
dokonać swojego wyboru nie pozwalając innym odwieść cię od tego lub skierować cię w
stronę ich wyboru. Jeśli nie stawiasz swoich zainteresowań na pierwszym miejscu,
wzrasta potencjał do stworzenia nieszczęścia lub konfliktu. Dość długo już marzyłeś; teraz
jest czas działania, nawet jeśli to oznacza zostawienie za sobą wszystkiego co bezpieczne
i znane.
Przyszłość:
Młodzieniec, który przychodzi do ciebie na pozycji przyszłości niesie bardziej pasywną
wiadomość i znaczenie. Tutaj mówi on o wpływie emocjonalnej energii,
nieuświadomionych myśli i przekonań i tego jak one działają by objawić przyszłość.
Ponieważ Młodzieniec wybiera życie chwilą poświęca on mniej swoich myśli
konsekwencjom i przyszłym rezultatom, a ponieważ żyje on życiem wolnym od obciążeń
strachem i wątpliwościami, jego wybory często powodują, że przyszłość jest zarówno
produktywna i kreatywna.
Ile razy wymawiałeś się sam przed sobą od robienia tego, co wiesz, że by cię
uszczęśliwiło ze strachu przed tym, co może się nie udać? Ile razy unikałeś
spontanicznych momentów lub impulsów, które mogły objawić się radością lub śmiechem,
ponieważ obawiałeś się w jaki sposób mogą zareagować inni?
Podejście do życia polegające na „życiu chwilą” często może skutkować szczęśliwszą

przyszłością, zwłaszcza gdy teraźniejsze wybory i zachowania są motywowane przez
czyste intencje, pozytywne myśli oraz miłość.
Przez cały jego pozorny brak świadomości, Młodzieniec idzie przez życie lekkim krokiem
gdyż nie martwi się on o jutro. To nie znaczy, że brakuje mu głębi lub jest ignorantem. Jest
on pełen pasji i chętny do zaangażowania się w sprawy, które go interesują, i robi to bez
obawy. W ten sam sposób odmawia on wydatkowania swojej energii lub uwagi na to, co
go nie interesuje oraz to co może, lub nie, się pojawić.
Można powiedzieć, że jest to prawdziwa esencja wolności.
Możliwe przeszkody:
Nieskory znosić reguł utrzymujących porządek i harmonię, Młodzieniec buntuje się
przeciwko autorytetom i każdemu kto wymaga żeby powściągnął swoje zachowania, kiedy
powoduje to zranienie kogoś w jego otoczeniu. Niezależnie czy jego działania są
uzasadnione czy nie, odwrócony Młodzieniec może być pozbawiony empatii i niechętny do
brania pod uwagę uczuć innych, zwłaszcza kiedy ma on szanse zrealizować swoje własne
zainteresowania.
Odwrócony Młodzieniec odmawia poddania się i ugięcia i może nie zdawać sobie sprawy i
nie być chętny dostrzec, że to on jest winny lub samolubny. Krytykowany może
odpowiedzieć emocjonalnym wybuchem, agresją i impulsywnym zachowaniem i
zdecydować się na ucieczkę.
Kiedy Młodzieniec pojawia się odwrócony w twoim czytaniu, zapytaj siebie, czy nie
uciekasz przed sytuacją, która może zostać wyjaśniona za pomocą komunikacji lub
kompromisu? Czy nie jesteś zbyt nieugięty i ograniczony odmawiając zobaczenia swoich
zachowań z perspektywy innych? Uciekanie od konfliktu nie przynosi rozwiązania. Ani
bycie samolubnym, impulsywnym i nieustępliwym.
Zamiast tego bądź otwarty i empatyczny. To nie jest kwestia rezygnacji ze spraw, które cię
interesują, lecz raczej powściągliwości i umiaru. Nie dąż do uczynienia swojej wolności tak
ekstremalną, że uniemożliwi innym korzystanie z tej samej wolności.

4.Matka
Słowa-klucze: bezwarunkowa miłość, bliskość, opiekowanie się, współczucie, obfitość,
wzrost, urodzajność, akceptacja, strach, kontrola, rezultat.
Kluczowe zwroty:
Miłość bez warunków
Wszyscy jesteśmy różni
Pobudzające dary i talenty
Pielęgnowanie idei i celów
Emocjonalna intymność i uczucie
Wyrazić myśli i uczucia
Być wspierającym
Przebaczyć dawne niepowodzenia
Przyjmowanie dostatku
Zwolnić kontrolę nad innymi
Odpuść oczekiwania
Emocjonalna manipulacja
Znaczenie:
Jej łono jest pustką w której formuje się nowe życie, bezpieczne, żywione i chronione
przez jej ciało. Jest ziemskim wszechświatem, w którym kosmiczna dusza przybiera
fizyczną formę. Nie ma bardziej świętej i intymnej więzi niż ta matki i dziecka.
Ona jest Matką – żywicielem, opiekunem i stwórcą. Jest istotą nieseksualnej intymności,

cierpliwości, współczucia, bezwarunkowej miłości i przebaczenia – skłonną postawić
potrzeby swojego dziecka ponad swoje własne. Nie jest to miłość zarezerwowana tylko dla
dziecka urodzonego z jej łona, ponieważ wyższą ideą Matki jest kobieta, która rozciąga jej
bezwarunkową miłość na wszystko, co żyje na świecie wokół niej, bez zadawania pytań
czy jest ta miłość zasłużona, czy nie. Matka kocha bez wahania i zastrzeżeń.
Jest zarówno nauczycielem i przewodnikiem, zachęcającym swoje dzieci do
uzewnętrznienia się i pielęgnującym ich talenty. W ten sposób obdarza je zdrowym
poczuciem własnej wartości, wiary w siebie i pewności siebie.
Matka jest także symbolem bogatego i płodnego umysłu – umysłu skąd idee biorą swoje
korzenie. Matka chętna jest pielęgnować te idee i zapewniać im to co konieczne by rosły i
kwitły.
Przeszłość:
Karta Matki, kiedy pojawia się na pozycji przeszłości, zabierze cię z powrotem do
dzieciństwa. Na jej przekaz będzie miała wpływ relacja jaką masz z własnymi rodzicami
oraz to jak ukształtowała ona twoje postrzeganie siebie i świata wokół ciebie. Podczas gdy
Matka jest często przedstawiana jako bardzo specyficzny dla płci archetyp, to zarówno
Matka jak i Ojciec grają decydującą rolę w tym, jak silny jest aspekt własnej jaźni w
jednostce.
Intymna bliska relacja z matką lub ojcem często powoduje łatwość i obeznanie z
intymnością jako dorosły. Równie ważny jest związek między matką i ojcem w rodzinnej
dynamice. Czy byli oni troskliwi i czuli dla siebie nawzajem? Czy wspierali się wzajemnie?
Czuwali nad sobą i chronili się? Jak traktowali się nawzajem, kiedy byli źli lub w złym
humorze? Komunikowali się z sobą, czy wycofywali miłość i czułość dopóki ktoś nie spełnił
żądań drugiej strony?
Jeśli przyjrzysz się bliżej ich związkowi, dostrzeżesz podobieństwo między ich relacją a
twoimi własnymi związkami, a także oczekiwaniami jakie ty masz w tych relacjach.
Kochający, wspierający i troskliwi rodzice wychowają dziecko, które czuje się dobrze z
okazywaniem uczuć i któremu z łatwością przychodzi okazywanie troski o innych. Łagodny
uśmiech, uprzejme słowa i fizyczna czułość są ofiarowywane bez zastanowienia i
skrępowania. Dziecku dobrego związku znacznie łatwiej jest dzielić się swoimi uczuciami i
myślami oraz wyrażać te uczucia.
Odwrotnie, dzieci wychowywane przez rodziców, którzy są zdystansowani, chłodni i
zaniedbujący lub nieobecni mogą mieć trudności z okazywaniem uczuć i intymnością.
Mogą oni być osobami bardzo niepewnymi, a pomysł by odsłonić ich najskrytsze myśli i
uczucia jest czymś, z czym po prostu nie mogą się zmierzyć, ponieważ to czyni ich
bezbronnymi i naraża na kolejne odrzucenie.
Jak postrzegasz swoich rodziców? Nie jest to kwestia tego czy byli oni dobrymi czy złymi
rodzicami, nie chodzi o obwinianie ich. Jest to trudne pytanie, gdyż wymaga to zarówno
szczerości, jak i akceptacji przeszłości, której nie możesz zmienić. Twoja relacja z
rodzicami odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu ciebie. Obecność lub nieobecność
wspierającej, opiekuńczej i bezwarunkowo kochającej osoby w twoim życiu jako dziecka a
nawet dorosłego może mieć wielki wpływ na to jak będziesz reagował w sytuacjach, które
wymagają wsparcia, opieki, intymności lub miłości.
Jak łatwe jest dla ciebie okazanie innym troski? Czy jest to obszar słabości, którą należy
się zająć? Zbyt często utożsamiamy intymność z relacją seksualną, lecz intymność to o

wiele więcej niż fizyczne połączenie. Intymność znaczy dzielić miłość, myśli, czułość i
wsparcie. Chodzi w tym o dawanie czasu i uwagi temu kogo kochasz.
Zdolność do kochania innych bezwarunkowo przychodzi jednym naturalnie, podczas gdy
dla innych jest to niemal niemożliwe. Może to być tak niemożliwe, że nie wierzą oni, że
bezwarunkowa miłość istnieje i w efekcie sądzą, że cała miłość oferowana im oraz przez
nich będzie uwarunkowana. Takie uczucia generalnie mają korzenie w dzieciństwie.
Dziecko widziało, że miłość jest dawana tylko wówczas, gdy zaistnieją szczególne
warunki, a kiedy ich nie ma miłość będzie wycofywana.
W innym wypadku dziecko mogło mieć bardzo kochającą i czułą matkę lecz ojca, który
cierpiał na brak aspektu silnej Matki. Jeśli ojciec nie okazywał czułości i wsparcia – lub
czynnie zaprzeczał i odrzucał okazywanie troski – wtedy dziecko może wzrosnąć w
odczuciu, że okazywanie to jest źródłem dyskomfortu i zakłopotania. Jako dorośli
spotykają się oni z wyzwaniem konieczności zaofiarowania intymności w związku, a to
może prowadzić do konfrontacji bądź konfliktu. Nie jest tak, że ich to nie obchodzi, lecz że
nigdy nie nauczyli się jak być z innymi w intymnej relacji.
Niejako paradoksalnie ten sam scenariusz lub taki kiedy matka była zaniedbująca lub
nieobecna może sprawić, że dziecko łaknie bezwarunkowej miłości i intymnego
połączenia, i będzie szukać tego w każdej relacji którą utworzy, by czuć się odrzuconym i
opuszczonym kiedy to się nie objawi.
Matka kocha bezwarunkowo. To oznacza być rozumiejącą i akceptować, że ludzie
wychowywali się w różnych warunkach i dlatego widzą życie w różny sposób. Ich
doświadczenia sprawiają, że reagują na różne sposoby. Zechciej zobaczyć te różnice i je
zaakceptować.
Bądź zmianą, którą chciałbyś widzieć w innych. Nie żądaj ni oczekuj, by inni się zmienili, i
nie karz ich za niesprostanie twoim oczekiwaniom. Zamiast tego stań się przykładem cech
i zachowań, które najbardziej podziwiasz i inspiruj innych do tego samego.
Kiedy karta Matki pojawia się na pozycji określającej przeszłość zapytaj siebie, czy
powielasz wzorzec wycofywania miłości jeśli inni nie spełnią twoich oczekiwań? Czy jest
dla ciebie bardzo łatwe dawać i okazywać uczucia, lecz twoje uczucia są zranione gdy inni
wycofują je?
Jak silny jest twój aspekt Matki? Czy troska, wsparcie i pielęgnowanie talentów, idei i
celów cechowały twoje rodzinne środowisko? Czy twoi rodzice oferowali zachętę i
wspierali chęć marzeń i tworzenia? Czy poświęcili czas, by dowiedzieć się tego, co ciebie
interesowało i rozwijali te zainteresowania? Czy też twoje pomysły i talenty były
ignorowane?
Czy teraz ignorujesz swoje własne naturalne zdolności? Czy odmawiasz dostrzeżenia
wartości lub znaczenia wprowadzenia w życie i pielęgnowania dobrych pomysłów?
Matka na pozycji przeszłości reprezentuje okazję do spojrzenia w tył na relacje w twoim
domu dzieciństwa i określenia jak one oddziaływały na twoje myśli, uczucia, zachowanie
oraz co za tym idzie, twoje wybory. Czy wpłynęły na ciebie w pozytywny i pożyteczny
sposób? Czy powodowały one ciężkie, obciążające uczucia i myśli? To twój wybór, jako
dorosłego, zdecydować czy pozwalasz tym relacjom wpływać na twoje życie i zachowanie.
Masz w sobie potencjał być czymś więcej – wzrosnąć w jakimkolwiek zechcesz kierunku.
Wykorzystaj potencjał.

Teraźniejszość:
Kiedy karta Matki pojawia się na pozycji określającej teraźniejszość symbolizuje potencjał i
obfitość. Teraz jest czas by pozwolić pomysłom wykiełkować, zapuścić korzenie i
wzrosnąć. Uprawiaj je, odżywiaj je, czuj ekscytację i pasję, jako że podjąłeś się tego od
koncepcji aż po ich objawienie się. Kochaj je i siebie wystarczająco, by działać i zakończyć
rozpoczęty proces i zrób to bez oczekiwań lub warunków. Zrób to nie próbując
kontrolować rezultatu.
Jeśli robisz coś ponieważ po prostu kochasz to co robisz, nie ma miejsca na porażki lub
rozczarowania. Zamiast tego jest okazja do nauki i wzrostu.
Przyszłość:
Matka siedzi w oczekiwaniu, a w jej łonie wzrasta nowe życie. Jest pełna miłości,
ekscytacji i wyczekiwania. Matka, jak większość matek, nie troszczy się o kolor włosów
czy oczu jej dziecka, ani czy nosi chłopca czy dziewczynkę; jedyną sprawą o prawdziwej
wadze jest, czy jej dziecko jest zdrowe.
Jednakże pomimo całej troski, całej odczuwanej i okazywanej miłości i pomimo wszelkich
jej najlepszych wysiłków, matka pozostaje w niepewności co do rezultatu. Jest to
niewyrażony i nierzadko nieuznawany strach, którego nie można się pozbyć dopóki
dziecko się nie urodzi. W ten sam sposób możesz wkładać swoją miłość i troskę w pomysł
lub ideę, lecz nie będziesz znał wyniku – czy odniesiesz sukces czy porażkę – zanim on
nie nastąpi.
Naturalne jest występowanie elementu obawy kiedy angażujesz swoje serce i duszę w
osiągnięcie celu lub ukończenie projektu, lecz nie pozwól temu strachowi ocienić
wszystkiego. Strach jest chwastem, który rośnie niekontrolowanie w wielu ogrodach, lecz
pamiętaj, że na przyszłość ma wpływ twój przeszły i obecny stan umysłu, a im bardziej
pozwolisz swoim lękom rosnąć, tym bardziej będą one wpływały na końcowy wynik. Wyraź
je a będziesz miał możliwość zobaczyć, czy twoje obawy mają znaczenie.
Kiedy karta Matki pojawia się w pozycji oznaczającej przyszłość, symbolizuje ona potrzebę
uwolnienia twoich lęków i zaakceptowania wyniku jaki się ujawni. Jeśli zrobiłeś wszystko
co w twojej mocy by uzyskać pozytywny efekt, czas uwierzyć, że będzie on taki jakiego
potrzebujesz… na dobre lub złe.
Zrozum, że czasami rezultat, który pragniesz uzyskać najbardziej nie może zaistnieć, a
ten, który się pojawi nie jest z naszej winy. Matka symbolizuje potrzebę kochania siebie
bezwarunkowo, przez zarówno zaakceptowanie jak i przebaczenie sobie niepowodzenia i
wykorzystanie go jako okazji do nauczenia się czegoś i stania się silniejszym i bardziej
współczującym.
Możliwe przeszkody:
Matka w pozycji odwróconej może sygnalizować obecność jakiegoś aspektu siebie –
naszej własnej osobowości lub kogoś innego – który jest niszczycielski i okrutny i używa
psychologicznej lub emocjonalnej manipulacji by wpoić swojemu dziecku poczucie winy za
nie spełnianie jej oczekiwań. Kiedy jej rozczarowanie jest używane jako broń oraz środek
do utrzymania kontroli i przywiązania dziecka do siebie, naturalny proces indywidualizacji
może zostać wstrzymany.
Otrzymanie tej odwróconej karty jest prośbą, byś zapytał się czy nie popadłeś w schemat

używania emocjonalnej manipulacji by kontrolować innych. Czy twój ból i rozczarowanie
są autentyczne. Lub czy zachowujesz się w zamierzony sposób, by wzbudzić poczucie
winy i wyrzuty sumienia w celu manipulowania ludźmi, by spełnili twoje oczekiwania?
Dowodem innego aspektu odwróconej Matki są ci, którzy są gotowi oddać wszystko
innym. Ludzie ci wyglądają na zżeranych potrzebą bycia potrzebnymi i czujących że to ich
miejsce i cel w życiu – naprawić wszystko co złe i uszczęśliwić wszystkich. Angażują się,
ponieważ jeśli tego nie zrobią sytuacja nie zostanie wyjaśniona, a zostawienie
niewyjaśnionej sytuacji nie jest czymś, co oni mogą tolerować. Ludzie ci mogą nieustannie
gotować, sprzątać i matkować innym, zamiast pozwolić ich matkom nauczyć się być
odpowiedzialnymi za siebie.
Czy zaangażowałeś się w sytuację, która jest zupełnie nie twoją sprawą, ponieważ chcesz
aby ludzie wokół ciebie byli szczęśliwi? Czy masz tendencję do dawania rad o które nikt
nie prosi? Czy często zachowujesz się jak rozjemca lub mediator – nieproszony? Czy w
swoim życiu ciągle robisz dla innych rzeczy, które oni potrafią zrobić sami? Czy żyjesz
poprzez innych? Czy rezygnujesz ze swojego czasu, by robić dla nich to, co powinieneś
zrobić dla samego siebie?
Odwrócona karta Matki sugeruje, że te rzeczy, pomimo że są robione z miłością, nadal
stanowią aspekt kontrolującej matki, ponieważ mogą one uniemożliwiać innym stanięcie
na ich własnych nogach, rozwiązanie ich własnych konfliktów i stanie się niezależnymi. Co
więcej, są to zadania wykonywane ze szkodą dla siebie. Często dokładnie ta rada dawana
innym nie jest stosowana przez osoby jej udzielające, ponieważ nieustannie służą oni
innym a zaniedbują siebie.
Jeśli karta Matki pojawia się odwrócona, symbolizuje ona sytuację, z której potrzebujesz
się wydostać lub relację, w której wywierasz nadmierną kontrolę lub wpływ. Odpuść swoją
potrzebę kontroli, lub bycia potrzebnym i zapytaj się dlaczego czujesz się zmuszony
zachowywać się w ten sposób. Odpręż się, odpocznij i zrelaksuj. Pozwól ludziom wokół
ciebie uporządkować ich własne dramaty i wyprać ich brudy lub nigdy nie nauczą się jak to
zrobić i zawsze będą oczekiwać, że zostanie to zrobione za nich.

5.Ojciec
Słowa-klucze: ojcostwo, przywództwo, autorytet, ochrona, odpowiedzialność,
przewodnictwo, wsparcie, współczucie, kontrola
Kluczowe zwroty:
Centrum władzy w rodzinie
krytyczny
Czas na decydujące działanie
Odpowiedzialność spoczywa na tobie
Źródło siły, a nie strachu
Wypełniać swoje zobowiązania
Czego nauczył cię twój ojciec?
Przyznawać innym ich autonomię
Zrób krok naprzód i przejmij kontrolę
Dzielić się zadaniami i
Kieruj, instruuj i wzbudzaj zaufanie
odpowiedzialnością
Bądź zainteresowany i wspierający, nie
Wyjdź z ery kamienia łupanego
Znaczenie:
Ojciec w jego idealnej postaci jest silnym, pewnym siebie mężczyzną, który – mimo, że nie
jest przekonany, że świat kręci się wokół niego – to jest bardzo ważnym centrum władzy w
rodzinie. Reprezentuje on rodzinną siłę i jedność. Jest on spokojem w czasie burzy, kimś
kto przyjmuje swoją rolę żywiciela, obrońcy, nauczyciela i przywódcy.

Ojciec jest zdecydowanym człowiekiem czynu. Uczy nie tylko poprzez instruowanie, lecz
także przez własny przykład. Jest człowiekiem prawości i uczciwości, kimś kto dotrzymuje
obietnic i bierze odpowiedzialność za swoje czyny.
Jest żywicielem i dostarczycielem – nie tylko w sferze finansowego zabezpieczenia i
utrzymania, lecz także porządku i dyscypliny. Ustanawia reguły w rodzinnym domu i nie są
to tylko zasady, które ustanawia on dla innych, lecz takie, którymi kieruje się sam. Zasady
te są niezmienne i zapewniają poczucie bezpieczeństwa i pokój w domu, pozwalając
jednocześnie wszystkim rozkwitać w tej przestrzeni.
Jest on wspierający i dodający odwagi, a także nie obawia się zabawy i śmiechu. Pobudza
ciekawość i kreatywność u innych przez swój pozytywny wpływ i zainteresowanie.
Jest on poza wszystkim zainteresowany i uczuciowy. Chce poznać swoje dzieci i okazać
im troskę. Bierze czyny udział w poznaniu sympatii i antypatii swoich dzieci, ich obaw oraz
tego co kochają i robi wszystko, aby jego dzieci mogły opuścić rodzinny dom jako ufni,
szczęśliwi dorośli.
Przeszłość:
Kiedy karta Ojca pojawia się na pozycji przeszłości, zabierze cię ona z powrotem do
dzieciństwa. Na jej przekaz będzie miała wpływ relacja jaką masz z własnymi rodzicami
oraz to jak ukształtowała ona twoje postrzeganie siebie i świata wokół ciebie. Podczas gdy
Ojciec jest często przedstawiany jako bardzo specyficzny dla płci archetyp, to zarówno
Ojciec jak i Matka grają decydującą rolę w tym, jak silny jest aspekt własnej jaźni w
jednostce.
Czy twój ojciec był przystępnym człowiekiem, który był aktywnie obecny i zainteresowany
twoim życiem? Czy okazywał zainteresowanie życiem swojej żony i dzieci? Czy też był on
jedynie odległym „dostawcą”, który wychodził do pracy i wracał do wysprzątanego i
uporządkowanego domu, gdzie na stole czekał gorący obiad a swoje dzieci widział lecz
ich nie słyszał?
Czy twój ojciec był kochającym mężczyzną, który przytulał cię mocno, nosił cię na rękach i
opatrywał twoje kolana kiedy się przewróciłeś? Czy budował zamki z piasku zabawkową
spycharką i wypijał herbatkę z twoim pluszowym misiem? Czy też był on srogim, odległym
człowiekiem który nawiązywał nikłe interakcje, chwalił tylko za osiągnięcia i wymierzał kary
gdy byłeś nieposłuszny lub złamałeś jego zasady?
Jakie były jego wzajemne kontakty z twoją matką? Czy traktował ją z szacunkiem? Był
wspierający i kochający, traktował ją z równością i jak partnera, czy też był głową domu
której wszyscy byli posłuszni? A jak z kolei twoja matka reagowała na takie jej
traktowanie?
Czy twój ojciec był źródłem wsparcia i siły czy źródłem strachu?
Dzieci silnego, spokojnego i troskliwego ojca, który traktuje wszystkich sprawiedliwie i z
poważaniem wyrosną na dorosłych, którzy będą traktowali innych wokół siebie z tą samą
uczciwością, szacunkiem i troską.
Tak jak w przypadku karty Matki, karta Ojca na pozycji przeszłości prosi cię byś przyjrzał
się swoje relacji z rodzicami, gdyż odgrywa to fundamentalną rolę w kształtowaniu ciebie.
Jeśli ojciec był nieobecny w twoim życiu, twoja matka mogła służyć zarówno za
przedstawienie postaci matki jak i ojca. Silny model męski mógł w ogóle nie istnieć, a to
może z kolei wpływać na twoje relacje zarówno z kobietami jak i mężczyznami.
Postawa i zachowanie ojca w domu rodzinnym – sposób w jaki opowiada on o swojej

pracy, traktuje swojego współmałżonka oraz przedstawia swoje polityczne i religijne
poglądy – jest dla dziecka pierwszym wyobrażeniem o życiu poza domowym zaciszem.
Ojciec który przychodzi do domu gniewny, narzekający na pracę której nienawidzi, szefa
którym pogardza, który mówi jednym tchem o Bogu, potępieniu i karze, wzbudzi strach
przed światem znajdującym się na zewnątrz rodzinnego domu.
Czy twój ojciec był sprawiedliwy w dyscyplinowaniu cię, czy też każdy błąd i zauważone
wykroczenie były karane? Miłość Matki jest bezwarunkowa, lecz na miłość Ojca trzeba
zasłużyć poprzez swoje dokonania i osiągnięcia. Czy obawiałeś się okresu otrzymywania
szkolnego świadectwa, gdyż wiedziałeś, że dobrym świadectwem zasłużysz na poklepanie
po głowie, a złym na karę? Archetypowy Ojciec często postrzega miłość i szacunek jako
jedno i to samo i jeśli jego dziecko nie dorównuje jego standardom lub nie spełnia jego
oczekiwań, jego rozczarowanie jest oczywiste. Jeśli nie może poważać, nie może i
kochać.
Co więcej, jeśli niezadowolenie ojca z zewnętrznego życia poza domem rozciąga się także
na rodzinę i z kolei wpływa na jego traktowanie rodziny, jego potomstwo może wejść w
świat z nastawieniem czucia się gorszym, bycia przewrażliwionym i skorym do kłótni.
Czują oni obawę przed ojcem, żywią urazę z powodu jego despotycznej postawy, lecz nie
są zdolni tego okazać. Zamiast tego wchodzą w świat pełni ignorowanych i tłumionych żali
i skarg, wyrażanych następnie poprzez ich postawy i zachowania wobec innych,
zwłaszcza tych na pozycjach władzy. Są oni bardziej usposobieni do trzymania urazy i
obwiniania innych, ponieważ ich ojciec mówił im, że inni są źródłem nieszczęść i zgryzoty.
Przeciwnie, ojciec, który jest pełen inicjatywy w swoim życiu, który cieszy się swoją pracą,
traktuje współmałżonka z troską i szacunkiem i generalnie wyraża myśl i opinie o życiu
poza domem w pozytywny sposób, będzie z kolei inspirował swoje dzieci do bycia
ciekawymi i zainteresowanymi światem w całości. Jeśli zachęca ich do mówienia i bycia
słyszanym, będą oni wyrażać swoje myśli i uczucia z ufnością. Ojciec który mobilizuje
swoje dzieci do myślenia za siebie i do formułowania własnych opinii, jest tak mądry jak i
dobry.
Kiedy karta Ojca pojawia się na pozycji oznaczającej przeszłość, reprezentuje okazję do
spojrzenia za siebie na twoje relacje z twoim własnym ojcem i określenia jak one
oddziaływały na twoje myśli, uczucia, zachowanie i, w konsekwencji, twoje wybory. Czy
wpłynęło to na ciebie w pozytywny i pożyteczny sposób czy też powodowało ciężkie,
obciążające uczucia i myśli? To twój wybór, jako dorosłego, zdecydować jak pozwalasz
tym relacjom wpływać na twoje życie i zachowanie.
Teraźniejszość:
Kiedy karta Ojca pokazuje się na pozycji oznaczającej teraźniejszość, symbolizuje
potrzebę zrobienia kroku w przód, przejęcia kontroli i wskazania drogi. Jeśli jesteś głową
rodziny, twojej pozycji przynależy szczególna odpowiedzialność. Jeśli dotyczy ona dzieci,
jesteś odpowiedzialny za dawanie dobrego i pozytywnego przykładu. Prowadź je, ucz i
natchnij je pewnością siebie.
Nie czas by obciążać dzieci będące pod twoją opieką sprawami dorosłych, ani innych
będących pod twoją opieką twoimi zmartwieniami. Teraz jest jedna z tych chwil, kiedy
musisz nieść swoje ciężary samotnie, lub podzielić się nimi z kimś, kto ma realną
możliwość ci pomóc. Jeśli zdecydujesz się je delegować zrobisz najlepiej biorąc czynny
udział w nadzorowaniu postępów i upewniając się, że wszystko idzie gładko. Karta Ojca

mówi, że jesteś nauczycielem i przewodnikiem a osoby pod twoją opieką są mniej
doświadczone i rozumiejące. Dlatego też zrozum, że jeśli zdecydujesz złożyć na kogoś
swoje zadanie a coś pójdzie na opak, to ty jesteś ostatecznie odpowiedzialny za wynik.
Odpowiedzialność spoczywa na tobie.
Jeśli są jakieś detale lub informacje, które musisz dostarczyć by wypełnić zobowiązania
lub odpowiedzialność wobec innych, teraz jest czas by doprowadzić wszystko do
porządku.
Przyszłość:
Kiedy karta Ojca pojawia się na pozycji określającej przyszłość, niesie ona komunikat
odnoszący się do kontroli i nakazu.
Dyscyplina i struktury mają swoje miejsce i cel. Poprzez użycie ich obu sprawy toczą się
terminowo. Jednak, czasami, możemy próbować kontrolować ludzi i okoliczności które są
poza naszym wpływem. Karta Ojca na tej pozycji prosi nas o dokonanie rozróżnienia
między tym, co jest pod naszą kontrolą, a co nie.
Na przykład, możesz kontrolować swoje ciało. To, co robisz, co jesz, czy ćwiczysz, jak
dużo lub mało śpisz i się bawisz, to są rzeczy o których decydujesz.
Jesteś także odpowiedzialny i zdolny do kontrolowania tego, jak reagujesz na sytuacje.
Jeśli coś dotyczy dzieci, jest to obszar gdzie kontrola nad twoimi emocjami i reakcjami jest
konieczna. To jak wyrażasz swoje myśli i uczucia w obecności dzieci może mieć wielki
wpływ na rozwój ich umysłu i ego. Jako dorosły bądź świadom, że patrzą na ciebie i od
ciebie się uczą. Upewnij się, że dajesz taki przykład, jaki ty sam byłbyś szczęśliwy mogąc
naśladować.
Masz kontrolę nad tym jak spędzasz swój czas i z kim spędzasz swój czas. Masz kontrolę
nad tym jaką pracę wykonujesz, ile godzin pracujesz i dla kogo pracujesz. Możesz mówić
sobie że jej nie masz, lecz masz ją.
Tym nad czym nie masz kontroli jest wszystko na zewnątrz ciebie. Nie masz kontroli nad
myślami innych ludzi, ich uczuciami, działaniami i reakcjami. Jest więc ważne nie usiłować
narzucać kontroli innym. Unikaj impulsu dominowania lub tyranizowania lub zachowywania
się w dyktatorski sposób. Pozwól innym na ich autonomię i zachęcaj do niezależności.
Pamiętaj, jesteś tu by wspierać i prowadzić.
Karta Ojca na pozycji przyszłości przestrzega przed władczością czy dyktaturą. Twoją rolą
jest nauczanie. Nauczyciel używa czasem dyscypliny, lecz jego rolą nie jest kontrolowanie
ani dominowanie. Ucz i zachęcaj będących pod twoją opieką, czy są to dzieci czy dorośli,
by byli ciekawi, dociekliwi, pewni siebie, kochający i współczujący. Aby to osiągnąć,
musisz zaakceptować, że będą oni także prezentowali odmienne opinie, przyjmą swoje
własne przekonania oraz będą podążali swoją własną ścieżką.
Możliwe przeszkody:
Kiedy karta Ojca pojawia się w odwróconym położeniu, sugeruje, że nastawienie wobec
ról przypisanych płciom może wymagać zmodernizowania. Czasy, kiedy ojciec był
jedynym panem i władcą swoich włości dawno minęły. Dziś te role są podzielone. Nie ma
już ustalonych ról dla ojca i matki w domowym gospodarstwie. Zaangażowany związek
między dwojgiem kochających się ludzi jest partnerstwem, w którym cała
odpowiedzialność i obowiązki są dzielone, i nie w związku z płcią.
Jest rolą zarówno mężczyzny jak i kobiety utrzymywać dom w czystości i porządku. Jeśli
jesteś mężczyzną, który otrzymał tę kartę odwróconą, a naczynia potrzebują umycia a

rzeczy do prasowania się piętrzą, nie patrz na swoją partnerkę aby to zrobiła. Zrób to sam!
Jeśli jesteś kobietą, która dostała tę kartę w odwróconej pozycji, a uszczelka wymaga
wymiany, nie patrz na swojego partnera aby to zrobił. Zrób to sama!
Jeśli jesteś rodzicem, upewnij się, że nauczyłeś swoje córki kosić trawnik, zmieniać
uszczelki i naprawić samochód. Naucz swoich synów gotować, prać swoje ubrania i
sprzątać dom. Unikaj przydzielania dzieciom obowiązków ze względu na płeć. Miejsce
kobiety nie jest już w kuchni a jej zajęciem gotowanie obiadu lub odkurzanie i polerowanie
mebli, a jeśli wierzysz że jest, jest to przestarzały pogląd, od którego powinieneś się
uwolnić.
Odwrócona karta Ojca przedstawia płciowe uprzedzenia i nierówność, które oparte są na
przestarzałym, staromodnym myśleniu. Ne jesteś panem i władcą; współdzielisz zasady.
Współdzielisz odpowiedzialność za wykonanie wszystkich zadań i obowiązków, nie tylko
tych, które lubisz. Czas odłożyć uprzedzenia wobec płci na bok; jeśli miałeś nawyk
przydzielać obowiązki i odpowiedzialność na podstawie płci, czas tego zaniechać.

6.Starucha / Wiedźma
Słowa-klucze: kobieca moc, nieustraszoność, autentyczność, indywidualność,
niezależność, nowy cel, wolność, twój Cień
Kluczowe zwroty:
Kobieta rozumiejąca swoją prawdziwą
Być nieposkromionym i nie przepraszać
naturę
Szanować i cenić sobie starszych
Bądź świadom swoich wyborów
Bezpośrednie i szczere podejście jest
Nie bój się zmierzać sama swoją drogą
pożądane
Życie według własnego projektu
Rób to co konieczne, nie to co
Niewykorzystana moc i potencjał
oczekiwane
Twórcza i produktywna przyszłość
Jest czas być zaciekłym i walczyć
Bezdzietny stan
Znaczenie:
Wiedźma symbolizuje dumną i dojrzałą kobietę, starzejącą się kobietę, która nie podlega
już wpływowi potrzeb reprodukcyjnych czy obowiązków rodzicielskich. Może się zbliżać lub być już osiągnięty - w jej życiu stan, kiedy jej cykl menstruacyjny zwalnia lub ustaje,
lecz nie pasuje ona wiekiem do archetypu Wiedźmy jaki jest często przedstawiany w
zachodnim społeczeństwie. Natura Wiedźmy ewoluowała z czasem. Jest to wiedząca
kobieta, która jest jak natura – dzika, spokojna, pełna pasji, nieprzewidywalna,
opanowana, pokojowa, potrafiąca się dostosować i płynna, twórcza i pełna mocy. Jest
wszystkim czym zechce być. Jest kobietą świadomą swoich wyborów, i może również
przejść od Dziewczyny do Wiedźmy bez poczucia żadnej potrzeby ani pragnienia bycia
Matką.
Starucha nie obawia się być samą lub przemierzać swoją ścieżkę samotnie. Po wiekach
bycia wyrzutkiem i z racji że nie jest dłużej postrzegana jako przydatna w społeczeństwie
gdy jej okres rozrodczy dobiegł końca, Wiedźma nauczyła się troszczyć o swoje własne
potrzeby. Stała się z konieczności silną i niezależną indywidualnością, która znalazła nowy
cel. Jej życie jest pełne, ma sens i kierunek i jest to życie według jej własnego planu.
Starucha czuje się dobrze w jej własnej skórze, wolna od sztuczek i pozorów. Jest

dojrzała, szczera, świadoma i mądra. Jest zarówno rozumiejąca jak i współczująca, lecz
mówi i działa z bezpośredniością, którą ktoś może odebrać jako onieśmielającą. Wiedźma
może być szybka w otwieraniu ramion i oferowaniu wsparcia, lecz może być również
dosadna i nie obawia się wygłaszać przesłania „trudnej miłości” jeśli czuje, że jest to
potrzebne. Czasami to może nadać jej wyrazu okrucieństwa lub bezwzględności, lecz
mimo że Wiedźma nie jest surową kobietą, może być wymagającą i niechętną przyjmować
iluzje innych. Dlatego niektórzy zawsze będą skłonni ją szkalować. Może być
przedstawiana jako okrutna, surowa, podła i samolubna jędza, i dokładnie ten fakt, że nie
okazuje ona skruchy i jest niechętna być tym, czym społeczeństwo oczekuje od niej by
była, czyni z niej cel dla tych, którzy są niewolnikami społecznych nakazów zarówno jak i
tych, którzy owe nakazy narzucają.
Lecz Wiedźma jest także bardzo łagodna i życzliwa. Jest kochająca, wspierająca i
opiekuńcza. Każda twarz którą nosi jest jej prawdziwą twarzą, lecz ta którą ubierze będzie
tą twarzą, którą czuje ona że jest potrzebna w tym momencie. Starucha jest tym kim musi
być, wtedy, kiedy musi.
Dlatego Wiedźma jest często portretowana jako kobieta, która najlepsze lata ma za sobą,
pomarszczona i brzydka. Jeśli jest przekonana, że jest bezużyteczna, może być
kontrolowana. Jeśli Starucha stanie się świadoma swego potencjału i mocy, jest siłą z
którą trzeba się liczyć.
Wiedźma symbolizuje pojawienie się dojrzałej kobiety, która postrzega siebie jako będącą
w swoim najlepszym okresie, z wieloma twórczymi, produktywnymi i kreatywnymi latami
przed sobą. Jest kobietą, która przyjmuje swą prawdziwą moc i potencjał.
Przeszłość:
Wiedźma na pozycji przeszłości wywołuje obrazy wynędzniałej starej kobiety z siwymi
włosami i pomarszczoną skórą. Te obrazy są często używane do wzbudzania obaw, a
przynajmniej portretują starą kobietę jako istotę bez celu, zgorzkniałą ponieważ nie jest już
młoda i piękna. Rzadko w nowoczesnej zachodniej kulturze i społeczeństwie starucha jest
opiewana i czczona. Zamiast tego jest nazywana czarownicą, ponieważ nie jest już płodna
a więc mężczyźni nie pożądają jej już. Kultura zachodu jest z natury patriarchalna i dlatego
też, jeśli męska populacja nie potrzebuje kobiet, które są poza okresem rozrodczym, w
społeczeństwie nie ma dla nich przeznaczenia ni miejsca.
Innym stereotypem, który jest powszechnie przyjęty, jest ten o miłej staruszce, która ma
bzika na punkcie swojej rodziny i wnuków. Jest słodka, o różanych policzkach i zawsze
gotowa utulić i zaoferować miłość. Jest opiekunką do dzieci będącą zawsze w pogotowiu.
Spędza cały swój czas w kuchni, piekąc ciasta i ciasteczka i pachnie pierniczkami. Jest
esencją miłości i rodzinnego niewolnictwa.
Tak więc Wiedźmy można albo się bać albo ją kochać. W roli czarownicy wzbudza ona
odrazę. W roli babci budzi miłość i dodaje otuchy. Lecz zapytaj siebie, czy babcia działa z
pozycji miłości czy obawy? Kochająca babcia może również działać z potrzeby uczucia i
bycia zauważaną jako użyteczna istota, ażeby nie być zapomnianą, wypędzoną.
Starucha jest kimś, kto mierzy się z odrzuceniem codziennie, po prostu dlatego, że jest
starszą kobietą. Boją się jej lub to ona nauczyła się bać. Dlaczego? Ponieważ być kobietą
znaczy stwarzać, a od kiedy kobieta nie skupia już swojej energii na tworzeniu życia, na
opiekowaniu się życiem, może ona całą tę wewnętrzną moc, siłę i energię skupić na
swoich pasjach.

Ma ona całą tę niewykorzystaną moc i potencjał, i jeśli zrozumie jak wielką siłę posiada,
Wiedźma stanie się niepowstrzymana. Jej energia i uwaga nie są już dłużej podzielone.
Biorąc pod uwagę wolę i dobry powód, tylko pomyśl, co wszystkie Staruchy świata
mogłyby osiągnąć jeśli skupią swoje umysły, serca i ręce na tworzeniu.
Płodność Wiedźmy nie kończy się z chwilą gdy ustaje jej menstruacja. Ona wzrasta. Jest
nawet bardziej twórcza w swoich wiedźmich latach, gdyż jej miesiączki ustały,
pozostawiając siły witalne dla innych działań.
Proponuje się nam stereotypy i uczy wierzyć, że kobiety po przekroczeniu pewnego wieku
mają mniejszą wartość. Odrzucamy je. Przepędzamy je, ponieważ gdybyśmy je
uhonorowali i okazali im szacunek, nasze obecne patriarchalne społeczeństwo nie
przetrwałoby.
Kiedy Starucha pojawia się na pozycji oznaczającej przeszłość, reprezentuje potrzebę
odrzucenia stereotypów oraz szufladkowania ludzi ze względu na ich wiek lub wygląd.
Dyskryminacja ze względu na wiek jest formą ucisku która, niezależnie od płci, jest
znakiem wielkiego braku szacunku. Niczyja wartość nie powinna być mierzona przez
pryzmat jego młodości i wyglądu, zamiast dojrzałości i doświadczenia.
Teraźniejszość:
Karta Wiedźmy na pozycji oznaczającej teraźniejszość reprezentuje kobietę lub
mężczyznę w dowolnym wieku, których uwaga została przesunięta ze sfery rodzicielstwa.
Wiedźma może być kobietą, której cykl menstruacyjny ustał, lecz może ona przedstawiać
również kobietę lub mężczyznę, którzy mogą reprodukować jeśli się na to zdecydują,
jednak którzy zamiast tego dokonali świadomego i zamierzonego wyboru by nie mieć lub
nie rodzić dzieci, a w zamian skupić się na karierze lub swoich własnych
zainteresowaniach.
Czas jest zmienić przestarzałe wyobrażenia; Starucha nie jest tylko kobietą w określonym
wieku, lecz kobietą lub mężczyzną o określonym stanie umysłu i istotą o wysokim
poziomie świadomości i dojrzałości, która nie czuje skłonności do posiadania i
wychowywania dzieci.
Kobiety i mężczyźni mają obecnie więcej dostępnych dla siebie wyborów; żadna z płci nie
musi mieć partnera ani dzieci by czuć się kompletnym lub spełnionym. Dawno minęły
czasy kiedy prokreacja była ważna dla ludzkości aby zachować lub podnieść liczebność
plemienia. Nasze plemiona wyszły daleko poza to. Faktycznie można by powiedzieć, że
mądrą osobą jest ten, kto zdecydował się nie rozmnażać, ponieważ myśli on o planecie i
jej kurczących się zasobach a nie o sobie samym.
Wiedźma z wyboru lub Wiedźma ze względu na płeć i naturę – Wiedźma jest osobą, która
nie podlega wpływom popędu reprodukcji lub kwestiom młodszych kobiet i mężczyzn w
naszym społeczeństwie. Patrzą oni poza ego ciała, płeć, seksualność, wiek, plemię i
rodzinę, i społeczne oczekiwania. Starucha symbolizuje mądrą i dojrzałą osobę, która
wybrała bycie wolną i niezależną. Tworzą oni życie i dokonują swoich wyborów opartych
na ich potrzebach i pragnieniach, nie potrzebach i pragnieniach rodziny, partnera, dzieci
czy społeczeństwa. Są także nieposkromieni i niepokorni. Jeśli decydują się być w
partnerstwie z innym singlem lub bezdzietnym, lub być babcią która mówi „nie”
obowiązkowi opiekowania się dziećmi, ponieważ ma coś innego co wolałaby robić, nie
sądzą oni aby ich wybór był samolubny. Osoby w typie Wiedźmy są tak zdolne do
działania i bezinteresowne jak każdy inny, lecz często mają inne priorytety niż ci, co mają

lub chcą mieć dzieci.
Kiedy Wiedźma pojawia się na pozycji teraźniejszości, reprezentuje ona wolność wyboru i
wolność bycia sobą. Masz tylko jedno życie do przeżycia, jest więc ważne by je przeżyć, a
to znaczy postawić swoje priorytety na pierwszym miejscu. Nie musisz przyjmować tradycji
i przekonań, które są archaiczne i ograniczające. Nie musisz robić tego co ci mówią ani
czego od ciebie oczekują. Nie musisz pozwalać innym określać twojej przyszłości lub
decydować czy masz jakiś cel. Nie pozwól swojemu wiekowi, wyglądowi, płci lub
seksualności stać się czymś, czego inni użyją by cię określić lub ograniczyć.
Jesteś kim wybierzesz być.
Przyszłość:
Kiedy karta Wiedźmy pojawia się na pozycji oznaczającej przyszłość, symbolizuje
nadejście i oddziaływanie tego stanu na twoje życie w przyszłości. Czy będzie to etap
życia, ku któremu zmierzasz lub chcesz ucieleśnić, lub będzie to wpływ kogoś, kto jest
Wiedźmą z natury w twoim życiu – Wiedźma nadchodzi. Kimkolwiek może być, powitaj ją
z otwartymi rękami zamiast próbować ignorować lub stawiać jej opór. W przeciwnym razie
może okazać się, że zostaniesz palnięty w głowę z czułą skutecznością.
Reprezentuje ona potrzebę nadania kierunku i bezpośredniego podejścia, zwłaszcza
podczas robienia planów na przyszłość. Bądź odważny i zdeterminowany. Rób to co
konieczne, nie to, co oczekiwane.

Możliwe przeszkody:
Kiedy karta Wiedźmy pojawia się w odwróconej pozycji, symbolizuje potrzebę bycia w
kontakcie ze swoim Cieniem. To jest czas aby czerpać siłę z twojego Cienia i się
rozzłościć – nie impulsywną i reakcyjną złością, lecz złością zimną, wyzywającą i
zdeterminowaną. Być może trzeba powiedzieć komuś żeby „poszedł na długi spacer
krótkim pomostem” – (tzn. żeby poszedł w swoją drogę – lub że jego życzenie nie zostanie
spełnione) – ponieważ jeśli im nie powiesz, będą oni nadal oczekiwać od ciebie bycia
potulnym i uległym. Mogą chcieć byś czuł się niepotrzebny. Mogą chcieć byś uwierzył, że
nie masz celu. Mogą chcieć byś kwestionował siebie i w siebie wątpił. Mogą chcieć byś
robił to, co ci mówią. Mogą chcieć byś został w miłym, brązowym, nudnym pudełku, które
uważają że pasuje ci najlepiej. Niezależnie od ich powodów, chcą oni pozostawić cię w
stanie zwątpienia i niepewności, ponieważ to daje im większą moc kontrolowania cię i
pozbawienia twojej władzy.
A więc to jest dla ciebie czas by powiedzieć „nie”. To czas by udowodnić im, że się mylą,
robiąc to wszystko, czego mówią ci że nie możesz robić, lub nie powinieneś, lub nie jesteś
w stanie zrobić.
To czas być zaciekłym. To czas na walkę. Nie obawiaj się. Nie poddawaj się. Odwrócona
Wiedźma symbolizuje potrzebę pójścia na wojnę jeśli to konieczne, by udowodnić twoją
wartość, nie im, lecz tobie samemu.

7.Mędrzec
Słowa-klucze: Dzielenie się, komunikacja, wiedza, informacja, kultura, tradycja, rada,
manipulacja
Kluczowe zwroty:
Być gawędziarzem
To nie jest dobry moment na dawanie
Komunikować swoje myśli i uczucia
nieproszonych rad
Znać swoich odbiorców
Kwestionuj swoje „tradycyjne” reakcje
Poświęcić czas na poszukiwania i
Nie mów zbyt wiele abyś nie zapomniał
badania
słuchać
Uczyć się tradycji i zwyczajów od innych
Miej się na baczności przed osobami o
Znać swoich przodków i dziedzictwo
gładkiej wymowie
Dawać i otrzymywać dobre rady
Nie upiększać prawdy
Znaczenie:
Mędrzec w swojej świetności jest niewalającą osobowością. Jest roztropnym starym
człowiekiem, zajmującym, pełnym wyrazu, znającym się na rzeczy, pouczającym,
mistycznym i trochę jak czarodziej. Jest on wnikliwym człowiekiem, gawędziarzem –
„opowiadaczem” z głębi duszy, który potrafi czytać i poruszać swą widownię umiejętnie i z
łatwością.
Jest on także troszeczkę czarodziejem i głównym komunikatorem, i kiedy karta Mędrca
pojawia się w twoim czytaniu, reprezentuje ona dzielenie się wiedzą oraz komunikację.
Filozofia, mitologia, religia, kultura, polityka, historia, nauka… niewiele jest rzeczy, o
których Mędrzec nie uwielbiałby się uczyć. On kocha wiedzę. Kocha rozumieć zasady
działania wszystkiego i będzie rozwijał swą wiedzę do najwyższego poziomu jaki może
osiągnąć. Wiedza jest jego jedyną prawdziwą pasją, i w tym stadium jego życia dzielenie
się jego wiedzą – bycie opowiadaczem – jest czymś co przynosi mu największą radość.
Jest on, w istocie, głosem społeczeństwa i cywilizacji, lecz ze skromnym talentem do
teatralności. Jakkolwiek byłby on skromny, jest on filozofem i mówcą, który cieszy się z
bycia w centrum uwagi. Mógłby być idealnym profesorem, którego uczniowie uczą się
słuchając ze skupieniem każdego słowa. Mógłby także być charyzmatycznym politykiem,
który oczarowuje swoich wyborców odnosi walne zwycięstwo. Jeśli Mędrzec ma
wiadomość, którą uważa za ważną, znajdzie on sposób i środki by wygłosić ją przed
docelowym audytorium, a publiczność ta będzie chłonąć każde słowo.
Czuje on specjalne zrozumienie i pokrewieństwo z młodymi ludźmi i znajdziesz go często
otoczonego przez zgromadzenie, rozmawiającego, debatującego i dzielącego się swoją
mądrością i wiedzą. Znajduje on upodobanie w przebywaniu z młodzieżą i często stawia
się w roli mentora dla uczniów.
Mędrzec jest także osobą głęboko myślącą, która czasami czuje potrzebę wycofania się
ze świata, by móc poświęcić swój czas na poszukiwania i badania. Nie uczy się on dla
samej nauki, lecz ponieważ ma niepohamowaną potrzebę zrozumienia wszechświata,
świata natury i ludzkości. Jego wiedza przynosi mu jasność i umożliwia mu bycie bystrym i
wnikliwym.
Przeszłość:
Kiedy karta Mędrca pojawia się na pozycji oznaczającej przeszłość, reprezentuje tradycję,
historię, kulturę i nowoczesne życie. Jest wiele starych tradycji, rytuałów i zwyczajów, które

mogą dawać poczucie połączenia między przeszłością i naszymi przodkami a
teraźniejszością. Czy jesteś świadomy zwyczajów, które mogą być przekazywane z
pokolenia na pokolenie umacniając to połączenie? Jeśli tak, uczcij je. Dziel się nimi.
Przyjmij je. Ciesz się poczuciem wspólnoty jakie oferują.
Zbyt często w teraźniejszości obawiamy się przyjąć naszą kulturową spuściznę. To może
powodować odsuwanie na margines i izolowanie. Prościej jest wmieszać się i dopasować,
zwłaszcza jeśli jesteś obcym w obcym kraju. Łatwiej jest stać się częścią społeczności jeśli
nauczysz się języka i kultury. To wspaniała i pełna szacunku postawa, lecz nie powinno się
to odbywać kosztem twojej własnej tradycji, kultury i historii. Ważnym jest uczcić twoje
dziedzictwo kulturowe i być z niego dumnym. Jednakże niektóre rytuały i tradycje muszą
zniknąć, ponieważ bazują one na pragnieniu kontroli i zniewolenia, są inne które są
piękne, celebrujące życie i piękno i w rezultacie wnoszą wielki spokój i połączenie.
Znaj język swojej starszyzny. Poznaj ich historię i kulturę. To stamtąd pochodzisz.
Jest równie ważne celebrować kulturę ludzi z twojego kraju i społeczności. Wiedza o ich
kulturze, jeśli jest inna od twojej własnej, tworzy zrozumienie, a to z kolei także umacnia
połączenie. Poświęcić czas aby poznać i zrozumieć tradycję innych, język i sposób życia
jest oznaką szacunku i czymś, co często wzbudza wzajemny szacunek. Jest to sposobem
na budowanie mostów które łącza różne kultury.
Karta Mędrca w przeszłości reprezentuje mądrość, która pochodzi z wiedzy i
respektowania przeszłych tradycji i kultury. W naszym kurczącym się świecie, w którym
populacje wielu krajów mają zróżnicowane pochodzenie, istotnym jest znać swoje
korzenie oraz rozumieć rozliczne tradycje tych, z którymi dzielimy ten świat. Zbyt często
boimy się tego, co jest inne i o wiele za często zapominamy, że mimo że jesteśmy z wielu
różnych kultur i z wielu różnych krajów, wszyscy jesteśmy z jednej rasy. Wszyscy jesteśmy
ludźmi.
Teraźniejszość:
Kiedy karta Mędrca pojawia się na pozycji oznaczającej teraźniejszość, reprezentuje ona
mądrą radę, zarówno dawaną jak i otrzymaną, oraz ważność rozeznania kiedy ją
zaoferować a kiedy jej wysłuchać.
Wszyscy przyjmujemy tradycję do naszego życia. Nasze przyzwyczajenia mogą przyjąć
formę tradycyjnych zachowań, i często tak się dzieje. Tradycja daje nam fundament i
poczucie stałości, lecz może ona także budować mury, za którymi się zamykamy.
Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że robisz coś – jesz jakieś szczególne jedzenie, używasz
jakiegoś specjalnego słówka lub zwrotu, lub powtarzasz wzorzec zachowania – ponieważ
zawsze tak robiłeś, a robisz to, ponieważ to jest coś, co robią twoi rodzice, a oni z kolei
robią to, bo ich rodzice to robili?
To są tradycje, które są tak zakorzenione, że nie zdajemy sobie z nich sprawy na
świadomym poziomie.
Są czasy kiedy takie tradycje są korzystne, gdyż pełnią jednoczącą rolę i zbliżają do siebie
rodziny. Są one odzwierciedleniem tego kim jesteśmy, naszego wychowania, naszych
upodobań i antypatii i tak dalej. Są także czasy, kiedy te tradycje mogą hamować nasz
wzrost, naukę i rozwój, ponieważ przyjmujemy uprzedzenia i złe nawyki naszej rodziny.
Czy zawsze musisz mieć ostatnie zdanie w każdej dyskusji, czy jest to miła pogawędka

czy zażarta dyskusja? Czy to jest zachowanie, którego nauczyłeś się od swoich rodziców,
a oni od swoich? Czy oczekujesz od swojego partnera lub dzieci wykonywania
konkretnych zadań i obowiązków, ponieważ oczekiwano ich od ciebie jako dziecka lub twoi
rodzice oczekiwali jedno od drugiego, że będą je wypełniać?
Czy powtarzałeś te same doświadczenia tak wiele razy, że masz teraz na nie tradycyjną
reakcję i odpowiedź?
Jeśli tak, zapytaj siebie, czy jest to tradycja, której chcesz aby inni się uczyli i ją
naśladowali? Czy też dajesz innym przykład takiego rodzaju osoby, jaką nie chcą oni być
ani mieć z nią do czynienia, ponieważ twoje tradycyjne reakcje i zachowania wnoszą
nieprzyjemności w twoje życie i przestrzeń?
Jeśli byliśmy w czyimś życiu przez jakiś okres czasu, zaczynamy widzieć małe osobiste
tradycje osób wokół nas. Są czasy, kiedy jesteśmy inspirowani do zaoferowania mądrej
rady i dzielenia się tym, czego się nauczyliśmy. Lecz akt dzielenia się naszą wiedzą w
postaci rady, czy jest ona celna czy błędna, ma potencjał uczynić zarówno dużo dobrego
jak i wielką szkodę, czasami w równej mierze. Co, jeśli wspomniana osoba nie jest jeszcze
gotowa przyjąć oferowanej jej wiedzy? Co, jeśli oferowana wiedza sprawi tylko, że przyjmą
oni jeszcze bardziej szkodliwe zachowania? Skąd wiesz, czy to jest odpowiedni czas by
dawać mądre rady, które rzucają światło na tradycyjne zachowania które nie służą?
Prostą prawdą jest, że nie ma dobrego czasu. Możesz tylko zaoferować radę ze
świadomością, że zrobienie tego może mieć konsekwencje, których nie pragniesz i się nie
spodziewasz. Jeśli dajesz komuś radę eksponującą jego zachowanie, które wierzysz że
przynosi mu szkodę i powinno być zmienione, robiąc to musisz wiedzieć, że jeśli osoba ta
nie jest gotowa na tę wiedzę, możesz zakończyć tym waszą relację.
Gdy przychodzi do przyjęcia mądrej rady, karta Mędrca na pozycji oznaczającej
teraźniejszość symbolizuje potrzebę słuchania z odrobiną dystansu. Czasami Mędrzec jest
niewprawny i niezręczny, a innym razem może być trochę zbyt ostry i skrupulatny. Tak czy
owak, karta prosi cię byś unikał przesadnego reagowania i nie interpretował przyjacielskiej
i troskliwej rady jako personalny atak.
Czasami inni widzą rzeczy których my nie widzimy, a ponieważ kochają nas i chcą byśmy
byli szczęśliwi, oferują nam swoje obserwacje i naświetlają zachowania, które
stosowaliśmy przez całe nasze życie, ponieważ są wyuczonymi rodzinnymi zachowaniami.
Kiedy zachowania są tak głęboko zakorzenione może być to odczuwane jako atak na
samą naszą istotę kiedy ktoś sugeruje, że nasze zachowanie może przynosić nam
szkodę.
Mędrzec prosi, byś był przynajmniej otwarty na tę radę i rozważył, że to co ta osoba ci
oferuje może być słuszne. Jeśli rada jest dawana przez kogoś kto cię kocha, dlaczego
jego motywy miałyby być podejrzane?
Pozwól aby jego słowa stały się katalizatorem, który uczyni cię mądrzejszym i bardziej
samoświadomym oraz by zainspirowały zmiany na twoją korzyść. Spróbuj nie pozwolić by
gniew lub uraza zbliżyły się do twojego umysłu lub serca. Jest ci oferowana mądra rada,
jednak, jak zawsze, jest twoim wyborem czy jej wysłuchasz czy nie.
Karta Mędrca na pozycji teraźniejszości prosi abyś był przynajmniej otwarty na

świadomość, że możesz przejmować tradycyjne i kulturowe przekonania i zachowania
przekazywane z pokolenia na pokolenie, które nie służą ci dobrze obecnie.

Przyszłość:
Wiedza, we wszystkich jej formach, sprzyja procesowi decyzyjnemu; czyni to twoje wybory
jaśniejszymi. Czy masz ufność w zdolność ludzkości do dalszej nauki i wzrostu? Jeśli
spojrzymy w przeszłość możemy zobaczyć, że wzrośliśmy jako rasa. Przestarzałe i
fałszywe przekonania zostały odrzucone wraz ze wzrostem ludzkiego zrozumienia i
wiedzy.
Jednak musimy zaakceptować również, że wiele z tego co wiemy teraz będzie uważane
za niepoprawne lub fałszywe w przyszłości. To jest droga poznania – ewoluuje i zmienia
się wraz z nami. Wiele z tego co mamy w teraźniejszości było uznawane za
nieprawdopodobne lub niemożliwe w przeszłości. Cały nasz technologiczny postęp należał
niegdyś do sfery fantazji i wyobraźni.
My, jako rasa, wzrastamy i rozwijamy się, ponieważ ludzie podejmują wyzwania,
kwestionują i przeciwstawiają się tym, którzy mówią im, że ich działania są głupie lub
błędne. Uczyli się, prowadzili badania, dociekali, obalali i demaskowali oraz dokonywali
wynalazków i, robiąc to, przenieśli nas ku wiedzy jaką mamy w tym momencie.
Za dwieście lat ludzie spojrzą w tył i potrząsną głowami nad naszym barbarzyństwem i
ignorancją czy będą widzieli historię, którą tworzymy w pozytywnym świetle? My, w
teraźniejszości, mamy być z czego dumni, lecz mamy równie wiele czego powinniśmy się
wstydzić.
Jakie historie Mędrcy z przyszłości będą opowiadać o nas? Czy opowiedzą bajkę, przy
której inni będą szlochać nad utraconą w imię poprawności politycznej, globalizacji i
wielokulturowości tradycją i kulturą? Czy będą pogardzać nami, ponieważ wykreowaliśmy
zniszczony i zanieczyszczony świat, który jest nieprzyjazny dla ludzkiego wzrostu i
rozwoju? Czy będą spoglądać wstecz z dumą, czy też Mędrcy przyszłości będą milczący,
gdyż my z teraźniejszości zasialiśmy ziarna naszej zagłady?
Mędrcy wszystkich generacji mówią o historii ludzkości i o tym jak kształtuje ona naszą
teraźniejszość i przyszłość. Czy w przyszłości będą oni nadal radować się z naszej
zdolności do nauki, rozwoju i adaptacji? Czy będą zbyt zajęci buntowaniem się przeciw
ograniczeniom i restrykcjom, które nałożyliśmy na siebie w teraźniejszości w celu
stworzenia środowiska normalności, uległości i trwałości, w którym chaos nie jest już
naturalnym stanem. Czy przyszłość będzie miejscem, gdzie wszyscy są tacy sami, a ci
którzy nie są zostaną znormalizowani za pomocą środków farmakologicznych – miejscem,
gdzie opinie, myśli, wiedza i współ-użytkowane informacje są kontrolowane nawet bardziej
niż są one teraz?
Kiedy karta Mędrca pojawia się na pozycji określającej przyszłość reprezentuje on wagę
nauki i pielęgnowania mądrości twojego rodu i historii twojego ludu. Jeśli nie rozumiesz,
zapytaj. Jeśli nie wiesz, ucz się. Jeśli wiesz, dziel się. Celebruj rolę Mędrca i oferuj swoją
wiedzę, opowiedz swoje historie z nie innego powodu jak dla wiedzy skąd pochodzimy, i
dlatego, że to przez co przeszliśmy ulepszyło nas i umożliwiło życie świadomym życiem,

które tworzy lepszą przyszłość dla wszystkich.
Oznacza to również by żyć w taki sposób, by twoje wnuki i ich wnuki spoglądały wstecz z
dumą.

Możliwe przeszkody:
Jednakowoż są również złe, niepożądane strony Mędrca. Może on być trochę roztargniony
a także zdawać się pochłonięty sobą. Tak bardzo kocha mówić, że czasami zapomina
słuchać. Czy to ty? Będąc tak skupionym jak tylko możesz być na dzieleniu się swoją
wiedzą, czy jest również możliwe, że nie słuchasz czegoś, co naprawdę powinieneś
usłyszeć?
Odwrócony Mędrzec jest również symbolem kogoś, kto ma gadane i potrafi gładko mówić.
Może on, czasami, mówić to co wie, że inni chcą usłyszeć zamiast tego, co powinno
zostać powiedziane. Reprezentuje on kogoś, kto jest trochę jak Szczurołap z Hamelin
(który za pomocą muzyki płynącej z cudownego fletu wywabił szczury z miasta, jednak
gdy po wykonanej pracy odmówiono szczurołapowi obiecanej zapłaty za pozbycie się
gryzoni, ten w podobny sposób wyprowadził w nieznane wszystkie dzieci z Hameln. –
przypis tłumacza na podstawie https://pl.wikipedia.org). Strzeż się takiej osoby w twoim
życiu, ponieważ może ona być trochę manipulatorska i może okazać się, że porzuciłeś
swoją ścieżkę aby w zamian za to podążać za nią jej drogą.
W odwróconej pozycji, Mędrzec jest także kimś, kto nienawidzi się mylić. Jest dumny z
posiadania dokładnych informacji, a więc jeśli pozwoli się zmylić a następnie popełni ten
błąd, że przekaże nieprecyzyjne informacje, Mędrzec może przyjąć postawę obronną.
Może czuć się urażonym zadawaniem pytań, podważaniem i krytykowaniem. Zamiast
przeprosić, może wejść w spór i robić wszystko, by przekonać innych, że ma rację,
ponieważ jest zbyt dumny by przyznać, że mógł nie mieć racji lub że odmienny punkt
widzenia może także być słuszny.
Może także być trochę wyniosły i arogancki, gdy ludzie kwestionują jego wiedzę lub
przedstawiają odmienną opinię. Jest tak dumny z posiadania racji, że gdy przedstawiana
jest alternatywna perspektywa lub przeciwna teoria może stać się on zrzędliwy i
pompatyczny. Dla osób kwestionujących i o otwartym umyśle są chwile gdy Mędrzec może
być wyjątkowo ograniczony umysłowo i dogmatyczny. Lubi on mieć rację – czasami z
zupełnie złych powodów.
Kiedy karta Mędrca pojawia się w odwróconej pozycji, ostrzega on przed arogancją i
pełnym pychy zachowaniem w obliczu krytycznej oceny. Nie musisz zawsze mieć racji ani
wygrać każdego sporu. Czasami dużo łatwiejsze jest i robi lepsze wrażenie przyznać, że
twoje fakty i perspektywy mogą być troszeczkę wypaczone. Nie wpadnij w pułapkę
ubarwiania i przekręcania informacji abyś mógł być postrzegany w pozytywnym świetle.
Dwa błędy nie tworzą racji.

8.Śmierć / Odrodzenie
Słowa-klucze: Końce, początki, cykle, transformacja, przemiana, zmiana, wzrost
Kluczowe zwroty:
Odpuść przeszłość
procesem
Przyszłość jest nieznana
Zrzucić skórę
Zmiana jest nieunikniona
Ciemna noc duszy
Nie ma powrotu
Pozwól niewinności się odrodzić
Pozwól sobie na żałobę
Skup się na najbliższej przyszłości
Śmierć / Odrodzenie jest stopniowym
Zmiany przekonań, postaw lub zachowań
Znaczenie:
Karta Śmierci / Odrodzenia symbolizuje cykle i zmiany. Śmierć / Odrodzenie jest śmiercią
starego i narodzinami nowego. To czas odpuszczenia przeszłości i zwrócenia się ku nowej
i nieznanej przyszłości ze świadomością, że nie ma powrotu. To czas zaczęcia na nowo,
czasami pozostawiając sobie tylko wspomnienia, a innym razem ze wszystkim na
zewnątrz nie zmienionym, lecz z umysłem tak odmienionym, że wszystko zdaje się inne,
dziwne i nieznajome. To czas przejścia z jednego stadium czy stanu do innego – i bycia
odmienionym tak całkowicie, że osoba przechodząca przez zmiany sama już się nie
poznaje. Są oni gąsienicą stającą się motylem. Nieodwracalny proces przemiany jest
zakończony. Osoba którą byli odeszła na zawsze a oni odrodzili się. Życie jakie znali
zmieniło się.
Zmiany mogą zainicjować wiele małych bezbolesnych śmierci a czasami wielkie śmierci,
zrodzone z dotkliwych strat, które muszą zostać opłakane zanim ponownie stawimy czoła
przyszłości z ekscytacją i niecierpliwym wyczekiwaniem. Strata małżonka lub członka
rodziny, koniec długiej relacji lub kariery, przejście na emeryturę lub choroba są po prostu
nowymi doświadczeniami, które mogą spowodować proces śmierci i odrodzenia.
Bezustanna jest nasza podróż odchodzenia, bycia i stawania się.
Śmierć poprzedzająca odrodzenie może być szybka i nagła, lub długa i bolesna. W
procesie umierania, wszystko w życiu obraca się wokół śmierci… ból, cierpienie, udręka,
strata, wina, złość i strach. Ból może być tak rzeczywisty, że jest wyniszczający. Strach
może być tak paraliżujący, że zatrzymuje cały wzrost i powoduje wycofanie się z życia.
Możemy krążyć wokół, analizując, zadając pytania, uniemożliwiając naszym ranom
zagojenie się i odmawiając uznania faktu, że życie się zmieniło i że nic nie można zrobić,
by przywrócić je do poprzedniego stanu. Tamto stadium życia się skończyło. Są tylko dwie
możliwości wyboru – pozostać w stanie zawieszenia lub zaakceptować rzeczywistość,
poddać się śmierci i się odrodzić.
Proces odrodzenia może być również problematyczny. To nie jest natychmiastowy proces.
Czasami, zanim będziemy mogli się wznieść, musimy nauczyć się od początku jak latać.
Tak, nasze perspektywy mogą być pozytywne, lecz przyszłość jest wciąż nieznana. Nasze
poglądy zmieniły się. Nasze postrzeganie i rozumienie świata wokół nas zmieniło się.
Nasze role i cele zmieniły się. Nasze życie, i stan umysłu i jaźń nie są takie jakie były.
Wiemy do czego jesteśmy zdolni, lecz najpierw musimy nauczyć się i w pierwszej
kolejności oswoić ze zmianami, które doprowadziły do małej śmierci.
Karta Śmierci / Odrodzenia dotyczy odnowy, regeneracji i nowych początków. Jak pory
roku, jesteśmy związani z cyklami życia, śmierci i odrodzenia. Jak planeta na której
przebywamy, doświadczamy pór roku i etapów – wiosen, lat, jesieni i zim.

Wiosna jest czasem nowego wzrostu, lato czasem owocowania, jesień czasem
odpuszczania i umierania a zima czasem uśpienia i odrodzenia się. Jesień i zima mogą
budzić uczucia straty i lęku. Boimy się śmierci i zmian, ponieważ nie wiemy co przyjdzie po
nich; lecz prawda jest taka że wiemy, lecz jesteśmy tak przyzwyczajeni do życia jak teraz,
że pomysł jakichkolwiek zmian powoduje opór. Jednakże nie ma możliwości
powstrzymania zmian, i tak jak wiemy i wierzymy że wiosna przyjdzie po zimie, możemy
wiedzieć i wierzyć, że odrodzimy się po śmierci.
Śmierć jest po prostu bramą do nowej rzeczywistości, nowego etapu podróży twojego
życia, podczas gdy odrodzenie jest symbolem zmieniającej się i rozwijającej świadomości.
Przeszłość:
Spotykają nas zmiany. Wzrastamy. Nasze życie się zmienia. Nasze ciała się zmieniają.
Nasze umysły się zmieniają. Nasze przekonania się zmieniają. Nasze cele się zmieniają.
Przechodzimy transformację. Niestety, często walczymy do ostatniego tchu, każdą
komórką naszej istoty trzymamy się przeszłości w bolesny sposób, co ogranicza nasz
wzrost i wypełnia nasze życie cierpieniem zamiast lekkością. Stajemy się ciułaczami,
którzy odmawiają odrzucenia czegokolwiek, bo kiedyś będziemy może tego potrzebować,
nawet jeśli jest to zepsute.
Kiedy karta Śmierci / Odrodzenia pojawia się na pozycji oznaczającej przeszłość nakłania
nas ona byśmy, jak wąż, zrzucili skórę, by pozwolić odejść przeszłym doświadczeniom,
przestarzałym przekonaniom, złym nawykom, nierealistycznym oczekiwaniom i
fałszywemu postrzeganiu – ponieważ mamy wzrastać i zmieniać się, a nasze przeszłe
przekonania już nas wiernie nie reprezentują. Tak jak u węża, którego łuski na oczach
stają się mlecznobiałe, tak rzeczy, które trzymamy przy sobie mogą uczynić nas ślepymi
na prawdę i uniemożliwić nam widzenie tych zmian jasno. Zamiast przyjąć efekty zmian
możemy raczej wybrać ich odrzucanie, gdyż przynoszą one zamęt i strach i sprawiają, że
czujemy się odsłonięci i przyjmujemy postawę obronną. Kiedy węże przygotowują się do
zrzucenia skóry są skłonne uderzyć w obronie, ponieważ czują się odsłonięte i niepewne.
Czy robisz tak samo?
Przestań się opierać. Pozwól starej skórze, która ogranicza i utrudnia, pęknąć i się
złuszczyć. Zrzuć stare i zobacz, jak wiele urosłeś i jak prawdziwie pięknym się stałeś.
Teraźniejszość:
Kiedy karta Śmierci / Odrodzenia pojawia się na pozycji reprezentującej teraźniejszość,
reprezentuje moment zarania świadomości – objawienia – gdy uświadamiasz sobie, że
chcesz innego życia niż to którym żyjesz, twoje przekonania muszą zmienić się w
radykalny sposób, lub że tak naprawdę nie lubisz osoby, którą jesteś lub którą jesteś na
dobrej drodze by się stać. To jest niespodziewana zmiana stanu umysłu, która zmienia to
kim jesteś w bardzo krótkim okresie czasu – czasami natychmiast.
Czy doświadczyłeś kiedykolwiek chwili, gdy zobaczyłeś siebie odzwierciedlającego słowa
lub zachowania innej osoby i nagle pomyślałeś, że chcesz być lepszą osobą? Nie jest to
ocenianiem innych, lecz po prostu uświadomieniem sobie, że to ty nie przedstawiasz
siebie w taki sposób, który jest w zgodzie z twoimi najistotniejszymi wartościami. Jest to
moment oświecenia, kiedy przechodzisz z jednego stanu do innego w chwili krótkiej jak
uderzenie serca.
To czas nowego początku – zmiany przekonań, nastawienia lub zachowania.

Odpuszczenie w takim momencie jest łatwym zadaniem, lecz dla otaczających cię ludzi
zmiany, które nastąpiły w tobie nie są oczywiste, dopóki nie przejawią się w działaniach.
Czasami to pociąga za sobą dokonanie prawdziwych zmian w twoim życiu – zmianę
twojego stylu życia lub zachowania, twojej kariery, twoich relacji; czasami wręcz musisz
zmienić sposób mówienia, gdyż twój nowy stan umysłu i przekonania stoją w konflikcie ze
sposobem, w jaki wyrażasz się i komunikujesz z innymi. Może używasz słów, które
sugerują brak lub ograniczające przekonania i jesteś tak przyzwyczajony do używania ich,
że przyjęcie pozytywnych określeń zdaje się z początku obce i niezręczne. Nie poddawaj
się. Kontynuuj bycie świadomym swojego negatywnego dialogu i zmień to odpowiednio.
Pamiętaj także by być dobrym dla siebie. Nagłe zmiany stanu umysłu potrzebują czasu by
wniknąć i dotrzeć, i zamanifestować się w twoim zachowaniu, zwłaszcza gdy zmiana jest
taką, która zakańcza również długoletnie wzorce zachowań. Karta Śmierci / Odrodzenia
oznacza, że świadomość jest kluczem. Tymczasem działania będą przemawiać znacznie
głośniej niż słowa. Nie mów wszystkim, ze się zmieniłeś. Zamiast tego – bądź zmianą.

Przyszłość:
Przyszłość może być zatrważająca dla kogoś, kto zmierzył się z nagłą stratą lub zmianą w
swoim życiu. Zmiany o ekstremalnej lub ostatecznej naturze mogą zniszczyć przyszłe
cele, nadzieje i plany w jedną chwilę. Naraz wszystko o czym marzyłeś że dokonasz nagle
zdaje się niemożliwe. Czasami nagła strata lub zmiana w teraźniejszości przynosi z sobą
uświadomienie, że twoje cele nie są już realistyczne. Strata w teraźniejszości może
zniszczyć twoją przyszłość. Wszystko co masz i wszystko do czego dążyłeś już nie
istnieje.
Kiedy karta Śmierci / Odrodzenia pojawia się na pozycji oznaczającej przyszłość, prosi cię
ona o zatrzymanie się i wzięcie oddechu. Nie czas teraz martwić się o odległą przyszłość.
Musisz skupić się na najbliższej przyszłości – nadchodzących dniach i tygodniach przed
tobą. Nie pozwól obawie przed właśnie zmienioną przyszłością wpędzić cię w
przekonanie, że twoje cele są nieosiągalne. One nadal mogą być zrealizowane, lecz może
musisz zmienić swoje plany. Musisz przemyśleć je na nowo. Możesz musieć zaczekać
trochę dłużej.
Daj sobie czas przystosować się do zmian wokół siebie zanim podejmiesz jakieś
długoterminowe decyzje. Nie panikuj. Skup się, teraz, na krótkoterminowej przyszłości.
Reszta wyjaśni się, jak tylko twój stan emocjonalny i mentalny się unormuje, a nie
unormuje się, jeśli martwisz się o możliwą przyszłość, której możesz już nawet nie chcieć,
kiedy przestaniesz już rozpaczać i się odrodzisz.
Możliwe przeszkody:
Kiedy życie zmienia się nagle, możemy zostać zmuszeni przez okoliczności do
zatrzymania się i sprawdzenia rzeczywistości. Kiedy karta Śmierci / Odrodzenia pojawia
się w pozycji odwróconej, to czas by przyjrzeć się uważnie i dokładnie swojemu życiu i
zrozumieć że pora odpuścić. Nie możesz dłużej żyć w stanie zawieszenia. To czas
rozważyć co jest ważne a co nie. To czas zakończyć proces umierania i się odrodzić.
Czasami, jeśli zmiana jest niemile widziana lub nieoczekiwana, ostatnią rzeczą jaka
chcesz zrobić jest odpuszczenie i pożegnanie czegoś. Jest to bardzo trudne. Wszystko co
chcesz robić to krzyczeć, walczyć i robić wszystko co w twojej mocy by zapobiec

zrujnowaniu świata wokół ciebie. Wszystko czego pragniesz to przywrócić normalność.
Wszystko czego chcesz to życie jakie miałeś.
Ale to życie odeszło.
Możesz chcieć składać winę na kogoś, odmawiać odpowiedzialności i wierzyć, że
będziesz mógł żyć jak do tej pory, po prostu robiąc wszystko jak dotychczas. Próbujesz
trzymać się tego co było, jakby to była kamizelka ratunkowa, lecz nie chcesz zobaczyć, że
kamizelka ratunkowa jest w rzeczywistości blokiem cementu, która ściągnie cię w dół, w
mętną głębię jeśli jej nie puścisz. Zmagasz się i walczysz, i nadal trzymasz się iluzji
mówiąc sobie, że nie możesz puścić, ponieważ zrobienie tego przyniesie zakończenie
jakiego nie chcesz. Przyszłość jest nieznana i przerażająca. Wszystko się zmieniło.
To ciemna noc duszy, i ta noc może trwać dni, tygodnie, miesiące, nawet lata, lecz musi
się w końcu skończyć.
Proces umierania i odradzania się sprawia że czujesz się bezbronny i odsłonięty. To może
sprawić, że przyjmiesz postawę obronną. Nie chcesz być zraniony, lecz jesteś, a więc
możesz przejść do ofensywy by wydać się silniejszym i bardziej kompetentnym w samym
środku burzy. Odkryłeś nietrwałą, kruchą naturę życia i czujesz obawę. Możesz zacząć
kwestionować wszystko, wypełniony wątpliwościami, niepewien tego kim jesteś, twoich
celów i powodu istnienia. Możesz nawet kwestionować samą swoją wartość.
Jest w porządku czuć się w ten sposób, lecz odwrócona karta Śmierci / Odrodzenia
przychodzi by powiedzieć ci że czas odpuścić twoje przywiązanie do tego co było, na co
miałeś nadzieje, a czego już dłużej nie będzie – czas przyjąć to, co jest i zacząć życie na
nowo.
Odwrócona karta Śmierci / Odrodzenia prosi byś odpuścił i pozwolił odrodzić się
niewinności.

9.Wiedza
Słowa-klucze: wiedza, umiejętności, zrozumienie, szkolenie, edukacja, praktyczne
doświadczenie
Kluczowe zwroty:
Żyjemy by się uczyć, jak uczymy się by
Wiedza jest siłą
żyć
Czy twoje przeszłe wykształcenie ci

służy?
Nie ograniczaj swoich możliwości nauki
Okazja do uczenia się o ludziach i
świecie
Otaczaj się książkami i informacją
Czy tendencyjność i bezpodstawne
uprzedzenia zamykają cię na nową

wiedzę?
Ulepsz wiedzę którą masz
Dokąd zabiera cię twoja wiedza?
Czy to czego się teraz uczysz służy
praktycznym celom?
Stwórz lepsza przyszłość przez dalszą
naukę

Znaczenie:
Karta Wiedzy reprezentuje pierwszy z ośmiu podstawowych powodów istnienia –
zdobywanie wiedzy. My, w naszej fizycznej formie, żyjemy by się uczyć i uczymy się by
żyć. Wiedza jest siłą a bez niej jesteśmy bezsilni. To wiedza umożliwia ci zarabianie na
życie. To wiedza pozwala ci gotować twoje jedzenie. To wiedza umożliwia ci leczenie ran
aby uniknąć infekcji. To wiedza pozwala ci przebyć twój dzień i przeżyć twoje życie. Bez
wiedzy i zdolności przyswajania jej, ludzkość nie byłaby ewoluującym gatunkiem, jakim
jest.
Przeszłość:
Kiedy karta Wiedzy dotyczy przeszłości odwołuje się ona do naszej przeszłej edukacji, co
wpływa na naszą teraźniejszość. To co wiesz kierowało każdym wyborem jaki podjąłeś.
Ukształtowało to twoja podróż i stworzyło teraźniejszość.
Kiedy spojrzysz na swoją przeszłą edukację, czy widzisz że dobrze ci ona służyła? Czy też
twoja wiedza jest przestarzała i ogranicza twój postęp ponieważ nie jest już trafna. Czasy
się zmieniają, informacje i fakty ulegają zmianie kiedy wychodzą na światło dzienne nowe
informacje oraz dokonuje się więcej badań i opracowań. Czy znajdujesz się w sytuacji gdy
twoja wiedza i to, co wierzysz że wiesz, nie ma już dłużej oparcia w faktach? Upewnij się
że nie ograniczasz swojego potencjału przez trzymanie się wiedzy, która nie służy ci już w
teraźniejszości.
Zadając sobie te pytania upewnij się, że bierzesz pod uwagę nie tylko te obszary wiedzy,
które nabyłeś dzięki studiom i nauce, lecz także wiedzę którą nabyłeś przez swoje
osobiste wzajemne relacje z innymi. Jakie lekcje zaoferowały ci twoje doświadczenia z
innymi? Zachowaj wiedzę, która pomoże ci iść naprzód, a uwolnij tę, która cię ogranicza i
zatrzymuje.
Teraźniejszość:
Kiedy karta Wiedzy pojawi się w twojej teraźniejszości symbolizuje ona czas nowych
studiów i nauki. Zostajesz zaproszony do powiększenia swojej wiedzy lub zasobu
umiejętności. To czas zapisać się na nowy kurs, przyjąć nową rolę w pracy, by zwiększyć
swoje umiejętności; lub wziąć talent który posiadasz i zastosować go w umiejętności, która
pomoże ci ten talent wykorzystać.
Mogą także pojawić okazje do nauczenia się więcej o ludziach i świecie wokół ciebie.
Odszukaj starszych, którzy mogą przekazać ci wiedzę o naturze i ludzkości, oraz miejscu i
przeznaczeniu ludzkości w naturze, zarówno jak i zaoferować edukację w bardziej
tradycyjnym znaczeniu.
Otocz się książkami i informacją. Nawet jeśli źródło jest nieznajome lub dziwaczne dla
ciebie, może to nadal służyć w celu zaoferowania ci informacji, których nie posiadałeś –

informacji, które z kolei uczą cię i przynoszą ci korzyści w jakiś sposób.
Teraz jest czas opierać się na wiedzy którą już masz. Powróć go szkoły; wyjdź w świat i
zadawaj pytania. Nie przyjmuj nic za oczywistość. Badaj, dociekaj i studiuj wszystko co
pobudza twoją ciekawość oraz wszystko co nie. Możesz odkryć, że nieuzasadniona
tendencyjność lub uprzedzenia zamknęły twój umysł na wiedzę, która może ostatecznie
uczynić się wolnym. To czas otworzyć ten umysł, i książki.
Przyszłość:
Karta Wiedzy na pozycji oznaczającej przyszłość prosi być spojrzał dokąd twoja wiedza
cię prowadzi. Czy to, czego uczysz się obecnie jest czymś, czego będziesz używał w
przyszłości? Czy zawiedzie cię to ku przyszłości która wzmacnia? Czy też studiujesz by
stać się kimś, kim naprawdę nie chcesz być? Jeśli chcesz być artystą, ucz się jak malować
i zbadaj możliwości kariery na tym polu. Jeśli chcesz być prawnikiem, studiuj prawo. Nie
studiuj prawa, jeśli naprawdę chcesz być artystą. Nie studiuj sztuki, jeśli naprawdę chcesz
być prawnikiem.
Spójrz szczerze na swoje silne i słabe strony. Spójrz na swoje cele i określ czy są one
twoimi celami. Przyjrzyj się co cię inspiruje i pobudź swoje pasje. Co jest tym czego
naprawdę chcesz uczyć się oraz robić? Zbadaj praktyczne zastosowania, które pomogą
zrobić dobry użytek zarówno z twoich mocnych stron jak i słabości i wykorzystać twoje
pragnienia, pasje i zainteresowania. Nie rób tego, czego inni po tobie oczekują. Nadaj ton
swojej przyszłości przez studiowanie przebiegu ścieżki kariery, która przyniesie ci radość
zamiast ciężkiej harówki.
Tak, wszyscy musimy czasami być realistami. Wszyscy mamy finansowe zobowiązania,
które muszą być wypełnione. Jednak, nawet jeśli musisz podjąć zatrudnienie na
stanowisku jakie cię tak naprawdę nie cieszy ponieważ inni tego oczekują lub jest to
konieczne, nie pozwól by to stało się twoim więzieniem. Stwórz lepszą przyszłość poprzez
dalszą naukę. Uwolnij się przez naukę i zwiększenie swojego zasobu umiejętności.
Możliwe przeszkody:
Karta Wiedzy w pozycji odwróconej reprezentuje naukę, która się nie powiodła. To wiedza
która jest wymuszona, która nie jest rzeczowa i dokładna. To wiedza która indoktrynuje; to
wiedza, która nie wzmacnia a zniewala i ogranicza.
Ta wiedza jest oparta na religii, kulturze i tradycji, która nie ma już miejsca w naszym
nowoczesnym świecie.
Czy spowalniasz swój własny rozwój przez ślepe podążanie za tym w co kazano ci
wierzyć?
Przyjrzyj się temu co powiedzieli ci inni i zakwestionuj to. Są tradycje które przynoszą
zaszczyt i tradycje które hańbią. Jest wiedza która hamuje i ogranicza oraz wiedza która
uwalnia cię i wzmacnia. Odwrócona karta Wiedzy reprezentuje konieczność dostrzeżenia
różnicy i posiadania odwagi do przeciwstawienia się tradycji i relegowania starych
dogmatów do przeszłości.

10. Mądrość
Słowa-klucze: wiedza, zrozumienie, świadomość, samopoznanie, oświecenie,
samoobserwacja, wycofanie się, wnikliwość, zdrowy rozsądek
Kluczowe zwroty:
Jesteś tu by stać się mądrym
Mądrość jest rozumieniem
Nabyta wiedza nie uczyni cię mądrym
Mądrość to kochanie całości
Mądrość jest uczeniem się na błędach
Poznaj i pokochaj swój Cień
Stosuj wiedzę, logikę i zdrowy rozsądek
Masz nieograniczone możliwości
Ucz się nie tylko z książek
Droga przed tobą prowadzi ku wielu
Odszukaj swoją starszyznę
celom
Czas przerwać cykl

Znaczenie:
Drugim z ośmiu głównych powodów istnienia jest nabycie mądrości. O ile ktoś może
mieć ogromną wiedzę, jeśli nie ma zrozumienia, ta wiedza nie uczyni go mądrym.
Jednostka może posiadać wielkie zdolności do gromadzenia w pamięci faktów i
informacji lecz nie być zdolną rzeczywiście przetworzyć tego, czego się nauczyła.
Niektórzy mówią, że mądrości nie można nauczyć się z książek. Jest to coś, czego
uczymy się poprzez doświadczenie. Prawdziwa mądrość rodzi się ze zrozumienia
naszych doświadczeń.
Mądrość pochodzi z nauki z naszych sukcesów i porażek, naszych prób i przygód,
które pozwalają ci ocenić jaki jest najlepszy kierunek działania. W większości
sytuacji, mądrość jest użyciem wiedzy, logiki i zdrowego rozsądku.
Mądrość jest syntezą zewnętrznych informacji nabytych przez osobiste
doświadczenie i naukę. Pochodzi z użycia logiki, emocji i intuicji do zanalizowania i
zrozumienia, do dostrzeżenia prawdy, do wzrostu w świadomości i użycia wówczas
tej wiedzy do znalezienia naszego miejsca i celu we wszechświecie, i życia dobrym i
produktywnym życiem.
Przeszłość:
Kiedy karta Mądrości pojawia się na pozycji oznaczającej przeszłość, sugeruje ona,
że czas na naukę nie tylko z książek. Odszukaj mądrych starszych i doświadczonych
mistrzów w swojej rodzinie bądź społeczności. Jeśli są oni chętni, pozwól im być
twoimi mentorami. Obserwuj. Przyglądaj się ich pracy. Pytaj ich o ich życie, ich
przekonania. Słuchaj co przekazują. Nie dyskredytuj ani nie umniejszaj ich wiedzy.
Oni przeżyli całe życie doświadczeń. Popełnili niezliczone błędy. Upadali i zmagali
się by ponownie powstać. Obawiali się i kochali. Gubili się i przegrywali. Przetrwali.
Uczyli się z każdego swojego doświadczenia.
Twoi starsi rozważali swoje możliwości i podejmowali decyzje na długo zanim
przyszedłeś na świat. Stali się biegli i doświadczeni w wyborze słusznej drogi dla
siebie, a to, co mogą przekazać może tylko pomóc ci nauczyć się tego samego.
Kiedy karta Mądrości pojawia się na pozycji przeszłości może również oznaczać
potrzebę spojrzenia w tył i nauki z przeszłych błędów. Możesz przeżywać te same
doświadczenia wciąż i wciąż od nowa, ponieważ nie odrobiłeś jeszcze lekcji jaką one
dla ciebie niosły. To czas by przerwać cykl.
Teraźniejszość:
Kiedy karta Mądrości pojawia się na pozycji oznaczającej teraźniejszość, jest to dla
ciebie przypomnieniem, by spojrzeć poza twój osobisty zakres, poza swoje obecne
poglądy. Może byłeś uwarunkowany by wierzyć w dwudzielność, może byłeś
nastawiony by definiować, szufladkować i osądzać. Może byłeś nastawiony na bycie,
myślenie i zachowanie w szczególny sposób, lecz mądra osoba spogląda w głąb i
widzi poza swoje uwarunkowania, poza swoje opinie, ku prawdzie.
By to robić, obrali oni warstwy rodzinnej i społecznej indoktrynacji, strachu, który nie
ma podstaw, niepewności, zwątpienia, i odsłonili osobę, która rozumie, kocha i
akceptuje czystą i pełną naturę duszy która pozostała niezmieniona. Mądra osoba

nie pyta czy są oni dobrzy czy źli, lecz akceptuje, że są oni ludźmi i że ludzie są
złożonymi istotami, które nie mogą ani nie powinny być określane w ograniczający
sposób.
Mądra osoba uświadamia sobie, że dobra osoba, która czyni dobro, nadal potrafi
zachować się źle oraz, że zła osoba, która robi złe uczynki, jest zdolna do czynienia
dobra. Mądrością jest rozumieć, że właśnie to działanie, które potępiasz lub
poważasz może spowodować konsekwencje, które są wybitnie różne od tych,
których oczekiwałeś: dobre intencje i dobre uczynki mogą zapoczątkować katastrofę,
podczas gdy złe intencje i uczynki mogą spowodować zmianę, która przyniesie tylko
dobro.
Mądra osoba wie, że nawet gdyby posiadła całkowitą łączną wiedzę o człowieku, to,
co on wie będzie równe pojedynczej gwieździe w stale rozszerzającym się
wszechświecie pełnym nieskończonej ilości gwiazd.
Mądra osoba wie by nie określać ani ograniczać, ponieważ ludzkość jest pełna
nieograniczonych możliwości. Wciąż ewoluujemy, dlatego też jesteśmy
niepoznawalni. Jesteśmy częścią Wielkiej Tajemnicy, ograniczeni jedynie przez
nasze własne wąskie postrzeganie i rozumienie tego, co było, jest i co może być.
Kiedy karta Mądrości pojawia się w twojej teraźniejszości, mówi ona, że piękna
mądrość tkwi w akceptowaniu tego, że nie posiadasz wszystkich odpowiedzi, i że
twoje opinie i przekonania – to, w co wierzysz, że jest prawdą – są czasami
nieważne w wielkim planie rzeczy. Są rzeczy, które możesz wiedzieć, i rzeczy które
potrzebujesz wiedzieć, ale są też rzeczy które nie są dla ciebie, a spekulacje nic ci
nie przyniosą oprócz straty czasu. Karta mądrości w teraźniejszości przedstawia
piękny paradoks – potrzebę akceptacji, że jesteś mądry a jednocześnie jesteś
ignorantem. Twoja mądrość jest twoją prawdą, lecz to jest tylko twoja prawda. Twoja
prawda nie jest absolutna.
Przyszłość:
Mądra osoba patrzy na jej wybory i działania w teraźniejszości, i rozumie ich wpływ
na przyszłość. Rozumieją oni, że każdy wybór jakiego dokonują oraz idące za nim
działania będą miały konsekwencje, więc myślą oni zanim zadziałają – a więc kiedy
działają są bardziej ufni w to, co przyszłość może przynieść.
Kiedy karta Mądrości pojawia się na pozycji oznaczającej przyszłość, prosi cię ona
byś był mądry i poświęcił chwilę lub kilka na rozważenie skutków twoich myśli i
działań. Bądź świadomy. Bądź naprawdę pewny, że to, czego pragniesz współgra z
tym, kim jesteś. Potraktuj tę chwilę jako okazję do wycofania się. Spójrz do wewnątrz
i oświetl swoje prawdziwe pragnienia i cele. Rozważ każdą możliwą przyszłość, która
może nadejść, nie tylko tę, której chcesz. Przyjmij większą, szerszą perspektywę.
Spójrz na większy obraz.
Zobacz swoją prawdę.
Mądra osoba spojrzy w przeszłość i to jak się ona rozwinęła, a następnie spojrzy w
przyszłość by zobaczyć potencjalne możliwości i jak może się to również rozwinąć.
Robi to, ponieważ droga przed nim nie prowadzi tylko w jednym kierunku lecz w
wielu i, mając to na uwadze, może się on przygotować na każdą ewentualność.

Możliwe przeszkody:
Wszyscy posiadamy taką stronę naszej natury, która nie jest ładna i miła z czyjejś
perspektywy czy punktu widzenia. Wszyscy jesteśmy winni osądzania innych, bycia
krytycznymi, bycia samolubnymi i stawiania naszych własnych potrzeb przed
potrzebami innych. Wszyscy mamy zdolność bycia nieuprzejmymi, nietolerancyjnymi
oraz o zamkniętych umysłach. Wszyscy mieliśmy chwile, gdy byliśmy zarówno
dogmatyczni jak i pompatyczni.
Odwrócona karta Mądrości prosi cię o zaakceptowanie tych chwil i zrozumienie, że
są one konieczne, zrozumienie kochającej konieczności cienistych, ciemnych
aspektów twojej natury. W innym razie zobaczysz tylko część lekcji, jaka jest ci
oferowana. Będziesz widział pomniejsze, drugorzędne detale zamiast całości oraz
tego, że pełną prawdą jest to, że jeśli stoisz w świetle będziesz rzucał cień. Bez tego
rozpoznania będziesz postrzegał podróż ku mądrości jako długą i męczącą.
Dlatego też, spójrz na to odwrócenie jako na podarowanie ci okazji do spojrzenia w
głąb i zapytania czego się boisz, nienawidzisz lub potępiasz u innych – i zaprzeczasz
lub potępiasz w sobie. Ciemniejsze aspekty twojej natury mogą często być twoimi
najlepszymi nauczycielami i podczas gdy ujawnione prawdy mogą czasem być
brutalne i nieprzyjemne oraz niewygodne, niosą ze sobą moc uzdrowienia i
wzmocnienia. Wykorzystaj ten czas aby poznać te aspekty twojej natury, których
istnienia udajesz że nie zauważasz i zobacz je w pełnym świetle. Poznaj je. Ucz się z
ich. Zobacz jak się zmieniają i stają się piękne jako perspektywa zmian. Są one
wszystkie częścią boskiej i ludzkiej istoty jaką jesteś.

11.Uzdrowienie
Słowa-klucze: Uzdrowienie, uwolnienie, oczyszczenie, przebaczenie, transformacja,
infekcja
Kluczowe zwroty:
Być człowiekiem to być zranionym
Czas na połączenie ciała, umysłu i ducha
Odpuść określanie i szufladkowanie
Pielęgnuj pasje i poszukuj przyjemności
Autentyczność, szczerość i śmiech
Znajdź źródło dolegliwości i zmartwień
Musisz przebaczyć

Rób co konieczne by zwiększyć
dobrostan
Nie tkwij w przeszłości której nie można
zmienić
Odwróć swoją uwagę
Nie pozwól by twój ból ranił innych
Poszukuj lekarstwa. Nie obawiaj się

Znaczenie:
Karta Uzdrowienia przedstawia trzeci powód naszego istnienia; jednakże obejmuje to
uzdrowienie na kilku poziomach, i niekoniecznie sugeruje bądź implikuje, że jesteś
zraniony lub potrzebujący uzdrowienia – przynajmniej nie na świadomym poziomie.
Szczęśliwe, bezpieczne życie w pokoju nie zawsze idzie w parze z doskonałym zdrowiem i
dobrostanem. Każdy jest narażony na chorobę, czy objawia się ona fizycznie, mentalnie
czy przez stres emocjonalny, czy też jako uczucie pustki i tęsknoty, która rodzi się z
duchowych ran.
Ludzie są częścią zhierarchizowanej rasy. Mamy społeczny porządek, z elitą i bogactwem
na szczycie oraz brakiem wykształcenia i biedą na spodzie. Jesteśmy gatunkiem, który
stara się wygrywać, każdy z nas usiłuje radzić sobie lepiej, być lepszym niż pokolenia
które były wcześniej. Ci na szczycie chcą tam pozostać, a ci na dnie pragną osiągnąć
szczyt. Jesteśmy nastawieni na cel i wierzymy, że sukces popycha nas do przodu, a
porażka cofa. Jesteśmy w ciągłym dążeniu do poprawy, czy będzie to nasza pozycja
społeczna, jakość życia czy proste pragnienie by być lepszą osobą. Musimy być lepsi.
Musimy radzić sobie lepiej.
Lecz co znaczy „lepiej”? Czy nasze dążenie do ulepszania nie czyni nas chorymi?
W najprostszych słowach, często widzimy sukces i porażkę w tym samym świetle co życie
i śmierć. Odnieść sukces to żyć. Ponieść porażkę to umrzeć – lub jeszcze gorzej – popaść
w ubóstwo, mierność i mrok zapomnienia. Jesteśmy zafiksowani na byciu najlepszymi,
odnoszeniu sukcesów we wszystkim co robimy, a jednak wciąż możemy ponieść porażkę.
Może się okazać, że nie jesteśmy szczęśliwi. Może się okazać, że nie jesteśmy zdrowi.
Czasami odkrywamy, że nawet kiedy osiągniemy nasze cele i otrzymujemy nagrodę w
postaci bogactwa i dostatku, nie jesteśmy usatysfakcjonowani i łakniemy więcej. Czy
jesteśmy wytrwali i robiący tylko to co trzeba by przeżyć? Czy jesteśmy tak zwariowani na
punkcie zdobywania dobytku, że zapomnieliśmy że szczęście i dostatek zaczynają się do
nas? Czy żyjemy naprawdę?
Często tak wiele dzieje się wokół nas w codziennym życiu, że odrywamy się od naszego

ciała, myśli i emocji – do takiej skrajności, że kiedy ktoś pyta nas „Jak się czujesz?”
odpowiadamy automatycznie „Dobrze”, pomimo naszych prawdziwych odczuć i
niezależnie czy czujemy się fizycznie dobrze czy nie. Robienie tego jest aktem
samoobrony i ukrywa naszą wrażliwość i podatność na zranienie, nasze znużenie,
niezadowolenie i naszą nie-lekkość(??) – przed innymi. Możemy obawiać się bycia
szczerymi, ponieważ zrobienie tego może ujawnić naszą słabość przed światem, w którym
musimy zawsze być silni by przetrwać i odnieść sukces. Smutną prawdą jest, że możemy
nie robić tego tylko dlatego by ukryć nasz prawdziwy stan przed innymi, ale również przed
sobą.
Karta Uzdrowienia symbolizuje potrzebę ponownego połączenia i wsłuchania się w to, co
twoje ciało, umysł i uczucia mówią ci – pracowania wraz z nimi zamiast przeciwko nim.
Czy będzie to tak proste jak zajęcie się fizycznymi dolegliwościami, czy zajęcie się sprawą
tego pustego cierpienia, które pochodzi od odmawiania sobie radości i połączenia, karta ta
sygnalizuje, że czas zerwać warstwy iluzji, ochronne pancerze i maski i spojrzeć na to, co
leży poniżej.
Czy jesteś spełniony? Kochasz swoje życie? Jesteś szczęśliwy, czy potrzebujesz
wszystkiego, do czego dążysz, aby być szczęśliwym? Czy żyjesz spełnionym życiem,
które kochasz, czy tylko przetrzymujesz i umierasz po trochu każdego kolejnego dnia?
Karta Uzdrowienia przynosi z sobą takie pytania. Prosi cię także byś spojrzał na swoje
życie i określił, czy twoja ścieżka cię leczy czy niszczy. Jeśli to drugie, karta Uzdrowienia
przypomina ci, że jest w twojej mocy zmienić kierunek.

Przeszłość:
My wszyscy, od czasu do czasu, mamy trudności z odpuszczeniem przeszłości, zwłaszcza
kiedy bieżący moment pozostawia nas bez rozstrzygnięcia. Nierozwiązane sprawy i
bolesne doświadczenia, nasze wspomnienia z nimi związane i uczucia które wzbudzają,
mogą stać się źródłem infekcji, która zatruje naszą zdolność do bycia radosnym w
teraźniejszości.
Kiedy karta Uzdrowienia pojawia się na pozycji oznaczającej przeszłość, oznacza ona
potrzebę przebaczenia. Jeśli ktoś wyrządził ci krzywdę i jego zachowania sprawiły ci ból,
przyszedł czas mu wybaczyć. A jeśli ty zraniłeś kogoś i nie możesz cofnąć tego co
zrobiłeś, jest równie ważne byś wybaczył sobie. Po prostu załóż, że teraz jest czas by
wybrać przebaczenie, a następnie przenieś swoją uwagę na coś innego.
Oczywiście, przebaczenie nie zawsze jest proste. Będą okresy, kiedy twój umysł wśliźnie
się niepostrzeżenie z powrotem w przeszłość, by macać tamten moment, jak język maca
bolący ząb, lecz za każdym razem kiedy zauważysz, że to robisz, zrób coś, by powrócić
do teraźniejszości. Nie przebywaj tam. Odwróć swoją uwagę. Przypomnij sobie, że jeśli nic
nie można zrobić by rozwiązać i zmienić sytuację, wtedy jedynym kierunkiem działania jest
wybaczyć i zapomnieć, i pójść do przodu. Im bardziej przesuniesz skupienie z tamtej chwili
do życia w teraźniejszości, tym mniej bólu będzie sprawiała przeszłość. Kiedy zmniejsza
się ból, łatwiej jest zapomnieć.
Przebacz a potem zapomnij przez skupienie na tu i teraz, zamiast na niemożliwej do

zmienienia przeszłości. Jest czas, kiedy trzeba przyglądać się ranom i zająć nimi aby je
uleczyć, i jest czas, kiedy trzeba je zostawić w spokoju. Karta Uzdrowienia na pozycji
przeszłości mówi ci, że to jedna z tych drugich chwil. Zostaw to w spokoju. Pozwól by czas
i spokojne serce przyniosły ci pokój.

Teraźniejszość:
Czy to czas na kontrolę stanu zdrowia? Może nie odwiedzałeś swojego lekarza
rodzinnego jakiś czas, a może czas to zrobić, choćby po to, żeby się upewnić że wszystko
jest jak powinno być. Zajmij się nierozwiązanym problemem zdrowotnym już teraz a nie
rozwinie się on w coś bardziej problematycznego w przyszłości. Jeśli coś cię boli a nie
wiesz dlaczego, poszukaj pomocy. Jeśli masz niewyjaśnione objawy i reakcje, teraz jest
czas by odkryć dlaczego. Działaj teraz tak, by twoja przyszłość była długa i jasna.
Możesz także po prostu potrzebować poświęcić chwilę aby spojrzeć w głąb i określić czy
wiele jest nierozwiązanych myśli czy uczuć, którymi należy się zająć aby utrzymać twoje
emocjonalne i mentalne dobre samopoczucie na tym samym poziomie.
Karta Uzdrowienia w teraźniejszości symbolizuje ból i cierpienie w chwili obecnej i wagę
zajęcia się tym teraz. Jeśli doświadczasz jakiejś formy bólu, nie ignoruj tego. Jeśli czujesz
się obarczony przez obciążające emocje czy obawę, poczucie winy, wyrzuty sumienia,
zazdrość lub żal, nie ignoruj tego. Nie wzruszaj ramionami z fałszywą obojętnością nad
chwilami czy uczuciami, które powodują twój ból, lub z przekonaniem, że to, co czujesz
jest podstawą natury i jest niegodne twojego czasu i uwagi. Twoje uczucia są bardzo warte
uwagi i to jest czas kiedy twoja uwaga jest konieczna.
Kiedy karta Uzdrowienia pojawia się na pozycji oznaczającej teraźniejszość, symbolizuje
potrzebę bycia szczerym i dobitnym zamiast wybierania drogi wyparcia i zaprzeczania. To
czas by słuchać, określać i poznać źródło swych dolegliwości czy cierpień, a następnie
zrobić to, co konieczne by wyzdrowieć. Reprezentuje to także potrzebę powzięcia
agresywnych działań w sprawach, które często powodują twój niepokój. To czas na
spokój.
Ważne jest by nie ignorować drobnych spraw lub nie pozostawiać ich niewyrażonych czy
odkładać zajęcia się czymś. Zwłaszcza ważne jest nie zaprzeczać zranieniu czy uczuciu
gniewu jeśli je czujesz. Jeśli ktoś lub coś spowodowało twoje zmartwienie, bądź szczery i
powiedz to. Często to małe drzazgi czy kolce prowadzą do infekcji, infekcji, która nie
miałaby okazji się rozwinąć, gdybyśmy poświęcili czas na wyleczenie rany od razu.
Ignorujemy małe urazy i nieuprzejmości nie uświadamiając sobie że, z czasem, nasze
zaniedbywanie przyznania i zajęcia się nimi pozwala im wzrosnąć do znacznej urazy, która
może wnieść zakłócenie do naszego życia i relacji.
Zamiast zwykłej reakcji następuje przesadna, zbyt silna reakcja. Zamiast poświęcić pięć
minut by oczyścić atmosferę w trakcie, kipimy ze złości w ciszy, aż nie możemy pozostać
cicho już ani chwili dłużej i reagujemy w destrukcyjny sposób. Co gorsza, te małe sprawy
tworzą stres i karmią stres, a stres może przysporzyć nam choroby – i robi to. Ból, strach i
złość, których nie uznajemy i którymi się nie zajmujemy mogą stać się źródłem niepokoju i
cierpienia. Działaj ze współczuciem, lecz także bez poczucia winy i wyrzutów sumienia, by
usunąć toksyczne elementy ze swojego życia. Zrób to ze świadomością, że są czasy,

kiedy jedyną drogą by pójść do przodu, wyleczyć się całkowicie, jest działać w sposób, o
którym wiesz, że może przynieść ci dyskomfort. Pojawienie się karty Uzdrowienia
sugeruje, jednakże, że jeśli nie zrobisz tego teraz konsekwencje mogą być dużo większe.
Jeśli wygląda na to, że bycie „okrutnym dla czyjegoś dobra” jest jedyną dostępną opcją,
która przyniesie ci uzdrowienie, wtedy karta Uzdrowienia na pozycji teraźniejszości radzi ci
tak zrobić. Może będziesz musiał zakończyć relację. Może będziesz musiał przestać się
lenić, ruszyć się i schudnąć by zapobiec chorobie. Może będziesz musiał nauczyć się jak
się relaksować i przebywać w ciszy, jak bawić się i śmiać. Pomimo tego, jest to jedna z
tych chwil kiedy robisz to, co ma być zrobione, nawet jeśli oznacza to znosić więcej
cierpienia w krótkim czasie.
Wreszcie, możesz również stanąć przed możliwością wzniesienia się ponad i
przewyższenia tej chwili – lecz aby to zrobić, nadal będziesz musiał po pierwsze
uświadomić sobie, a następnie przebaczyć tę chwilę i twoją reakcję na nią. Nie musisz
udawać, że nie masz żadnych odczuć w związku z tą sytuacją. Nie jesteś z kamienia. Nie
jesteś nieprzepuszczalny. Więc pozwól sobie czuć i reagować. Jak odpowiesz po tym to
twój wybór, lecz jeśli istnieje zabawna strona, spróbuj uchwycić to i śmiej się aż rozbolą cię
boki. Życie jest zbyt krótkie, a śmiech jest zawsze najlepszym lekarstwem.

Przyszłość:
Kiedy karta Uzdrowienia pojawia się na pozycji oznaczającej przyszłość, wskazuje to na
potrzebę przyjrzenia się sposobowi w jaki reagujesz i odpowiadasz innym tak, aby
przyszłe relacje pozostały zdrowe i aby trudne sytuacje, które nie powinny się pojawić, nie
pojawiły się.
Są czasy kiedy choroba, fizyczne osłabienie, emocjonalne udręki i starta powodują w nas
ból, którego nie da się wyłączyć. To jest ból, który może być tylko przebyty i, jeśli to
możliwe, stłumiony i zignorowany. To rodzaj bólu, który jest zawsze obecny i wpływa na
wszystkie aspekty naszego życia. To ból, który podkopuje naszą zdolność do bycia
cierpliwym i dobrym; czyni nas on twardymi, sztywnymi i nieugiętymi. To jest ból, który nie
tylko powoduje nasze przygnębienie, lecz może powodować, że nieumyślnie zadajemy ból
innym.
Jeśli zauważysz, że słowa innych powodują u ciebie gniewną reakcję, która jest
nieproporcjonalna do sytuacji, zapytaj siebie dlaczego. Dlaczego jesteś zły? Dlaczego ta
sytuacja wzbudza tak intensywne emocje, że masz ochotę krzyczeć? Czy twoja reakcja
jest naturalną, uzasadnioną odpowiedzią na sytuację? Czy też reagujesz przesadnie
ponieważ odczuwasz ból?
Sytuacje, które są pozostawione odłogiem, którymi się nie zajmujesz i zostawiasz
nieleczone, mogą jątrzyć się jak fizyczna rana i, z kolei, wpływać na przyszłe relacje,
czyniąc nas bardziej reaktywnymi i nadwrażliwymi. Czy odczuwamy emocjonalny,
psychiczny czy fizyczny ból, dobrze zrobimy będąc świadomi tego, jak niszczący i
destrukcyjny może być nasz ból. Należy także powiedzieć, że podczas gdy odpowiadamy
za to, jaką reakcję wybierzemy, czasami łatwiej jest osiągnąć uzdrowienie gdy
podejmujemy świadomą i pełną miłości decyzję, by nie otaczać się ludźmi, lub sytuacjami,
które są podobne do pocierania papierem ściernym oparzonych miejsc. Jeśli wiesz, że

zachowania innej osoby lub szczególne otoczenie będzie drażnić cię w twoim obecnym
wrażliwym stanie, wtedy może najlepiej ci służyć unikanie ich w przyszłości jeśli możesz.

Możliwe przeszkody:
Kiedy karta Uzdrowienia pojawia się w pozycji odwróconej, może to oznaczać opór przed
otrzymaniem pomocy i wyzdrowieniem, który może rodzić się ze strachu. Jeśli
doświadczasz nierozwiązanego problemu, zapytaj siebie, czy próbowałeś traktować to jak
sytuację „wyższości ducha nad materią”, kiedy twoja wewnętrzna mądrość mówi ci, że
potrzebuje czegoś więcej.
Jeśli tak jest, nie obawiaj się. Częściej niż ma to miejsce w rzeczywistości wyobrażamy
sobie sytuację znacznie gorszą niż jest. Rzeczywistość jest często całkiem inna. Nie
przepuść okazji na uzdrowienie ponieważ się boisz, lub trzymasz się upartego
przekonania, że możesz sobie z tym poradzić lub wyleczyć się jeśli po prostu będziesz
myślał pozytywnie.
Pozytywność i modlitwa mogą czynić cuda, lecz nie kiedy są one używane jako opatrunek
na nieleczoną i zainfekowaną ranę.
Nie musisz cierpieć w samotności. Wyciągnij rękę i poproś o pomoc. Nie pozwól by twój
strach uniemożliwił ci znalezienie lekarstwa i pomocy, jakiej potrzebujesz.

12.Miłość
Słowa-klucze: Miłość, zauroczenie, miłość do siebie, zaufanie, miłość do życia, rozwój
Kluczowe zwroty:
Doświadczanie miłości we wszystkich jej
formach

Czcij swoje ciało jak świątynię

Miłość jest złożona

Znajdź czas na miłość i opiekowanie się
sobą

Miłość cię ukształtuje lub złamie
Dawna miłość ponownie wchodzi do
twojego życia

Przestań porównywać

Kochaj swoją wyjątkowość i się nią ciesz

Miłość która zasługuje na drugą szansę

Rób to, co sprawia, że twoje serce
śpiewa

Czy to miłość czy zauroczenie?

Otwórz swoje serce na nową miłość

Jak czujesz się sam ze sobą?
Znaczenie:
Czwartym powodem istnienia jest doświadczanie miłości we wszystkich jej formach – od
współzależności i miłości opartej na potrzebach, do wielkiej, bezwarunkowej Uniwersalnej
Miłości – oraz zrozumienie, że miłość przychodzi w wielu różnych formach i przebraniach.
Jest niewinna, ufna miłość jaką dziecko ma wobec rodziców oraz bezwarunkowa miłość,
jaką rodzice czują do dziecka. Jest miłość, którą ktoś czuje do siebie, oraz miłość, którą
czuje się do innych. Jest miłość, którą czujemy robiąc to, co kochamy oraz miłość

odczuwana kiedy inni doceniają to, co robimy. Jest nasza miłość do rodziny, do
społeczności, miłość do natury, miłość do bogów, których zdecydowaliśmy się czcić – czy
ci bogowie są zrodzeni z nauki czy religii, czy są ludźmi, których mamy za idoli. Jest
miłość płciowa, seksualna, miłość platoniczna, figlarna, czuła miłość, bezinteresowna
miłość, szalona miłość i wiele więcej.
Jesteśmy tu by nauczyć się, że miłość jest tak wielowymiarowa i złożona jak my jesteśmy i
że nie jest z natury ani dobra ani zła. Miłość jest kosmiczną siłą, która nas ukształtuje lub
złamie, zależnie od tego jak zdecydujemy się jej doświadczyć, i po prostu tak, jak możemy
wybrać czego doświadczamy, tak mamy też wybór, w jaki sposób doświadczamy i
odbieramy miłość.
Przeszłość:
Kiedy karta Miłości pojawia się na pozycji określającej przeszłość, dotyczy to przeszłej
miłości, która nadal ma wpływ na twoją teraźniejszość. Przeszła miłość ma zamiar
ponownie wejść do twojego życia i będziesz potrzebował zgłębić swoje uczucia. Czy
trzymasz się miłości, która spełniła już swoje zadanie? Czy jest to jedna z tych miłości,
która zasługuje na drugą szansę, ponieważ zakończyła się z zupełnie niesłusznych
powodów? Czy doszedłeś do wniosku, że mogłeś zrobić błąd i odejść zbyt szybko?
Upewnij się tylko, że to nie nostalgia trzyma cię w uścisku. Związki kończą się z
właściwych powodów, lecz czasami kiedy spoglądamy w przeszłość pamiętamy tylko te
rzeczy, które sprawiały, że odbieraliśmy relację jako świętą i płomienną, zamiast pamiętać
powody, dla których się ona zakończyła. Jeśli relacja odżywa na nowo, bądź pewien, że
podstawy są solidne i nie buduj na ruchomym piasku.
Pamiętaj także, że karta Miłości nie mówi tylko o przeszłych związkach z innymi osobami.
Czasami, co ważniejsze, przeszła miłość jest zainteresowaniem lub ideą od której
odstąpiliśmy, gdyż obawialiśmy się podjąć ryzyko. Jeśli czujesz się wciągnięty w tę ideę
raz jeszcze zdecyduj, czy jesteś chętny by zaangażować się w to zainteresowanie w taki
sam sposób, jak gdyby to była osoba. Czy chcesz inwestować swój czas i zamiłowanie w
pielęgnowanie swojej relacji – czy wkrótce stracisz zainteresowanie w ten sam sposób lub
z tych samych powodów, co za pierwszym razem?
Zdecyduj, czy jest to prawdziwa miłość, czy tylko zauroczenie. Czy jest to warte
emocjonalnej, mentalnej czy psychicznej inwestycji, czy tylko tracisz swój czas? Ostatnią
rzeczą jakiej potrzebujesz jest uniemożliwić nowej miłości znalezienia miejsca w twoim
sercu, ponieważ trzymasz się starej miłości, która już ci dłużej nie służy.

Teraźniejszość:
Kiedy karta Miłości pojawia się na pozycji oznaczającej teraźniejszość, mówi to o ważnej
roli, jaką miłość do siebie gra w naszym codziennym życiu. To, co czujesz wobec siebie w
teraźniejszości będzie kształtowało twoje relacje zarówno ze sobą, jak i z innymi. Może to
motywować albo uniemożliwiać ci podążanie za swoimi marzeniami i pielęgnowanie
swoich pasji. Będzie to miało wpływ na wszystkie twoje próby.
Pojawienie się karty Miłości na tej pozycji pyta jak czujesz się ze sobą? Czy kiedy patrzysz
w lustro lubisz osobę, która na ciebie z niego patrzy? Czy też twoje oczy ześlizgują się z

niej tak szybko jak to możliwe? Jakie słowa szepczesz w swoim umyśle kiedy wasze oczy
się spotykają – jeśli w ogóle się spotykają? Jeśli nie możesz patrzeć sobie w oczy ani lubić
tego co widzisz, czy poszukujesz u innych tego, czego sam sobie nie możesz dać? Czy
próbujesz ukryć swój własny brak miłości do siebie przez bycie kochającym i troskliwym
dla innych? Jeśli tak, dlaczego czujesz, że nie zasługujesz, kiedy zasługujesz najbardziej z
nich wszystkich? Czy pozwoliłeś społeczeństwu i mediom wpoić ci przekonanie, że jesteś
brzydki tylko dlatego, że twój wygląd nie pasuje do ich nienaturalnych, i często
zmanipulowanych, wyobrażeń o tym, czym jest piękno? Karta Miłości pyta, czy
dostrzegasz, że jesteś boską, cudowną i piękną istotą, żywym dziełem sztuki, które
opowiada wyjątkową i niezwykłą historię.
Kochanie siebie nie jest narcyzmem ani zarozumialstwem. To jest miłość, a z tą miłością
przychodzą ufność i przekonanie by odepchnąć na bok bezpodstawne lęki i wątpliwości, a
także zdolność do uciszenia negatywnych myśli na swój temat, które mówią ci, że ci nie
wolno, nie możesz i nie umiesz oraz nie powinieneś tylko dlatego, że się obawiasz lub
czujesz się niegodnym.
Aby pracować z energią miłości do siebie, poświęć chwilę na napisanie listy wszystkiego,
co w sobie lubisz, wszystkiego, co dla ciebie działa. Bądź dumny z tego. Pielęgnuj to i
rozwijaj. Poświęć czas by robić rzeczy, które cię cieszą i sprawiają, że czujesz się dobrze
ze sobą.
Szanuj swoje ciało jak świątynię jaką jest. Nie ma znaczenia jaki masz rozmiar i figurę, czy
masz nadwagę, jesteś muskularny czy coś pomiędzy. Daj swojemu ciału kompletne i
naturalne pożywienie. Codziennie poświęć czas na ruch. Oddychaj. Skup się na swoim
oddechu: rozszerz płuca, napełnij je życiodajnym tlenem.
Pamiętaj, wszyscy jesteśmy wyjątkowi, więc nigdy nie ma potrzeby porównywać się z
innymi lub mierzyć swojej wartości przez to, jak jesteś postrzegany przez innych. Wszyscy
jesteśmy różni. Nie mamy na celu być tacy sami. Ideał piękna prezentowany przez media
najczęściej nie jest realny. Jest on zmanipulowany i fałszywy. Ale ty jesteś realny. Kochaj
to, że jesteś prawdziwy. Ciesz się tym, że jesteś naturalny.
Kiedy karta Miłości pojawia się w teraźniejszości, jesteś proszony poświęcić czas na
kochanie siebie każdego dnia. Bądź życzliwy dla siebie. Bądź dla siebie dobry. Wiedz, że
jesteś boski, i że nie tylko jesteś wart miłości, ale jesteś kochany.

Przyszłość:
Kiedy karta Miłości pojawia się na pozycji oznaczającej przyszłość, reprezentuje ona nową
miłość, rozwijającą się miłość lub zauroczenie, które nadchodzi. Pozycja przyszłości
dotyczy możliwości i potencjału. W tym wypadku, to powiadamia cię o nowej możliwości
miłości, tak, że możesz przygotować się na spotkanie tej możliwości z otwartym sercem,
umysłem i ramionami. Karta Miłości tutaj może również odnosić się do czasu rozwoju,
robienia nowych rzeczy, odwiedzania nowych miejsc, spotykania nowych ludzi i uczenia
się nowych lekcji. Może to być jedna rzecz, może być wiele, lecz wszystko jest zawarte w
nowej miłości do samego życia. Wraz z tym może nadejść także czas końców,
przeminięcie bólu, smutków i żali.

To jest moment głębokiej, nieprzemijającej miłości i upodobania, która pokaże cię
kwitnącego i wzrastającego, i jest to przyszłość, która nadejdzie za chwilę krótką jak
uderzenie serca. To ten dzień, kiedy obudzisz się i powitasz świat z uśmiechem, wiedząc,
że życie się zaczęło.

Możliwe przeszkody:
Jedną z najtrudniejszych do zrobienia rzeczy jest usunąć kogoś ze swojego serca.
Pozwolić odejść miłości kiedy już nam dłużej nie służy jest czasem łatwiej powiedzieć niż
zrobić, lecz nadchodzi czas, kiedy konieczne jest uwolnić marzenia i fantazje o tym co było
i zaakceptować i przyjąć rzeczywistość jaka jest. Jeśli relacja jest skończona, a ty wciąż
jeszcze trzymasz to, co nie jest ci już przeznaczone, ryzykujesz zamknięcie się na nowy
związek. Ten właściwy może być tuż przed tobą lecz nie możesz go zobaczyć, bo twoje
serce i głowa są pełne myśli o tym niewłaściwym.
Kiedy karta Miłości pojawia się w pozycji odwróconej, to może być sugestia, że czas się
pożegnać.
Jednakże, to może być również czas, by pożegnać negatywną mowę, która trwa bez
przerwy w twoim umyśle. Jeśli to wiadomość dla ciebie, pożegnaj się z tym głosem.
Powiedz mu żeby się uciszył. Powiedz mu, że z nim kończysz i już go dłużej nie słuchasz.
Podczas gdy mogą być czasy, gdy ten głos jest przewodzącym ci sumieniem, to gdy karta
Miłości pojawia się odwrócona, to oznacza że, w tych okolicznościach, jest to dość mały
głos, który powinien być zignorowany, ponieważ jest to zaledwie lęk uniemożliwiający ci
zrobienie tego, co wiesz że cię uszczęśliwi.

13.Zjednoczenie
Słowa-klucze: całkowitość, małżeństwo, jedność, połączenie, scalenie, harmonia, sojusz,
pokój
Kluczowe zwroty:
Jedność i pełnia
Wszystko jest połączone
Harmonia powstaje gdy jesteśmy
Całkowita samoakceptacja
zestrojeni
Nie dominuj ani nie bądź uległy
Masz nieograniczony potencjał
W centrum jest próżnia
Ścieżka która łączy naukę z duchowością
Jesteś świątynią. Czcij ją w sobie
Dwoistość tworzy oddzielenie
Obawa i potrzeba – kamień węgielny
Mariaż ciała, duszy i umysłu
zależności
Znaczenie:
Karta Zjednoczenia symbolizuje jedność i całkowitość. Reprezentuje ona naszą relację z
naszą jaźnią oraz relację ze światem wokół nas. Reprezentuje harmonię, która powstaje,
kiedy jesteśmy zestrojeni z wnętrzem oraz z widzialnym i niewidzialnym światem wokół
nas. Osiągnięcie tego skoncentrowanego stanu jest piątym powodem istnienia.
Kim jestem? Co jest moim celem? Dlaczego tu jestem? Zapytywanie samego siebie
kieruje nasze stopy na ścieżkę ku pełni. Jest to częścią naszych życiowych dążeń i
poszukiwań, i tylko przez zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi staniemy się
całością. To podróż, która manifestuje się w samopoznaniu.
Przychodzimy na świat niewinni i czyści. Będąc w łonie, nasza dusza jest nadal jednością
ze Źródłem Wszystkiego – Pustką – Kosmicznym Łonem z którego wszystko pochodzi i do
którego wszystko powróci. Nasza dusza pamięta to połączenie. Dusza pamięta o swoim
nieograniczonym potencjale. Pamięta, że jest pełna i boska. Ta wiedza, i wszystko to
czego doświadczyliśmy zanim wzięliśmy nasz pierwszy oddech w tym życiu, przebywa w
naszym nieświadomym umyśle, skąd mogłoby nas motywować i nam przewodzić, gdyby
nie fakt, że od urodzenia doświadczamy życia sprzecznego pod każdym względem.
Kiedy dochodzimy do dorosłości uczymy się określać, ograniczać, hamować się,
zakazywać i odrzucać. Pomimo, że możemy być otoczeni przez ludzi, którzy nas wspierają
i mówią nam, że jesteśmy zdolni zrobić wszystko, co w swym umyśle postanowimy
osiągnąć, my sami możemy nadal ograniczać swój potencjał przez przyjmowanie etykietek
i określeń.
Ponadto, urodziliśmy się w rasie, która separuje się i dzieli na „plemiona”. Plemiona
utrzymują, że chcą pokoju, lecz prosperują i zyskują więcej dzięki konfliktom i wojnie. Dwa
największe „plemiona” to nauka i religia. Wielu członków jednego plemienia ma tych z
drugiego w pogardzie. Słyszałeś argumenty. Nauka jest oparta na faktach i rzeczywistości.
Religia, i jej bardziej otwarta i rozległa forma, Duchowość, opiera się na mitach i wierze.
Jedno bazuje na logice, analizie i rozumie. Drugie bazuje na wierze, emocjach i
wyobraźni. Jednak, jeśli zdrapiesz powierzchnię i przyjrzysz się trochę bliżej, oba są
teoretycznie uzasadnione. Oba wymagają zaufania i przekonania. Oba są kochane i
bronione z tym samym przekonaniem. Oba mogą współistnieć w harmonii.
Dla wielu z tych, którzy podążają naukowa ścieżką, wiara w Boga jest psychicznym
zaburzeniem i dysfunkcją. Dla wielu z tych, którzy podążają drogą religijną, niewierzący
podążają drogą, która wiedzie do potępienia i wiekuistego cierpienia. Kto ma rację a kto
nie ma? Odpowiedź brzmi, że obie postawy są tylko aspektem większej całości. Tylko

przez przyjęcie zarówno nauki jak i duchowości znajdujemy odpowiedzi na większe
pytania. Nauka i duchowość nie wykluczają się wzajemnie. Duchowość oparta na nauce i
nauka, która przyjmuje duchowość i Boskość dają daleko większe możliwości badania i
rozumienia świata i wszystkiego co on zawiera, niż każde z nich na własną rękę. Każde z
nich może zwiększać i wzmacniać nasze postrzeganie drugiego – i robi to.
Karta Zjednoczenia reprezentuje połączenie wielu aspektów naszego świata, które
nauczono nas oddzielać od całości. Wszystko jest połączone – jak na górze, tak na dole.
Wszechświat, który zamieszkujemy jest wielowymiarowy i całkowity. Wszystko co
zamieszkuje obok nas na tej błękitno-zielonej ziemi jest wielowymiarowe i pełne. My,
ludzkość, jesteśmy wielowymiarowi i całkowici i mamy symbiotyczną relację z tą całością.
Jako od dominującego gatunku na planecie, zdrowie całej planety jest zależne od naszego
własnego zdrowia i jedności jako gatunku, musimy więc połączyć się ponownie i
zintegrować, i stać się znów jednym ze wszystkim.
Karta Zjednoczenia symbolizuje mariaż ciała, umysłu i ducha oraz rozpoznanie i
zaakceptowanie naszej własnej boskości i połączenia. Jesteśmy fizycznymi istotami,
mającymi żyć życiem, które obejmuje i przyjmuje zarówno fizyczność jak i duchowość.
Jesteśmy wyjątkowymi i indywidualnymi istotami, lecz także częścią większej całości.
Mówi nam się, że miłość jest wszystkim, i że w centrum, gdzie wszystko jest w harmonii i
zestrojeniu, jest tylko miłość. Lecz pomimo że miłość jest ważna, w centrum jest tylko
pokój, cisza i bezruch Pustki. To w ujednoliceniu wszystkiego i doświadczaniu pokoju,
który rodzi się w tym momencie, pamiętamy jak to było najpierw zamieszkać w Pustce i
zamieszkać w Łonie. W tym miejscu czystego spokoju i ciszy, wszystko powstaje.
Przeszłość:
Kiedy karta Zjednoczenia pojawia się na pozycji oznaczającej przeszłość, symbolizuje
okazję do uwolnienia się od wiary w dwudzielność i przyjęcie całości. Dualizm oferuje
kontrast, tak, lecz nadchodzi czas kiedy zrozumienie, że czarne lub białe, słuszne lub
niesłuszne, dobre czy szkodliwe, jest tylko kwestią perspektywy. Karta Zjednoczenia w
przeszłości mówi, że czas teraz odsunąć się i spojrzeć na całość z obiektywnego punktu
widzenia, lub poszukać kogoś kto może ci pomóc, jeśli nie możesz być obiektywny.
Dualizm często oddziela to, co nigdy nie powinno być rozdzielane. Pomimo, że wszystko
ma swoje przeciwieństwo, te przeciwieństwa nie są zawsze całkowicie przeciwne i z innej
perspektywy mogą czasem nawet wyglądać na identyczne z natury. Oba mogą być
wykorzystane dla produktywnego i przynoszącego korzyść efektu.
Uwolnij się od starych przekonań, które oferują tylko podział i rozdzielenie. Nie ma dobrej
lub złej drogi. Obie ścieżki poprowadzą cię do przodu. Żadna nie jest dobra czy zła; to po
prostu dwie różne drogi.
Teraźniejszość:
Karta Zjednoczenia w teraźniejszości reprezentuje boskie zjednoczenie, zaślubiny
męskiego i żeńskiego aspektu jaźni. Zarówno męska jak i żeńska zasada przebywa we
wszystkim co jest i wszystkim co będzie. Są one aspektami całości, równymi w celu i
funkcji. Ty sam jesteś zarówno męski jak i żeński, niezależnie od fizycznej płci czy
preferencji seksualnych i dla zjednoczenia i stworzenia, które mają zostać osiągnięte,
każde z nich musi być równie obecne i poszanowane.
Teraz jest czas otworzyć i przyjąć kobiecość w tobie bez lęku, przyjąć i zaakceptować

prawdziwą i piękną naturę twojego fizycznego ja, i pozwolić mu być, bez wstydu, oceniania
lub potępienia. To czas na całkowitą samoakceptację tego co myślisz, czujesz, w co
wierzysz, twojego postrzegania i wyglądu.
Teraz jest czas otworzyć i przyjąć męskość w tobie bez lęku, być mocnym i silnym bez
pragnienia konkurowania, kontrolowania czy dominowania. Jednak pamiętaj, że mimo że
Boska Męskość może nie dążyć do dominacji, to nie jest ona uległa. Użyj logiki i rozsądku,
lecz nie do wykluczenia emocji i intuicji.
Przyjmij Boską Kobiecość przez poszanowanie twoich emocji i pozwolenie im płynąć bez
powstrzymywania i zaprzeczania im. Zaakceptuj twoje myśli i przekonania jako będące
odzwierciedleniem twojej prawdy i rzeczywistości.
Kochaj swoją fizyczną formę bez warunków. Taktuj ją jak świątynię i czcij w sobie.
Wstąp w przepływ i użyj swojej intuicji z wiarą i zaufaniem i ożeń to z logiką i rozsądkiem.
Bądź wrażliwy. Bądź bezbronny, podatny na zranienie. Bądź silny. Bądź współczujący.
Bądź miły. Bądź aktywny. Bądź twórczy.
Bądź wszystkim. Bądź całością.
Przyszłość:
Kiedy karta Zjednoczenia pojawia się na pozycji oznaczającej przyszłość, symbolizuje to
wstąpienie w Pustkę i użycie tego czasu przed sobą do tworzenia. Jest to bardzo
potwierdzające lecz proste znaczenie. Wyśrodkuj się. Pozwól by pokój przepływał przez
ciebie i wypełnił twoje zmysły. To twój wybór co zrobisz z tym pełnym mocy momentem,
lecz poświęć czas by go wykorzystać.
Możliwe przeszkody:
Kiedy karta zjednoczenia pojawia się w pozycji odwróconej reprezentuje obawę i potrzebę,
dwie rzeczy które mogą zniszczyć harmonię i pokój we wszelkich aspektach naszego
życia, zwłaszcza naszych relacji z innymi.
Jeśli jesteś samotny i poszukujesz partnera do ukojenia tej samotności, prawdopodobnie
twoje relacje wynikają z potrzeb i strachu. Możesz budować je na nietrwałym
fundamencie, który ma potencjał by rozwinąć się w zależność. Relacje budowane na
potrzebach – w przeciwieństwie do tych, gdzie dwoje, którzy są pełni, idą razem jako równi
– zbyt często są skazane na niepowodzenie.
Zapytaj siebie… czy chcesz właśnie teraz relacji, która jest spotkaniem dwóch umysłów i
serc jako równych sobie, która jest wolna od wątpliwości i niepewności, które podkopują i
osłabiają więź miłości? Jeśli tak, czy nie byłoby lepiej najpierw mieć pełną miłości relację
ze sobą i zająć się wątpliwościami i obawami i rozwiązać je, aby nie były dłużej
przewodnią, kierującą siłą czy motywacją do poszukiwania relacji?
Odwrócona karta Zjednoczenia sugeruje zaprzestanie szukania pełni w twoim związku, a
zamiast tego znalezienie jej w sobie. Daj sobie to wszystko, co dałbyś lub życzyłbyś sobie
otrzymać od innych. Bądź swoim własnym najlepszym przyjacielem. Bądź swoim własnym
kochankiem. Bądź szczęśliwy i spokojny w swoim własnym towarzystwie a nigdy nie
będziesz więcej samotny, niezależnie czy będziesz z kimś czy nie.

14. Jaźń, Własne Ja / Self
Słowa – klucze: Ja jestem, tożsamość, samorealizacja, okazanie siebie, centrum, pokój,

akceptacja
Kluczowe zwroty
Ustanowienie unikalnej i indywidualnej
tożsamości
Bycie wolnym od definicji i etykietek
Masz nieograniczone możliwości
Jak twoja przyszłość cię ukształtowała?
Tożsamość jest płynna i zmienna
To ty określasz kim jesteś

Czy próbujesz dopasować się do
nieodpowiedniego otoczenia?
Wiedz kim jesteś
Kim chciałbyś się stać?
Ścieżka miłującego rozwoju
Odpuść mentalność stada
Myśl za siebie

Znaczenie karty:
Karta Własnego Ja jest szóstym powodem istnienia. Oznacza jak ważne jest ustanowienie
wyjątkowej i indywidualnej tożsamości która jest wolna od definicji i etykietek i obejmuje
nieograniczony potencjał.
Są pierwiastki w każdej społeczności, które robią wszystko co mogą aby stłumić
niezależność, twórczość i autentyczność ponieważ czyniąc tak zyskują one, w ten czy inny
sposób. Jednostki myślące niezależnie, kreatywne typy, ci, którzy przeciwstawiają się
tradycji i normom społecznym – i którzy dostrzegają, że to co jest etyczne i moralne a to,
co uznawane za legalne to dwa różne światy – są ludźmi którzy zagrażają ustalonemu
porządkowi. W efekcie, jesteśmy indoktrynowani. Mówi się nam co mamy myśleć, co jest
normalne, co jest piękne i akceptowalne, co jest słuszne a co nie. Ten kto się nie zgadza,
lub dąży do bycia niezależnym, lub kto po prostu nie pasuje do społecznej definicji
normalności lub piękna, często spotyka się ze strachem, złością, pogardą, drwiną – a
nawet wygnaniem i uwięzieniem. Niezależnie myślący mogą być uważani za radykałów,
kreatywne osobowości wyglądać na ekscentryków lub szalonych a ci którzy sprzeciwiają
się tradycji i konwenansom mogą być postrzegani jako buntownicy i dziwacy. Wszyscy
ryzykują potępienie w ten czy inny sposób.
Do tego raz po raz powtarza się nam, że powinniśmy wykorzystywać naszą odmienność,
być kreatywnym i starać się być autentycznym.
Jesteśmy kontrolowani za pośrednictwem mediów, organizacji religijnych i instytucji
edukacyjnych, uczeni jak się zachowywać, jak myśleć, w co wierzyć i co czuć. Mówi się
nam co jest normalne a co nie oraz że musimy usiłować być normalni. Normalność jest
akceptowana.
Lecz co to jest normalność?
To wymaga odwagi by przeciwstawić się rodzinie, tradycji i społecznym oczekiwaniom.
Ustanowienie zdrowej, autentycznej własnej tożsamości jest jednym z największych
wyzwań z jakimi zmierzysz się w tym życiu, ponieważ wymaga to gotowości do uwolnienia
się od etykiet i określeń jakie my, nie tylko inni, sobie narzucamy. Wymaga odwagi aby
powiedzieć „nie” kiedy ktoś oczekuje, a czasami żąda, byś powiedział „tak”.
Karta Własnego Ja reprezentuje odsuwanie się i wyzwalanie od etykietek które inni nam
przypięli oraz ponowne definiowanie samego siebie w sposób, który nie jest restrykcyjny i
ograniczający. To oznacza odwagę do podążania swoją własną ścieżką, zamiast ścieżką
wyznaczoną przez innych.
Kim byłeś? Kim jesteś? Kim chciałbyś się stać? Karta Jaźni zadaje to pytanie. Najpierw
musisz wiedzieć kim jesteś oraz jak zostałeś ukształtowany przez swoją przeszłość aby
być zdolnym na nie odpowiedzieć.

Odkrycie i poznanie prawdziwego siebie jest podjęciem podróży od zagubienia przez bycie
po stawanie się (a journey of undoing, being and becoming) – by odnaleźć swoje centralne
miejsce gdzie jesteś spełniony, w pokoju i akceptacji wszystkiego czym byłeś, jesteś i się
staniesz.
Przeszłość:
Zapytaj siebie, kim byłem? Czy jestem nadal tą samą osobą którą byłem wtedy, czy
wzrosłem i się zmieniłem? Czy trzymam się nieaktualnych idei na temat tego kim jestem,
które wymagają zmiany?
Nie jesteś tą samą osobą którą byłeś dziesięć lat temu. Nie jesteś tą samą osobą którą
byłeś pięć lat temu. Czasami zmiany następują tak prędko, że możesz być zupełnie inną
osobą z dnia na dzień. Każde doświadczenie cię zmienia – czasami w małym stopniu a
czasami w monumentalny sposób, i nie przechodzimy przez życie bez doświadczania
zmian. Czasami zmiany dokonują się w umyśle, kiedy twoje myśli i postrzeganie ulegają
zmianie. Innym razem zmiany są fizyczne i zauważalne dla wszystkich.
Zmieniasz się z dnia na dzień, nawet jeśli tą zmianą jest tylko to, że jesteś o dzień starszy.
Nie możesz pozostać nietkniętym i niezmienionym jeśli jesteś żywy i żyjesz swoim życiem.
Czas i ruch przynoszą zmiany.
A więc jaki ślad mentalny, emocjonalny, fizyczny i duchowy pozostawiła na tobie twoja
przeszłość? Wierzysz że twoje przeszłe doświadczenia ukształtowały cię i zmieniły na
lepsze czy gorsze? Czy spoglądasz wstecz z dumą? Czy z żalem? Weź naukę z tych żali
a potem pozwól im odejść. Nie służą one niczemu za wyjątkiem obciążania cię jeśli
będziesz się ich trzymać.
Czy chciałbyś innego życia? Czy nie zmieniłbyś ani jednej chwili ponieważ lubisz to kim
jesteś i wiesz, że jeden inny wybór lub doświadczenie mogłyby ukształtować kompletnie
inną osobę?
Kiedy karta Własnego Ja pojawia się na pozycji przeszłości mówi ona, że o ile twoja
przeszłość ukształtowała cię, nie musi cię ona definiować i nigdy nie powinieneś pozwolić
jej cię ograniczać. To kim jesteś określasz t y . Nie twoja rodzina. Nie twoi przyjaciele. Nie
społeczeństwo. T y .
Teraźniejszość:
Kiedy karta Jaźni pojawia się na pozycji teraźniejszości, dotyczy ona osoby którą jesteś
obecnie i zadaje ci pytanie o osobę, którą pokazujesz światu. Kim jest osoba, którą chcesz
aby ludzie zobaczyli przy pierwszym spotkaniu?
Jak się przedstawiasz i jakie aspekty siebie życzyłbyś sobie wyjawić najpierw? Czy
pokazujesz tę samą twarz wobec wszystkich których spotykasz? Czy ubierasz maskę
kiedy jesteś w publicznych sytuacjach i pozwalasz błyszczeć prawdziwemu tobie tylko
kiedy ludzie zasłużyli na twoje zaufanie? Czy odkrywasz swoją prawdziwą tożsamość, czy,
zamiast tego, pokazujesz konstrukt, który myli i stanowi zagadkę dla otoczenia, ponieważ
to co oni widzą nie jest tym co otrzymują.
Czy jesteś kameleonem, który zmienia kształty by dopasować się do wszystkich? Czy też
odsłaniasz swoje prawdziwe myśli i siebie bez obawy o opinię innych o tobie, preferując
bycie autentycznie lubianym przez kilku, zamiast dostosowywania się aby być lubianym
przez wielu, którzy mogliby nie lubić cię, gdybyś ujawnił te prawdziwe myśli i siebie?
Wszyscy składamy się z warstw. Wszyscy nakładamy maski. Wszyscy mamy publiczną i

prywatną twarz. Mamy osobowość, którą dzielimy się z obcymi, swoje ja które dzielimy z
tymi których lubimy, kochamy i którym ufamy, i jaźń, którą tylko my znamy i tylko nieliczni
kiedykolwiek zobaczą. A kiedy wzrastamy w zaufaniu i akceptacji tym bardziej podobne w
swej naturze stają się te warstwy.
Kiedy próbujesz dopasować się do nieodpowiedniego otoczenia, najprawdopodobniej
poczujesz się jak w za dużych lub za małych butach. Chociaż buty te będą, w ograniczony
sposób, chronić twoje stopy i pomagać ci posuwać się naprzód, z czasem zaczną one
cisnąć i obcierać tworząc zniekształcenia, odciski i pęcherze. Czy nie byłoby dużo łatwiej
znaleźć pasującą na ciebie parę butów?
Dlatego też zapytaj siebie w zamian – kim jestem? Czy znam tę osobę? Czy jest ona tym
kim naprawdę chcę być? Czy są aspekty mnie które ukrywam, bo obawiam się że inni
mnie odrzucą?
Czy są rzeczy które uwielbiałbym robić i o których rozmawiać, lecz nie odważam się, gdyż
moje otoczenie oczekuje, że pójdę w ich ślady i będę robił co oni robią?
Czy lubię siebie?
Czy pozwalam innym określać kim jestem?
Kiedy karta Własnego Ja pojawia się na pozycji teraźniejszości oznacza to potrzebę
poświęcenia chwili by poznać siebie. Określ czy tożsamość którą prezentujesz jest faktem
czy fikcją. Czy cechy które określają twoją tożsamość są ukazują kim naprawdę jesteś w
ciele, umyśle i duchu? Czy są narzucone ci przez innych?
Teraz nie jest czas by oceniać czy wątpić lecz by zbilansować i potwierdzać. Jeśli twoja
odpowiedź na pytanie „czy lubię siebie?” brzmi „tak”, wtedy jest to jedyne co się liczy. Jeśli
odpowiedź nie jest tak potwierdzająca, jest to okazja by złuszczyć kilka warstw za którymi
możesz się ukrywać, by pozwolić twojemu naturalnemu ja błyszczeć oraz ponieważ twoją
pierwszą miłością jest miłość do siebie.
Przyszłość:
Kiedy karta Własnego Ja pojawia się na pozycji przyszłości, wypływa to bezpośrednio z
pytań poruszanych w teraźniejszości. Tych dwoje pracuje ręka w rękę: jedno powstaje i
przejawia się w następnym.
Zapytaj siebie, kim chciałbym się stać? Czy decyzje i wybory które podejmuję w
teraźniejszości zmienią mnie na lepsze czy na gorsze w przyszłości? Czy jestem na
ścieżce kochającego wzrostu? Czy jestem na śliskiej drodze w dół ku chaosowi?
Nasza tożsamość i postrzeganie siebie zmienia się i ewoluuje. Jesteśmy swoim własnym
arcydziełem. Pozwól miłości którą masz do siebie prowadzić twoje pociągnięcia pędzlem.
Stwórz majstersztyk.
Możliwe przeszkody:
Odwrócona karta Jaźni wskazuje na potrzebę spojrzenia w głąb i zapytanie siebie, czy
przyjmujesz przekonania i zachowania innych ludzi w celu przynależności do nich.
Podążanie za „mentalnością tłumu” może uczynić cię przewidywalnym oraz doprowadzić
innych do posiadania wobec ciebie określonych oczekiwań, zwłaszcza jeśli masz
predyspozycje do podążania za ich prowadzeniem lub robienia tego co oni robią bez
zadawania pytań.
Ludzie zawsze tworzyli plemiona i społeczności. Jesteśmy zwierzętami stadnymi które
poszukują i zabiegają o innych by czuć się chronieni i rozumiani, lecz pomimo że jesteśmy

i zawsze będziemy częścią wspólnoty, jesteśmy także wyjątkowymi i indywidualnymi
istotami, które ewoluowały do punktu, gdzie mają wolność być innymi – jeśli mamy
odwagę i pragnienie to zrobić. W rzeczywistości, mamy te swobody które mamy ponieważ
pokolenia przed nami przeciwstawiły się normom i tradycjom, łamali zasady i walczyli o
swoje prawa do bycia swobodnie myślącymi indywidualnościami.
Ta walka toczy się trwa, ponieważ ludzie nadal ewoluują i każde plemię żąda wymaga aby
mieć te same prawa i przywileje jak ich sąsiednie szczepy.
Małpa widzi małpa robi. Mówi się, że naśladowanie jest szczerą formą pochlebstwa, lecz
wielu nie postrzega naśladowania jako pochlebstwa w żadnej formie. Raczej, widzą to oni
jako działanie kogoś, kto stara się zdobyć przychylność lub aprobatę, lub działanie kogoś,
kto nie jest w stanie lub obawia się myśleć za siebie.
A więc myśl za siebie. Stój na swoich własnych dwóch nogach. Bądź nowatorski i
oryginalny zamiast robić to co robią wszyscy. Nie służy ci wierzyć w to w co inni mówią by
wierzyć, ani robić co inni robią – chyba, że prawdziwie wierzysz w to co oni, i podzielasz te
same wartości. Jeśli chcesz przynależeć nie próbuj dopasowywać się przez bycie takim
samym jak inni, kiedy wiesz że jesteś inny. Bądź kim jesteś. Szanuj to kim jesteś. Wtedy
przyciągniesz do siebie tych, którzy są podobni, którzy będą cię szanować i których ty
będziesz także szanował – ponieważ, jak i ty, inni swobodnie myślący, niezależni ludzie
zajęci są podążaniem ich własną ścieżką.

15.OBFITOŚĆ
Słowa-klucze: Obfitość, Świadomość, Hojność, Otrzymywanie, Energia, Miłość,
Uznanie.
Kluczowe Frazy:
–Obfitość jest stanem dostatku.
–Obfitość jest uczuciem.
–Obfitość otacza cię.
–Miej wiarę i przekonanie
–Jest wymagane całkowite zaufanie.
–Twoja „czarna godzina: jest dzisiaj.
–Określ swoje cele i powody i poukładaj intencje.
–Stan zadowolenia nie zakłócony przez zewnętrzne czynniki.
–Relaksuj i ciesz się.
–Szczodrość rozprzestrzenia się.
–Im więcej dajesz tym więcej otrzymujesz.
–Doceniaj i bądź wdzięczny.
Znaczenie: Co to jest obfitość? Obfitość jest określana jako stan, gdy wszystkiego jest
dużo. Kiedy pojawia się karta obfitości, ona oznacza uczucie obfitości, doceniania, które
otwiera cię na obfitość, która cię otacza. Z kolei to uczucie rodzi obfitość świadomości.
Osoba z obfitością świadomości jest tą, która jest zawsze ufna, szuka sprawiedliwości i
równej wymiany energii oraz szuka potencjału i możliwości w doświadczeniu.

By stworzyć i otworzyć się na obfitość i objąć obfitą świadomość jest siedem
powodów istnienia oraz potencjalnie jeden lub więcej wyzwań, ponieważ wymagana jest
absolutna wiara i przekonanie. To wymaga całkowitego zaufania.
Obfitość świadomości jest stanem zadowolenia i spełnienia, które nie jest zakłócone
przez zewnętrzne czynniki. Bez względu czy doświadczenie było dobre czy złe, osoba z
obfitością świadomości widzi całe doświadczenie i naukę z całego doświadczenia.
Obfitość ucieleśnia sposób życia, który się nie zmienia, bez względu czy mamy
więcej czy mniej w życiu. Obfitość nie może być zarabiana, dawana, przyznawana czy
zabierana. Obfitość oznacza widzieć i uznawać bogactwo, które nas otacza – nie jest to
tylko materialne bogactwo, ale obfitość energii, miłości, natury, duchowości, jedzenia,
radości i czasu. Obfitość jest nieustannym stanem ewolucji, ekspansji i rozwoju, które jest
odbiciem wszystkiego co nas otacza. Jeśli nie widzisz tych rzeczy, możesz
powstrzymywać przepływ obfitości. Być może masz blokady w miejscu – wierząc, że
widzisz brak lub niedostatek i obejmując pomysł, że wszystko jest ograniczone lub się
skończy.
Obfitość raczej mówi o dawaniu i otrzymywaniu w równej mierze niż o
kontrolowaniu, braniu, posiadaniu lub ograniczaniu. Bądź hojny i doceniaj, a wdzięczność
przyniesie ci doświadczenie obfitości. Bycie kochającym i dawanie miłości pomoże ci
otrzymać miłość. Raczej dawanie z dobrymi intencjami z dobrych powodów, dzielenie się
tym co masz bez lęku niż tkwienie w tym czego nie masz pomoże w przyniesieniu ci
bogactwa. Jednakże pamiętaj, obfitość mówi o dawaniu po prostu dlatego, że możesz i
chcesz, a nie ponieważ chcesz coś na wymianę.
Przeszłość: Obfitość jest nieskończonym dostawaniem. Jednakże, kiedy karta
Obfitości pojawia się na pozycji przeszłości, ona oznacza potrzebę poświęcenia
przeszłych spraw, które mogły powstrzymywać cię przed przyjęciem obfitości do umysłu.
Zapytaj siebie, czy byłeś nauczony oszczędzać, gromadzić i zbierać na czarną godzinę.
Jeśli tak, czy postępujesz tak w teraźniejszości, nawet jeśli to nie jest naprawdę
konieczne? Podczas gdy oszczędzanie na jakiś cel jest jedną rzeczą, oszczędzanie bez
celu jest czymś zupełnie innym – i może ujawnić problem z przeszłości, który blokuje
obfitość.
Najprostszym sposobem, by powstrzymać przypływ obfitości jest przekonanie, że
ona się musi skończyć. W związku z tym, bądź szczodry. Bądź hojny. Bądź otwarty na
otrzymywanie. Miej wiarę, że jest zawsze więcej niż kiedykolwiek potrzebowałeś. Kluczem
do poprawienia obfitości jest bycie skupionym i aktywnym. Ufaj. Bezczynność i martwienie
się przyszłością, która może przyjść lub nie, będzie tylko powstrzymywać przypływ. Twoja
„czarna godzina” jest dziś. Idź i raduj się.
Istnieją nie tylko przekonania, które utrudniają przypływ obfitości. Być może
nauczyłeś się wierzyć, że pieniądze są złe, a pragnienie finansowego bogactwa –
bezpieczeństwa – jest nieszlachetne i nieoświecone.
Podczas gdy obsesyjne pragnienie poprawienia bogactwa będzie blokować
przypływ obfitości, to będzie tak, dlatego że napędza podświadomość przekonanie, że jest
niedostatek lub brak. Jednakże, musi być powiedziane, że pieniądze nie są złe. Nie są też
dobre. To są pieniądze i w obecnej rzeczywistości są potrzebne do przetrwania. Pieniądze
sprawiają, że świat się kręci, bez nich opcje i możliwości są ograniczone. W
przeciwieństwie do obiegowej opinii pieniądze mogą kupić szczęście.

Jak?
Pieniądze otwierają cię na nowe i większe doświadczenia. Możesz zapłacić za
przyszłą edukację, która zwiększy twój potencjał zawodowy. Pieniądze zapewniają
swobodę odkrywania świata, pozwalają podążać za marzeniami, brać udział w swoich
ulubionych sposobach spędzania wolnego czasu i hobby. Pieniądze tworzą finansowe
bezpieczeństwo, które z kolei pozwala spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi.
Finansowe bezpieczeństwo również pozwala ci być bardziej hojnym i wspomagać lokalny
biznes, który być może z kolei wspomoże inny biznes.
Pragnienie finansowego bogactwa nie czyni cię złą osobą. To nie czyni cię
chciwym. Chociaż posiadanie dobytku nie przyniesie ci spełnienia, posiadanie finansowej
swobody do doświadczania życia na twoich warunkach, prawie na pewno będzie.
Niezależnie od przekonań jakie masz na temat pieniędzy i obfitości, kiedy karta
obfitości pojawia się w przeszłości, jest to czas zrobienia kontroli zdrowia obfitości.
Odpuść ograniczające mówienie sobie i przekonania: „Nie mogę”, „Nie powinienem”, „Nie
wolno mi”. Paradoksalnie, istnieje również potrzeba odpuszczenia kontroli, bazującej na
pełnym lęku dialogu, który mówi, „Ja muszę”.
Odpuść przeszłe wierzenia , których spowodują sabotaż i brak. Przyznaj sobie
prawo bycia bogatym.
Teraźniejszość: Kiedy karta Obfitości pojawia się na pozycji teraźniejszości, to
symbolizuje potrzebę objęcia obfitości świadomości. Spróbuj odpuścić i zrelaksować się.
Pozwól rzeczom płynąć. Skup się na radości tego, co robisz i byciu w danej chwili raczej
niż na łapaniu, spekulowaniu lub oczekiwaniu.
Zapytaj siebie, czy to jest to, czego chcesz i dlaczego tego chcesz. Istnieje
możliwość, że pragniemy lub pożądamy czegoś tylko dlatego, że ma to inna osoba,
ponieważ to zwiększy nas społeczny status lub sprawi, że inni polubią albo będą nas
szanować bardziej. Kiedy obejmujesz obfitość świadomości, odkryjesz, że masz miłości w
obfitej dostawie. Skup się na robieniu rzeczy, które kochasz i rób je dla miłości, właśnie
dlatego, że kochasz. Nawet jeśli poświęcenie jest wymagane od ciebie, byś dostał to, co
chcesz, jeśli tu działasz z miłością, nie będziesz postrzegał tego jako poświęcenia.
Oczywiście, wszystko czego pragniemy ma cenę. Fizyczna cena może być pieniędzmi lub
czasem albo działaniem w formie ciągłego wysiłku – ale jeśli energetyczna waluta jest
zawsze miłością, rezultatem będzie obfitość. Więc kochaj doświadczenie. Kochaj podróż.
Karta Obfitości w teraźniejszości sugeruje włóż najpierw miłość, przez zrobienie
czasu dla tego co, kochamy; podejmijmy podróż w miłość; dzielmy się naszą miłością; i
dawajmy to, co chcemy otrzymywać.
Jeśli chcesz miłości, bądź kochający i rób rzeczy, które kochasz robić. Kochaj swoje
życie. To zawsze wróci do ciebie. Kiedy kochasz, dostajesz miłość z powrotem. Kiedy
dajesz coś z całkowitą uwagą i zainteresowaniem i robisz tylko dlatego, że cieszy cię to,
wtedy wróci wszystko do tej miłości, którą dałeś z powrotem.
Aby to zastosować w biznesie, bądź hojny w duchu i naturze dla swoich klientów i
kupujących, wspomagaj inne małe biznesy. Daj im powody, by chcieli wrócić z powrotem,
a oni zechcą. Daj im powód by szanowali cię i wspomagali cię, a oni zechcą. Również,
spróbuj nie być konkurencyjny. Tylko dlatego, ze inna osoba ma podobny biznes na tej
samej ulicy lub kawałku cyberprzestrzeni nie oznacza, że ona kradnie twoją sprzedaż lub
kupujących. Zamiast martwić się o rywali, skup się na oferowaniu najlepszej usługi lub

wartościowych produktów, które możesz zapewnić.
Bądź również hojny dla swojego ciała. Raczej niż folgowaniu niezdrowym nawykom,
troszcz się o ciało i dawaj mu wszystko czego potrzebuje. Karm swoje ciało obficie
zdrowym, naturalnym jedzeniem. Dieta...odpuść je. Ruszaj się. Jedz dobrze. Delektuj się
tym co jesz. Uczyń to zmysłowym doświadczeniem i ciesz się nim.
Jak również troszcz się o swój umysł, przez unikanie mediów, które często karmią
nas obrazami beznadziei lub braku, które tworzą zachłanną mentalność, pragnienia, że
masz pracować ciężej i ciężej bez odpoczynku.
Jeśli chodzi o czas, to jego też jest mnóstwo. On nigdy się nie kończy, z wyjątkiem,
kiedy ty ograniczasz i zawężasz go. Więc przestań liczyć minuty; przestań biec. Zamiast
tego daj czas na odpoczynek i oddychaj w pięknie życia, które cię otacza. Zrób swoją
twarz do słońca. Tańcz w deszczu. Skacz po kałużach. Śmiej się na wietrze.
Porażki, niezadowolenie, straty; odpuść i przyjmij pozytywny punkt widzenia.
Zobacz możliwość nauki i rozwijaj się w każdym doświadczeniu, nawet ty, które powoduje
ból. Istnieje dobro w każdej sytuacji, jeśli zechcesz je zobaczyć.
Najważniejsze, odpuść zmartwienia i zachowaj wiarę. Ten rachunek zostanie zapłacony.
Pieniądze, które potrzebujesz dla szkoły lub biznesu znajdą się. Ale również miej chęć by
czynić rzeczy szczęśliwszymi zamiast czekać, że one staną się szczęśliwsze.
Przyszłość: Kiedy karta Obfitości pojawia się w pozycji przyszłości to oznacza w
pozycji przyszłości oznacza rozchodzące się na zewnątrz efekty hojności.
Pamiętaj dzielić się tym ci masz, nawet jeśli masz mało. Bądź hojny i dawaj, nawet
jeśli rzeczami, które musisz dać jest twoja uwaga i troska. Dawaj siebie innym. Na
przykład, możesz pokazywać zainteresowanie innymi. Jeśli masz trochę gratki, podziel się
nią z innymi. Nie ściskaj jej lub zabezpieczaj na czarną godzinę. Użyj jej. Pójdź na trochę
do kogoś innego. Szukaj małych biznesów lub rzemieślników i uczyń ich życie bardziej
bogatym, przez podzielenie się swoją obfitością. Bądź dobroczynny. Jeśli kupujesz nowy
płaszcz, nie potrzebujesz drugiego, daj stary komuś, kto być może potrzebuje trochę
więcej dodatkowego ciepła.
Wejdź w zwyczaj dawania innym, szczególnie kiedy nie potrzebujesz już dłużej,
tego co masz. Wyrób nawyk oczyszczania swoich szafek i oddawaj to, czego nie używasz
lub nie potrzebujesz.
Zaoferuj komuś w potrzebie pomocną dłoń, kiedy widzisz, że raczej walczy niż idzie
dalej. Czasami, coś tak prostego jak życzliwy gest może zmienić dzień na inny.
Jeśli coś ci się spodoba, zapłać – a stworzysz obfitość w życiu innym, jak i również
swoim. Szczodrość rozchodzi się falami w magiczny sposób, tworząc przyszłą obfitość. Im
więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz.
Potencjalne Blokady: kiedy karta Obfitości pojawia się odwrócona, ona oznacza brak
wdzięczności i docenienia tego, co już masz w swoim życiu lub co inni robią dla ciebie.
Zmień to, praktykuj bycie wdzięcznym. Wdzięczność jest jednym z kamieni
milowych obfitości, więc zerknij na swoje życie i doceń to, co już masz i bądź wdzięczny
za to. Jeśli jesteś niezdolny do zrobienia tego, wtedy jak posiadanie więcej może zrobić
różnice? Jeśli możesz widzieć tylko to, czego nie masz, same braki – pustkę, której nic nie
zaszkodzi – będzie ona znów manifestować się w przyszłości. Pamiętaj, że nie zmienisz
braków w umyśle przez kupowanie więcej rzeczy. Materialne dobra nie dadzą ci

ostatecznie szczęścia, które pochodzi z wewnątrz ciebie. Szczęście, które czujesz, będzie
niestałe. Ono zgaśnie.
Jeśli ktoś oferuje ci dar, nie mierz troski danej przez nich tobie przez pieniądze
wydane na niego. Bądź wdzięczny. Jeśli ktoś kupi coś w twoim sklepie, nie narzekaj, ze on
wydał tylko trochę, po tym jak zrobiłeś dobry interes w swoim czasie. Bądź wdzięczny. Być
może, to co wydali u ciebie było wszystkim co mieli i dlatego jest to bardzo hojny akt.
Jeśli masz jedzenie, ubrania, dach nad głową i pieniądze do zapłacenia na swoje
rachunki, wtedy jesteś bogatsza poza wszelkie wyobrażenia i nadzieje wielu ludzi.
Faktycznie, masz już więcej niż dosłownie miliony innych.
To jest czas doceniania wszystkiego co przychodzi do ciebie, nawet jeśli nie jest to
tak dużo jak miałaś nadzieje lub potrzebujesz. Doceniaj i bądź wdzięczny. Nawet trochę
czegoś dodatkowego jest więcej niż miałaś i dużo więcej niż mają inni ludzie. Dziękuj za
piękno twojego życia każdego dnia.
XVI PRZEZNACZENIE
Słowa- klucze Osobiste Przeznaczenie, Uniwersalne Przeznaczenie, Szukanie
Odpowiedzi, Cel, Misja
Kluczowe Frazy:
–Twoim przeznaczeniem jest stać się całością i być połączonym.
–Twoim przeznaczeniem jest prowadzić życie z celem i znaczące.
–Zrób krok w tył i zbadaj serce i umysł.
–Odkryj swoje dary i talenty.
–Poczucie celu i pewności siebie.
–Może być wymagane rodowe uzdrowienie.
–Zerwij łańcuchy.
–Pamiętaj swoje marzenia.
–Co jest twoją siłą, a co jest twoją słabością?
–Czasami najważniejsze przeznaczenie jest ukryte.
–Twoje przeznaczenie może wpływać na pokolenia, które nadejdą.
–Pokonaj próby i przeszkody.
Znaczenie: Karta Przeznaczenia reprezentuje ósmy powód do bycia – przyjęcie
swojego przeznaczenia. Twoje przeznaczenie jest dwojaki. Mamy uniwersalne
przeznaczenie i osobiste przeznaczenie. Twoje uniwersalne przeznaczenie to stanie się
całości i powiązanym, by znaleźć swoje centrum, pokonać wszystko co niszczy twój
spokój, stawić czoło lękom, odpuścić rany i kochać siebie i swoje życie bez zastrzeżeń z
radością.
Masz również osobiste przeznaczenie i to przeznaczenie wymaga poszukiwania i
śledzenia swojego szczęścia. Twoim przeznaczeniem jest znaleźć i prowadzić życie, które
ma znaczenie i cel. ale swojego przeznaczenia nie znajdziesz tam w świecie; musisz
zrobić krok do środka i zbadać swoje serce i umysł. Twoje przeznaczenie nie jest
określone z góry. To twój wybór, który będzie opierał się na twoich nieodłącznych darach i
talentach. By spotkać swoje przeznaczenie, musisz najpierw odkryć i rozpoznać, jakie są

te dary i talenty i pracować by użyć ich z korzyścią dla siebie i innych. Wiedza, że masz
przeznaczenie lub wiele losów, może dać poczucie celu i pewność siebie. To może
przynieść ci radość, pokój i spełnienia. Jednakże, twoja podróż do spotkania
przeznaczenia może być pełna przeszkód i prób. Podobnie do starych misji jest to twoja
misja, ale zamiast szukać nieuchwytnego „św. Graala” ty ruszasz do czegoś uchwytnego i
realnego.
Są aktywności i zainteresowania, które inspirują twoją pasje i miłość, które dają ci
uczucie bycia kompletnym i nasączają cie poczuciem prawidłowości. To są te rzeczy,
które są przeznaczone byś je robił. To mogłoby być uprawianie ogrodu. To mogłoby być
malowanie. To mogłoby być sklejanie połamanych rzeczy i zmienianie ich przeznaczenia.
To mogłoby być uzdrawianie. To mogłaby być ochrona. To mogłoby być cokolwiek, ale
kluczem jest rozpoznanie jakie wywołuje to w tobie uczucia i co chcesz zrobić, by uczynić
z niej kluczową część twojego życia.
Nigdy nie jesteś zbyt stary lub zbyt młody by szukać boskiego celu.
Przeszłość: Kiedy karta Przeznaczenia pojawia się w pozycji przeszłości, ona
oznacza potrzeba powrotu do początku i sięgnięcia w przeszłość. Czasami możemy
znaleźć siebie niezdolnymi by określić, co jest naszym przeznaczeniem w teraźniejszości,
ponieważ istnieją przeszłe sprawy, które zostały przekazane z jednego pokolenia na
drugie, które wpierw należy rozwiązać. Niepokój, depresja, uzależnienia....mogą mieć nie
tylko genetyczne uwarunkowania, ale również duchowe.
Na przykład, możesz nie mieć powodów by czuć się zaniepokojony, a jednak jesteś
i to jest niepokój, który jest z tobą przez cały czas. Może zostałeś obdarzony szczęściem,
bezpiecznym domem, a wciąż jesteś na krawędzi. Głos podniesiony w gniewie sprawia, że
się wzdragasz i czekasz w ukryciu. Uciekasz w cień i zawsze kwestionujesz i szukasz
ukrytych znaczeń w słowach innych. Twoja odpowiedź walcz-i-uciekaj jest zawsze gotowa.
(odpowiedź na zagrożenie).
Jedno z twoich rodziców może czuć ten sam niepokój, a jeśli jest to coś, co jest
omawiane, małe dochodzenie może ujawnić historię niepokoju, który nie ma podstaw. To
może być pamięć lęku, który przechodzi z jednego pokolenia na drugie – pamięć, która ma
swoje korzenie w podświadomym umyśle, pogrzebana głęboko, skąd ona wpływa na twój
świadomy umysł i ciało.
Może to być również historia fizycznego nadużycia, zaniedbania, nałogu lub
restrykcji, która może przechodzić z jednego pokolenia na następne. Na przykład, rodzic,
który był ofiarą wyrasta na oprawcę, osobę nadużywającą władzy lub nałogowca, który
następnie jest tak samo okrutny lub zaniedbujący swoje dzieci, które dojrzewają i
postępują tak samo.
Kiedy karta Przeznaczenia pojawia się w pozycji przeszłości, ona sugeruje, że twoje
uniwersalne lub personalne przeznaczenie jest związane z przeszłością lub twoją rodziną
w jakiś sposób. Może to być rodowe lub pokoleniowe ograniczenie lub wzór, który misi być
przełamany. Może tym przeznaczeniem jest przełamanie tego, tak by się skończyło na
tobie.
Być może twoim przeznaczeniem jest być lepszym rodzicem, niż twoi właśni byli.
Być może twoim przeznaczeniem jest przełamanie historii kulturowego nadużywania
władzy, restrykcji lub opresji, które przechodziły z pokolenia na pokolenie. Być może twoim
przeznaczeniem jest zakończenie cyklu dla swoich dzieci, jeśli wybierzesz posiadanie ich,

mogą rozwijać się szczęśliwe i pewne siebie oraz mieć proste pełne miłości życie, które
będzie wolne od odziedziczonych lub wpojonych lęków, które będą służyły jako
przeszkody, kiedy zacznie się ich poszukiwanie przeznaczenia.
Musi być również powiedziane, ze kiedy karta Przeznaczenia się pojawia na pozycji
przeszłości, może po prostu oznaczać, że klucz do okrycia swoich darów i talentów leży w
wspomnieniach dzieciństwa. Spojrzyj w tył i przypomnij sobie o czym marzyłeś jako
dziecko. Kim chciałeś być kiedy dorośniesz? Co chciałeś robić w swoim życiu? Jako
dorośli często mówimy sobie, że dziecięce marzenia są nierealistyczne lub nieosiągalne,
ale tylko my powstrzymujemy je przed urzeczywistnieniem. Marzyłeś być Supermenem,
więc powiedziałeś sobie, że twoje marzenie było głupie i niemożliwe. Nie masz super
mocy. Nie możesz latać. Ale przestań i pomyśl przez chwile. Co robił Supermen? On
chronił ludzi. On walczył ze złem. W prostych słowach, możesz robić to samo. Możesz
chronić i służyć, w osiągnięciu swego marzenia możesz latać również.
Teraźniejszość: Kiedy karta Przeznaczenia pojawia się w teraźniejszości, ona
reprezentuje misję dla twojego przeznaczenia. W celu odkrycia przeznaczenia musisz
określić jakie są twoje dary. Jakie masz dary? Jaki masz talent? Być może czujesz, że nie
masz żadnej unikalnej zdolności, daru lub siły, ale czemu musisz mieć coś unikalnego?
Czemu musi być to umiejętność, którą tylko ty posiadasz? Jest wielu piekarzy, rzeźników,
twórców świec i zawsze jest miejsce dla więcej takich ludzi, szczególnie dla tych, którzy są
pasjonatami tego co robią. Nie zawsze jest ważne co robisz, ale jak dobrze to robisz i co
inspiruje cię w tobie i innych.
Nie popełniaj błędu automatycznie szukając czegoś dużego lub unikalnie
kreatywnego, ponieważ umieszcza cię to w świetle reflektorów. Najważniejsi ludzie często
pracują za sceną, z daleka od światła reflektorów. W rzeczywistości patrzymy na wszystko
ze złego miejsca, ponieważ porównujemy się z innymi.
Innym powszechnym błędem jest wiara, że nasze przeznaczenie jest związane z
naszą ścieżką kariery. Twoje przeznaczenie może nie mieć absolutnie nic wspólnego z
wyborem kariery. Faktycznie, możesz iść ścieżką kariery, która nie jest twoją miłością, ale
pozwala ci robić to, co kochasz. Czasami rzeczy, które kochamy robić najbardziej nie
nadają się do robienia kariery, a czasami zmienianie je w zawód zmniejsza miłość do nich.
Rozważ swoje wybory uważnie i przemyśl przekonania i konsekwencje obrócenia pasji w
zawód.
By odnaleźć swoje dary, zadaj sobie następujące pytania: Co chciałem robić lub kim
chciałem być jako dziecko? Jakie aktywności sprawiają, ze całkowicie się w nie zanurzam
i tracę poczucie czasu? Jakie działalności w teraźniejszości pozostawiają poczucie
satysfakcji i spełnienia?
Zapytaj innych, których znasz i ich ufasz o ich pogląd. Zapytaj ich, z ich
perspektywy, co postrzegają jaką twoją słabość, a co jako siłę. Co zaobserwowali, że
robisz dobrze? Istnieje duża szansa, ze powiedzą ci, że jesteś w czymś naprawdę dobry
od lat. Oni mogli widzieć coś, czego ty nie dostrzegałeś.
Co przychodzi ci naturalnie? Jeśli jest coś, co robisz z łatwości i naturalną
zdolnością, wtedy to jest jeden z twoich darów. Może sprawiasz, że rośliny rosną bez
żadnych starań? Zwierzęta dobrze reagują na ciebie? Każdy posiłek jaki przyniesiesz
wywołuje uśmiech na twarzach tych, którzy dzielą z tobą stół?
Co jest twoją pasją? O czym zawsze mówisz do punktu, gdzie inni zastanawiają się,

czy myślisz tylko o jednym? Jakie zainteresowanie wciągnęło cię? Pamiętaj, to nie może
być interesem samego siebie, ale coś powiązanego lub związanego z czymś.
Tajemnicą jest zajrzenie w głąb siebie a nie patrzenie na innych. Wspomagasz się
w swojej misji, kiedy rozumiesz że czasem twoje przeznaczenie może pojawiać się małe i
nieistotne, ale może mieć kluczowe znaczenie dla tych wokół nas.
Również zrozum, że czasami nasze przeznaczenie pozostaje ukryte, ponieważ nie
jest to przeznaczenie, które zmienia twoje życie, ale zamiast tego zmienia życie innych.
Jesteś tutaj do spełnienia wielkiego celu, nawet jeśli nigdy nie określiłeś go. Wszystko
wydarza się z jakiegoś powodu.
Przyszłość: Możesz mieć wiele przeznaczeń. Może znalazłeś swój zew
przeznaczenia, ale może również być więcej do przyjścia. Jesteśmy wszyscy połączenie,
a wybory jakie podejmujemy, jak i praca do spełnienia swego przeznaczenia może
wpływać na innych, by robili to samo. To może również inspirować innych, by szukali
swojego własnego. To może tworzyć inne mniejsze przeznaczone chwile, które potrzebują
się wydarzyć, by ktoś inny mógł zmienić życie i ewoluować.
Wszystko czym jesteśmy, wszystko co robimy rozchodzi się falami na zewnątrz i
wpływa na tych wokół nas. Być może będziesz tutaj by podjąć mglistą i losową decyzję,
która przyniesie wielką zmianę w życiu twoich pra, prawnuków i zainspiruje ich do
zrobienia czegoś ważnego dla całej ludzkości.
Kiedy karta Przeznaczenia pojawia się na pozycji przyszłości, ona oznacza
potrzebę pamiętania, że chociaż osiągnęliśmy spełnienie na jednej płaszczyźnie swego
życia, masz wiele innych rzeczy do ukończenia. Istnieje zawsze coś nowego do nauki i
doświadczenia, które doda coś do twojego życia- a czasami najważniejszym
przeznaczeniem jest to, że nie ujawnia swoich wpływów długo po powrocie naszym na
ziemie.
Potencjalne Blokady: Kiedy karta Przeznaczenia pojawia się odwrócona, to
ostrzega przed wchodzeniem na ścieżkę błyskawicznej gratyfikacji i łatwizny. Nie bądź
głupcem wierząc, że wystarczy mieć określone przeznaczenie, by sprawić, że
zamanifestuje się wolne od trudności i problemów. Od kiedy jakaś misja jest prosta? Od
kiedy jakaś historia o bohaterze lub bohaterce mówiła, że oni dostali to co chcieli bez
wysiłku i poświęcenia?
Niektóre przeszkody, które napotkasz, będą powstawały same z siebie i będą
rodziły niepewność i wątpliwości, podczas gdy inne będą postawione na twej ścieżce
przez tych, którzy mogą nie rozumieć twojego przeznaczenia lub wierzyć w twoje
przeznaczenie. Czasami ludzie którzy próbują cię odciągnąć od twoich poszukiwać, są
ludźmi, którzy cię kochają, ludźmi którzy nie chce cię zranić lub rozczarować. To wymaga
wielkiej miłości i przekonania, by powiedzieć „nie” tym, którzy mają inne plany dla twojej
przyszłości – ale by mieć swoje przeznaczenie, możesz się znaleźć na pozycji, na której
jest konieczne tak postąpić. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać ukarany znowu i znowu.
Kiedy karta Przeznaczenia jest odwrócona w twoim czytaniu, to jest by pomóc
zrozumieć, że spotkanie swojego przeznaczenia niekoniecznie musi się zdarzyć, ani też
nie zdarza się co noc. Dlatego tez przygotuj się do procesu odpuszczenia wymagania
natychmiastowej nagrody. Zamiast tego, przygotuj się do zapłacenia należności, zwalczaj
swoje demony i potwory i pokonuj przeszkody, które mogły poczuć się nadmiernie dobrze.

Zrób to, odpuść te lęki i wątpliwości, przez które mógłbyś zwlekać i czekać na odwrót lub
odejście z kwitkiem.
Na koniec, by twoje przeznaczenie zamanifestowało się, możesz również
potrzebować nauczyć się więcej na ten czas. Masz dary i talenty, ale obrócenie ich w coś
praktycznego i widocznego, będzie wymagało czasu, poświęcenia i dedykacji.

XVII PODRÓŻ
Słowa-klucze: Doświadczanie, Charakter, Przeszłość, Przyczyna i Skutek,
Konsekwencja, Uwarunkowanie, Środowisko, Zewnętrzne Wpływy, Przezorność.
Kluczowe Frazy:
–Zostałeś ukształtowany przez swoje doświadczania.
–Twój charakter jest ukształtowany przez przeszłość.
–Jak przeszłość wpływa na ciebie?
–Czy przeżywasz na nowo swoją przeszłość w teraźniejszości?
–Ciesz się z dobra u czyń pokój ze złym.
–Wybieraj wartościowe doświadczenia.
–Działaj z powodem i celem.
–Unikaj uwikłania się w nieoczekiwane konflikty.
–Ucz się ze swoich podroży.
–Nie czyń swojej prawdy więzieniem.
–Ten dzień jest twoim by kształtować.
Znaczenie: Karta Podróży reprezentuje pierwsze z ośmiu kart wpływów. Twoja życiowa
podróż, twoja przeszłość, podjęte wybory, doświadczania i chwile, które ukształtowały i
stworzyły osobę, która jesteś w teraźniejszości, ty jesteś sumą totalnie wszystkiego, czego
doświadczyłeś, a twoja podróż i osoba, która się objawiła, odgrywa fundamentalną rolę w
każdym wyborze i decyzji jaką podejmiesz.
Twoja podróż wpłynęła na twoją osobowość i charakter. Byłeś ukształtowany przez
swoje sukcesy i porażki, zwycięstwa i błędy, złamane serca i uzdrowienia, chwile
samotności i momenty dzielone z innymi. Twoja podroż ukształtowała twoje lubię i nie
lubię, twoje uprzedzenia i zarządza wszystkimi działaniami.
Jeśli spojrzysz w tył na swoje życie, zobaczysz, ze przesuwałeś się z jednej chwili i
doświadczenia do następnego. Stawiałeś czoła trudnością i pokonywałeś je – miałeś
chwilę, które przygniotły cię tak nisko, że nie wierzyłeś, że mógłbyś kontynuować życie. Ty
miałeś złamane serce i nie wierzyłeś, ze będzie uzdrowione. Ale to się stało, jak tylko
zostało uzdrowione, podróżowałeś naprzód do następnej chwili wiecznej zmiany. NA
wybory jakie podejmowałeś od tego momentu wpłynęła nauka, którą dała ci przeszłość.
Doświadczałeś również wielokrotnie intensywnej radości i błogosławieństw, gdzie
chwile były idealne. Kochałeś każdą nic swego istnienia i śmiałeś się do łez. Te chwile
również na ciebie wpłynęły, uczyniły jaśniejszym twego ducha i pchnęły ci naprzód.
Karta Podróży reprezentuje życie, które prowadziłeś i będziesz prowadził i jak ona

kształtuje ciebie, zmienia ciebie. Tworzy ciebie i wpływa na każdy wybór, jakie
kiedykolwiek podjąłeś lub podejmiesz i na każde doświadczanie jakie miałeś i każde jakie
będziesz miał.
Przeszłość: Nasz przeszłość była pełna momentów, które wpłynęły na nas w ten czy inny
sposób. Każda chwila wpłynęła i kształtowała w jakiś sposób. Były szczęśliwe chwile i
smutne chwile, momenty rozwagi i bezmyślności. Chwile, które błogosławiły nas wiedzą i
chwile, które wiedzę niszczyły. Te chwile, których nigdy nie zapomnimy i chwile, których
nie chcemy pamiętać. Niektórzy z nas doświadczyli przeszłości pełnej łez, bólu i leku oraz
konfuzji, podczas gdy inni doświadczyli przeszłości, która była pełna pełnego miłości
śmiechu, radości i wolności. Większość z nas doświadczyło przeszłości, która była
mieszanką tych dwóch.
To, co doświadczaliśmy w naszej podróży pozostawiło ślady na umyśle,
emocjonalności i czasami fizyczne. Spadamy i ranimy siebie, a gdy nasze rany są
uzdrawiane, one nie pozostawiają nas bez blizn i szram. Blizny i szramy wyblakną, ale
doświadczenia i emocje są zapisane w naszym świadomym umyśle lub zarchiwizowane w
naszej podświadomości. Które wspomnienie, narodzone w jakich chwilach wpływają na
ciebie najmocniej?
Jak przeszłość ukształtowała cię? Czy stworzyła osobę ,która widzi szklankę w
połowie pełną, w posłowie pustą, czy która może być dopełniona, jeśli zdecyduje się to
zrobić? Czy przeszłość stworzyła cię optymistą, pesymistą czy realistą? Masz otwarty, czy
zamknięty umysł? Jesteś uważny i świadomy czy błogosławionym ignorantem?
Kiedy karta Podróży pojawia się w przeszłej pozycji może prosić cię o danie sobie
chwili by zobaczyć i rozpoznać, jak przeszłość mogła wpłynąć na ciebie. Czy miała wpływ
na poprawę twojego życia? Czy przeniosłeś negatywne aspekty swoich przeszłych
doświadczeń z każdego kroku do teraźniejszości? Daj sobie chwilę refleksji, uśmiechnij się
do tego co było dobre, pogódź się z tym co było złe.

Teraźniejszość: Nasza podróż jest po to, by się uczyć. Łamiemy wzory zachowań i
powtarzamy cykle poprzez wiedzenie prawdy naszych przeszłych działań, a zrozumienie,
że jeśli coś nie zadziałało kilka razy w naszej przeszłości, wtedy być może teraz w
teraźniejszości inna ścieżka powinna być podjęta. Uczymy się na błędach przeszłości i
działamy z tym i akcji, które uczą w teraźniejszości.
Jeśli nie nauczysz się lekcji z przeszłych doświadczeń, które ci oferowano będziesz
powtarzać doświadczenia znów i znów, aż się nauczysz i zrobisz coś, co przełamie cykl.
Kiedy karta Podróży pojawia się w teraźniejszości, bądź szczery wobec siebie;
bądź gotów zobaczyć prawdy, którym ludzie często zaprzeczają. My nie zawsze mamy
wybór, tego co i kiedy doświadczamy – ale zawsze mamy wybór jak odpowiemy i
zareagujemy, kiedy ten moment przychodzi. W teraźniejszości jesteś całkowicie swobodny
by wybrać, jak zareagujesz i jakie lekcje i prawdy weźmiesz na dalszą podróż. Więc
zapytaj siebie, czy pozwolisz przeszłości robić coś więcej niż kształtować cię. Czy
pozwoliłeś swojej podróży określić, kim jesteś w teraźniejszości? Czy pozwoliłeś
przeszłości wywierać nadmierny wpływ na twoje wybory tu i teraz? Nauczyłeś się na
własnych błędach, ale nie pozwalasz tym lekcjom uczyć cię być bardziej lękliwym,
nadmiernie ostrożnym, osądzającym i cynicznym. Nasze prawdy, mądrość lub wiedza,

która zdobywamy z każdego bez wyjątku doświadczenia nie ma być naszą klatką. One
powinny nas czynić wolnymi.
Pozwól sobie swobodnie żyć, kochać i śmiać się beztrosko. Zobacz potencjał
możliwości i okazji jak stawiasz stopy na ścieżce nowego przeznaczenia, zamiast
powracać do starych. Daj sobie pozwolenie na cieszenie się chwilami, których
doświadczasz teraz w teraz, całkowicie i kompletnie.
Przyszłość: Kiedy karta Podróży pojawia się na pozycji przyszłości, oznacza, że ważne
byś miał świadomość, iż to ty kreujesz swoją przyszłość. Możesz teraz wybrać lepsze,
wartościowe doświadczenie, które wiesz, że będzie wzbogacało twoje życie i odejść od
tych, które pomniejszają. Nie zawsze masz wybór w doświadczaniach i chwilach, w które
inni cię wciągają, ale możesz uczynić te chwile tak długimi lub krótkimi, jak wybierzesz. Ty
wybierasz jak odpowiadasz i reagujesz w danej chwili.
Zainwestuj w wartość swojej przyszłości przez wybranie unikania dramatów i
konfliktów, kiedy możesz. Twórz swoją przyszłość z rozwagą i skupienie się na rzeczach,
które robisz z dobrych powodów. Istnieją razy kiedy „właśnie dlatego” jest najlepszym
powodem jaki masz, ale nawet wtedy, możesz wybrać raczej zrobienie czegoś, co czyni
cię naprawdę szczęśliwym niż spędzenie czasu złapanym w konflikt „właśnie dlatego”.
Kiedy widzisz tą kartę na pozycji przyszłości, pamiętaj, przyszłość tworzymy teraz.
Wybierz napełnienie teraźniejszości doświadczeniami, które stworzą szczęśliwe
wspomnienia.
Potencjalne Blokady: Karta Podróży odwrócona symbolizuje utrwalenie z przeszłości,
które przeszkadza żyć pełnią życia w teraźniejszości. Nie ma znaczenia, czy trzymasz się
szczęśliwych chwil czy bolesnych. Przez trzymanie się tych momentów możesz
potencjalnie utrudnić doświadczanie w pełni i kompletnie życia w teraźniejszości. Czy
przeżywając wciąż przeszły sukces przeszkadzasz dobremu działaniu w teraźniejszości,
ponieważ dni które odeszły, były lepsze, większe i jaśniejsze niż życie, które prowadzisz
teraz? A może przez trzymanie się przeszłego bólu i cierpienia przeżywasz zranienie na
nowo, wciąż i wciąż?
Czego nauczyłeś się ze swojej podróży? Czy jesteś szczęśliwszą, zdrowszą,
mądrzejszą osobą? Lub uczyniła cię ostrożnym, przezornym, cynicznym i pełnym
niepokoju?
Uczymy się z przeszłych doświadczeń; w każdym momencie możesz odkryć osobistą
prawdę, ale czasami wiedza jaką bierzemy z nich to bycie lękliwym i nadmiernie
ostrożnym. Wiedza pozyskana z tych doświadczeń jest wtedy wprowadzana w chwili
obecnej do niekorzystnego stopnia.
Czy miałeś doświadczenia w przeszłości, które uczyniły cię lękliwym w tej chwili? Czujesz,
że odpuszczenie przeszłości i żyjąc w danej chwili można znów dać się złapać lub
rozczarować, jeśli dotychczasowe doświadczenie nie są takie same jak te z twojej
przeszłości? Odwrócona karta Podróży prosi cię być odpuścił. Przez trzymanie się,
rzeczywiście ryzykujesz, że „najgorszy scenariusz” spełni się, ponieważ zainwestowałeś
za dużo czasu, myśli i emocji w jego możliwość.
Nie jesteś już dłużej osobą, którą byłeś w przeszłości, dobrą czy złą. Ty, twoje życie,
twoje okoliczności się zmieniają. Przeszłość odeszła. Niech to się skończy, zamiast tego
napełnij te dni możliwościami. Uczyń ten dzień dobrym dniem przez dzieleniem swojej

uwagi i zainteresowania z tym co cię otacza w teraźniejszości. Jeśli teraźniejszość nie jest
tak pełna lub wspaniała jak chcesz by była, to uczyń ją taką. Dzisiaj jest dniem, który
możesz zmienić na lepszy – i także jutro.
XVIII MYŚLI
Słowa-klucze: Myśli, Rzeczywistość, Moc, Uwaga, Skupienie, Przyciąganie,
Pozytywność, Negatywność, Prawo Uniwersalne.
Kluczowe Frazy:
–Myśli tworzą rzeczywistość.
–Myśli są podstawą podświadomości.
–Nie przyśpieszaj myślenia. Bądź pewny.
–Myśli są energią.
–Energia płynie za uwagą.
–Pamiętaj o Prawie Uniwersalnym.
–Czy twój podświadomy i świadomy umysł są zgodne?
–Bądź realistą, zamiast pesymistą lub optymistą.
–Dobro i zło idą ramię w ramię.
–Zmień swój umysł. Zmień swoje życie.
–Nie spekuluj lub nie myśl nadmiernie.
–Zadawaj pytania wewnętrznemu krytykowi.
Znaczenie: Cogito ergo sum...Myślę, więc jestem.
To proste stwierdzenie , wyrażone przez Rene Descartes jest podstawową zasadą
zachodniej filozofii. Ono oznacza, że jeśli ktoś kwestionuje istnienie, sam akt wątpliwości,
a następnie kwestionowanie jest dowodem, że w rzeczy samej działa, istnieje.
Ale co jeśli ty jesteś wymysłem własnej wyobraźni lub wyobrażeniem boskiego
umysłu? Co jeśli coś innego śniło o byciu człowiekiem – albo ty tylko dlatego istniejesz,
ponieważ ktoś, coś śni o tobie? Może myślimy, że jesteśmy ludźmi? Może myślimy, że
nasz świat jest tym, czym jest, ale na poziomie kwantowym badania sugerują, że świat
wokół nas nie istnieje, chyba, że skupimy uwagę na nim. On nie staje się realny i
pozostanie płynny i zmienny, aż nadamy mu substancje, definicje i formę.
Myślisz stół lub krzesło przed tobą jest tutaj. Twoje zmysły i umysł nadają
substancje i formę i dlatego one są, ale na poziomie kwantowym stół nie istnieje dopóki
nie skupisz swojej uwagi i umysłu na nich.
Myśli tworzą rzeczywistość.
Myśl jest drugą i jedną z najbardziej dominujących i wpływających kart w talii,
myślenie, podobnie jak emocje będzie determinowało twoje życie. Twoje myśli, twój
sposób myślenia, kształtuje i tworzy świat wokół ciebie.
Co i jak myślisz jest tak prawdziwe, jak odbicie twojej twarzy, która patrzy na ciebie,
kiedy zerkasz w lustro.
Jednakże z naukowego punktu widzenia, myśli wciąż pozostają tajemnicą. Neuronaukowcy uczą się mechanizmów myśli, ale dlaczego tak się dzieje, jeszcze nie wiadomo i
można się tylko tego domyślać. Bez względu na to jak działa myśl, myślenie jest

kompleksowym procesem, który angażuje zarówno świadomy jak i podświadomy umysł i
jest rezultatem naszych zmysłów stymulowanych przez i reagujących na środowisko, w
którym mieszkamy. To jest produkt mentalnej aktywności. To jest manipulacja informacjami
w sposób, który umożliwia nam konceptualizację, zrozumienie, pracę nad problemami i
podjecie decyzji.
Myślenie jest samą podstawą świadomości i niektórzy sugerują, że bez
świadomości nie jesteśmy ludźmi.
Przeszłość: Przeszłość jest miejscem urodzenia wszystkich myśli, które mieszkają
w naszym umyśle. Nawet doświadczanie czegoś tutaj, co wierzysz, że jest
teraźniejszością, już miało miejsce. Niektórzy badacze odkryli, że podejmujemy nasz
decyzje kilka sekund przed pomyśleniem o nich. Trwa też również kilka milisekund dla
naszego umysłu, by przetworzyć to czego doświadczamy – więc zanim nasze umysły
zrozumieją dany moment, ten moment mija.
Karta Myśli, kiedy pojawia się na pozycji przeszłości, prosi abyś ty lub ktoś komu
ufasz zerknął w przeszłość po odpowiedzi. Zrobienie tego przyniesie jasność i pewność.
To mogło być coś ważnego o czym zapomniałeś, w wyniku czego twoje myślenie jest
błędne. Bądź ostrożny i nie śpiesz się w podejmowaniu teraz decyzji, ponieważ to, co
uważasz za prawdziwe i prawidłowe, może takie nie być. Myśl ostrożnie i przedyskutuj
sytuacje. Nasz zgubiony kawałek puzzla i teraz potrzebujesz zerknąć w umysł i
wspomnienia by określić, czy wszystko pamiętasz i czy pamiętasz prawidłowo.
To jest chwila by być trochę bardziej analitycznym niż zazwyczaj. Pomyśl, przerób i
pamiętaj, że możesz być pewny, ze nie podjąłeś wyboru lub decyzji opartej na fałszywych
wspomnienia, gdzie szczegóły były zapomniane lub zmienione. To, nie jest czas, by
„myśleć”, ze coś jest prawidłowe. Zamiast tego bądź pewien.
Teraźniejszość: Jak myślimy – czy myślimy w pozytywny, pewny siebie i współczujący
sposób, czy myślimy negatywnie, krytycznie i osądzająco – nadajemy energię naszemu
codziennemu życiu. Nasze myśli są energią w najprostszej i najczystszej formie, tak samo
wszystko, co ma znaczenie jest również energią, więc to nie kwestia „wiary” w szczególne
pojęcie lub ideologie, ze nasze myśli mają wpływ na nasze codzienne życie, jak również
na życie innych wokół nas. Kiedy karta Myśli pojawia się w teraźniejszości, ona
reprezentuje wzięcie całościowego podejścia do swoich myśli i zaakceptowanie, że ich
moc kształtuje rzeczywistość.
Myśli, emocje, przekonania i postrzeganie wszystko pracuje ręka w rękę z sobą.
Każde jest oddzielone od innych, ale każde również ma moc by zmienić jedną lub
wszystkie cztery. Wszystkie cztery zostały pokazane by rządzić naszą całkowitą energią.
Przyciągamy to, na czym skupiamy nasze myśli i uwagę, ale nie jest prosty
przypadek – podobne przyciąga podobne. Z energią, to jest zawsze coś więcej. Bez
względu czy wierzymy w Prawa Uniwersalne czy nie, te Prawa będą kontynuować pracę
wokół nas.
W prostych słowach jest siedem Uniwersalnych Praw. Są one następujące:
Mental – Wszystko jest mentalem. Wszystko jest energią. Wszyscy istniejemy w
rzeczywistości narodzone z tego, co tkwi w naszym umyśle lub umysłach innych. Wszyscy
urodziliśmy się w Uniwersalnym Umyśle.

Korespondencja – Jan na górze, tak na dole. Wszystko co jest w nas, mieszka na
zewnątrz. To co czujemy wewnątrz serca i umysłu, będziemy widzieć i doświadczać w
świecie wokół nas i widzieć w zwierciadle innych.

Wibracja -Nic nie jest stałe. Wszystko jest energią, a wszystko co jest energią
wibruje. Wszystko czego doświadczamy naszymi zmysłami, ma miejsce na poziomie
wibracji. Wszystko wewnątrz uniwersum wibruje do określonej częstotliwości. Podobne
wibracje będą przyciągać takie same lub podobne wibracje, podczas gdy różne wibracje
będą się odpychać.
Biegunowość – Wszystko ma swoją opozycje, a te opozycje są identyczne w swej
naturze, ale różne w stopniu. Te opozycje są obie częścią całości i bez drugiej nie są
całością.
Rytm – Wszystko przypływa i odpływa, rośnie i zmniejsza się, przemienia i
przekształca. Wszystko ma swój czas i na każdy czas przychodzi kres, jak wpływa do
czegoś innego.
Przyczyna i Efekt – Nic nie dzieje przez przypadek. Wszystko wydarza się z
jakiegoś powodu, obojętnie czy znanego czy nieznanego. Na każdą akcje będzie reakcja,
czy to będzie nasze działanie czy działanie innych.
Płeć – Wszystko zawiera zarówno elementy męskie jak i żeńskie.
Te Uniwersalne Prawa wpływają na nasze życie i nie istniej tylko jedno Prawo
pracujące w naszym doświadczeniu. One wszystkie pracują razem i tkając każdą chwilę w
zgodzie, jak gdyby nasze życie było jakąś kosmiczną tkaniną.
Czy potrafimy to sobie wyobrazić, czy nie, te Uniwersalne prawa są podstawą
naszego życia i egzystencji. Mając to na uwadze, to staje się powodem, że powinniśmy
pamiętać i być świadomi, że my jesteśmy mistrzami tkactwa i kontroli w naszym własnym
warsztacie tkackim i niciach.
Pamiętaj, nie ma znaczenia jak bardzo chcesz zamanifestować szczególne wynik
na świadomym poziomie, jeśli twój podświadomy umysł myśli, czuje i wierzy w coś
przeciwnego. Jeśli twoja podświadomość jest pełna myśli o porażce leku lub wierzy, ze nie
zasługujesz na to co pragniesz, wtedy twoja ogólna energia będzie różna od tego kim
jesteś.
Podobnie do oceanu, nasza powierzchnia może odzwierciedlać pełny spokoju
pokój, podczas gdy głęboko poniżej są mroczne i ukryte prądy, które mogą wciągnąć cie
w dół – a ponieważ myśli, które są zamknięte w podświadomym umyśle są bardziej
głębokimi korzeniami wewnątrz twoje psychiki, twoja wibracja będzie odzwierciedlać te
podświadome myśli, na dobre lub złe.
Więc czy możesz zapytać, jeśli dana osoba nie ma świadomości co tkwi w jej
podświadomym umyśle, chyba, ze to manifestuje się w specyficznych wzorach zachowań
w teraźniejszości, jak może on lub ona mieć władze nad podświadomymi myślami i

zachowaniami, które one powodują?
Odpowiedzią jest to, zamiast skupiać się na tym nad czym nie mamy kontroli, raczej
zrozum, że masz nieograniczony potencjał i pozwól nasionom nowego sposobu myślenia
zapuścić korzenie.
Nieuświadomione myśli , na przykład, mogą tracić swoją moc i zdolność
napędzania negatywnego podejścia przez prostą akceptację, że dobro i zło idą ręka w
rękę. Chociaż, zamiast myśleć w kategoriach czarni-białych, opartych na na osądzaniu, ze
coś nie może być negatywne i musi być pozytywne, płyń przez życie ze świadomością, że
zawsze będzie pozytywna nagroda i negatywna konsekwencja do każdego doświadczenia
i musisz wziąć odpowiedzialność za swoją rolę. Zamiast być optymistycznym lub
pesymistycznym, bądź realistycznym. Przyjmij sposób myślenia, że obejmujesz całość,
zamiast albo/albo.
Istnieje srebrne obramowanie każdej burzowej chmury. Pamiętaj poszukać jej.
Istnieje coś dobrego do nauczenia się z każdej porażki. Spróbuj się nauczyć. Istnieje
przewoźnik, któremu trzeba zapłacić. Bądź przygotowany i chciej zapłacić swój rachunek.
W ten sposób możemy przyjąć złe z dobrym i dobro ze złym, a znajdziemy się w
centralnym miejscu, gdzie oba spotykają się w pokojowej akceptacji, zamiast oczekiwać,
że częściowy wynik jest jedynym wynikiem, który zabierze nas tam gdzie chcemy lub
potrzebujemy być. Wtedy możemy zobaczyć, że nie ma nic złego w byciu pesymistycznym
lub optymistycznym, nie ma nic złego w czuciu czasami optymizmu i pesymizmu. Nasza
wibracja nie ma być statyczna. Ona zmienia się, jak my się zmieniamy. Przypływy i
odpływy, przyczyna i skutek: dążenie do jakiegokolwiek wyniku zaoferuje momenty obu.
Jet też dobrze zrozumieć, że za każdym razem, kiedy serce i umysł są szczególnie
obiektywnie, jesteś prawdopodobnie doświadczać zarówno chwil błogosławieństwa i chwili
terroru, jak twoje myśli wahają się z jednego do drugiego – w tył i w przód, w przód i tył.
Bądź świadomy i pomny swoich myśli i ich wpływu oraz kształtuj swój umysł w działaniu w
harmonii z Uniwersalnymi Prawami, a zaczniesz widzieć, jak twoje myśli działają i
manifestują się w twojej rzeczywistości.
Jeśli kiedykolwiek zmieniłeś swoje myślenie o czymś, będziesz, że tak możesz
zmienić wszystko. Znów, na dobre lub złe, zmiana myśli możesz zmienić twoje życie w
jednej chwili.
Karta Myśli w teraźniejszości reprezentuje czas by rzeczywiście widzieć i doceniać
moc myśli, które tkwią w tobie.
Przyszłość: Karta Myśli na pozycji przyszłości jest prostym przekazem. Czasami
najlepszą drogą osiągnięcia przyszłego wyniku, którego pragniemy jest nie myśleć o nim,
jeżeli nie jest to konieczne. Mniej oznacza więcej. Nie próbuj rozważać i spekulować w tym
czasie. Zamiast napełniać swój umysł myślami „co jeśli” i „może”, po prostu określ swoje
intencje, naucz się czego potrzebujesz w celu osiągnięcia celu, jakiego pragniesz i pozwól
sobie przestać myśleć, a po prostu rób to, co potrzebujesz by było zrobione. Kiedy zrobisz
to, co miało być zrobione, zrobisz krok w tył i skupisz się swoje myśli na czymś
innym...lubisz dobrą zabawę.
Karta Myśli w przyszłości mówi, „Nie potrzebujesz myśleć tak dużo!”. Po prostu to
zostaw.
Potencjalne blokady: Czasami wiemy dlaczego tak myślimy; doświadczyliśmy chwili lub

wielu chwil, które są podstawą myśli w naszej głowie, a my możemy pracować by
zmniejszyć negatywny wpływ, jaki mogą mieć na nasze życie. Jednakże czasami nie
wiemy, dlaczego tak myślimy. One po prostu tam są. Czy one są rezultatem wystawienia
na społeczeństwo oparte na mediach, które działa na negatywnych porównaniach? Lub są
to głosy w naszej głowie naszych rodziców lub innych wpływowych członków rodziny?
Czasami, nie rozumiemy podświadomych myśli, uczuć i przekonać, które powodują wzrost
przykrych, krytycznych osądzających lub wątpiących głosów w naszej głowie, szczególnie
kiedy doprowadziliśmy do tego, co uważamy za szczęśliwe życie.
Kiedy karta Myśli pojawia się odwrócona symbolizuje, że potrzebujemy
zakwestionować negatywny i krytyczny umysł, kiedy powstaje. Zapytaj siebie, dlaczego
skupiasz się na myślach, które wypełniają twój umysł i tworzą trajkot. Jeśli myśli krążą
wokół ciebie, spróbuj zadać sobie pytania: Czy te myśli są ważne? Jakie mają podstawy?
Jeśli tak, to może czas zajrzeć do środka by określić czemu je mamy.
Natomiast jeśli nie mają podstaw, najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić zmienić
swoją uwagę. Nie pozwól im, by stały się trwałymi myślami, które z kolei mogą stać się
słowami i przekonaniami, które ci nie służą. Jeśli trajkot w twoim umyśle jest przykry i
krytyczny lub pełen lęku i wątpliwości on będzie wpływał na to, jak przejdziesz przez życie.
Może nawet powstrzymać cię przed osiągnięciem wyniku jaki najbardziej pragniesz.
W każdym razie, kiedy krytyczny lub potępiający wewnętrzny głos mówi, nie ma
realnego sposobu na ukrycie go. Wszystko co możemy zrobić to rzucić światło na myśli
stojące za głosem, by je zrozumieć i wtedy je zmienić lub usnąć. Z kolei czyniąc to
uciszymy głos. Jeśli to nie pomoże, wtedy czasami alternatywą jest roztargnienie. Kiedy
twój wewnętrzny głos jest krytyczny lub osączający, zrób coś co odwróci skupienie i daj
mu coś bardziej produktywnego i korzystnego od trajkotania.
W tym właśnie sposobie afirmacja, radosna aktywność i pozytywne, społeczne
otoczenie może być korzystne. Afirmacje i aktywność służą do przekierowania uwagi na
bardziej pozytywne myśli, podczas gdy końcowo pomagają nie karmić negatywnych myśli.
To jest jednak dość trudne by wygnać negatywny, krytyczny umysł, gdy jesteśmy
otoczenie przyjaciółmi lub rodziną, którzy podsycają lub karmią negatywizm. Dla swojego
dobrego samopoczucia rozejrzyj się po kręgu przyjaciół, rodziny i kolegów z pracy i
zauważ jak oni wyrażają własne myśli. Czy mają tendencje do przykrych porównań? Czy
oni kpią, osądzają lub potępiają tych, którzy myślą w odmienny sposób?
Nawet jeśli kochamy ludzi, którzy są w naszym życiu, oni nie zawsze są dobrzy dla
nas. Kiedy staniemy się świadomi tego, może się okazać, ze jedynym sposobem by wrócić
na drogę uzdrowienia, pozytywnego myślenia jest ograniczenie wystawiania się na wpływ
tych, którzy skupiają się na negatywach.
Kiedy karta Myśli pojawia się odwrócona w twoim odczycie, słuchaj swojego umysłu
i zrozum jaką on odzwierciedla prawdziwą naturę twoich myśli. Zapytaj siebie czy te myśli
są mile witane, czy potrzebujesz je zmienić. Wsłuchaj się uważnie co twój wewnętrzny
głos mówi do ciebie i o tobie – i wiedz, że jak bardzo poza gadaniem te myśli mają moc
kształtowania twojej rzeczywistości.

XIX EMOCJE

Słowa-klucze: Emocje, Uczucia, Emocjonalna Szczerość, Pozytywne Emocje, Negatywne
Emocje, Potwierdzenie, Akceptacja, Ekspresja.
Kluczowe Frazy:
–Wszystkie emocje są potrzebne.
–Jak twoje uczucia wpływają na ciebie?
–Użyj swoich uczuć by poprawić sytuację.
–Uważaj na wiadomość za uczuciem.
–Jesteś pozytywną czy negatywną osobą?
–Nie przesądzaj teraźniejszości opierając się na przeszłości.
–Praktykuj docenianie swoich uczuć.
–Napełnij swój dzień śmiechem.
–Pozytywne emocje otwierają cię na naukę.
–Represyjne emocje tworzą chorobę.
–Określ symptomy emocjonalnej represji.

Znaczenie: Karta emocji jest trzecią z ośmiu kart wpływów reprezentujących wpływ, jaki
mają twoje uczucia i emocje na twoje decyzje.
„Pozytywne” uczucia i emocje, które mają największy wpływ na nas to miłość,
radość, wdzięczność, pokój i spokój, nadzieja, inspiracja, uciecha, duma, podziw i
ciekawość. Również czujemy gamę „negatywnych” emocji, z których podstawowymi
przykładami będą lęk, wściekłość, niesmak, zazdrość, smutek, rozpacz, strata i nienawiść.
Kluczem wiadomości karty Emocji jest to, że emocje nie są nigdy dobre lub złe.
Wszystkie są konieczne i każde bez wyjątku emocja i doświadczenie ma zarówno
pozytywny i negatywny element w swojej naturze. Pozytyw i negatyw istnieje we
wszystkim co płynie w nas, obojętnie czy jest to myśl, przekonanie, doświadczenie, czy
emocja.
Kiedy trzymasz jeden, nieoznaczony magnes w swojej ręce i spoglądasz na niego,
czy możesz określić różnice między negatywnym a pozytywnym polem? Nie, nie możesz.
W ten sam sposób, negatywne emocje są nie do odróżnienia od pozytywnych emocji.
Negatyw jest biegunowo przeciwne do pozytywnego i jak wiele biegunowych ekstremów,
to nie oznacza dobrego i złego. One są po prostu przeciwstawne w stosunku do siebie, a
oba pola są konieczne dla nas, by funkcjonować w całościowy i zdrowy sposób.
Bez doświadczania ciężkich emocji nawiązujących do bólu i dyskomfortu,
moglibyśmy stać się tak pozytywni, że stalibyśmy się beztroscy i ignorujący sygnały
zagrożenia i znaki ostrzegawcze dookoła nas. Możemy stać się tak zajęci śmieniem i
zabawą, że idziemy tuż przy krawędzi, ponieważ nie zachowujemy czujności i nie widzimy
lub nie czujemy nadchodzącego niebezpieczeństwa. To jest emocjonalna odpowiedź po
„upadkach”, które nas uczą i albo śmiejemy się z tego albo wybieramy winienie lub
potępienie. Czy czułeś wściekłość na swoje niedbalstwo, winiłeś kogoś innego za to, że
nie postawił dużego znaku ostrzegającego przed niebezpieczeństwem, lub czy śmiałeś się
i przyjąłeś to jako przypomnienie by być bardziej ostrożnym w przyszłości? Emocje , które
czujemy rzucają światło lub przygniatają nasze myśli, wierzenia i postrzeganie.
One nadają im moc.

Mówimy, że pozytywne emocje otwierają nasze skupienie i inspirują do bycia
ciekawy, do nauki i przechowywania informacji. Negatywne emocje skupiają i zawężają
naszą uwagę, by przekonać nas, ze mamy do czynienia z problemem. Ale uczucie radości
może uczynić nas ślepymi na znaki ostrzegawcze, tak jak lęk i wściekłość może uczynić
nas ślepymi na możliwości i doświadczenia, które przynoszą radość. Mówią, że miłość jest
ślepa i może uczynić nas ślepymi na wiele rzeczy, którym powinniśmy się poświęcić, ale
boimy się, bo to może nas postawić w miejscu, w którym ryzykujemy związek.
Podczas gdy możemy doświadczać wściekłości, kiedy ktoś przekracza nasze
granice, emocje mogą służyć nam, by zapewnić rozmach, którego potrzebujemy, by
zakończyć toksyczny związek. W ten sam sposób lęk może nam służyć by ostrzec przed
bliskim niebezpieczeństwem, co z kolei ustrzec nas przed zranieniem. Kiedy czujemy żal,
oferujemy możliwość przewartościowania i wyznaczenia celów oraz działania by je
osiągnąć. Kiedy doświadczamy zazdrości, możemy zobaczyć to, jako zaproszenie do
spojrzenia wgłąb i określenia zaniedbać wobec siebie lub braków albo nierównowagi w
naszych związkach. W ten i wiele innych sposobów negatywne emocje mogą mieć
pozytywne wpływy, by pomóc nam zobaczyć, co jest niewłaściwe w naszym życiu, a nawet
jak to może nas określać.
Emocje, zarówno pozytywne jak i negatywne oraz pozytywne i negatywne aspekty
każdej emocji z osobna, mogą mieć wielki wpływ na podejmowanie przez nas decyzji, w
zależności od nacisków emocjonalnych, które są tworzone w każdym doświadczeniu.
Emocje, które czujemy grają fundamentalną rolę w zachowywaniu wspomnie. Spotkanie,
które pozostawia w nas letnimi najprawdopodobniej będzie zapomniane, podczas gdy to,
które pobudziło intensywne emocje będzie zapamiętane dużo dłużej. Jeśli te emocje są
powtarzane z jednego doświadczenia na następne, one mogą doprowadzić do powstania
emocjonalnej odpowiedzi, która wpływa na teraźniejszość. One również mogą
doprowadzić do przekonania, że powtarzające się doświadczenie będzie generować ten
sam emocjonalny wynik.
Jeśli doświadczasz intensywnych uczuć związanych ze szczególnym wydarzeniem
– na przykład, intensywny lęk zmieszaną z emocją, którą czujesz jeśli masz skoczyć ze
spadochronem z samolotu – to to prawdopodobnie nie zapomnisz nigdy tego uczucia lub
chwili, która je zainspirowała. Jednakże, aktywność tak zwyczajna jak wieszanie
wypranych ubrań nie jest prawdopodobnie związana z żadnym intensywnym uczuciem
wystarczającym by zapamiętać w każdym szczególne na przyszłość – chyba, że byłeś
uprowadzony przez obcych, kiedy wieszałeś swoją bieliznę do wyschnięcia.
Nasze emocje pomagają nam ocenić nasze doświadczenia. Stad my używamy tych
emocjonalnych ocen by zobaczyć i rozważyć nasze opcje, podjąć decyzje i kierować
naszymi działaniami. Nasze emocje, tym samym, nie są dobre lub złe. To jak
wykorzystujemy je i pozwalamy wpływać na nasze myśli, przekonania i postrzeganie, albo
spowalnia nas albo rozświetla nas.
Przeszłość: Kiedy karta Emocji pojawia się na pozycji przeszłości, ona reprezentuje nasz
przeszłe doświadczenia, które miały wpływ na twoje uczucia i emocjonalny stan w
teraźniejszości. Jak przeszłość ukształtowała twoją emocjonalność? Bez osądzania lub
potępiania siebie daj sobie chwilę by spojrzeć w tył w szczery sposób i określić, czy
uważasz siebie za bardziej szczęśliwa, wściekłą, winną lub pełną lęku osobę.
Kiedy napędzają negatywne emocje, takie jak wina, wściekłość i lęk ludzie

prawdopodobnie postępują bardziej w samo-sabotujący sposób. Osoba z poczuciem winy
może często martwić się, że jej sukces lub pragnienie bycia szczęśliwym zabierze innym
lub sprawiają, że pojawią się egoizm i chciwość. Podczas, gdy pragnie szczęścia, często
nie wierzy, że na nie zasługuje. Większość typowych wściekłych osób może podejmować
szybkie decyzje, często bez przemyślenia spraw lub wzięcia pod uwagę innych, którzy
mają również tendencje do przypisywania sobie winy, jeśli sprawy pójdą źle. W
międzyczasie, pełna lęku osoba może nadmiernie myśleć o sprawach, ukrywając się za
wątpliwościami i niepewnością lub unikając decyzji – albo nawet nie działając wcale – jeśli
i kiedy to możliwe.
Dla kontrastu, generalnie ci, którzy są szczęśliwi mają zwykle otwarte umysły. Mają
tendencje do podejmowania swoich decyzji spokojnie, z pewnością siebie i w relaksacyjny
sposób; są bardziej w podróży niż w przeznaczeniu. Oni są szczęśliwi płynąc z prądem i
ufają, ze osiągną wynik, który im się spodoba, nawet jeśli nie jest tym, czego się
spodziewają.
Twoje doświadczenia w przeszłości, razem z tym jak na nie odpowiedziałeś
emocjonalnie będą często predysponować cię do czucia i reagowania w szczególny
sposób, kiedy pojawi się podobna sytuacja. Czasami, twoja emocjonalne uprzedzenia
dadzą rezultat przesądzania o sytuacji i podejmowania decyzji z wyprzedzeniem. W tym,
przypadku, możesz rzeczywiście działać w sposób, który da emocjonalny wynik jakiego
się spodziewasz.
Kiedy karta Emocji pojawia się na pozycji przeszłości, ona symbolizuje potrzebę
określenia emocjonalnych uprzedzeń i swojego emocjonalnego umysłu by określić, co
pracuje dla ciebie, a co przeciw tobie.
Teraźniejszość: Kiedy karta Emocji pojawia się w pozycji teraźniejszości, ona
reprezentuje potrzebę nauki rozpoznawania i zrozumienia swoich emocji. Ona symbolizuje
ważność pracy z i zarządzania swoimi uczuciami – nie kontrolowania ich, ale zrozumienia
ich, zaakceptowania oraz pozwolenia płynąć im i kształtować naturalnie.
Co mówią ci twoje uczucia?
Jeśli czujesz się spokojny i spełniony, zapytaj siebie, czy czujesz te pozytywne
emocje. Znając i rozpoznając powody będą nie tylko wzrastać uczucia doceniania i
wdzięczności, ale również zrozumienie, czemu czujesz spokój umożliwi ci zachowanie
spokoju na dłużej – lub pójdziesz w kierunku spokojnego stanu w czasie wzrastającego
stresu.
Jeśli czujesz się zainspirowany, to czemu? Co sprawiło, że poczułeś się
zainspirowany? Znów, czy miało to pozytywny wpływ, szczególnie jeśli możesz się
nauczyć używać negatywnych emocji, by poczuć się w kreatywny i produktywny sposób.
To wielka korzyść zauważać swoje pozytywne emocje, jak ta świadomość pozwala
ci zarówno poznawać moment, z którego wyrastają dobre uczucia i zapewnić środki by
odwracać swoje skupienie od tych negatywnych emocji, które mogą tylko być zmniejszone
w czasie.
Z drugiej strony, jest korzystne rozważyć również powody czucia większości
negatywnych emocji. Jeśli czujesz się wściekły, zapytaj siebie „Dlaczego?”. Co
potrzebujesz zrobić w celu rozwiązania lub przepracowania wściekłości? Czy jest ona
proporcjonalna do sytuacji?
Jeśli czujesz niepokój, to czemu? Co wywołuje twój niepokój? Czy jest zawsze

obecny w tle w formie stresu? Czy jest aspekt w twoim życiu, taki jak dieta, wzorce snu lub
presja pracy, które podnoszą poziom stresu i z kolei wzmacniają twój niepokój?
Znanie i zrozumienie rzeczy, które sprawiają, że czujesz się bardziej spokojny lub
szczęśliwy daję ci środki do odwrócenia swojej uwagi, kiedy potrzebujesz. A nauczenie się
rozpoznawania sytuacji, które mogą wywołać twoją wściekłość lub lęk może pomoc ci
nauczyć się unikać tych sytuacji lub przepracować je w bardziej prosty sposób, kiedy
sytuacje są nie do uniknięcia.
Możesz również odkryć, ze jest korzystne tworzyć dywersje w czasie , kiedy
doświadczanie emocji, które rozpoznajesz jako problematyczne lub niezdrowe.
Na przykład, jak poradzić sobie z czuciem trudnych emocji, jeśli nic nie możesz
zrobić by zmienić swoje okoliczności? Jedyną strategią jest zmiana skupienia w sytuacji, a
robiąc to, zmieniasz prąd emocji.
Jak radzić , kiedy jesteś zbyt wściekły lub przestraszony, że cały spokój i rozsądek
uciekł? Możesz znaleźć ujście, takie jak doświadczanie głębokiego oddychania, pisanie
pamiętnika lub rzucanie farby na płótno. Spróbuj wyjść na spacer lub pobiegać. Zrzuć
wagę. Uderzaj w poduszkę. Wezwij przyjaciół by porozmawiać o tych sprawach. Kop w
ziemi. Chwyć aparat i wyjdź na zewnątrz oraz skup swoją uwagę gdzie indziej.
Kluczem nie jest zaprzeczanie tego, co czujesz, lub kontrolowanie tego, ale
zmienienie skupienia swojej uwagi na czymś innym, aż intensywność początkowych
emocji opadnie, a ty możesz zacząć pracować nimi. Kiedy odzyskasz trochę spokoju,
możesz spojrzeć na swoje uczucia, spojrzeć na sytuację, która je wywołała, a wtedy
pracować nad rozwiązaniem jej z mniejszym prawdopodobieństwem, że zrobić coś, czego
później możesz żałować.
Znów, to ważne by zrozumieć, że to co czujemy jest często reakcją na to, co
doświadczyliśmy i może być przesłaniem, aby zareagować na działanie – ale czasami,
szczególnie jeśli nasza przeszłość była bardziej reagująca niż odbierająca, możemy
nadmiernie reagować i i tworzyć sytuacje, gdzie rozwiązanie jest zbyt trudne, jeśli nie
niemożliwe. Konflikty są często bezpośrednią konsekwencją nieporozumień. Zrozumienie
– włączając w to zrozumienie swoich własnych emocji – przynosi jasność i możliwość
rozwoju i uzdrowienia.
Uczyń codzienną praktyką dawanie sobie chwili na rozpoznanie swoich emocji i
uhonorowanie ich przez zrozumienie bardzo użytecznych informacji, jakie zapewniają.
Przyszłość: Kiedy karta Emocji pojawia się w pozycji przyszłości, ona przynosi bardzo
prosty przekaz: Śmiej się! Przyszłość jest tworzona teraz, więc jeśli chcesz tworzyć
przyszłość, która jest pełna szczęścia i radości, napełnij swoje teraźniejsze dni śmiechem.
Nie potrzebujesz powodu do śmiechu. Nie potrzebujesz nawet obietnicy. Tylko rozejrzyj się
wokół siebie i śmiej się, nawet jeśli to wydaje się trochę niewłaściwe. Dlaczego? Ponieważ
śmiech to zdrowie. Śmiech inspiruje. Śmiech tworzy pozytywne emocje. Bądź radosny i
pozwól swojemu śmiechowi rozbrzmiewać.
Potencjalne Blokady: Kiedy karta Emocji pojawia się odwrócona ona symbolizuje, że
potrzebujemy określić powszechne symptomy emocjonalnej opresji w swoim życiu.
Opresyjne emocje mogą mieć realny i trwały wpływ na nasze ciało, umysł i ducha. One nie
mogą nie tylko zmniejszyć wartość naszego życia i naszych związków z innymi, ale
potencjalnie nawet skrócić nasze życie.

Jedną z najbardziej powszechnych oznak emocjonalnej represji jest odkrywanie jak
odpowiesz na dane pytanie: :Jak się dziś masz?”.
Ponieważ mamy większy szacunek do politycznej poprawności niż emocjonalnej
szczerości, najczęściej uśmiechamy się i odpowiadamy, „Dobrze. A ty?”, nawet jeśli
jesteśmy emocjonalnie złamani i płaczemy w środku.
Emocjonalne wybuchy i emocjonalna szczerość są źle widziane. Emocjonalna
szczerość i wrażliwość są postrzegane jako słabość, podczas gdy emocjonalne wybuchy
są symptomem utraty kontroli. Ale kontrolowanie emocji również nie jest zdrowe. My
doświadczamy swoich emocji z dobrego powodu i kiedy my tłumimy emocje by
kontrolować to, co czujemy, wybieramy odłączenie się od nas samych. W rezultacie,
przyjm ujemy zachowania, które mogą mieć poważne konsekwencje dla naszego umysłu,
ducha i ciała.
Nieszczęśliwie, nasze emocje nie zmieniają się lub odchodzą tylko dlatego, ze tak
chcemy. Podczas gdy możemy udawać, że nie czujemy, zaprzeczanie emocjom nie
oznacza, ze ich nie czujemy. To tylko oznacza, że je ignorujemy – co może być szkodliwe.
Teraz może być czas, kiedy emocje potrzebują być odłożone, ale nigdy nie powinny być
ignorowane lub traktowane jako nieważne.
Nadmierne jedzenie, nałogi narkotykowe i alkoholowe, udawanie i zaprzeczanie, że
wystąpiło doświadczenie, każdy tym kompulsywnych zachować, włączając w to
kompulsywne ćwiczenie, zaburzenia odżywiania, cięcie, ucieczka w fikcyjną rzeczywistość
komputerowych gier, książek lub telewizji, pracoholizm, unikanie głębokich i znaczących
rozmów oraz ukrywanie się za maską „pokoju, miłości i światła' – wszystkie te rzeczy są
zachowaniami, których możemy użyć do ukrywania naszych emocji.
Możemy używać tych zachować, by ukrywać nasze emocje, ale nie możemy
zaprzeczać lub kontrolować uch. To co czujemy znajdzie sposób by być wyrażonym, a jeśli
nie zrobimy to przez ukierunkowaną rozmowę, może zamanifestować się w naszym ciele i
naszym zachowaniu.
Kilka oznak, ze możesz tłumić swoje emocje, włączając w to przesadne reagowanie
na lustrzane problemy, traktowanie zewnętrznych wydarzeń i spraw jako bardziej ważne
niż osobiste sprawy, intelektualizowanie i lekceważenie emocji, odsuwanie na bok
oczywistego braku szacunku lub nieuprzejmości i mówienie, że to nie ma znaczenia, kiedy
powinno mieć i ma, opóźnianie emocjonalnej odpowiedzi, depresja, niepokój i stres.
Fizyczne oznaki włączając w to napięcie, szczególnie w szczęce i ustach, a także w
brzuchu, gardle i barkach.
Jeśli karta Emocji pojawia się odwrócona w twoim odczycie, to poproś siebie o
trochę emocjonalnej szczerości. Zajrzyj w głąb i określ czy pozwalasz sobie czuć, czy
próbujesz kontrolować lub zaprzeczać swoim uczuciom. Jeśli to ostatnie, teraz jest czas
by wybrać zdrową ścieżkę poznania, akceptacji i pozwolenia płynięcia uczuciom
XX PRAGNIENIA
Słowa-klucze: Pragnienia, Chęci, Marzenia, Ambicje, Cele, Koszty, Ciąża, Manifestacja,
Konsekwencja, Samolubstwo.
Kluczowe Frazy:
–Czego pragniesz najbardziej?

–Jak mocno chcesz tego?
–Pragnienie wymusza działanie.
–Spróbuj czegoś innego.
–Wielkie oczekiwania. Wielkie rozczarowania.
–Osadź swoje pragnienia w rzeczywistości.
–To, czego pragniesz ma swoją cenę.
–Myślenie życzeniowe.
–Czy twoje chęci znikły albo zmieniły się?
–Pozwól sumieniu być twoim przewodnikiem.
–Pragnienie czegoś kosztem czegoś innego.
–Samolubne pragnienia odzwierciedlają braki wewnętrzne.
Znaczenie: Pragnienie – to chęć lub tęsknota za czymś. Pożądanie lub tęsknienie za
czymś jest pragnieniem. W prostych znaczeniach, pragnąć to chcieć czegoś. Pragnienie
jest czwartym wpływem na wybór, a kiedy pojawia się w twoim odczycie, to prosi, byś
odkrył swoje pragnienia i zapytał czego chcesz – i jak bardzo tego chcesz.
Co jesteś skłonny zrobić by zaspokoić swoje pragnienie?
Czyż pragnienie nie jest korzeniem wszelkiego cierpienia? Wiele religijnych tekstów
stwierdza, ze pragnienie jest czymś co korumpuje ludzkość i oślepia na prawdziwy cel.
Jednakże, pragnienie jest stanem umysłu, który zmusza do działania i robienia
czegokolwiek, co czujemy, że jest konieczne, by zaspokoić pragnienie, ponieważ wiemy,
że odczujemy przyjemność lub będziemy nagrodzeni spełnieniem pragnienia.
Na przykład, pragniesz szklanki wody. Jest gorąco. Jesteś spragniony. Jednakże,
jesteś w środku ogrodu, pokryty błotem i potem, a podłoga w domu jest świeżo wymyta.
Jak bardzo chcesz szklanki wody? Co jesteś skłonny zrobić by mieć tą szklankę wody?
Ty możesz prawie poczuć zimno, które spływa w dół po gardle, zwilżając spieczone,
wyschnięte gardło. Wiesz ze jest to miłe, ale dostanie szklanki wody wiąże się z
odłożeniem narzędzi, przerwania pracy, oczyszczenia się, zdjęcia zabłoconych butów,
wejścia do środka, wzięcia szklanki, napełnienia szklanki, wypicia wody, a potem
założenia ubłoconych butów z powrotem przed wróceniem i zaczęciem od nowa pracy.
Jak bardzo chcesz szklanki wody? Jak bardzo pragniesz jej? Czy chcesz jej
wystarczająco, by przerwać i zrobić to, co potrzebne, by ją dostać teraz – lub jesteś
bardziej skłonny poczekać aż zadanie przed tobą będzie skończone? Poczekanie też
może mieć konsekwencje?
To jest pragnienie w działaniu.
Pragnienie w działaniu oznacza wierzenie, że konkretny wynik jest dobry; jest wart
naszego pragnienia. Ono oznacza ocenienie czegoś jako ważne i dlatego warte naszego
wysiłku i czasu.
To jest pragnienie, które napędza nas by ustalić cele i wtedy dążyć do nich. To jest
pragnienie, które inspiruje nas, by trwać długo po tym, jak inni mogli się poddać.
Pragnienie, które motywuje cię. Napędza cię. Zmusza do działania, podjęcia ryzyka i
poświęcenia się z uśmiechem.
Przeszłość: Kiedy karta Pragnienia pojawia się na pozycji przeszłości reprezentuje
przeszłe pragnienia i nadzieje, które motywowały cię, a to z kolei przesunęło cię, gdzie

jesteś teraz. Czy zrealizowałeś swoje pragnienia, to znaczy cele? Lub czy one poległy
przy drodze, ponieważ zmieniłeś swoją mentalność lub poddałeś się?
Czy jest coś, za czym nadal tęsknisz, ale boisz się spróbować? Powtarzasz sobie
od czasu do czasu, że nie możesz tego mieć? W takim razie, czy powody są ważne? Albo
nie mają podstaw i są to tylko wymówki? Teraz jest czas, by poświęcić się pragnieniu,
przewartościować i określić co jest warte zatrzymania, lub jeśli jest na to czas
odpuszczenia i ruszenia dalej.
Miałeś porażkę w osiąganiu szczególnego pragnienia w przeszłości i teraz wahasz
się przed spróbowaniem ponownie? Być może wtedy nie był odpowiedni czas. Miałeś inne
pragnienie, które było większe. Teraz, jednakże, karta Pragnienia w pozycji przeszłości
reprezentuje danie czemuś drugiej szansy, szczególnie jeśli twoje pragnienie nie znikło
przez ten czas. Tylko pamiętaj by ustalić, czy to jest coś, czego pragniesz wystarczająco,
by pracować na to, lub czy jest to tylko śnienie na jawie.
Teraźniejszość: Kiedy karta Pragnienia pojawia się w teraźniejszości sugeruje, ze jest to
by osadzić swoje pragnienia w rzeczywistości, tu i teraz. Zapytaj siebie, czy obecne
pragnienie jest realistyczne czy nierealistyczne. Czy metody jakie wkładasz w realizację
swojego pragnienia są realistyczne czy nierealistyczne? Prawo Obfitości mówi, że
wszystko co otrzymujemy musi być dane w równej mierze. Więc jeśli spodziewamy się lub
chcemy określonego wyniku, ale nie jesteśmy skłonni działać, jest to nierealistyczne
pragnienie, ponieważ Prawo Obfitości nie działa w jedna stronę. Dlatego równa wymiana
energii jest wymagana, by zamanifestowało się to, czego pragniemy.
Na przykład, jeśli pragniesz nowej sofy, potrzebujesz pieniędzy lub innego
akceptowalnego sposobu płatności. Możesz znać właściciela sklepu, a wtedy on może
pozwolić ci zapracować na nową sofę, ale on prawdopodobnie nie da ci jej za darmo, tak
długo, ze sofa nie straci dla niego wartości – a prawdopodobieństwo wystąpienia tego, jest
gdy sofa ulegnie uszkodzeniu w taki sposób, że uczyni ją nieużyteczną. Jeśli sofa jest
zniszczona i nieużyteczna, czy wciąż ją chcesz? Może wiesz, jak naprawić sofę? Być
może zniszczone i zleżałe rzeczy są twoimi celami i spełnieniem twoich oczekiwań. Jeśli
twoje oczekiwania są małe i jesteś skłonny spędzić swój czas na polowanie z jednego
sklepu meblowego do innego w celu złapania okazji z zalegających lub uszkodzonych
mebli, wtedy najprawdopodobniej nie będziesz rozczarowany.
Jednak nie popełniaj błędu wierząc, ze twoje pragnienie zamanifestuje się za
darmo. Ty wciąż wymieniałeś energię przez zainwestowanie czasu, benzyny i energii w
swoich poszukiwaniach. Nawet pragnienie uzyskania darmowego mebla potrzebuje
działania, a to działanie jest kosztem.
W prawie każdej sytuacji, jeśli chcesz markowej, nowej i nieuszkodzonej sofy
będziesz potrzebował pieniędzy, by zapłacić za nią. Możesz brać nadgodziny, lub obejść
się bez obiadu i kawy, którym cieszyłeś się w kawiarence na dole.
Albo możesz wierzyć i być przekonany, że pieniądze zamanifestują się i pójdziesz
kupić sofę, jeśli i kiedy przyjdą. Pieniądze są tutaj i zamanifestują, zależy w co i jak
wybierasz, by wierzyć; taka jest droga obfitości. Jednakże jeśli wierzysz, ze wygrana na
loterii do ci możliwość kupienia nowej sofy, której pragniesz, wciąż musisz uczynić wysiłek,
by pójść do sklepu, kupić wygrywający los, wydać pieniądze na kupienie biletu, a
prawdopodobnie porządnej liczby biletów na solidne podstawy zwiększenia swoich szans
wygrania, ponieważ obfitość nie pracuje pod twoje dyktando. To mogą być tygodnie,

miesiące, a nawet lata zanim doświadczysz wygranej wystarczającej by kupić sofę, którą
pragniesz mieć obecnie.
Czy pragnienie wygrania na loterii jest nierealistycznym pragnieniem? To twoja
decyzja, ale przez czas, gdy wygrywasz dodatkowe pieniądze, mógłbyś bardziej
prawdopodobnie zarobić pieniądze jakich potrzebujesz przez pracę w nadgodzinach przez
kilka tygodni lub odpuszczenie sobie kawy i obiadu w kawiarni. Drugi sposób jest
osadzany w rzeczywistości tu i teraz.
Jeśli chodzi o realność twoich pragnie, jest mądre zaakceptować, ze niektóre twoje
pragnienia mogą nie być warte podjęcia działać, ponieważ one mogą być życzeniowym
myśleniem i niczym więcej. Podczas gdy czterdziestoletnie żony żyjące w Australii mogą
pragnąć intymnego związku z żonatym, trzydziestoletnim gwiazdowym filmowym, który
żyje na drugiej półkuli, ich pragnienie intymności nie może być osadzone w rzeczywistości.
Podczas gdy one mogą być zdolne spotkać gwiazdę pewnego dnia, uścisnąć i zrobić
sobie zdjęcie, poza tym, jeśli będą próbować działać, by zrealizować swoje marzenie
mogą skończyć w więzieniu.
Również, nawet jeśli nasze pragnienie jest realistyczne, ono wymaga motywacji,
intencji i działania do zamanifestowania się. W przeciwnym razie, ono pozostanie niczym
więcej jak pięknym marzeniem. Możesz pragnąć czegoś więcej niż czegokolwiek innego
innego w świecie, ale musisz również być skłonny zrobić wszystkiego, co konieczne, by to
się stało.
Karta Pragnienia w teraźniejszości prezentuje bardzo przyziemny i praktyczny
przekaz...po pierwsze określ, czy twoje pragnienie jest realistyczne. Jeśli jest i chcesz by
się spełniło, bądź skłonny zrobić to, co potrzeba zrobić. Lub możesz czekać na
okoliczności by zmienić i być może, jeśli masz szczęście, znajdziesz błogosławione okazje
z możliwością spełniania swojego marzenia z małym lub bez wysiłku z twoje strony.
Jednakże, zawsze będzie rachunek do zapłacenia. Jeśli jesteś skłonny zapłacić go teraz
czasem i wysiłkiem, zapłacisz go na swoich warunkach. Jeśli wybierzesz łatwą ścieżkę,
możesz skończyć będąc poproszony o zapłatę w cenie, która ci się nie spodoba.
Przyszłość: Większość z nasz pragnie długiego życia. Często pragniemy szczęśliwego
życia, a jednocześnie wybieramy życie na pół gwizdka zamiast w pełni. Czemu czasami
boimy się działać na pragnienia, które wiemy, że prowadzą do szczęścia, a z kolei to
tworzy życie, w którym jesteśmy szczęśliwi i spełnieni? Możemy się bać, że pragnienie
czegoś więcej, da większe rozczarowanie jeśli marzenie się nie spełni. Możemy się uprzeć
na konkretnym wyniku i kiedy on nie sprosta naszym wymaganiom, podajemy się, pytając,
„Dlaczego nie zdobyliśmy tego, co pragniemy?”
Kiedy karta Pragnienia pojawia się w pozycji przyszłości zachęca nas byśmy
spróbowali i odpuścili oczekiwania. Ona również przychodzi przypomnieć nam, ze jeśli nic
nie zrobimy, to możemy doprowadzić do przyszłych żali i najprawdopodobniej
rozczarowania sobą, że nie spróbowaliśmy.
Zapytaj siebie, czy jesteś skłonny poddać się temu bólowi pragnienia by być
lepszym, by odkrywać świat wokół siebie lub być kreatywnym albo spędzać czas pracadom, dom praca, by móc płacić rachunki? Jeśli ryzykujesz rozczarowanie, ponieważ
próbowałeś i przegrałeś, ale poczujesz się zarówno rozżalony i rozczarowany w
przyszłości, jeśli nie spróbujesz, to czemu się wahasz/ czujesz pragnienie, ;ponieważ
jesteś ciekawy, zaintrygowany i zainteresowany. Opiekuj się tymi uczuciami poprzez

działania na rzecz twoich pragnień.
Pragniesz robić lepiej, być lepszym, mieć wartościowe doświadczenia, być produktywnym
i kreatywnym, ponieważ nadaje to twojemu życiu kierunek i znaczenie. Działanie na rzecz
swoich pragnień może popchnąć cię na ścieżkę spełnienia i szczęścia, szczególnie jeśli te
pragnienia motywują cię do osobistego rozwoju i wzrostu.
Nasze pragnienia, mówią nam musi być więcej. Życie musi mieć znaczenie.
To jest piękne i uprawnia do posiadania pragnień, które prowadzą do
długoterminowych celi. To jest, jednakże, również ważne by cieszyć się przebiegiem
działania na rzecz tych pragnień i pozwolenie procesowi uczyć nas i rozwijać nas w ten
sposób. Błędy będą się zdarzać, więc powinniśmy pozwolić sobie uczyć się z nich i
widzieć je, jako możliwość rozwoju i wzrostu zrozumienia – nie powinniśmy popadać w
nawyk osądzania naszych małych sukcesów lub porażek po drodze, czy oczekiwania
perfekcji lub natychmiastowego sukcesu. Jeśli zawsze uczymy się i wzrastamy, wtedy
możemy być dumni, że zawsze dawaliśmy wszystko co w naszej mocy.
Z długoterminowymi celami, jest również konieczne, by pozwolić wynikowi płynąć i
ewoluować, jak my płyniemy i ewoluujemy. Proces podjęcia działania w kierunku
długoterminowych celi może zmienić nas, więc ważnym jest pozwolić wynikowi być w
harmonii z naszymi ewolucyjnymi pragnieniami i ewoluującym ja. Jeśli uprzesz się na
swoim wyniku, możesz odkryć, że to czego pragniesz teraz nie jest już ważne w
przyszłości, lub nie zaspokaja twoich zmienionych potrzeb.

Potencjalne Blokady: Kiedy kart Pragnienia pojawia się odwrócona, ona prosi nas o
przyjrzenie się naszym pragnieniom szczerze i zobaczenie, czy nie są one samolubne,
które służą by przynieść poniżenie i zranieniem nas lub innych – na przykład pragnienie
tego, co inni posiadają lub pożądanie czegoś lub kogoś kosztem innych, abo chęć
posiadania więcej niż naprawdę potrzebujemy i pozwalanie tym pragnieniom zdominować
nasze życie w destrukcyjny sposób. Czy nasz służebność stanie się naszą niedolą?
Kiedy patrzymy jasno na naturę naszych niezdrowych pragnienia, zobaczymy, ze
jest odbiciem naszego charakteru i natury, jeśli wybieramy działanie na rzecz pragnień,
które wiemy, że spowodują zranienie i ból innych.
Na przykład, nie ma żadnego uzasadnienia wchodzenie między dwóch ludzi, którzy
są wciąż w związku – nie ma znaczeni, co jedna osoba zrobiła. Jeśli jedna z nich szuka
wejścia w związek przed zakończeniem związku z partnerem, może pokazać szacunek dla
siebie przez nie poddawaniu się temu pragnieniu, aż związek nie będzie naprawdę i na
dobre skończony. Podczas gdy pragniesz być silny, zapytaj siebie „Czy naprawdę chcę
zaangażować się z osobą, która aktywnie wybiera ranienie swojego partnera przez
wchodzenie w związek z inną osobą?” w ten sytuacji, nie szamoczesz się ze swoim
pragnieniem – lub opowiada o niedoli, nieszczęściu albo lekceważeniu. Zamiast tego,
pragnij być lepszym i powiedz, aby zrobić dobrą rzecz dla swojego partnera. Powiedz mu,
by porozmawiał ze swoim partnerem o swoim nieszczęściu, nie z tobą i pokazał szacunek
zarówno dla swojego partnera i był szczery i przejrzysty w swoich intencjach.
Inna wiadomość odwróconej kart Pragnienia jest przestań martwic się, co inni robią
ze swoim życiem i skup się tym, czego ty nie robisz. Czy chciałbyś niepowodzenia lub
zranienia kogoś, kto robi wszystko by polepszyć swoje życie, tylko dlatego, ze nie lubisz
go lub nie podzielasz jego życiowych wyborów? To sugeruje braki wewnątrz ciebie, rodzi

twoje własne lęki by działać n a rzesz swoich pragnień. Łatwo jest osądzać, potępiać i
chcieć porażki lub zranienia innych za to, ze zrobili rzeczy, których my baliśmy się zrobić –
ale on nie jest odpowiedzialny za twoje nieszczęście. Ty jesteś.
I jeśli wciąż oczekujesz więcej, nigdy nie jesteś usatysfakcjonowany tym co masz,
zawsze musisz mieć największe, najlepsze i super, nowe, markowe, zapytaj siebie –
dlaczego. Czy faktycznie używasz rzeczy, które kupujesz? W jakim celu ci służą? Czy
twoim prawdziwym pragnieniem jest chwalenie się domem, samochodem, telefonem lub
symbolami statusu? Jeśli pragniesz prestiżu, który postrzegasz jako lepszy, niż ci którzy
mają mniej, wtedy ryzykujesz bycie postrzeganym jako samolubny, arogancji i chciwy.
W ten sposób mylisz materialne bogactwo z obfitością. Czynisz siebie niewolnikiem
opierającym się na pragnieniu posiadania i kontroli. Czy sprawia to, że czujesz się dobrze
ze sobą? Czy naprawdę podnosi twoje uczucie wartości i szacunku do siebie? Zapytaj
siebie również, kim jesteś bez swoich posiadanych rzeczy. Czy ta osoba będzie
szczęśliwa? Czy ona lubi tego, kim jesteś? Jeśli odpowiedzią jest „nie:, wtedy zapytaj się
„dlaczego?”.
Nasze samolubne pragnienia często maskują brak lub deficyt wewnątrz – nawet
bardziej, jeśli się im poddamy. Kiedy karta Pragnienia pojawia się odwrócona, mamy
możliwość zapytać siebie, czy popadliśmy w samolubne pragnienia, a jeśli tak, rozważyć
konsekwencje naszych działań. Jeśli rozpoznamy ciebie w tym odbiciu, to może być czas
pozwolić sumieniu nas prowadzić zamiast brakom wewnątrz.
XXI POSTRZEGANIE
Słowa-klucze: Percepcja, Zrozumienie, Światopogląd, Opinia o Sobie, Jasność,
Obiektywność.
Kluczowe frazy:
–Postrzeganie kształtuje światopogląd.
–Zrozum, co twoje zmysły ci mówią.
–Wiedza i zrozumienie są ograniczone.
–Zmienione postrzeganie nie może być niezmienne.
–Czy twoje postrzeganie jest zachmurzone?
–Podejmij wyższą moralność.
–Szukaj nowej perspektywy.
–Co wpływa na twoje postrzeganie?
–Czy znasz wszystkie fakty?
–Reprezentuj siebie uczciwie.
–Uważaj na fałszywe postrzeganie.
Znaczenie: Postrzeganie, piąta karta wpływu, dotyczy organizacji, identyfikacji i
interpretacji sensorycznych informacji w celu zrozumienia, co czujemy i doświadczamy.
Kiedy karta Postrzegania pojawia się w twoim odczycie, symbolizuje możliwość lub
potrzebę spojrzenia jak analizujesz i interpretujesz swoje doświadczenia i jak twoje
interpretacja wpływa na twoje wybory oraz zdolność zobaczenia i rozważenia opcji i
możliwości.

Nasze życie jest budowane na fundamentach położonych przez nasze
postrzeganie. Jak postrzegamy świat i tych wokół nas wpływa na naszą zdolność do
nauki, nasze zrozumienie przyczyny i skutku, naszą zdolność zobaczenia i rozważenia
opcji i podjęcia decyzji. Nie ma płaszczyzny naszego życie, na którą nie wpływałoby nasze
postrzeganie. Nasze życie może być władne i spełnione, bo to jak postrzegamy naszą
rzeczywistość daje nam pewność siebie. Lub nasze życie może być zniszczone
natychmiast, jeśli mamy idee, że odkryliśmy, iż nasze życie jest kłamstwem, a nasze
postrzeganie jest strzaskane.
Nasze postrzeganie może być właściwe i precyzyjne. Ono może być również
fałszywe i oparte na fałszywych informacjach, iluzjach i wyobrażeniach. Nasza wiedza,
którą posiadamy zrodzona z edukacji, studiów i praktycznych wniosków – może poszerzyć
naszą perspektywę. Jednakże nasza wiedza jest ograniczona; może być niedokładna i
wadliwa. Na przykład, nasza wiedza o innych ludziach jest ograniczona przez fakt, że
wiemy tylko co oni odkryją przed nami, a wtedy my przetwarzamy i analizujemy informacje
przez dokonywanie porównań do nas samych. Jednakże, oni nie są nami. Mogą być do
nas podobni w jakiś sposób, ale kompletnie różnią się w większości sposobów. Nie znamy
ich najgłębszych myśli i uczuć, więc to, co wiemy o nich, jest często oparte na małej ilości
faktów i wielkiej założeń.
Czy kiedykolwiek słyszałeś opowieść o sześciu ślepych mężczyznach i słoniu?
Każdy z nich stanął przed słoniem. Pierwszy mężczyzna stanął przed głową słonia, ze
swoją ręką na trąbie. Ze względu w jaki sposób jest ukształtowana trąba słonia i odczuciu
pod swoją ręką, on wierzył , że słoń jest jak wąż. Drugi mężczyzna stanął przed kłem
słonia. Ze względu w jaki sposób jest on zwężony i zakończony i odczuć pod swoją ręką,
drugi mężczyzna wierzył, że słoń jest podobny do włóczni. Trzeci mężczyzna stanął przed
uchem słonia. Ze względu na jego kształt i uczucia płaszczyzny i falowania, on wierzył, że
słoń jest jak wachlarz. Czwarty mężczyzna stanął przed nogą słonia. Ze względu na
grubość i siłę nogi słonia, on wierzył, ze słoń jest jak drzewo. Piąty mężczyzna stanął przy
boku słonia, a kiedy on poczuł potężną płaszczyznę, on uwierzył, ze słoń jest jak mur. Na
koniec, szósty mężczyzna stanął przed ogonem słonia, z powodu tego co poczuł, on
wierzył, że słoń jest jak sznurek.
Z sześciu totalnie różnych opinii, opartych na informacjach posiadanych przez
każdego z sześciu ślepych mężczyzn, mężczyźni popadli w konflikt. Każdy wierzył, że ma
racje, a inni się mylą. Ślepi mężczyźni zaczęli walczyć między sobą, upierając się przy
swoich własnych wierzeniach tak, że byli gotowi ranić.
Nagle, widzący mężczyzna podszedł do nich i krzyknął by przestali. On zapytał ich
czemu walczą, a każdy z ślepych mężczyzn powiedział mu swoją opowieść. Widzący
mężczyzna spojrzał na słonia, a potem na ślepych mężczyzn przed nimi. On powiedział,
„Ale wszyscy macie racje. Trąba słonia jest jak wąż. Kieł słonia jest jak włócznia. Ucho
słonia jest jak wachlarz. Noga słonia jest jak pień drzewa, jego bok jest jak ściana, a jego
ogon jest jak sznur. Ale również mylicie się, ponieważ każda cześć dotyka wszystkich
innych części i tworzy całego słonia”.
Każdy ze ślepych mężczyzn okrążył wtedy słonia, dotykają innych części. Z nowych
informacji, oferujących nową i wieloraką perspektywę, każdy był skłonny potwierdzić, że
miał in nie miał racji w tym samym czasie. Ich zwiększone postrzeganie zrodziło wieloraką
perspektywę, która ostatecznie pozwoliła im „zobaczyć” całego słonia...większy obraz.
Nasze postrzeganie może być kształtowanie i zmieniane oraz wzmocnione w

uderzeniu serca, jedna nowa informacja rodzi inną perspektywę, jest dostarczona. Gdy już
zostanie zmieniona, nie może powrócić do tego co było. Po dotknięciu wszystkich części
słonia, ślepi mężczyźni nie mogli dłużej trzymać się swoich początkowych opinii.
Nawet jeśli w to, co wierzyliśmy, ze jest prawdą okazało się być iluzją, a co
postrzegaliśmy jako iluzje okazało się być prawdą, nie ma przycisku wymazywania naszej
percepcji. Nasze postrzeganie po prostu zmienia się, a zmiana podnosi naszą
świadomość.
Każda zmiana naszego postrzegania zmienia naszą rzeczywistość, a każda zmiana
naszej rzeczywistości wpływa na wybory jakie podejmujemy.
Przeszłość: Czy są sprawy, które zaciemniają twoje postrzeganie i zapobiegają twojej
interpretacji i zrozumienia momentu z obiektywnością i jasnością? Jeśli tak, najlepsze co
możesz zrobić to odciąć je i przebić się przez zasłonę.
Kiedy karta Postrzegania pojawia się na pozycji przeszłości reprezentuje sytuacje,
gdzie potrzebujemy przyjąć wyższą pozycję i spojrzeć na duży obraz z obiektywnego
punktu widzenia, bez przeszłych wpływów naszych interpretacji faktów. Musimy starać się
nie zgubić w małych szczegółach i nie pozwolić przeszłym okolicznościom o podobnym
charakterze wpływać na nasze postrzeganie.
Pamiętaj, przeszłość jest przeszłością, a każda sytuacja jest inna, bez względu jak
podobnie możemy ją widzieć. Teraz jest czas, kiedy to, co postrzegamy może być
zniekształcone przez przeszłe wspomnienia i uczucia; jeśli tak, potrzebujesz wykonać krok
w tył i odciąć się emocjonalnie oraz zdać sobie sprawę, że podczas gdy twoje uczucia są
zasłoną, one również zaciemniają twój osąd i zmysły.
Teraz masz możliwość podjąć świeże podejście i zmienić swoje.
Teraźniejszość: Karta Postrzegania na pozycji teraźniejszości zaprasza cię być zmienił
swoje postrzeganie przez zmianę swojej perspektywy.
By to zrobić, spróbuj tego ćwiczenia. Usiądź na chwilę w znajomym miejscu. Znajdź
obiekt i skup swoją uwagę na nim. Im bardziej się skupiasz, tym więcej wszystkiego wokół
tego obiektu wydaje się rozmazane i staje się mniej wyraźne. Tylko obiekty, które stoją
blisko pozostają wyraźne, ale nawet one są mniej wyraźne niż rzecz, która przykuwa twoją
uwagę; te rzeczy stoją na peryferiach twojej świadomości. One są albo “zakłóceniem” albo
mało ważne.
Jak patrzysz na obiekt swojej uwagi, zauważysz więcej małych detal. Zapamiętasz
więcej tych detali. Spróbuj zapamiętać je wszystkie, jeśli możesz. Teraz przejdź w inne
miejsce w pokoju i znów skup swoją uwagę na tym samym obiekcie. Czy widzisz to samo,
jak zaczynałeś patrzeć, czy może szczegóły się zmieniły? Bardziej niż prawdopodobne, że
obiekt wygląda trochę inaczej pod nowym kątem. Również interesujące jest spostrzeżenie,
jak dużo szczegółów zapamiętałeś z początkowego postrzegania. Jak dużo z tych
przewołanych jest dokładnych? Czy pamiętasz wszystkie szczegóły? Czy tylko kilka?
To je tylko przykład jak i kiedy zmienia się twoje postrzeganie, zmienia się wszystko
– szczegóły, wspomnienia, ludzie, przeszłe doświadczenia, obecne sytuacje. Kiedy
rozważysz obiekt swojego postrzegania z innej perspektywy, twoje postrzeganie również
się zmieni. Kiedy zmienisz swoje postrzeganie, będziesz widział coś nowego, co zaoferuje
ci więcej informacji lub przyniesie coś, co było ukryte na oczach. Możesz również odkryć,
że co było początkowo postrzegałeś i pamiętałeś nie jest tak prawdziwe jak wierzyłeś.

W dodatku do zachęcenia zmiany swojej perspektywy, karta Postrzegania w pozycji
teraźniejszości również oznacza potrzebę określenia, czy tworzysz swoją rzeczywistość,
albo czy pozwalasz innych kształtować ją za ciebie. Obie mogą być problemem, jeśli nie
jesteś uważny i świadomy.
Media, na przykład, wypaczają prawie wszystko – co jest normalne, a co nie, co jest
piękne a co nie, nowe odkrycia, polityczne i obecne wydarzenia, a nawet historie. To, co
oferują media jest dane z ograniczonej perspektywy, a nie wszystko co widzisz jest
prawdą. Faktycznie, większość jest całkowicie sfabrykowanym obrazem, by wpłynąć na
ciebie tak, być wierzył w to, co oni ci powiedzą. Trochę prawdy ukryte w kłamstwach, więc
my skupiamy się, żeby nizać prawdę, wierzyć w to, co jest prawdą, a wtedy przez
powiązanie uwierzyć, że wszystko inne co jest wraz z tym oferowane.
Do tego, możemy czasami zrobić to samo ze swoją własną osobistą percepcją.
Możemy wziąć ograniczoną wiedzę jaką posiadamy i wykorzystać. Możemy rozwijać ją.
Czasami, jeśli to bogactwo informacji wzywa nas nasze postrzeganie jest zgodne z
prawdą, a innym razem jest iluzją.
Rzeczywistość jest oparta na faktach; nasze postrzeganie jest naszą interpretacją
lub zrozumieniem tych faktów zarówno na zmysłowym jak i intelektualnym poziomie.
Możemy postrzegać rzeczy różnie, ale nie uczyni to rzeczywistości mniej prawdziwą.
Fakty pozostaną te same i nie zmienią się ani nie przemienią przez nasze postrzeganie
lub opinie. Nie jest to fakt, jeśli on zmienia i ewoluuje przez czas – to jest teoria, hipoteza,
idea lub koncept. Rzeczywistość jest o wiele więcej niż tym, co postrzegamy swoimi
ograniczonymi zmysłami – a w porównaniu do zwierząt ludzie mają raczej ograniczone
możliwości postrzegania zmysłowego. Dlatego, wszystko co wiemy o świecie jest niepełne
i zawsze będzie, ponieważ nasze zmysły nie pozwalają nam postrzegać wszystkiego takie
jakim jest - a ponieważ nasze zmysły nie rejestrują tego, nasz umysł walczy by zrozumieć
to.
Nie możemy mówić z absolutną pewnością, że coś jest a czegoś niema, jeśli nie
trzymamy się faktów – z faktami się nie spiera.
Nasza percepcja ma tendencja do zmiany przez mieszanie faktów i “rzeczy, które
nasz umysł używa by wypełnić luki i dać tym faktom głębokość, substancje i kontekst w
relacji do nas. Mieszanie faktów i wyobrazić jest całkiem normalne. Pamiętaj, nasz umysł
może być bardzo wybiórczy. Mamy tendencje do skupiania się na kilku szczegółach i
polegania na wspomnieniach i prognozowania pewnej zmiennej poza zakresem, dla
którego mamy dane by zapełnić luki. Nasze oczy robią to samo co nasz umysł. To jest
naukowy fakt, że nasze oczy tak naprawdę nie widzą wszystkiego na co patrzymy.
Zamiast tego, one tylko widzą część tego co jest wokół nas. Nasz umysł zapełnia dziury.
Nasz umysł kreuje naszą rzeczywistość.
Czy nasze postrzeganie teraz było zmienione? Możesz powiedzieć, ze wiesz coś
co jest prawdą, z całkowitą pewnością? Karcie Postrzegania w pozycji teraźniejszości nie
chodzi o zaszczepienie wątpliwości, ale o wzrost świadomości. Wiedza jest potęgą.
Mądrość przychodzi ze zrozumieniem, ale ono przynosi moc i mądrość jeśli nasze
zrozumienie jest prawidłowe. W przeciwnym razie nasze postrzeganie będzie wadliwe.
Dlatego poświęć trochę czasu by pytać o wszystko. Podwójne, a nawet potrójne
sprawdzasz swoje fakty, więc możesz być pewny, ze są rzeczywiście faktami.
Zmieniaj swoją perspektywę i widząc większy, jaśniejszy obraz, a także chętnie
przyjmuj świadomość, że to, co postrzegamy jako prawdę i rzeczywistość, może z

korzystniejszej i ulepszonej perspektywy okazać się iluzją lub kłamstwem, a to myślimy, że
jest iluzją i kłamstwem może być faktycznie prawdą.
Ostatecznie, miej otwarty umysł, kiedy uczucia stawiają ci wyzwanie postrzegania
innych ludzi. To jest prawdą dla nich, a tylko dlatego, ze nie zgadasz się z nimi, ich
rzeczywistość nie jest mniej realna lub prawdziwa niż twoja własna, szczególnie jeśli
patrzysz na nią z osobistego punktu widzenia zamiast z pozycji faktów.
Przyszłość: Kiedy karta Postrzegania pojawia się na pozycji przyszłości reprezentuje
bardzo prostą prawdę – zmienienie postrzegania zmienia to, jak postrzegasz swoją
przyszłość. Zmienione postrzeganie zmienia wszystko, twoją perspektywę życia, twój stan
umysłu, to czego pragniesz i przyszłe cele.
Postrzeganie jest płynne, a podczas gdy nie może być zresetowane, ono może być
zmienione lub kształtowane przez cały czas. Karta Postrzegania na pozycji przyszłości
symbolizuje potrzebę dania sobie chwili by spojrzeć, jaki zmienienie lub przekształcenie
percepcji może mieć efekt na długoterminowe cele i pragnienia. Postrzeganie jest
wszystkim, a jeśli postrzeganie zmieniło nasze myśli, uczucia i pragnienia, to może
również zmienić przyszłość.
Jak zostało powiedziane, efekty wymagają czasu, by zmieniona percepcja została
przefiltrowana, przetworzona i zrozumiana w pełni, szczególnie gdy twoje obecne
codzienne życie jest w stanie przepływu lub zmieszania. Jeśli ostatnio doświadczałeś
chwil, które zmieniały dramatycznie twoje postrzeganie, daj sobie trochę czasu by
zaabsorbować wszystko. Pozwól rzeczom ułożyć się przed tym jak zaczniesz wielkie
zmiany w twoim życiu, które być może z kolei zmienią kierunek przyszłości na jeden z
tych, którego jak zdasz sobie sprawę naprawdę nie chciałeś.
Potencjalne Blokady: Kiedy karta Postrzegania pojawia się odwrócona, on prosi nas by
sprawdzić, czy nasze postrzeganie nie jest fałszywe. Czy kiedykolwiek miałeś chwilę, że
wierzyłeś, że pachniesz gotowaną cebulą, żeby okryć, że one nie były źródłem zapachu?
To jest fałszywe postrzeganie. To sama rzecz może pojawić się, kiedy twój umysł jest
pełen gadaniny, w którą wierzysz, że inna osoba nie lubi cię, albo ma szczególną opinię o
tobie. Zwróć uwagę, czy nie narzucasz fałszywego postrzegania co dana osoba myśli lub
czuje w szczególny sposób do ciebie, kiedy faktycznie postrzeganie co masz, jest samopostrzeganiem.
Powiedzenie „Nigdy nie osądzaj książki po okładce” zawiera prawdziwą mądrość, a
jeszcze zbyt często osądzamy i określamy rzeczy, przez to, co widzimy lub doświadczamy,
nawet kiedy wiedza oferowana jest w rzeczywistości tylko okładką. Wszyscy zbyt często
nawet nie otwieramy książki. Faktycznie, możemy być niezdolni otworzyć książkę,
ponieważ umysł jest niezdolny pojąć, nie mówiąc już o zrozumieniu, co jest kłamstwem
wewnątrz. Patrzymy na okładkę, czytamy reklamę na odwrocie i wierzymy na wszystko
odpowiedź, kiedy nie mamy.
Ale jesteśmy księgą. Osoba, którą prezentujemy w świecie jest okładką, a czasami
reklamę na odwrocie. Przyjaciołom i rodzinie będą oferowane treści i streszczenia, ale
tylko ty znasz całą historie.
Jeśli ludzie mają więcej faktycznej percepcji kim naprawdę jesteś, wtedy mogą
punkt, który dzielą z tobą, szczerze bez upiększania. Wtedy, okładka i reklama na
odwrocie reprezentują kim naprawdę jesteś i jasne jest, że jest więcej tych, którzy chcą

poświęci czas by przeczytać książkę.
Z kolei, zrozum, że nie znasz pełnej historii tych wokół ciebie, a czasami okładka i
reklama z tyłu są bardzo różne od zawartości wewnątrz, ponieważ autor historii ma lęki,
wątpliwości i rozterki, które sprawiają, że boi się odkryć.
Rób co możesz, by otworzyć umysł i otworzyć tą książkę – nawet jeśli przejdziesz
tylko do zawartości strony lub indeksu, a zobaczysz, że jest o wiele więcej niż mogłeś
sobie wyobrazić.
Kiedy Postrzeganie jest odwrócone, ujawnia nasze przekonanie, że wiemy
wszystko o szczególnej sytuacji lub okolicznościach, albo o tym, co motywuje innych do
działania. Odpuść nawet wiarę, że coś uznanego za „fakt; czyni go prawdziwym.
Dlaczego? Ponieważ wszyscy zrobiliśmy krok w tył w historii, by zobaczyć liczne „fakty”,
które zmieniły się przez wieki, jak nowa wiedza ujrzała światło. Rozważ idee, w która
wierzysz, czy znasz coś całkowicie i czy to, w co wierzysz jest absolutnie pewne, być
może wiesz naprawdę bardzo mało.
Ostatecznie, pamiętaj, że jesteś kimś więcej niż postrzegają cię inni, i z kolei inni
wokół ciebie są kimś więcej niż ty ich postrzegasz. Odwrócona karta Postrzegania prosi,
byś nie opierał swojej rzeczywistości na fałszywym postrzeganiu zrodzonym z
ograniczonej wiedzy i zrozumienia.
XXII INTUICJA
Słowa-klucze: Intuicja, Znaki, Wzory, Synchroniczność, Zaufanie, Tajemnica, Magia.
Kluczowe Frazy:
–Intuicja jest twoim szóstym zmysłem.
–Głos z twojej podświadomości.
–Zważaj na swoje intuicyjne odczucia.
–Intuicyjne umiejętności narodzone z praktyki.
–Wybierz opcje, że odczuwasz prawidłowo.
–Wzmacniaj swoją intuicję.
–Wykorzystuj inne zmysły.
–Zrób najlepsze przypuszczenia.
–Patrz i obserwuj.
–Intuicja? Czy złe doświadczenia?
–Szukaj drugiej opinii.
Znaczenie: Jest wiele słów i fraz używanych do opisania obiektu karty szóstego wpływu,
Intuicji – takie jak, „śmieszne uczucie”, przeczucie, podpełzające podejrzenia, odczucie,
czucie w kościach, ściskanie w brzuchu, przewidzenie, przeczuwanie czegoś złego. To jest
niewytłumaczalne. Nie możesz sprecyzować, czemu czujesz lub wierzysz, to co robisz –
po prostu czujesz to w żołądku i w każdym włóknie swojego ja, którego słuchasz.
Co to jest intuicja? Intuicja jest twoim szóstym zmysłem. Intuicja jest wiedzą lub
uczuciem w brzuchu, które doświadczasz bez pełnego zrozumienia logicznego albo
powodu za uczuciem. Może opierać się racjonalnym myślom lub wyjaśnieniom, ale

niemniej jednak chcesz ufać jej. Intuicja jest mostem świadomością a podświadomością,
pomiędzy instynktem a rozumem. To jest jak podświadomy umysł kontaktuje się z tobą.
Może przyjść w przebłysku wglądu lub uczucia, albo możesz mieć intuicyjne
doświadczenie z snami lub snem na jawie. Czasami również coś wystarczająco często
doświadczasz podczas kreatywnych starań. Faktycznie, większość kreatywnych dążeń
jest lepsze dla bycia intuicyjnym.
Intuicją jest wiedzą, że coś potrzebuje być zrobione – nie wiedząc, czemu
potrzebuje to być zrobione, ale zaufanie i zrobieniu tego tak czy inaczej. Czemu?
Ponieważ naszą intuicję prowadzi dusza.
Czy kiedykolwiek chodziłeś po pokoju i natychmiast wyczułeś pewien klimat? Lub
spotkałeś kogoś, z kim czujesz się spokojny od pierwszej chwili i czujesz jakbyś znał go od
zawsze? Czy kiedykolwiek usłyszałeś dzwonek telefonu i wiedziałeś przed odebraniem kto
dzwoni?
To jest twoja intuicja – twój szósty zmysł – w działaniu, ale jak silne są twoje
intuicyjne zdolności zależy od tego, jak często ich używasz. Czy ufasz swojemu ściskaniu
w brzuchu lub wiedzy? Czy spychasz na bok jako nielogiczne i nieracjonalne? Masz silne
intuicyjne zdolności, a używanie ich nie ma nic wspólnego z paranormalnym i supernadnaturalnym. Czy zaskoczyłaby by cię wiedza, że jest wiele usankcjonowanych badań,
włączając w to badania U.S Navy, ja działa intuicja i jak może być wzmocniona, by pomóc
w sytuacjach, gdzie intuicyjne myślenie może uratować życie? Kilka największych odkryć
naukowych było w chwilach intuicyjnego wglądu. Albert Einstein wierzył, że intuicja była
największą wartością, kiedy chodzi o innowacyjność i inwencje.
Bardzo prosto jest odsunąć intuicyjne przeczucia i myśli, które przychodzą, ale
szósty zmysł nie różni się od innych zmysłów. Wzmocni ją używanie i włączenie jej do
twojego codziennego życia.
Przeszłość: Karta Intuicji, kiedy pojawia się w pozycji przeszłości prosi cię, byś dał sobie
chwilę refleksji nad razami kiedy nie zważałeś na swoją intuicję i rzeczy nie poszły tak
dobrze jak się spodziewałeś. Spóźniony refleks jest suką. Wszyscy mieliśmy chwile, kiedy
żałowaliśmy, że nie zaufaliśmy swojemu ściskaniu w brzuchu i powiedzieliśmy „nie”
dążeniu lub projektowi, kiedy powinniśmy powiedzieć „tak”.
Nie popełniaj tego samego błędu po raz drugi. Jeśli twój brzuch mówi ci zwolnij lub
uważaj, dokładnie to zrób. Jeśli coś wydaje się zbyt dobre by było prawdziwe, to
zazwyczaj jest.
Odwrotnie , pomyśl o razach kiedy zaufałeś swojej intuicji i wszystko co czułeś było
prawidłowe i zamanifestowało się w idealny sposób. Jeśli twój brzuch mówi ci, ze
wszystko jest w porządku, wtedy też trzymaj się tego przeczucia. Zaufaj momentom, kiedy
czujesz, ze wszystko pójdzie dobrze. Masz szanse na szczęście i dobry czas przed sobą,
jeśli będziesz skłonny się otworzyć i zaufać. Twój podświadomy umysł wie, ze wszystko
pójdzie świetnie. Nie pozwól swojej świadomości i braku pewności siebie mówił ci, że
„tak”.
Teraźniejszość: To wymaga zarówno równowagi, jak i praktyki by zważać na swoją
intuicję. Często mówimy, że opieramy nasze decyzje na racjonalnych myślach i logice i
rozważamy każdy wybór z troską. Nasz proces podejmowania decyzji może, jednakże,
być wzmocniony przez słuchanie przeczuć. Faktycznie, ważne jest by używać zarówno

racjonalnego myślenia i rozsądku I intuicji i instynktu.
Karta Intuicji, kiedy pojawia się w teraźniejszości oznacza ważność zwracaniu
uwagi na intuicje. Lepiej wydać się głupcem w krótkim terminie, niż popełnić pomyłkę,
która mogłaby nas kosztować więcej w dłuższym czasie. Co kiedy masz pół tuzina opcji
przed sobą, a wszystkie mają tyle samo plusów i minusów? W końcu, tylko jedną
dostępną opcją jest podjęcie intuicyjnej decyzji i trzymanie się uczucia, co jest dobre dla
ciebie.
Jeśli sytuacja lub osoba powoduje u ciebie napięcie, twój brzuch jest ściśnięty,
czujesz się zmieszany, niekomfortowo lub po presją, wtedy wycofaj się. Zaufaj swoim
odczuciom. Odwrotnie, jeśli czujesz się swobodnie i pobudzony z poczuciem
prawidłowości, przyjmij ten moment. Zważaj na swoje odczucia.
Jeśli masz sytuację, która trzeba rozwiązać, problem do załatwienia, ktoś bliski
twemu sercu potrzebuje pomocy, to jest czas by przestać się martwić. Uspokój się.
Uspokój swój umysł. Skrajne emocje, takie jak złość i lęk, będą tylko krępować twoje
intuicyjne zdolności. Znajdź ciche miejsce. Idź pospacerować z czystym umysłem.
Odpowiedź, rozwiązanie nadejdzie w intuicyjny sposób, kiedy przestaniesz zamartwiać się
problemem.
Przyszłość: to jest czas nauki jak wzmocnić swoje intuicyjne zdolności by podjąć decyzję i
działania na przyszłość. Kiedy karta Intuicji pojawia się na pozycji przyszłości, oznacza
potrzebę obserwacji, słuchania i nauki. Poszerz swój umysł i swoje doświadczenia. Im
więcej wiesz, im więcej doświadczeń masz, tym mocniej rozbrzmiewa twoja intuicja.
Chociaż może to nie wydawać się urocze, intuicyjne decyzje są oparte na wiedzy i
doświadczeniu. Im bardziej doświadczony i kompetentny jesteś, mniej masz myśli o
procesie. On przychodzi intuicyjnie. Na przykład, wykwalifikowany artysta kiedy stał się tak
biegły w swoim rzemiośle, po dziesięcioleciach robienia tej samej rzeczy, może
podejmować intuicyjne decyzje jeśli chodzi o jego pracę, bez żadnego świadomego
wysiłku z jego strony. Dla kogoś obserwującego go, on mógłby wydawać się idącym z
prądem i w wielu sytuacjach, tak dokładnie robi. On ufa swoim przeczuciom, zważa na
intuicje. Jednakże, jego intuicyjne decyzje, podczas bycia podświadomymi są oparte na
dekadach doświadczenia i wiedzy, która narastała latami.
Doświadczenie i wiedza zwiększają twoje intuicyjne zdolności. Więc używasz
swoich zmysłów i traktujesz życie jako doświadczenie sensoryczne, którym jest. Dotyk,
smak, zapach, słuch i wzrok są brane za pewnik. Jednakże, jeśli by damy sobie trochę
czasu by posłuchać trochę bliżej, obserwować bardziej, poczuć i odkrywać odczucia, które
inspiruje dotyk i smakować nie tylko jedzenie, ale życie samo w sobie, jak dużo więcej
poznamy i zrozumiemy? Klucz do przyjęcia swoich intuicyjnych zdolności mógłby być w
doświadczaniu poprzez inne zmysły w większym stopniu.
Jednym z najlepszych i najprostszych sposobów by przyjąć swoją intuicję jest
regularny odczyt z wyroczni lub tarota i pozwolenie intuicji, podświadomości dać ci
odpowiedzi, których szukasz.
Jest również dobrym wyzwaniem dla ciebie by podjąć kilka bardziej intuicyjnych
decyzji. Sprawdź swój proces podejmowania decyzji, a jeśli ty podejmujesz wolno,
rozważne decyzje, mógłbyś spróbować podjąć w trochę krótszym czasie. Zmuś się do
spędzania mniej czasu rozważając swoje decyzje, a po prostu podejmij je natychmiast. Idź
za przeczuciami. Odpuść logikę. Bądź bardziej spontaniczny i po prostu zgadnij.

By wzmocnić swoją intuicję potrzebujesz obserwować więcej, uczyć się więcej,
doświadczać więcej, ale czasami również myśleć mniej.
Potencjalne Blokady: Kiedy karta Intuicji pojawia się odwrócona ostrzega cię , byś
zastosował trochę rozsądku i racjonalnego myślenia w twojej sytuacji. Jest szansa, ze
twoje intuicyjne zdolności są zakłócone przez emocjonalne przekonania zrodzone z
przeszłych doświadczeń? Czy mogą istnieć podobieństwa między przeszłymi sprawami a
obecną sytuacją, które zakłócają dokładnie twoje zdolności intuicyjne?
Czy twoje uprzedzenia, również mogą wpływać na ciebie? To w co wierzysz, może
zaślepiać cię na to, co jest. Upewnij się, ze nie działasz z błędnymi lub niekompletnymi
informacjami. Upewnij się, ze nie wszedłeś na ten sam kurs działania, który miałeś w
przeszłości, szczególnie jeśli go żałowałeś.
Jeśli twoja wiedza nie jest oparta na faktach, nie możesz być pewny, ze twoje
przeczucie jest rozsądne. Obserwuj, patrz na sytuacje i rozważ wszystkie dowody jakie
masz w reku. Możesz również zasięgnąć rady przyjaciół, może pomóc otrzymanie drugiej
opinii.
XXIII PRAWOŚĆ
Słowa-klucze: Prawość, Szczerość, Honor, Charakter, Wartości, Moralność, Uczciwość,
Logika, Zasady, Bezstronność.
Kluczowe Frazy:
–Działaj z uczciwością i honorem.
–Popieraj słowa czynem.
–Przeciwstawiaj się hipokryzji, nieuczciwości, okrucieństwu i niesprawiedliwości.
–Praktykuj uczciwe i etyczne zachowania.
–Nie miej ulubieńców w grze.
–Zrób to dla miłości nie dla zysku.
–Dotrzymuj swoich obietnic.
–Nie zdradzaj zaufania.
–Unikaj plotek i mówienia źle o innych.
–Nie oszukuj lub nie wybieraj łatwej drogi.
–Nie pozwól na okrucieństwo lub niesprawiedliwość wobec niewinnych.
–Zachowania i działania mają wpływ na reputacje.
–Wszyscy żyjemy w szklanych domach, więc unikaj osądzania.
Znaczenie: Karta Prawości jest ósmą z kart wpływu. Ona reprezentuje dokonywanie
wyboru i działanie z uczciwością i honorem.
Prawość ma wiele form. Jest osobista prawość, zawodowa prawość, artystyczna
prawość i intelektualna prawość.
Mieć ton osobistej prawości to mieć wysoką moralność, etykę i osobiste standardy i
trzymać się mocno wartości, które są twoim rdzeniem bez względu na okoliczności. To jest
stanie w opozycji do hipokryzji, nieuczciwości, okrucieństwa i niesprawiedliwości; by
uhonorować swoją osobista prawdę. Twoje słowa i działania są w harmonii i nie

zaprzeczają sobie nawzajem. W skrócie, działasz tak jak mówisz.
Mieć ton personalnej prawości to mieć dobry charakter i naturę. To jest być
autentycznym i ukrywać się za żadnymi oszustwami i iluzjami. Co widzisz, jest tym, co
dostajesz. Autentyczność jest filarem osoby prawej.
Mieć artystyczną prawość jest robienie tego, co kochasz, dlatego że to kochasz.
Tak, jeśli jesteś pobłogosławiony byciem zdolnym tworzyć dla żywych powinieneś to robić,
ale tworzenie powinno być oparte na miłości, nie pieniądzach. Osoba z artystyczną
prawością nie kompromituje siebie lub swojego dzieła dla pieniędzy. Ona zawsze będzie
dawać swoje widowni i klientom najlepszą pracę, ponieważ kiedy kochasz to, co robisz,
starasz się bez świadomego myślenia, by twój obecny projekt lub dzieło było najlepsze.
Twoje serce i pasja zawsze kierują wpływem.
Mieć profesjonalną prawość to praktykować etyczne i szczere zachowania w
biznesie. To przyznawać pracownikom, pracodawcą, klientom i kupującym szacunek i
respekt. To spełniać obowiązki zawodowe w zaangażowany i odpowiedzialny sposób i
zawsze wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafisz za każdym razem bez wyjątku.
Masz dążyć do dania produktu lub usługi najwyższej jakości i rosnąć, rozwijać się i
udoskonalać samego siebie w celu stania się mistrzem w swojej sztuce lub wejścia na
szczyt na swoim polu.
Mieć intelektualną prawość to żyć według tych samych standardów, których
wymagasz od innych. Masz być spójny i traktować wszystkich na równi. To oznacza bycie
sprawiedliwym i w porządku. To jest trzymanie się swoich fundamentalnych wartości w
sposób, który jest spójny i oczekiwany. To jest dawanie innych takiego samego traktowanie
i nie faworyzowanie. Nie powinieneś mieć arbitralnych wyjątków, włączając w to ciebie.
Ci prawi, robią wszystko by unikać hipokryzji, ale również wiedzą i rozumieją że
niektóre z ich przekonań, pod którymi się podpisują nie zawsze mogą być honorowane.
Oni aspirują, ale nie zawsze robią to z sukcesem i nie umniejsza ich to. Czyni ich to
ludźmi.
Ci prawi nie są idealni. Ci prawi są honorowi, szczerzy i akceptujący swój nieidealny
stan i nie dążą do niemożliwego ideału, ale zamiast tego dążą do bycia najlepszą osobą
jaką mogą być we wszystkich aspektach swojego życia.
Przeszłość: Kiedy karta Prawości pojawia się na pozycji przeszłości, oznacza ważność
reputacji, popełnione błędy i nauka z nich dania innym drugiej szansy – tak jak ty masz
nadzieje, że inni dadzą ci drugą szanse. Prawość jest czymś, do czego wszyscy dążymy,
ale istnieją razy w naszej przeszłości, kiedy mogliśmy zobowiązać się do działań, które
mogą być opisane jako niehonorowe lub nieuczciwe. Może skłamaliśmy by uniknąć
konfliktu, plotek lub słuchania awantury i głuchego telefonu; może pozwoliliśmy sobie być
częścią chwili pazerności lub dokuczliwego zachowania. Może osądzaliśmy. Może
potępialiśmy. Może mieliśmy nieporozumienie i działaliśmy kiepsko.
Ale nie każdy z nas kto wyrósł z dzieciństwa do dorosłości, zrobił to bez robienia
niewłaściwej rzeczy przynajmniej jeden raz.. Ci, którzy wiedzą w co innego, mogą nie mieć
tej rzeczy, która są przekonani, że mają...prawości. Bycie prawym to bycie uczciwym nade
wszystko – a bycie uczciwym nade wszystko to przyznanie się, kiedy jesteś zły lub czynisz
źle.
Może być wiele razy, kiedy my oszukiwaliśmy lub okradaliśmy innych lub
wybieraliśmy celowo ranić. Mogliśmy działać w sposób, który pokazywał brak wartości lub

kwestionował sprawiedliwość. Mogliśmy być złapani lub ukarani za te czyny, albo
mogliśmy żyć z poczuciem winy i żalu.
Kiedy karta Prawości pojawia się na pozycji przeszłości, służy jako delikatne
przypomnienie, że popełniasz błędu i ze zasługujesz na wybaczenie.
Ty również możesz obdarzyć wybaczeniem. Każdy zasługuje na drugą szanse.
Każdy popełnia błędy. Bądź współczujący i empatyczny. Jednakże, warto również
pamiętać, ze jeśli coś zrobiłeś źle raz, to jest pomyłka. Jeśli więcej niż raz, to może być
wzór zachowań, który służy do odkrycia, że ktoś może być mało prawy i lepiej trzymać się
od niego z daleka.
Teraźniejszość: Kiedy karta Prawości pojawia się w teraźniejszości, symbolizuje ważność
działania z prawością tu i teraz.
Dąż do dotrzymywania swoich obietnic. To nie jest zawsze łatwe, ale jeśli dajesz
obietnice, rób wszystko co możesz by spełnić ją. Jeśli wiesz, że nie możesz dotrzymać
obietnicy, wtedy nie dawaj jej. Jeśli złamałeś ją lub musisz złamać, bądź uczciwy i powiedz
raczej wcześniej niż później.
Czy możesz uniknąć zdradzenia zaufania kogoś. Kiedy ktoś daje ci swoje zaufanie,
on czyni siebie podatnym na zranienie.
Unikaj plotek, mówienia źle o innych i życzenia innym źle. Danie upustu jest jedną
rzeczą, ale jest cienka linia między wyrażaniem swojego niezadowolenia lub złości na
innych do przyjaciół, a mówienie by zniszczyć ich reputacje. Jedną rzeczą jest bycie
uczciwym, a inną bycie małostkowym lub ozdabianie prawdy by postawić kogoś w
negatywnym świetle, a siebie samego w pozytywnym.
Bądź honorowy. Bądź uprzejmy i pełen szacunku, nawet jeśli nie czujesz, ze na to
zasługują.
Bądź uczciwy w swoich związkach, ale zawsze pamiętaj, ze prawda ma moc
ranienia. Zawsze wybierz grzech współczucia i życzliwości.
Nie powinno być pokoju dla sekretów w twoim związku, szczególnie dla sekretów,
które mają potencjał by spowodować wielkie rany.
Rób prawidłowe rzeczy bez oczekiwania nagrody. Nie szukaj kodów i skrótów. Rób
rzeczy prawidłowo, nawet jeśli prawidłowy sposób jest trudny.
Nie pozwól innym by ranili, zawstydzali, osądzali kogoś, kto wiesz, że jest niewinny.
Nigdy nie pozwól by wzięli odpowiedzialność za coś, w czym miałeś udział lub byłeś
całkowicie odpowiedzialny.
Jeśli chcesz być szanowany, traktu innych z szacunkiem. Jeśli chcesz być
traktowany z życzliwością, okazuj życzliwość innym. Jeśli chcesz być traktowany na równi
z innymi, traktuj innych jako ci równych. Jeśli chcesz iść swoją własną drogą, być i wierzyć
na swój własny sposób, pozwól innym na to samo. Nie wymagaj od innych tego, czego nie
wymagasz od siebie. Nie osądzaj i nie potępiaj innych, jeśli nie chcesz być osądzany i
potępiany.
Bądź najlepszą osobą jaką możesz być dzisiaj.
Przyszłość: Kiedy karta Prawości pojawia się na pozycji przyszłości, to reprezentuje
reputacje i jak dobra lub zła reputacja może mieć efekt na przyszłość w domu, pracy
i społeczeństwie.
Jeśli twoja reputacja jest ważna dla ciebie, wtedy dobrze jest pamiętać, ze to jak się

zachowujesz i działasz ma wpływ na twoją reputację. Jeśli działasz bez honoru i godności,
to będzie miało to wpływ na twoją reputację, nie tylko w krótkim terminie, ale również
długofalowo. Tak, jest miłe by wierzyć, że nie wpływa na nas opinia innych, ale jeśli masz
zdrowe poczucie własnej wartości, wtedy opinia innych może nie mieć emocjonalnego
wpływ. Jednakże, nie zawsze jest praktyczne lub mądre by stawiać się ponad osądem
innych. Na społecznym i zawodowym poziomie, dobra reputacja może uczynić życie
łatwiejszym. Wszyscy lubimy widzieć siebie w pozytywnym świetle, społecznie i
zawodowo. Kiepska reputacja może mieć destruktywne konsekwencje, szczególnie jeśli
zachowanie powoduje, że ci wokół nas szukają innych usługodawców lub kolegów.
Najlepiej działać i zachowywać się w sposób, który służy dobrze zarówno
teraźniejszości jak i przyszłości. Pamiętaj, że to co robisz obecnie może wrócić,
nawiedzając cię sługo po tym jak zapomniałeś, ze zachowałeś się bez skrupułów lub
niemądrze. Technologia pozawala społecznym i biznesowym wiadomością stać się
bardziej rozpowszechnionymi niż były kiedyś. Słowo wstępne zostało zastąpione słowem
„aktualizacja statusu”. W rezultacie, świat jest mniejszy niż kiedyś był, a kilka minut
poszukiwania w internecie wirtualnych szkieletów w szafie może zbudować lub złamać cię,
jeśli te szkielety zostaną znalezione.
Jeśli jesteś zależny od dobrej reputacji, a większość z nas jest, wtedy działaj z
prawością za każdym razem.
Potencjalne Blokady: Kiedy karta Prawości pojawia się odwrócona, ona ostrzega przed
zachowaniami pełnymi hipokryzji i sprzeczności.
Czy w jakimś punkcie potępiasz innych za ich nietolerancyjne i osądzające
zachowanie, a robisz to bez świadomości, że przyjąłeś to samo zachowanie, za które
potępiasz innych?
Czy zadeklarowałeś się wspomagać wartościową sprawę, ale potem praktycznie
działałeś w sposób wręcz przeciwny? Na przykład, jesteś zwolennikiem zmniejszenia
wycinki lasów i wybierasz bycie wegetarianinem, ponieważ przemysł mięsny jest jedną z
przyczyn globalnego wylesienia. Jednakże, ty kontynuujesz wspomaganie nieustającej
agrokulturowej praktyki kupując książki, magazyny i gazety oraz używając technologii,
która jest napędzana przez górnictwo. Tak, to szlachetne i godne działanie wybrać
ograniczenie jednego z uderzających wpływów na ziemię, ale jeśli wybierając potępiasz i
osądzasz innych za ich własny styl życia, daj sobie chwilę by upewnić się, że jesteś spójny
w swoich wierzeniach i działaniach we wszystkich aspektach swojego życia, aby ci których
potępiasz nie nazwali cię hipokrytą.
Kiedy krytykujesz innych, że nie robią czegoś tak jak ty, podczas gdy twoje
działania są sprzeczne i niekonsekwentne, twoje pragnienie działania z moralnych lub
etycznych powodów może jawić się jako świętoszkowate i stworzone po to, by pokazać
cię jako moralnie lepszego.
Ci, którzy żyją w szklanych domach, nie powinni rzucać kamieni, a wszyscy żyjemy
w szklanych domach. Każdy jeden z nas.
XXIV WIARA.
Słowa-klucze: Wiara; Wiara w Siebie, Pewność siebie, Boskie Połączenie, Zaufanie,
Pogoda Ducha, Poddanie się.

Kluczowe Frazy:
–Wiara jest pięknem.
–Wiara w siebie pomaga zwyciężać.
–Wiara w siebie i wiara inspirują pewność siebie.
–Okrutne słowa mogą trwale zranić.
–Nie poddawaj się z powodu przeszłych błędów.
–Bądź życzliwy i pomocny.
–Ustanów dla siebie osiągalne cele.
–Liczysz się. Jesteś wystarczający.
–Nie jesteś sam.
–Nie bądź nieuprzejmy, dlatego że inni byli nieuprzejmi wobec ciebie.
–Przyjmuj komplementy.
Znaczenie: Posiadanie wiary – siódma karta wpływu – jest piękną rzeczą. Ona inspiruje
uczucia pogody ducha, które jest niewzruszone. Z wiarą przychodzącą na poziomie
pewności siebie, widzisz, ze jesteś przezwyciężyć wszystko co życie zrzuci na ciebie.
Masz wiarę w siebie, która daje ci pewność siebie, kiedy stawiasz czoła nowym i
stanowiącym wyzwanie sytuacjom. Kiedy wchodzisz w towarzystwo, czujesz się
komfortowo będąc sobą. Mając wiarę w siebie pozwalasz sobie bardziej cieszyć się,
ponieważ mniej się martwisz z powodu braku pewności.
Z wiarą w siebie i swoje możliwości masz większą szanse mieć pełną sukcesów
karierę, jesteś bardziej pewny siebie w podejmowaniu dobrze skalkulowanego ryzyka,
jesteś zdrowszy i szczęśliwszy, ponieważ jesteś pod mniejszą presją i emocjonalnym praz
umysłowym stresem. Z kolei, twoje związki z innymi będą również lepsze.
Z drugiej strony, brak wiary w siebie lub wiary może być dostrzeżone w naszych
nastrojach, sposobie w jaki mówimy o sobie, naszej mowie ciała i działaniach. Bez wiary i
wiary w siebie każda decyzja może stać się dręczącym procesem.
Przeszłość: Twoja pewność siebie, kiedy dorastałeś była pod wpływem tego co ci
mówiono albo o tobie mówiono. Jeśli osoby wokół ciebie były życzliwe i wspomagające –
nie tylko w słowach, ale również w czynach – miałeś szanse dorastając stać się pewnym
siebie dorosłym z zdrowym poczuciem własnej wartości i zaufania do siebie. Twoja
pewność siebie mogła wzrosnąć, jak ty wyprowadziłeś się w świat, ponieważ opuściłeś
dom z najlepszymi narzędziami w ręku, aby sprostać życiu z uśmiechem.
Jednakże, podczas gdy mówiliśmy, że powinniśmy starać się nie przejmować się
negatywnymi opiniami lub negatywnym postrzeganiem nas przez innych – szczególnie
tymi nieuzasadnionymi krytykami i przytykami, które rodzą się z niepewności i wątpliwości
osoby, która oferuje negatywną opinie – słowa mogą i ranią. One mogą spowodować
prawdziwy i trwały ból. Jeśli ekspozycja tych, którzy nas zranili, jest długa i powtarzająca
się, ich nieżyczliwe słowa i działania mogą spowodować głębokie i trwałe psychologiczne
rany, które niszczą wiarę w siebie, pewność siebie i wiarę – zdolność do zaufania sobie i
innym.
Dlatego też, ważne jest by pamiętać być życzliwym, ponad wszystko. Wiara i wiara
w siebie rodzi się z życzliwości. Ludzie są krusi; nie tylko fizyczne uderzenie może
spowodować ich zranienie. Wyśmiewanie i budzenie wątpliwości w innych tylko dlatego,

że ty sam masz wątpliwości, może powodować długofalową destrukcję wiary w siebie i
poczucia własnej wartości innej osoby. Pamiętaj, ze złe słowa w złym czasie mogą trwale
ranić. Kiedy czujemy impuls wyśmiewania, możemy się zatrzymać i zapytać siebie, czy
naprawdę możemy zachować spokój, jeśli spowodujemy rozpacz innej osoby. Czy
mielibyśmy dobre układy z kimś wyśmiewającym nas – lub z naszych dzieci i powoduje, że
zwątpią w siebie, nie tylko na krótki czas, ale na całe ich życie?
Nie możemy popełnić błędu wierzenia w to, że to jest niemożliwe. Jest. Złe słowa w
złym czasie mogą trwale ranić. Ale, również, dobre słowa we właściwym czasie mogą
uzdrawiać i odbudowywać wiarę w siebie.
Jednym z przesłań karty Wiary na pozycji przeszłości jest raczej „Traktuj innych jak
sam byś chciał być traktowany”, niż „Traktuj innych, jak oni potraktowali ciebie w
przeszłości”. Chyba że, oczywiście, oni byli życzliwi i wspomagający. Ale jeśli, w
odpowiedzi na działanie, którego doświadczyłeś w przeszłości, znajdujesz siebie
stającego się szorstkim i krytycznym albo mającym inklinacje do nadawanie etykietek
innym w nieżyczliwy sposób, użyj tego przesłania, by pomóc sobie stać się świadomym
potencjalnej szkody, jaką możesz wyrządzić innym, z powodu braku wiary w sobie.
Innym przesłaniem karty Wiary na pozycji przeszłości jest unikanie skupiania się na
swoich przeszłych błędach w sposób, który niszczy naszą wiarę w teraźniejszości.
Pamiętaj, naprawdę przegrasz, kiedy przestajesz próbować. Zmień kierunek jeśli chcesz.
Spróbuj czegoś nowego, jeśli masz taką potrzebę lub pragnienie. Ale nie przestawaj
próbować tylko dlatego, że popełniłeś błąd w przeszłości. Więc, co jeśli sprawy nie idą tak
jak miałeś nadzieje? To zdarza się każdemu, nawet tym, którzy widzą się jako ludzie
sukcesu. Miej wiarę, że wszystko wydarza się z jakiegoś powody i być może, tylko być
może, nie osiągnąłeś sukcesu w przeszłości, bo coś lepszego czeka na ciebie teraz – jeśli
zachowasz wiarę i będziesz próbować.
Teraźniejszość: Wiara w siebie wymaga trochę wysiłku i introspekcji. By zwiększyć wiarę
w siebie, potrzebujesz po pierwsze wiedzieć kim jesteś i rozważyć, czemu brak ci zaufania
i wiary w siebie. Wątpisz i jesteś niepewny na swojej ścieżce? Czujesz, ze nie jesteś
wystarczająco dobry?
Karta Wiary na pozycji teraźniejszości prosi cię byś miał wiarę. Wierz. Jesteśmy
wystarczająco dobrzy. Faktycznie, nie tylko my jesteśmy wystarczająco dobrzy, ale ty
jesteś wystarczająco dobry. Wszyscy jesteśmy. Tak wszyscy możemy być bardziej.
Wszyscy możemy być lepsi. Ale również jesteśmy wystarczający. Wszystko, czym staramy
się stać jest dlatego, że staramy się być lepszymi, a nie dlatego, ze jesteśmy nie dość
dobrzy w teraźniejszości.
Wiara w teraźniejszości przychodzi by powiedzieć ci, że nie jesteś sam i że twoje
sny i aspiracje są piękną rzeczą. Zaufaj im. wszystko się rozwija, jak myślisz. Zaufaj sobie.
Ci, wokół ciebie wierzą w ciebie, więc jest to czas, byś uwierzył w siebie.
Posiadanie wiary w większą moc lub duchową ścieżkę może przynieść wielkie
korzyści. To nie jest przyjęcie religii, ale przyjęcie połączenia. Kultywuj wierzenia, że jesteś
częścią czego większego – ponieważ jesteś. Wszyscy jesteśmy połączeni, a prosta
świadomość i celebracja tego połączenia może przynieść pogodę ducha.
Jesteśmy obserwowani. Jesteśmy warci szczęścia i obfitości.
Spotykaj przeszkód na swojej drodze z uśmiechem i ufnością. Jesteś wystarczająco
silny by je pokonać i wciąż iść naprzód. Tak, życie prawdopodobnie zaoferuje ci momenty

złamanego serca i bólu, ale jeśli będziesz miał wiarę w siebie i Boskość, przejdziesz przez
te chwile o łatwiej. Posiadanie wiary przyniesie ci pogodę ducha i, a pewność siebie
zaufanie by płynąć z prądem. Kiedy masz wiarę, wybory są proste i klarowne. Nie
potrzebujesz walczyć, kontrolować i martwić się, ponieważ ufasz sobie, że wiesz, iż
zmierzasz we właściwym kierunku.
Miej wiarę.
Przyszłość: Karta Wiary na pozycji przyszłości symbolizuje postawienie sobie prostych
celi i działanie dla nich w celu zwiększenia swojej pewności siebie i wiary w siebie. Zrób
coś, co obiecałeś sobie zrobić. Coś małego. Kiedy to zrobiłeś, uśmiechnij się i bądź dumny
z siebie. Zrób obietnice, że zrobisz tą samą rzecz w przyszłym tygodniu, a kiedy
ukończysz zadanie, na pewno doceń to i ponownie ciesz się szczęściem, które ci to
przyniesie.
Z czasem, jak twoja pewność siebie wzrośnie, postawisz sobie cele bardziej
złożone, ale pamiętaj czynić je osobistymi. Honoruj swoje pragnienia. Ustanów osobiste
cele, które ulepszają cię w jakiś sposób, tak by twoja wiara w siebie wzrosła, nie tylko
poprzez osiąganie celów, ale również poprzez cele same w sobie.
Potencjalne Blokady: Kiedy karta Wiary pojawia się odwrócona, symbolizuje brak wiary
w siebie i przeciwstawianie się życzliwym słowo i myślom od innych.
Pozwól innym prawic ci komplementy. Wszyscy zbyt często skupiamy się na
krytykowaniu innych i odrzucamy miłe słowa. Wszyscy mówimy sobie, że ludzie nie myślą
tego, co mówią, kiedy oferują pochwały; oni są tylko uprzejmi. Uprzejmość jest piękną
wartością i jeśli jesteś pobłogosławiony ludźmi, którzy prawią ci komplementy, wtedy ciesz
się tymi ludźmi i powiedz „dziękuje”, nawet jeśli ich słowa przyprawiają cię o rumieniec i
czujesz się niezręcznie. Kochaj ludzi, którzy cię chwalą. Oni nie komplementują cię tylko
dlatego, ze są mili, oni prawią ci komplementy, ponieważ wierzą w ciebie i wierzą tobie.
Wierzą, że zasługujesz na komplement. Wspierają cię i robią co mogą, by pomóc
pielęgnować to nasiono wiary w siebie i ufności w tobie.
Nie jest grzechem cieszyć się komplementami, szczególnie kiedy je usłyszeliśmy.
To oznacza, że jesteś ceniony przez innych.
1.AS ZIEMI
Słowa-klucze: Nowe Początki, Cele, Motywacja, Pragnienie, Przygotowania, Możliwości,
Edukacja, Bezpieczeństwo, Potencjalna Nagroda, Potencjalne Konsekwencje.
Znaczenie: Kiedy As Ziemi pojawia się w twoim czytaniu, reprezentuje czas zmian i
nowych początków na polu kariery i domu. Ta zmiana jest napędzana przez pragnienie
finansowego bezpieczeństwa i niezależności dla siebie lub tych, za których jesteśmy
odpowiedzialni.
To jest czas by poczynić przygotowania i plany na przyszłość, po to abyś nie był
prowokowany lub postawiony pod presją przez zmianę, która nadchodzi. Co chcesz zrobić
ze swoim życiem? Czy twoja ścieżka zawodowa pozwoli ci zarówno wypełniać swoje
obowiązki, jak i być spełnionym? Może jesteś bardziej zainteresowany finansową nagrodą
niż szukaniem powołania zawodowego, które stymuluje cię i czyni szczęśliwym?

To jest czas by pomyśleć o wynikach twoich pragnień. Czy potrzebujesz dalszego
wykształcenia i kwalifikacji by stworzyć bardziej satysfakcjonujące finansowo możliwości?
Nowy początek opiera się na praktyczności i pragmatyzmie – to jest energia Asa
Ziemi. To jest czas bycia ugruntowanym w swoim podejściu i szukania konkretnych
wyników, które spełniają twoje pragnienia. Określ swoje słabości i mocne strony, rozważ
swoje obowiązki i wtedy zdecyduj, czy pasują one czy nie do twoich celów i zamierzeń.
Również należy wziąć pod uwagę wpływ twojej decyzji na innych wokół ciebie. Bądź
pewny swojej motywacji.
Jeśli pragniesz bezpiecznego i chronionego otoczenia, które jest wolne od
finansowego stresu, wtedy teraz jest czas budowania solidnych podstaw.
Potencjalne Blokady: W odwróconej pozycji As Ziemi oznacza, że zbyt wiele nacisku
możesz przykładać do finansowego wynagrodzenia lub zawodowych celów z
uszczerbkiem dla innych potrzeb i obowiązków. Jaką cenę jesteś skłonny zapłacić by
osiągnąć swój cel? Czy jesteś motywowany przez prawdziwe potrzeby? Przez lęki? Lub
materialne pragnienia? To są pytania jakie potrzebujesz sobie teraz zadać. Jak ważny jest
materialny zysk? Jak szybko chcesz osiągnąć finansowe bezpieczeństwo? I w jakim celu?
Karty Ziemi reprezentują dom, rodzinę i karierę oraz harmonijne połączenie tych
trzech. Podczas gdy twoje życie może nie zawiera wszystkich trzech, weź pod uwagę, czy
twoja możliwość by mieć miłość i rodzinę nie będzie ograniczona przez ścieżkę, na której
skupiłeś się tylko na swojej potrzebie finansowego bezpieczeństwa.
Jeśli masz rodzinę – małżonka, dzieci, czy jedno i drugie – czy stawiasz pragnienia
finansowego bezpieczeństwa przed emocjonalnymi potrzebami i obowiązkami partnera i
rodzica? Czy twoje plany odciągają cię od rodziny i wywierają nadmierny nacisk na twoje
związki z innymi? Jeśli odpowiedź brzmi „tak” lub „być może”, odwrócony As Ziemi
sugeruje, ze to czas by przemyśleć swoje cele, rozważyć potencjalne korzyść naprzeciw
potencjalnych konsekwencji.
Nie działaj samolubnie w tym czasie, albo konsekwencje będą bardziej niż niemiłe.
II DWÓJKA ZIEMI
Słowa-klucze: Równowaga, Zręczność, Zdolności Adaptacyjne, Balans, Harmonia,
Kompromis, Pewność Siebie, Zwlekanie, Wolność.
Kluczowe Frazy:
–Zrównoważ pracę i przyjemność.
–Zrównoważ odpowiedzialność i osobiste potrzeby.
–Bądź otwarty na kompromis.
–Bądź pewny siebie, ale ugruntowany.
–Realistyczne cele i wymagania.
–Oszacuj i ustal priorytety.
–Wybacz sobie ograniczenia.
–Poproś o pomoc.
Znaczenie: Karta Dwójki Ziemi symbolizuje ważność zrównoważenia pracy, domu,

rodziny, zabawy, pozostając elastycznym i zdolnym do adaptacji w spotkaniu zobowiązań i
odpowiedzialności.
Jesteś napełniony poczuciem celu. Masz cele i marzenia. Karmisz je. Bądź skłonny
zrobić to to potrzebne, by je uczynić rzeczywistością, ale rób to z uwagą i świadomością,
że wszystko co robisz, ma wpływ na tych wokół nas.
Bądź pewny siebie. Zaufaj sobie i swoim zdolnością. Ale również bądź elastyczny,
zdolny do adaptacji i otwarty na kompromisy.
Wiara w siebie jest kluczem do utrzymaniem zdrowej równowagi. Jeśli wierzysz, że
możesz osiągnąć cel i wykazujesz się odpowiedzialnością w tym samym czasie, wtedy
masz dobre szanse, że możesz. Bądź ugruntowany w swojej wierze w siebie w
rzeczywistości, zdaj sobie sprawę, ze nie jesteś super-człowiekiem lub ideałem. Jest
ograniczenie tego, co możesz zrobić i osiągnąć bez doprowadzenia się do wyczerpania.
Bądź świadomy i szanuj swoją fizyczne, umysłowe i emocjonalne potrzeby.
Wybacz sobie ograniczenia, poproś o pomoc i podziel odpowiedzialność, jeśli tego
potrzebujesz – zanim rzeczy zaczną ci się wymykać z rąk z powodu umysłowego,
fizycznego i emocjonalnego zużycia.
Potencjalne Blokady: Stres, niepokój, zmęczenie i brak upragnionego zakończenia,
niemożność skupienia się, zaniedbanie siebie i innych – wszystko to jest symptomem
bycia przeciążonym i przygniecionym.
Zbyt dużo odpowiedzialności i celów może spowodować uczucie przeciążenia i
przytłoczenia. Roztargnienie, zwlekanie i porażki w spotykanych okolicznościach mogą
tworzyć konflikt z tymi wokół ciebie.
Niechęć lub niezdolność do skupienia się na tym co jest naprawdę ważne będzie
manifestować się w mniej niż upragnionych wynikach.
Kiedy Dwója Ziemi pojawia się odwrócona ona reprezentuje potrzebę oszacowania i
ustalenia priorytetów. To jest czas zdecydowania, co jest naprawdę ważne dla ciebie i
odłożenia wszystkiego innego na bok. Jeśli tego nie zrobisz, możesz stracić wszystkie
rzeczy, które są najważniejsze dla ciebie.
III TRÓJKA ZIEMI
Słowa-klucze: Ambicje, Sienie Nasion, Praca na Roli, Inwestycja Energii, Poświęcenie,
Obfitość, Wynik.
Kluczowe Frazy:
–Czas przygotowań.
–Przyszłe ryzykowne cele i ambicje.
–Inwestycje/poświęcenie wyrównuje nagroda.
–Czas ograniczeń i przeciwności.
–Wzrost możliwości.
–Ludzie zauważają poświęceni i zaangażowanie.
–Upewnij się co to twoich motywów.
–Utrzymuj bliskość i powiązania.

Znaczenia: Trójka Ziemi reprezentuje czas przygotowań. Jest to czas siania nasion
zrodzonych z myśli, potrzeb i pragnień w płodnej roli i robienia tego, co jest wymagane by
sprawić, żeby te nasiona dojrzały. Pamiętaj, wynik może być tylko równy temu co
zainwestowałeś i jesteś skłonny uczynić tu i teraz.
Trójka Ziemi może również symbolizować czas poświęcenia w najbliższych
tygodniach i miesiącach. One mogą być oferowane wybory, które będą się wydawać
ograniczeniami i restrykcjami. Podczas gdy te wybory mogą spowodować uczucie
niechęci, frustracji i irytacji, odłóż je i skup się na tym, jaki przyniosą efekt końcowy.
Przyszłość może również oferować chwile przeciwności i trudności, którą sprawiają,
ze chcesz się poddać. Jeśli znajdziesz rozwiązania wyzwania w ciągu najbliższych
miesięcy, wiedz, że wszystko na co miałeś nadzieję osiągnąć jest zależne od twoich chęci
by zaangażować się teraz, a wtedy uhonoruj, że wywiązałeś się z zobowiązań do końca.
Zrób to, wiedząc, że będzie to zauważone i uszanowane. To może nawet powiększyć
możliwości, które staną na twej drodze.
Czy jest to dalsza edukacja, nowa obowiązki w pracy, zabezpieczenie nowego
domu, czy budowanie biznesu...teraz jest czas poszukać realistycznego ugruntowania
opcji i bycia w kontakcie z tymi, którzy mają informacje i wiedzę ci potrzeba by określić,
czy twoje cele mogą być osiągnięte i najlepszy kurs działania do podjęcia.
Trója Ziemi pyta,” Co jesteś skłonny zrobić teraz by osiągnąć wynik jaki pragniesz?”
Potencjalne Blokady: Odwrócona Troja Ziemi prosi cię, być upewnił się co do swoich
motywów, jak one grają role w wyniku, który się manifestuje. Na przykład, jeśli twój cel
osiągnięcia sukcesu i władzy jest oparty na potrzebie poczucia, że stoisz na innymi,
najprawdopodobniej szybko będziesz skopany z piedestału. Jeśli twoje pragniesz
posiadania i kontroli, możesz zamiast tego spotkać się z brakiem i chaosem.
Pamiętaj, we wszystkim, zbierzesz, co zasiejesz. Jeśli chcesz natychmiastowej
nagrody, możesz spotkać się z rozczarowaniem. Jeśli spędzasz cały czas na martwieniu
się i krytykowaniu siebie, możesz znaleźć siebie popełniającego więcej pomyłek.
Trójka Ziemi odwrócona również ostrzega przed stawaniem się tak skupionym na
własnych celach, że zapominasz rozważyć emocjonalne potrzeby innych wokół ciebie i
sprawiasz wrażenie bycia niewrażliwym i samolubnym.
Nie twórz dystansu pomiędzy sobą a tymi, których kochasz. Bliskość i powiązanie
są istotne, szczególnie jeśli ci, których kochasz są powodem, dla którego szukasz
lepszych dla siebie i swojej przyszłości perspektyw.
IV.CZWÓRKA ZIEMI
Słowa-klucze: Zaangażowanie, Stabilność, Niezawodność, Ciągły Postęp, Wytrzymałość,
Zapobiegliwość, Stoicyzm.
Kluczowe Frazy:
–Powolny i stały proces.
–Jeden krok naraz.
–Lęki i wątpliwości spowalniają dynamikę.

–Nie wahaj się.
–Odpoczywaj i ładuj baterie.
–Dobry wynik nadchodzi.
–Nie podejmuj pochopnych decyzji.
–Zważaj na błędy nieuwagi.
Znaczenie: Kiedy Czwórka Ziemi pojawia się w twoim czytaniu, szczęśliwy i
satysfakcjonujący wynik jest na wyciągnięcie ręki. Pamiętaj, jednakże, że kluczem do
ukończenia dużych i długoterminowych projektów jest ciągły i powolny progres. Kluczem
jest kłaść jedna cegłę na drugą, by zachować i budować budynek, nawet jeśli czujesz, ze
chcesz się poddać. Pozostań stoicki i pozytywny w obliczu trudności, wiedząc, że
doświadczana frustracja, lęk i wątpliwości będą służyć tylko do przygnębienia i
spowolnienia dynamizmu.
Poczyniłeś realny i namacalny postęp; nie wahaj się teraz. Jesteś blisko osiągnięcia
swoich celów lub zamanifestowania się wyniku jakiego pragniesz najbardziej. Czwórka
Ziemi zachęca, nie poddawaj się, nawet jeśli jesteś zmęczenie nie odstępuje cię na
każdym kroku.
Daj sobie chwilę, by spojrzeć wstecz jak daleko zaszedłeś i świętować to, co
osiągnąłeś. Teraz spojrzyj w przód i zobacz, że tylko kilka rzeczy pozostało do
zakończenia. Nabierz otuchy, daj sobie chwile wytchnienia i naładuj baterie, a wtedy
następnie kontynuuj z tym samym poziomem zaangażowania.
Potencjalne Blokady: Nuda i monotonia często zaszczepiają pragnienie pośpiechu. Nie
pozwól, by pragnieniu bycia wolnym by ruszyć na nowe przygody spowodowało błędy
niedbałości albo powstrzymało cie przed ukończeniem zadań lub rozwiązaniem spraw,
które masz przed sobą. Możesz uwolnić się od nudy i zniecierpliwienia, tylko po to by
poczuć wyraźny ciężar winy i żalu.
Czy jest to sprawa, która ma wpływ na dom i serce, czy twoją karierę, nie pozwól
niecierpliwości i frustracji zaciemnić osądu i doprowadzić do pochopnych decyzji.
Cień Czwórki Ziemi ostrzega cię przed przyjęciem przekonania, że zielone
pastwiska czekają, jeśli wybierzesz odejście. W tych okolicznościach, nie.

V.PIĄTKA ZIEMI
Słowa-klucze: Łatwe Opcje, Łatwe Pieniądze, Pobłażanie, Oszustwa, Niepotrzebne
Ryzyko, Uzależnienia, Wina.
Kluczowe frazy:
–Unikaj łatwych odpowiedzi.
–Pomyśl dwa razy zanim podejmiesz ryzyko.
–Czasami coś nie jest takie, na jakie wygląda.
–Bądź uczciwy wobec siebie.
–Jesteś odpowiedzialny.

–Czy igrasz z przyszłością innych?
–Weź pod uwagę uczucia innych.
–Wyjrzyj poza samolubstwo i winę.
Znaczenie: Kiedy karta Piątki Ziemi pojawia się, świadomość jest kluczem znaczenia. Coś
nie jest prawidłowe. Ktoś nie jest taki jaki, się wydaje. Ktoś kłamie i oszukuje, i tym kim
możesz być ty. Czy może być tak, że okłamujesz siebie i innych? To może nie być celowe
oszustwo, ale jest to niemniej jednak oszustwo.
Piątka Ziemi może również symbolizować wewnętrznego diabła, który zachęca się,
byś wybrał łatwy sposób, poszukał opcji, które prowadzą do natychmiastowej gratyfikacji,
zamiast przyłożyć się do ciężkiej pracy, żeby uzyskać trwały sukces. Jest jego głos w
twoim sercu i głowie, inspirując cię do zaryzykowania wszystkiego dla szansy szybkich
złotówek lub chwilowego dreszczu? Przemyśl to jeszcze raz. Jeśli wybierzesz zagranie
teraz, ty ryzykujesz stratę wszystkiego.
Naciągacz jest pięknym „kanciarzem”, którego słodkie słowa zachęcają cię zachęcić
uwierzył we własne kłamstwa i oszustwa. Zaopatruje twoje słabości i uzależnienia, rozdaje
przyjemne kłamstwa zamiast gorzką prawdę. Mówi ci, że to inni są winni całego zła rozczarowania, bólu serca, przeszłych porażek i straconych możliwości – zamiast wzięcia
odpowiedzialności za własne wybory i czyny.
Gdziekolwiek jest to oszustwo w tym momencie, może istnieć podstawa dla
wątpliwości i pytań. Twój wewnętrzny głos mówi ci, być przyjrzał się bliżej i spojrzał poza
samolubne pragnienia i winę, bo tak możesz dostrzec prawdę. Bądź uczciwy wobec
siebie, lub ból serca i rozczarowania może nastąpić.
Potencjalne Blokady: To jest maleńki diabełek we wszystkich nas, który szepcze, ze
działamy dla większego dobra, albo nie ma winy jeśli inni są zainteresowani. Czy ten głos
zachęca cię do śmiania się z obaw i niepokojów ukochanych? Lub odpowiada z obronną
złością? To jest czas by pozwolić sumieniu się prowadzić, zamiast samolubnym
pragnieniom.
Pamiętaj, twoje działania i wybory mają moc czynienia trwałych szkód innym. Czy
wybierasz zakrywanie oczu lub odwracanie się od tych, którzy cię kochają, by zaspokoić
swoje samolubne interesy, złe przyzwyczajenia lub uzależnienia? Czy igrasz z czyimś
przyszłym szczęściem, jak również swoim własnym?
Łatwo jest powiedzieć, że ci których zraniłeś, są odpowiedzialni, za to co wybrali
poczuć i zareagować, ale przyjmując to przekonanie, nawet jeśli jest prawdziwe, wciąż
pokazujesz znaczący brak empatii i zrozumienia. Twoje słowa i czyny mają wpływ i
konsekwencje. Nie oszukuj sam siebie wierząc, że jesteś ponad zarzutami lub
odpowiedzialnością.
Kiedy pojawia się odwrócona Piątka Ziemi, jesteś ostrzegany przed arogancją i
pychą. Zrozumienie i delikatność wobec innych jest potrzebne w tym czasie.
VI.SZÓSTKA ZIEMI
Słowa-klucze: Rodzina, Społeczność, Zapobiegliwość, Ochrona, Rzetelność,
Odpowiedzialność, Obowiązek, Służba, Samo-poświęceniem, Męczeństwo.

Kluczowe Frazy:
–Odpowiedzialność i obowiązek rodzinny.
–Dawaj miłość, opiekę i wsparcie.
–Dawaj przykład.
–Czas dzielenia się.
–Nauka o naturze.
–Ważne rzeczy potrzebują uwagi.
–Ochrona zwierząt, lasów i oceanów.
–Pomoc z dobrych powodów.
Znaczenie: Szósta Ziemi przypomina nam o naszej odpowiedzialności i obowiązkach
wobec rodziny, szczególnie młodych członków, ona prosi cię byś był bezinteresowny i w
służbie tym, którzy są w potrzebie lub zależni od twojej miłości, opieki i wsparcia.
Jeśli masz dzieci, to jest twoją odpowiedzialnością jest zapewnić im dom,
który jest bezpieczny i wolny od potencjalnego zranienia. To twój obowiązek by zaspokoić
ich fizyczne i emocjonalne potrzeby. Kochaj i chroń je. Jako rodzic, jesteś odpowiedzialny
za dawanie dobrego przykładu, być wzorem dla tych wokół ciebie.
Edukuj je; ucz je bycia prawdomównymi, pełnymi szacunku i traktującymi innych
tak, jak sami by chcieli być traktowani.
Ucz ich o życiu poza domem – naturze, świecie, który się przed nimi roztacza i ich
roli jako kuratorów i opiekunów na tej niebiesko-zielonej planecie.
Ucz przez słowa i czyny. Bądź przykładem.
Jeśli nie masz dzieci, Szóstka Ziemi przychodzi by przypomnieć ci, że jest to twoja
odpowiedzialność zarówno wobec ludzkości jak i Gai, by stać się najlepszą osobą jaką
możesz być. Pomagaj kiedy i gdzie możesz w swojej lokalnej społeczności. Ucz i dziel się
swoją widzą kiedykolwiek jest to możliwe. Dawaj przykład i bądź odpowiedzialny za swoje
słowa i czyny wewnątrz granic społeczności. Popatrz na świat i zrozum, że my dzielimy tą
planetę i jej zasoby i każdy z nas potrzebuje zrobić co może, by chronić zwierzęta, lasy i
oceany.
Wszyscy z nas mają obowiązek opiekować się zarówno rodziną i środowiskiem.
Podczas gdy Szóstka Ziemi reprezentuje odpowiedzialność i obowiązek opieki nade
wszystko, ona również oznacza, ze jest sprawa, która potrzebuje troski w teraźniejszości.
Jeśli to ten przypadek, nie zapominaj; nie zwlekaj.
Potencjalne Blokady: Odwrócona Szóstka Ziemi pyta cię, czy masz zwyczaj pracować
jako wolontariusz, tylko biadolisz nad swoją sytuacją by zdobyć pochwałę lub sympatię.
Wykonujesz zadanie, za które ktoś inny jest odpowiedzialny – bez bycia poproszonym –
tylko z potrzeby powiedzenia innym wokół siebie jak trudne lub uciążliwe to było, i jak
wiele kłopotów miałeś, za które nie podziękowano?
Kiedy ta karta pojawia się odwrócona, ona mówi o męczeństwie i tych\, którzy
przyjmują taką rolę by pomagać innym, ale grają ofiary podczas gdy to robią. Oni
wybierają cierpienie dla ich sprawy i używaj by zdobyć sympatię innych.
Jeśli to mogłoby opisywać ciebie, wtedy cień Szóstki Ziemi symbolizuje potrzebę
przypomnienia sobie, że nie służymy dla osobistych celów lub nagrody, ale by dać i

zapewniać wsparcie innym. Pomoc innym z dobrych powodów, a nie samolubnych.
VII.SIÓDEMKA ZIEMI
Słowa-klucze: Medytacja, Ugruntowanie, Połączenie, Cykle, Zmiana, Interakcja,
Oczyszczenie, Stres.
Kluczowe Frazy:
–Wyjdź na łono natury.
–Pozwól Gai uzdrowić cię.
–Połączenie między tobą a światem.
–Wszystko jest powiązane i ma wpływ.
–Określ stres.
–Medytuj i uspokój swój umysł.
–Odłóż zabawki technologiczne.
–Czas fizycznej interakcji i połączenia.
Znaczenie: Siódemka Ziemi symbolizuje potrzebę zarówno karmienia jak i utrzymania
połączenia między duchem, ja i światem wokół ciebie. Ugruntuj, zintegruj i połącz.
Poczuj i przyjmij to połączenie, które nie wymaga wierzenia w Boskość, ale po
prostu świadomości, że wszyscy są połączeni na energetycznym poziomie. W tym czasie,
wejrzyj w świat, by zobaczyć, poczuć i zrozumieć cykle życia i natury, które działają i
wpływają na ciebie.
Z biegiem czasy, życie i codzienne wymagania mogą niszczyć nas, czyniąc
irytującymi i reagującymi...bez zdolności do adaptacji i elastyczności... bardziej
przerażonymi nadchodzącymi zmianami w nas i wokół nas. Wszystkie te rzeczy mogą
sprawiać, że czujemy się samotni i niepołączeni.
Siódemka Ziemi symbolizuje ważność połączenia i bycia częścią świata natury, ale
również potrzeby określenia płaszczyzn potencjalnego stresu w twoim życiu zanim stanie
się problem.
To jest czas medytacji i uspokojenia umysłu. Uczyń nawykiem dawanie czasu, by
usiąść i medytować na łonie przyrody i pozwól całemu stresowi spłynąć z ciebie w ziemię.
Oddychaj głęboko i pozwól sobie na relaks i stanie się jednym z Gają i Wielkim Duchem.
Połącz się ponownie. Nie musisz wierzyć. Tylko pozwól sobie na wyciszenie, spokój i
wolność od zanieczyszczeń i zmartwień, które zaciemniają twoje twoje poczucie dobrego
osądu.
Potencjalne Blokady: Jest łatwo stać się skupionym na jednym aspekcie naszego życia
z wyłączeniem wszystkich innych. To może skutkować prawdziwym rozłączeniem z
światem i życiem, które trwa wokół nas.
Jesteśmy częścią świata, a jeszcze większość z nas spędza ponad 90% czasu za
zamkniętymi drzwiami, oddzieleni i zamknięci przed zarówno naturą i realnym fizycznym
światem.
Tracisz okazję? Twój świat stał się bardzo ograniczonym miejscem składającym się

z domu i biura? Czy większość twoich społecznych i ludzkich interakcji przez telefon i
komputer? Kiedy ostatni raz byłeś w świecie połączonym z innymi w namacalny sposób –
bez patrzenia na najnowszy gadżet techniczny co pięć minut?
Odwrócona Siódemka Ziemi oznacza potrzeba odejść od technologii i połączyć się
na nowo z rodziną i społecznością z w sposób świadomy i obecny.
VIII.ÓSEMKA ZIEMI
Słowa-klucze: Rozwój, Manifestacja, Ukończenie, Sukces, Obfitość, Bogactwo, Uznanie.
Kluczowe Frazy:
–Sukces, bogactwo, miłość.
–Rób co kochasz, kochaj co robisz.
–Czyń plany na przyszłość.
–Czas obfitości przed tobą.
–Zaufaj przyszłym wynikom.
–Nie spoczywaj na laurach.
–Za pieniądze nie kupisz szczęścia.
–Pozbądź braków umysłowych.
Znaczenie: Ósemka Ziemi symbolizuje sukces, bogactwo i miłość – manifestacje
pozytywnej postawy, robienia co kochasz i kochania co robisz.
To jest bardzo optymistyczna karta, sugeruje czas obfitości, płodności i dobrych
żniw przed tobą – spokojnego, szczęśliwego domu, zawodowej ufności, szacunku
rówieśników. Czy mógłbyś prosić o więcej? Wszystkie nasiona posadzone w przeszłości
rosną dobrze, a ty możesz zaufać, że wyniki, których potrzebujesz się pojawią.
To może również być dobry czas by pomyśleć o podjęciu raczej następnego dużego
skoku, niż spoczywania na laurach. Masz to w sobie, by pójść dalej i osiągać wyższe
szczyty, jeśli pragniesz – szczególnie jeśli pozostajesz zaangażowany by robić wszystko
najlepiej jak potrafisz.
Ósemka Ziemi oznacza czas dostrzeżenia, uznania i świętowania swojego sukcesu,
a być może również zaczęcia nowych planów za przyszłość.
Potencjalne Blokady: Czy zlazłeś siebie patrzącego na życie zmęczonymi, cynicznymi
oczami? Czy jesteś ślepy na bogactwo i obfitość, które masz już w swoim życiu?
Jeśli tak, Ósemka Ziemi ostrzega cię przed negatywnymi myślami i brakiem
docenienia bogactwa w twoim życiu. Ona pyta cię, czy nie widzisz wartości – lub
doceniasz – co masz w darze, to jak sprawy będą inne w przyszłości? Jeśli dostałeś
finansową nagrodę lub prestiż, możesz odkryć od lat mówioną prawdę, „Za pieniądze nie
kupisz szczęścia.”
podczas gdy prawdą jest, że pieniądze mogą czasem przynieść więcej wolności i
bezpieczeństwa, przyjęcie „braków” umysłowych będzie trzymać cię na skupionym na tym
czego nie masz, zamiast co robić. Chcesz być bogaty, czy chcesz być zasobny? Rozejrzyj
się wokół siebie. Możesz odkryć, że już posiadasz bezcenne skarby, które, jeśli stracisz,

możesz nigdy nie odzyskać.
IX DZIEWIĄTKA ZIEMI.
Słowa-klucze: Altruizm, Szczodrość, Dobroczynność, Dawanie, Otrzymywanie,
Bezinteresowność, Życzliwość, Pokora, Miłość Własna.
Kluczowe Frazy:
–Jak ważne są dla ciebie materialne dobra?
–Wspieranie dobrej sprawy dobroczynnej.
–Rozdanie wszystkiego, czego dłużej już nie potrzebujesz.
–Dawanie bez stronniczości i oczekiwań.
–Uzdrów siebie przez uzdrawianie innych.
–Szkielety w szafie?
–Dobroczynność zaczyna się od ciebie.
–Zwróć uwagę na sprawy zdrowotne.
Znaczenie: Dziewiątka Ziemi reprezentuje altruizm, dobroczynność i szczodrość.
Czy nagle odkryłeś, że życie jest pełne harmonii? Jesteś kreatywny i szczęśliwy w
tej chwili. Obfitość i prawdziwe bogactwo otacza cię. Materialne zasoby są mniej ważne,
niż były, już nic nie chcesz i nie potrzebujesz lub pragniesz więcej. Zamiast tego,
wybierasz służbę wyższym celom i dawanie innym, którzy mają mniej.
Pomaganie innym w potrzebie, albo wspomaganie godnej dobroczynnej sprawy jest
działaniem szczodrego i opiekuńczego ducha, ale kto jest godny? Kto zasługuje? Czy
dajesz bez uprzedzeń i bezinteresownie? Czy dajesz na równi wszystkim potrzebującym?
Lub czy twoja szczodrość jest uwarunkowana? Co chcesz osiągnąć przez akt dawania?
To są pytania jakie zadaje ci Dziewiątka Ziemi, byś rozważył.
Działanie dobroczynne narodzone ze współczucia może być transformujące.
Wiedza, że grasz rolę w pomaganiu innym, może inspirować poczucie głębokiej satysfakcji
i dobrego samopoczucia. To może uzdrawiać, nie tylko tych, którym pomagasz, ale
również tego, który pomaga. Jednakże, w niektórych przypadkach może podnosić
poczucie bycia na prawie i ważności. To może inspirować wiarę, że powinieneś być
chwalony i doceniany.
Altruizm jest bezinteresownym aktem dawania. Dajesz bez oczekiwania nagrody.
Po prostu dajesz, bo możesz i wybierasz to robić, nic więcej.
Dziewiątka Ziemi oznacza, ze może czas przejrzeć szafki i usunąć wszystko czego
nie potrzebujesz i nie będziesz używał. Daj to lokalnym dobroczynnym organizacjom, które
pracują by pomagać osobom w potrzebie w twojej społeczności.
I jeśli masz jakieś szkielety w tych szafkach, możesz również być mądry by rozdać
je również.
Potencjalne Blokady: Istnieje wiele prawdy w starym powiedzeniu, że „Dobroczynność
zaczyna się w domu”, wiele ludzi jest skłonnym dawać swojej rodzinie lub kompletnie
nieznajomym poziom uwagi i opieki, którego nie są skłonni dać samym sobie.
Dziewiątka Ziemi odwrócona pyta „Czy mówisz życzliwie o sobie, czy może ciągle

się krytykujesz, co postrzegasz jako swoje wady i słabości? Czy szczodrze robisz na
drutach sweter dla kogoś innego, podczas gdy ty drżysz z zimna, ponieważ nie miałeś
czasu zrobić dla siebie? Czy masz zwyczaj dawać swój czas innym, nie zostawiając czasu
dla siebie?
Pamiętaj, jeśli nie opiekujesz się sobą i troszczysz się o siebie z tym samym
współczuciem i uwagą, które dajesz innym, to zaniedbanie może przyjąć fizyczną formę – i
jak będziesz zdolny opiekować się innymi, jeśli twoje zdrowie podupadnie? Jeśli czujesz
się źle, daj sobie czas na odpoczynek i uzdrowienie. Zwróć uwagę na sprawy zdrowotne,
nawet te drobne.
Cień Dziewiątki Ziemi symbolizuje potrzebę bycia dobroczynnym i miłym dla siebie,
byś mógł z kolei być miłym i dobroczynnym dla innych.
X.DZIESIĄTKA ZIEMI
Słowa-klucze: Synteza, Harmonia, Najwyższe Ideały, Nagroda, Wewnętrzny Spokój,
Autentyczność, Wdzięk, Spojrzenie do Środka.
Kluczowe Frazy:
–Czas nagrody.
–Wszystko przychodzi razem.
–Idź przez życie z pewnością.
–Zrozum swoje miejsce i cel.
–Nie zniechęcaj się zmianą.
–Siła przychodzi wraz z doświadczeniem.
–Niezadowolenie i dyskomfort.
Znaczenie: Dziesiątka Ziemi symbolizuje wszystkie aspekty życia przychodzące razem
jako całość. Kariera, dom, rodzina – są w harmonii. Lata poświęcone rodzinie, karierze i
społeczności przyniosły najwyższa nagrodę – miłość, szacunek i zaufanie rodziny oraz
rówieśników. Ta miłość, szacunek i zaufanie są odbiciem, co czułeś wewnątrz i i inspiruje
dobre samopoczucie i powiązanie, które pozwala przejść przez życie zarówno z łaską i
łatwością.
Dziesiątka Ziemi jest kartą afirmującą. Jeśli pojawia się w twoim odczycie, oznacza
czas nagrody. Ona również pyta „Czy przyjąłeś najwyższe ideały – by prowadzić spełnione
życiem, spędzasz je robiąc co kochasz, wychowujesz swoje dzieci, by stały się
szczęśliwymi, pewnymi siebie dorosłymi i wiesz oraz rozumiesz swoje miejsce i cel?
W tym czasie, upewnij się, że zdjąłeś maskę i pokazałeś prawdziwego siebie
światu. Autentyczność jest podziwiana przez wszystkich.
Żyj swoim życiem nie obawiając się zmian i wiedz, że stałeś się silniejszy dzięki
przeszłym doświadczeniom. Teraz, niezależnie od tego, jakie jest wyzwanie, znajdziesz
środek i ruszysz naprzód w sposób nieustraszony.
Potencjalne Blokady: Masz wszelkie powody by być szczęśliwym, a odwrócona
Dziesiątka Ziemi symbolizuje element niezadowolenia i niepokoju.
Wszystko zamanifestowało się tak jak miałeś nadzieje, a wciąż czujesz, że coś

umknęło. Pojawienie się tej karty odwróconej symbolizuje potrzebę określenia źródła
dyskomfortu – a jeśli nie ma zewnętrznych przyczyń, to czas spojrzeć do środka.
XI.JEDENASTKA ZIEMI: NIEBO/ZIEMIA.
Słowa-klucze: Niebo/Ziemia – Góra, Dół, Natura, Człowieczeństwo, Magia, Doczesność,
Materialne, Niematerialne.
Kluczowe Frazy:
–Rozdzielenie jest iluzją.
–Duchowe istnienie w fizycznym ciele.
–Duch mieszka w naturze.
–Doświadczanie życia i uczenie się z doświadczeń.
–Symbiotyczne związki.
–Szkodzenie planecie i szkodzenie ludzkości.
–Zwyczajność jest magią, a magia jest zwyczajnością.
Znaczenie: Jedenastka Ziemi jest równoważącą i regulującą kartą. Ona sugeruje, ze tera
jest czas by utrzymać siebie w centrum i w harmonii z światem wokół ciebie, przez
odrzucenie iluzji separacji.
Jesteś istotą duchową; dusza żyje w fizycznym ciebie by doświadczać i uczyć się
życia. Jesteś tutaj po to, by uczyć się z tych doświadczeń by dojrzewać i ewoluować. Jest
ważne by integrować i ugruntowywać swoje wierzenie w wyższa moc lub niewidzialne,
tutaj na fizycznej planecie. Wiedz, że Duch – Boskość – tkwi we wszystkim na ziemi,
niebie i wodzie. Uhonoruj Ducha tu na ziemi. Bycie uduchowionym niekoniecznie wymaga
od ciebie modlitwy lub podążania religijną ścieżką. Duchowość jest w powiązaniu. Ona jest
w chwili czekania na wschód słońca lub zachód i wiedzy w swoim centrum, że jesteś
częścią czegoś większego niż własne życia. To jest wiara w coś więcej, niż doświadczasz
swoimi zmysłami. To jest wiara w misterium, niewytłumaczalne i niepoznawalne. To jest
karmienie i honorowanie osobistego związku z ziemią pod stopami i niebem nad sobą.
Człowieczeństwa i Natura mają symbiotyczny związek. Jesteśmy zależni od świata,
w którym żyjemy by przetrwać. Kiedy szkodzimy planecie, szkodzimy ludzkości. Jest
ważne by ustalić zrównoważony i harmonijny związek z naturą przez życie, która ma
mniejsze działanie, który wymaga mniejszego zapotrzebowania na środowisko. Zamiast
zatwierdzania miejsca jako własnego, pamiętaj, że dzielisz je i rób co możesz by
współistnieć z fauną i florą, które były przed tobą. Zintegruj naturę w swoim domowym
otoczeniu.
Jest ważne by wiedzieć i rozumieć, jak życie współgra z porami roku i cyklami i jak
każde zwierze i roślina gra ważną rolę w zachowaniu stabilności ekosystemu, w którym
żyje. Zniszczenie jednego może spowodować destrukcje całości.
To jest również ważne by zobaczyć magię istnienia we wszystkim i w każdym. Na
przykład, zwyczajny akt sprzątania domu może zmienić i odmienić energię wewnątrz
domu i transformować otoczenie w którym tkwisz. To działanie ma wpływ poza przestrzeń
wokół ciebie; również efekty twojego emocjonalnego u umysłowego stanu, jak jest bałagan
i brak organizacji w domu lub pracy mogą powodować bałagan i dezorganizacje umysł,

który nie jest się w stanie skupić.
Matematyczne wzory, na przykład sekwencja Fibonacci, mogą znaleźć ukryte w
świecie natury wewnątrz kształtu muszli, kwiatów, szyszek, a nawet ludzkiego łona. One
są również widzialne w sposobie rośnięcia gałęzi drzew i w kształcie w huraganu
widzianego z góry.
Można powiedzieć, że zwyczajność jest magią i magia jest całkiem zwyczajna.
Praca magiczna jest po prostu procesem tworzenia i skupienia energii z intencją, ca
oznacza, ze wszystko co robisz z intencją, od dodawania ciągu liczb do zrobienia dobrego
obiadu dla przyjaciół, jest aktem czynienia magii.
Określając materialne jako fizyczny świat, w którzy mieszkamy, a niematerialne jako
świat, którego nie możemy zobaczyć, Jedenastka Ziemi określa ważność zobaczenia ich,
jako części pojedynczej całości.
Potencjalne Blokady: Jedenastka Ziemi odwrócona ma bardzo proste i ukierunkowane
znaczenie. Jeśli pojawia się w twoim czytaniu dzisiaj, to tak jak jej prawidłowa pozycja
symbolizuje potencjalną nierównowagę, która potrzebuje być określona.

XII.DWUNASTKA ZIEMI: SENESZAL
Słowa-klucze: Sługa, Administrator, Mediator, Sprawiedliwość, Prawo, Organizacja,
Solidność, Lojalność.
Kluczowe Frazy:
–Służenie wyższym celom.
–Lojalność autorytetowi.
–Przemawianie w imieniu innych.
–Czy twoja moc jest prawdziwa, czy zapożyczona?
–Postępowanie zgodne z zasadami lub podanymi kierunkami.
–Używaj mądrze osobistej mocy.
–Ślepa lojalność czyni ślepym.
Znaczenie: Seneszal Ziemi symbolizuje służbę królowi i krajowi. Seneszal jest zaufanym
sługą, który ma dostęp do i kontrolę nad wszystkim, czym włada jego pan. On, będąc
szlachetnego pochodzenia, jest też w służbie i przemawia w imieniu tych, którzy są nad
nim.
Ma wiele obowiązków. Jest szanowany przez niektórych, a inni się go boją, dzierży
klucze do skarbca i lochu. Jest zarówno sędzią i mediatorem wewnątrz dworów i ziem
królestwa. Podtrzymuje prawo i wymierza sprawiedliwość w imieniu pana lub pani.
Seneszal również kontroluje bogactwo mistrza, dając zapłatę, którym jest winny i zbierając
podatki od tych, którzy są winni.
Seneszal jest potężny, ale potęgą pożyczoną, zależą od jego chęci przestrzegania
rozkazów nad nim, bez zadawania pytań. Jeśli jego lojalność spada lub zostanie poddana
pod wątpliwość, on może stracić wszystko. Nawet Życie.

Seneszal Ziemi reprezentuje osobę na służbie, ale nie wielu, lecz jednemu. Jego
rola jest wielopłaszczyznowa, a każde zadanie jest wykonywane z uwagą. Jest mistrzem
organizacji i posiada zarówno inteligencję, jak i bystry umysł.
Jest osobą, która odłożyła aspiracje bycia przywódcą by godnie reprezentować
tego, który go prowadzi. Jego pozycja nakłada mu na ramiona wielką odpowiedzialność,
ale on jest zaangażowany i doskonale pasujący do tej roli.
Seneszal symbolizuje skłonność albo potrzebę bycia posłusznym prawom lub
kierunkom osób odpowiedzialnych i odłożenia na bok osobistych przekonań opinii.
Ta karta prosi cię byś używał swojej osobistej mocy mądrze. Jeśli masz posłuch i
przychylność osób, którzy mają pozycję władzy, z kolei ty masz moc przynoszenia
szczęścia lub szkody. Co wybierzesz?
Potencjalne Blokady: Czy twoja lojalność wobec innych czyni cię ślepym na ich
prawdziwą naturę i intencje? Czy ona tworzy napięcie w twoich związkach z innymi? Czy
ślepo podążasz za innymi i przyjmujesz to, co można nazwać „mentalnością tłumu”?
Zapytaj siebie, czy mógłbyś skrzywdzić kogoś, ponieważ ten któremu służysz, tak
powiedział. Czy jesteś zdolny poświęcić swoją własną prawość i reputacje by służyć lub
podążać za osobą, która może nie mieć na sercu twego dobra?
Odwrócony Seneszal Ziemi prosi cie, byś nie szedł ślepo. Kwestionuj wszystko.
Patrz na motywy i przyczyny stojące za wybieranymi działaniami liderów i pytaj siebie, czy
służysz im dla większego dobra – czy ich własnego dobra.
XIII KRÓLOWA ZIEMI
Słowa-klucze: Matka Ziemia, Pragmatyzm, Rzeczywistość, Życzliwość, Karmienie,
Obfitość, Płodny Umysł, Mądrość.
Kluczowe Frazy:
–Dotyk, połączenie i kreacja w twoich rękach.
–Bądź wspomagający i pielęgnujący.
–Szukaj modelu roli matki.
–Potrzeba mądrego i szczerego doradcy.
–Życzliwość jest wymagana.
–Jesteś kochany i wspomagany.
–Matko, nie tłamś.
–Podział odpowiedzialności.
Znaczenie: Królowa Ziemi symbolizuje autentyczność, rzeczywistość, osobę ziemskiej
matki. Ona jest większa niż życie i posiada płodność, szczodrość i ugruntowaną naturę.
Jest realistką, ale również widzi wszędzie magię. Może jest ziemską matką, która
spędza dużo czasu uprawiając rolę i chodzi nieświadoma liści i gałązek we włosach.
Uwielbia tworzyć ciepły i zapraszający dom, gdzie wszyscy są mile witani.
Gotowanie, sprzątanie, uprawianie ogrodu – to są rzeczy, które kocha i cieszy nimi
wszystkimi coraz bardziej, ponieważ ma zmysłową i seksualną naturę. Ona jest kobietą,
która nie kocha niczego tak, jak dotykania, łączenia i tworzenia.

Królowa Ziemi jest typowym przykładem życzliwości; ona często oferuje wsparcie i
pielęgnuje każde przedsięwzięcie, podczas gdy również oferuje mądre i szczere rady.
Ona przychodzi by zapytać cię, czy tak postrzegasz siebie. Lub czy jesteś skupiony
n przedsięwzięciach finansowych, i karierze, że stworzyłeś nierównowagę w swoim życiu i
straciłeś kontakt z naturą? Czy jest to czas, byś czerpał korzyści z bycia domownikiem
przez chwilę? Może domowy posiłek lub weekend w ogrodzie jest na porządku dziennym,
zamiast spotkań i raportów.
Królowa Ziemi może również pojawiać się czasami w odczycie, kiedy potrzebujesz
delikatnego przypomnienia bycia zarówno opiekuńczym, jak i wspierającym tych wokół
ciebie. Podczas gdy zachęcasz i wspomagasz innych w ich dążeniu do stania się
lepszymi, pamiętaj robić to, bez próby zmiany ich.
W jej roli mądrej-kobiety, może poprosić cię, byś poszukał tych, którzy ucieleśniają
jej energię. Być może potrzebujesz połączenia z modelową matką w tym czasie. Może
wszystkim czego potrzebujesz jest uścisk, ale może również stoisz przed problemami, z
którymi jej płodny umysł i naturalna mądrość może pomóc. Trochę matczynych rad może
otworzyć odpowiedzi i zapewnić rozwiązanie.
Potencjalne Blokady: Odwrócona Królowa Ziemi będzie pojawiać się w twoim odczycie z
dwóch przyczyn. Po pierwsze jest to ostrzeżenie przed robienie z domu kryjówki, gdzie
jesteś zamknięty przed tymi, którzy troszczą cię o ciebie. Tak, wszyscy potrzebujemy
sanktuarium, ale okresy izolacji powinny być zawsze czasowe. Królowa Ziemi stara się
przypomnieć ci, że nie masz zamiaru być samotny; są ludzie, którzy cię kochają i
wspierają. Pozwól im.
Królowa Ziemi, kiedy pojawia się w odwróconej pozycji może również ostrzegać
przed tłamszeniem innych wokół ciebie. Jest różnica między macierzyństwem a
przytłoczeniem, albo gorzej, pozbawienie kogoś sił przez zbyt dużo uwagi i opieki. Zrób
krok w tył i pozwól innym wokół siebie działać dla siebie. Może cieszyć cię, co robisz dla
innych, ale przychodzi czas, gdy osoby wokół ciebie muszą nauczyć się opiekować się
sobą lub przynajmniej dzielić domowe obowiązki.
XIV KRÓL ZIEMI.
Słowa-klucze: Męskość, Pomyślność, Pracowitość, Niezłomność, Autorytet, Niezłomność,
Poświęcenie.
Kluczowe Frazy:
–Czerp dumę z osiągnięć.
–Zapłać z góry.
–Uhonoruj swój postęp.
–Teraz nie ma czasu na zmiany.
–Życie oznacza cieszyć się.
–Uwolnij się spod kontroli.
–Nie bądź leniwy.
–Wykorzystywanie/nadużywanie władzy.

Znaczenie: Król ziemi jest bardzo zadowolonym mężczyzną i ma wszelkie powody by nim
być. Jego królestwo jest bezpieczne i bogate, a ludzie szczęśliwi i zamożni.
Podczas gdy niektórzy mogą uważać, że jego warunki zrodziły się ze szczęścia, on
jest naturalnym liderem, a jego sukces narodził się z ciężkiej pracy i poświęcenia. Jest
dumny ze swoich osiągnięć i nie boi doceniać ich oraz co ważniejsze cieszyć się nimi.
Jednakże, pomimo że wydaje się nadmierne, on jest bardzo mocno ugruntowany i
realistyczny, a cieszy się obfitością, ponieważ jest mądry i ostrożny.
Król Ziemi nie boi się być otwarty lub szczery, ponieważ nie ma niepewności lub
emocjonalnego bagażu do karmienia wątpliwości i lęków. Jest tylko zbyt skłonny by dzielić
się swoim sukcesem i doradzać bez wahania kiedy poproszą. Nie boi się, że to co robi
będzie wzmacniać przeciwników i rywali; wierzy, że każdy ma prawo do tych samych
możliwości.
On jest rozsądny i niezawodny, możesz mu zaufać i polegać na nim. Jest również
mądry i inteligentny, a te zalety utrzymują go na przodzie, we wszystkim co robi. Na
biznesowym poziomie, niektórzy mogą go postrzegać jako nudnego i pedantycznego, ale
jego metody są dobre. On znalazł metodę, która działa u niego i która płaci dywidendy.
V=Czemu zmieniać coś, co przynosi rezultaty? Jeśli jego metoda zawiedzie, wtedy on
będzie skłonny do zmiany, ale jeśli działają, wtedy zmiana nie jest wymagana, a jest
niepotrzebnym zmarnowaniem czasu i energii. Nie wypróbowuje i nie scala tego, co nie
jest złamane.
Król Ziemi może pojawić się w twoim odczycie, by powiedzieć ci, ze jest w porządku
cieszyć się swoim sukcesem. Wszyscy zbyt często czujemy, ze duma z sukcesu oznacza
bycie chełpliwym. To może prowadzić do poczucia winy i decyzji pozostania cicho.
Podczas gdy możesz wybrać swoje chwile, a szanowanie uczuć innych, Król Ziemi
sugeruje, że masz całkowite prawo świętować swoje osiągnięcia i czuć z nich dumę.
Jeśli masz zasoby i powody by cieszyć się, rób to. Nie ma potrzeby prosić innych o
pozwolenie czy błogosławieństwo. To jest, ostatecznie, dlaczego tak ciężko pracowałeś.
Król ziemi może również symbolizować potrzebę podjęcia metodycznego podejścia,
żebyś wiedział, że dla ciebie działa. To nie jest czas odejścia lub szans próbowania
czegoś nowego. Nie pozwól opiniom innych zachwiać tobą. Zamiast tego, zaufaj swoim
zwykłym metodom, szczególnie jeśli zawsze działały w przeszłości.
Potencjalne Blokady: Odwrócony Król Ziemi może reprezentować kogoś, kto oczekuje
od innych by robili za niego to, jest zbyt leniwy by zrobić dla siebie. On może czuć się
panem swej domeny i wierzyć, ze wszyscy mieszkający w niej , istnieją by mu służyć.
Może być nawet kimś, kto ma tendencje do szowinistycznego lub mizoginicznego
zachowania.
Odwrócony Król może być sztywny i kontrolujący, uparty i pedantyczny. Może być
również zazdrosny i niechętny do porzucenia czegokolwiek, co postrzega jako swoją
własność.
Może reprezentować kogoś, kto jest próżny – osobą, chwalącą się znanymi
osobami, które rzekomo zna – który uważa się za ważniejszego niż naprawdę jest i jest
gotowy zgarnąć laury innych jako swoje własne, przez sugerowanie, że osiągnęli sukces
tylko dzięki jego pomocy lub radom.
Kiedy odwrócony Król Ziemi pojawia się w twoim odczycie, może symbolizować, że
potrzebujesz uwolnić się od kontrolujących związków, gdzie nie traktowany jako równy.

On może również mówić, żeby odpuścić i rozchmurzyć się. To może być czas
śmiania się z siebie i niewiary w swoje własne hiperbole.
Czasami reprezentując ciebie lub kogoś innego, odwrócony Król Ziemi ostrzega
przed egocentrycznymi zachowaniami, które utrudniają lub ograniczają innych. Jeśli jesteś
na pozycji siły lub odpowiedzialności, pamiętaj zawsze, że nie jest twoim przywilejem jej
nadużywać.
Pozwól innym wokół ciebie lśnić, kiedy jest ich czas bycia w świetle reflektorów.

As Powietrza
As Powietrza I. As Powietrza
Słowa-klucze: Nowe idee, osobista prawda, paradygmaty, oryginalność, indywidualizacja,
motywacja, wybory, przekonania.
Kluczowe zwroty:
Nowa osobista ideologia
Wyrzuć z pamięci i odpuść
Fakty i prawdziwa wiedza
Szanuj osobistą prawdę
Znaj swój umysł
Rzeczywistość najpierw zaczyna się w umyśle
Być podekscytowanym i zmotywowanym
Czy stare przekonania sabotują przyszłe cele?
Znaczenie:
As Powietrza symbolizuje nowy sposób myślenia. Sugeruje on, że czas teraz odpuścić
dawne przestarzałe przekonania i idee, które już dłużej nie służą, i uczynić miejsce na
nową, niezależnie uformowaną, osobistą ideologię. To czas zapomnieć i odpuścić idee i
opinie zrodzone ze społecznych uwarunkowań, nieścisłości i fałszywych założeń – i
zamienić je na idee zrodzone z samoświadomości, faktów i prawdziwej wiedzy. To także
czas by rozpoznać zarówno czym są jak i nauczyć się rozróżniać między nimi dwoma.
Jego pojawienie się w twoim czytaniu daje ci znać, że to także czas na uhonorowanie
osobistych prawd, które mają podstawę w twoich własnych doświadczeniach, zamiast
przyjmowania prawd innych i czynienia ich swoimi własnymi. Robić odwrotnie to jak
ubierać parę niepasujących butów, pożyczonych lub ukradzionych komuś. Mimo, że mogą

one chronić twoje nogi, będą również obcierać i uciskać, i z czasem uczynią więcej szkód
niż pożytku. Czas uświadomić sobie, że aby móc dobrze podróżować i przebywać
dystanse, potrzebujesz pary butów, które pasują dobrze, gdyż są zrobione specjalnie dla
ciebie.
Tak samo jest z osobistą ideologią. Twoje życiowe doświadczenia oferują lekcje, które
nadają zarówno praktycznej wiedzy jak i mądrości. Obiektywne analizy mogą zapewniać
wgląd i zrozumienie, które ujawnią jak twoje życiowe doświadczenia, myśli i emocje
wpływają na wszystkie twoje wybory i skutki zrodzone z tych wyborów. Twoja fizyczna
rzeczywistość rozpoczyna się najpierw w umyśle.
As Powietrza oferuje okazję do przyjęcia nowych paradygmatów i wzorców i zamienienia z
tymi, które cię ograniczają. Teraz możesz zmienić zdanie, a robiąc to, zmienić sposób w
jaki dokonujesz wyborów, które określają twój kierunek i kształtują twoją rzeczywistość.
Możesz odciąć wszystko, co mąci osąd i postrzeganie i uniemożliwia ci poznanie twojego
prawdziwego zdania. Jasność nadejdzie wraz z obraniem warstw narzuconych dogmatów
i przekonań zrodzonych z przeszłych rozczarowań i zranień.
As Powietrza symbolizuje także czas poczucia się zmotywowanym i podekscytowanym
przez idee w twojej głowie, twoje cele i marzenia, ponieważ są one twoje. Czas je podjąć i
tworzyć ich więcej. To oznacza początek procesu indywidualizacji, przez który wszyscy
musimy przejść by uświadomić sobie swój pełny potencjał.
Potencjalne blokady:
Odwrócony As Powietrza chce wiedzieć, czy trzymasz się przestarzałych przekonań, opinii
bądź lęków, które wywierają wpływ na twoją zdolność do podejmowania decyzji. Przeszłe
zranienia, przeszłe porażki i błędy, straty, myśli i opinie innych oraz strach przed
zmartwieniem i zasmuceniem innych, jeśli nie zgodzimy się z nimi lub wybierzemy drogę
inną od nich… wszystkie te rzeczy mogą hamować naszą zdolność do wprowadzenia w
życie nowych idei lub nowego sposobu bycia. Z czasem staną się przeszkodami, które
mogą ograniczać.

II. Dwójka Powietrza
Słowa-klucze: dualizm, biegunowość, oddzielenie, jedność, podział, połączenie, wybór,
pełny obraz
Kluczowe zwroty:
Wszystko ma swoje przeciwieństwo
Dualizm dzieli i separuje
Biegunowość jednoczy i integruje
Kiedy tworzysz, także niszczysz
Przyjmij otwarty umysł
Nic nie jest tylko czarne i białe
Wybór między podziałem a połączeniem
Czasami obie strony mają rację
Znaczenie:
Dwójka Powietrza reprezentuje zarówno dualizm jak i biegunowość oraz teorię, że
wszystko w stworzeniu ma swoje przeciwieństwo.
Dualizm jest teorią mówiącą, że dwie przeciwne siły łączą się by stworzyć stan chaosu. W

tej teorii pozytywne i negatywne bieguny odpychają się wzajemnie, a więc jest stała i
wciąż tocząca się bitwa między dwoma, gdzie jedno dąży do pokonania lub bycia
wyeliminowanym przez drugie.
Biegunowość jednakże jest ideą mówiącą, że dwie przeciwne siły istnieją we wszystkich
rzeczach we wszechświecie, nie jako osobne konkurujące siły lecz jako uzupełniające się,
przeciwstawne aspekty pojedynczej całości. W tej teorii jedno jest tak samo konieczne jak
drugie; jedno nie może istnieć bez drugiego – i, w niektórych sytuacjach, zależnie od
perspektywy, jedno może być nawet nazwane identycznym lustrzanym obrazem drugiego.
Rozważając magnes na przykład. Składa się on z bieguna pozytywnego i negatywnego.
Bez jednego lub drugiego magnes przestaje być magnesem. Nie możesz usunąć
negatywnej połowy i oddzielić od pozytywnej połowy, ponieważ nie ma połówki jednego i
połówki drugiego. Jest tylko całość. Jeśli podzielisz magnes na dwie części, wszystko, co
osiągniesz przez to będzie jednym z dwóch – stworzysz dwa osobne magnesy lub
zniszczysz magnes.
Jak wskazuje teoria biegunowości, istnieją przeciwieństwa, i mimo, że jedno nie ma
tożsamości czy znaczenia bez drugiego, nie jest też również samo w sobie dobre ani złe.
Strach jest. Miłość jest. Światło jest. Ciemność jest. Miłość może być tak destrukcyjna jak
strach, a strach może przynosić korzyści. Może ocalić życie i zainspirować pragnienie
poprawy lub leczenia. Może także uczynić cię bardziej empatycznym, rozumiejącym i
doceniającym.
Zazwyczaj oba bieguny są doświadczane w harmonii. Na przykład, kiedy tworzysz coś,
niszczysz stan, który istniał uprzednio. Twoja kreacja i zniszczenie są jednogłośne. Nie są
oddzielnymi stanami. Są tym samym stanem, widzianym z dwóch różnych punktów
widzenia.
Kiedy coś kochasz, najprawdopodobniej obawiasz się to stracić. Możesz nie wyrażać
strachu, ani nawet nie przyznać – możesz mu nawet zaprzeczać. Jednak nadal jest
obecny. Możesz walczyć by chronić to coś, ponieważ to kochasz, lecz także walczysz,
ponieważ boisz się to stracić lub zobaczyć to uszkodzone. Zatem kochać to także się bać,
i działać z miejsca miłości to także działać z miejsca strachu. Możesz zdecydować się
stracić na wadze i ćwiczyć, i mówić, że robisz to, ponieważ kochasz siebie, a więc
zasługujesz by mieć zdrowe ciało. Jednocześnie można powiedzieć, że zdecydowałeś się
stracić na wadze i ćwiczyć, ponieważ obawiasz się, co może się stać, jeśli tego nie
zrobisz. Twój wybór jest motywowany zarówno miłością jak strachem. I znowu, jest to ten
sam stan, po prostu widziany z dwóch różnych perspektyw.
To jest biegunowość.
W zasadzie dualizmu jednakże jedna siła jest zawsze lepsza niż druga – dobro i zło,
miłość i nienawiść, światło i ciemność, pozytyw i negatyw, tworzenie i destrukcja –
wszystko ilustruje skrajne przeciwieństwa, gdzie jedno jest postrzegane jako dobre a
drugie jest złe, a podstawowym celem jest na dobre zatriumfować nad, pokonanym, złem.
Dualizm dzieli i tworzy dwa oddzielne stany. Tworzy stan jeden przeciwko drugiemu.
Tworzy podobny wojnie stan konfliktu, który służy tylko utrwalaniu chaosu.
Dualizm jest biała i czarna. Biegunowość jest całym spektrum. Dualizm dzieli i konkuruje.
Biegunowość jednoczy i godzi.
Dwójka Powietrza oferuje wybór między dwoma ścieżkami. Możesz wybrać ścieżkę
podziału lub połączenia. Jedna oferuje konflikt, a druga oferuje pokój.

Potencjalne blokady:
Dwójka Powietrza w pozycji odwróconej ostrzega przed czarno-białym podejściem do
życia. Robiąc to idzie się przez życie z zamkniętym umysłem i oczami, które widzą tylko
część tego, co jest. Jest to jak odmawianie spojrzenia na pełny obraz, z szerszej
perspektywy.
Czy przyjmujesz sztywne i nieelastyczne stanowisko, kiedy potrzeba otwartego umysłu i
serca? Rozumienie jest konieczne, a to oznacza zaakceptowanie, że czasami nie ma
dobra i zła. Czasami obie strony mogą mieć rację i obie być w błędzie.
Przyjęcie spektrum kolorów, które jest życiem, otwiera umysł i z kolei ujawnia, że dostępne
jest więcej niż tylko słuszny wybór i zły wybór.

III. Trójka Powietrza
Słowa-klucze: edukacja, talent, nauka, chęci, przewodnicy/nauczyciele, zrozumienie,
komunikacja, postrzeganie
Kluczowe zwroty:
Poszerzaj swój umysł
Każde doświadczenie niesie lekcję
Edukacja jest procesem całego życia
Nauka wspomaga rozumienie
Lekcje powtarzają się dopóki nie zrozumiemy
Nauka zmienia talent w umiejętność
Nie zabijaj posłańca
Ignorancja nie jest powodem do dumy
Znaczenie:
Trójka Powietrza symbolizuje wagę edukacji i nauki w pomaganiu osiągnięcia przez nas
naszego najwyższego potencjału i przypomina nam, że o nauce trzeba myśleć jak o
procesie trwającym całe życie. Samo życie nas uczy. Każde doświadczenie może
zaoferować nam lekcję. Ludzie wokół nas i ci, którzy weszli do naszego życia, wszyscy
mogą uczyć nas i nas prowadzić. Mogą dać nam wgląd w to kim jesteśmy, kim oni są, oraz
w nasze relacje ze społeczeństwem, naturą i naszym najbliższym otoczeniem.
Edukacja służy pomocy indywidualnemu rozwojowi i pomocy w pojmowaniu życia i
rozumieniu go. Pomaga utrzymywać poczucie wolności i celu. Pomaga nam określić, czy
sytuacje jest dobra czy zła dla nas i dostarcza nam innych opcji. Pomaga nam także
zobaczyć długofalowe konsekwencje – pozytywne i negatywne następstwa – naszych
działań.
Uczymy się o naszej historii, uczymy się o naszej możliwej przyszłości, uczymy się o
naturze świata, uczymy się o nas, jako o rasie i uczymy się o wszechświecie, w którym
żyjemy. Wiedza, którą otrzymujemy poprzez edukację wzmacnia nas i im więcej wiemy,
tym więcej możemy osiągnąć. Edukacja uczy nas używać naszego umysłu i naszych
zmysłów dla naszej korzyści. Chroni nas przed byciem oszukanym, nabranym i
zmanipulowanym, a także daje nam środki i sposoby podążania za naszymi marzeniami.
Im więcej się uczymy tym więcej możemy rozumieć i tym łatwiejsze staje się
komunikowanie i wyrażanie siebie.
Lecz edukacja wymaga czasu i chęci poświęcenia się przeciągającemu się procesowi

nauki oraz oceny zgromadzonych przez nas informacji. Musimy obserwować i słuchać,
przyswajać, a potem być sprawdzani by zobaczyć, czy pojęliśmy to, czego się uczymy – a
wtedy obserwować więcej, więcej słuchać, studiować, wchłaniać i być sprawdzani raz
jeszcze. Ten proces nie kończy się nawet, gdy opuszczamy klasę. Życie jest naszą klasą, i
przez przeżywanie naszego życia zostaną ujawnione nasze pasje i talenty, a także
możliwości poszerzenia naszej wiedzy w sposób, który może przekształcić te pasje i
talenty w prawdziwe umiejętności.
Trójka Powietrza przypomina nam, byśmy szli przez życie z intencją czerpania nauki z
życia, z naszych doświadczeń, od ludzi wokół nas i z otaczającego nas świata. By to
osiągnąć, możemy pytać o wszystko i każdego, z kim się kontaktujemy. Możemy
odszukiwać naszych starszych i tych, którzy mają odmienne zwyczaje, ponieważ jedni
mogą nauczyć nas o tradycjach i historii, której nie ma w książkach a drudzy ujawnić nam
idee i przekonania, które są inne od naszych. Oboje z kolei mogą dostarczyć nam
kontrastu i głębi, która umożliwi nam postrzeganie świata z wielorakich perspektyw.
Słuchając ich historii, pozwól im uczyć cię ich fachu, ich historii i kultury. Ucz się z nich i
ich życia a możesz odkryć, że dali ci sposób by ulepszyć twoje własne życie.
Kiedy mamy chęć uczyć się i pielęgnować swoje talenty, pomimo, że cierpliwość może być
dla nas bardzo przydatna, pragnienie natychmiastowej gratyfikacji będzie nam
prawdopodobnie utrudniać. Wymaga prawdziwej chęci i woli poświęcić się nauce i
studiowaniu. Nauczyć się czegoś, i nauczyć się dobrze, wymaga oddania, zaangażowania
i czasu. Czasem zajmuje to całe życie, a czasami oferowana lekcja będzie się powtarzać, i
powtarzać, i powtarzać, aż będziemy mogli wykonać zadanie tak naturalnie, i bez
namysłu, jak oddychanie. Ważne jest by pamiętać, że czasami nauki nie można poganiać
ani przyspieszać i że praktyka przyniesie łatwość i pewność. Powtarzanie lekcji i praktyka
ułatwia nam zrozumienie – i przyswojenie.
Zdolność pojmowania jest umiejętnością zrozumienia lekcji, których mamy się nauczyć – i
czasami zrobienie tego wymaga zarówno wysiłku i chęci w postaci czasu i otwartego
umysłu. Czasami to wymaga przerabiania niektórych lekcji kilka razy, zanim się nie staną
nam się znane. Podczas gdy innym razem nasze zrozumienie może wzrosnąć tylko przez
wystawienie się na nowe doświadczenia, miejsca i ludzi, na dziwne i nieznane.
Im więcej się kształcisz, tym więcej wiesz i rozumiesz, tym łatwiejsze staje się wyjść poza
siebie i zobaczyć świat i swoje doświadczenia, jakimi one naprawdę są. Kiedy robisz to,
łatwiejsze staje się znalezienie swojego miejsca, celu lub kierunku, wypełnienie swoich
celów i prowadzenie produktywnego życia. Trójka Powietrza pojawi się w twoich kartach,
gdy zajdzie potrzeba poszerzenia twojego umysłu poprzez kształcenie się w celu poprawy
i wzrostu.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Trójka Powietrza przestrzega nas przed noszeniem naszej ignorancji jak
honorowego odznaczenia. Wybranie rozmyślnego zamknięcia się na naukę nie jest
powodem do dumy, ani też nie jest nim przemawianie z perspektywy niewiedzy i braku
wykształcenia. Jest różnica pomiędzy posiadaniem opinii opartej na twoim pomyśle co jest
dobre a co złe, a posiadaniem podpartej edukacją opinii opartej na faktach. Nie ryzykuj
zrobienia z siebie głupca deklarując swoją wiedzę, jeśli ona i twoje doświadczenia są
ograniczone. Pokaż, że nawet, jeśli brak ci wiedzy i zrozumienia, masz swoją własną
mądrość – przyznaj swą ignorancję i otwórz się na okazję do nauki. Jeśli ktoś ma szersze

zrozumienie niż ty, ucz się od niego i wzrastaj.
IV. Czwórka Powietrza
Słowa-klucze: struktura, rutyna, porządek, wzorzec, dyscyplina, organizacja, rozumienie,
produktywność
Kluczowe zwroty:
Uporządkuj swoje otoczenie
Pozbądź się bałaganu. Posprzątaj dom
Stwórz strukturę swojego dnia
Zastosuj rutynę
Utrzymaj budżet czasowy
Jeśli naprawdę czegoś chcesz znajdziesz na to czas
Ogranicz rozproszenie i marnowanie czasu
Wypleń złe nawyki
Usuń negatywne wpływy
Znaczenie:
Czwórka Powietrza symbolizuje ważność uporządkowania twojego otoczenia i nadania
twojemu dniu struktury, zwłaszcza, jeśli masz szczególne cele czy projekty, które chciałbyś
spełnić i ukończyć.
Rutyna jest naszym codziennym nawykiem – rzeczy, które robimy na co dzień – nadają
strukturę i porządek. Zastosowanie rutyny przenosi nas z jednej części dnia do następnej.
Posiadanie rutyny może zapewnić nam pewien poziom bezpieczeństwa wynikający z
konsekwencji.
Przez zaprowadzenie porządku w naszym otoczeniu dodajemy także do tego poczucie
bezpieczeństwa. Kiedy wszystko ma swoje miejsce możemy być spokojni, że będzie to
tutaj, kiedy będziemy tego potrzebowali. Nie będziemy marnować godzin naszego dnia na
szukanie czegoś, co zginęło w rupieciach i bałaganie, który nas często otacza.
Zagracone i chaotyczne środowisko może spowodować zaśmiecony i zdezorganizowany
umysł, umysł, który nie jest zdolny do zastosowania rutyny, która prowadzi do wydajności.
Czwórka Powietrza sugeruje wprowadzenie porządku do twojego życia przez usunięcie
rupieci. Wprowadź schemat regularnego sprzątania. Odłóż rzeczy z powrotem na ich
miejsce po użyciu, by były tam następnym razem, kiedy będziesz ich potrzebował.
Utrzymuj swoje dokumenty w porządku. Zrób miejsce w twoim życiu na niespodziewane i
nieoczekiwane. W ten sposób, nawet chaos nie ma zbyt dużego wpływu na twój spokój
umysłu i nie może uniemożliwić ci zrobienia tego, co ma być zrobione.
Czy twoja rutyna przyczynia się do znalezienia miejsca dla twoich celów i projektów?
Kiedy chcemy dokonać prawdziwego postępu, jest pomocne, jeśli nasza dzienna
procedura zawiera odpowiedni wymiar czasu do wygospodarowania na pracę nad tymi
rzeczami, które są dla nas naprawdę ważne. Jeśli chcesz skończyć projekt, praca nad nim
w zorganizowany i uporządkowany sposób pomoże dokonać postępu przez ustalenie
spójnego wzorca, który skutkuje sukcesem i terminowym zakończeniem.
Jeśli czujesz, że nie masz czasu, wówczas czwórka Powietrza reprezentuje okazję by
usiąść i spojrzeć na swoją dzienną rutynę i sprawdzić, czy nie ma w niej aby czasu, który
jest aktualnie spędzany na niepotrzebnych zajęciach. Przeznaczyć czas na relaks i

odpoczynek jest jednym, spędzenie pięciu godzin na internetowych czatach w mediach
społecznościowych lub graniu w grę komputerową to druga sprawa. Czy część tego czasu
nie mogłaby być spędzona lepiej na pracy nad osiągnięciem twoich celów?
Ewentualnie, czy spędzasz godziny na grze w gry komputerowe lub czytaniu książek,
zamiast pisać tę epicką, fantastyczną przygodę, bo to utrzymuje twą uwagę z dala od
wątpliwości, poczucia zagubienia i obaw, jakie możesz mieć odnośnie swoich aspiracji i
celów? Jeśli tak, Czwórka Powietrza sugeruje, że czas przyjrzeć się, dlaczego
zachowujesz się w sposób sabotujący twoją produktywność i kreatywność.
Często przyzwyczajamy się do wzorca zachowania, kiedy oferuje on nam psychologiczną
lub emocjonalną nagrodę. Przez większość czasu nie stają się one kwestią budzącą
niepokój, lecz kiedy stają się powszednie, mogą często wywierać taki sam wpływ na nasze
życie jak uzależnienie od narkotyków czy alkoholu. Dostarczają przyjemnego odzewu,
więc powtarzamy je by dostać następną dawkę. Czy poszukujesz dawki przyjemności z
zupełnie złych powodów? Czy socjalizowanie się w internecie wytwarza ten przyjemny
strzał oferując ci społeczną więź?
Czy granie w komputerowe gry wytwarza to przyjemne uderzenie poprzez pozwolenie ci
na ucieczkę z rzeczywistości na jakiś czas? Ustanów nowe produktywne i kreatywne
wzorce, a możesz dostać tę samą dawkę przyjemności, kiedy odniesiesz sukces w swoich
celach.
Ta karta pojawia się w twoim czytaniu by dać ci znać, że teraz jest idealny czas, by
ustanowić nowe wzorce i nawyki oraz przyjrzeć się bliżej tym, które zostały ustanowione i
zdecydować czy przynoszą one korzyści czy utrudniają. Baczne przyjrzenie się swoim
zwyczajom, zarówno dobrym jak i złym, zwiększy także twoje rozumienie samego siebie.
Usiądź i wypisz w liście jak spędzasz swój czas. Poszukaj tych elementów, które pożerają
czas, który mógłby być lepiej spożytkowany gdzie indziej. Nie odcinaj ich zupełnie, gdyż
jeśli to zrobisz, jakakolwiek zmiana twojej rutyny prawdopodobnie stanie się
niezrównoważona. Zamiast tego rozsądnie zagospodaruj swój czas jak robisz to ze swoimi
finansami. Przeznacz czas na „marnowanie czasu”, lecz zrób to w sposób, który pozwoli ci
trzymać się swojego czasowego budżetu i załatwić sprawy.
Bycie kreatywnym i produktywnym i osiąganie naszych celów wymaga zarówno
zorganizowania dnia jak i dyscypliny do zaangażowania się w swoją rutynę. Wymaga to
również chęci tworzenia oraz otoczenia, które wspiera twoje przedsięwzięcia. Poprzez
ustanowienie zdrowej rutyny, która daje czas zarówno na odpoczynek jak i kreację,
stworzysz środowisko sprzyjające obu. Przez stworzenie pozytywnego otoczenia
zwiększasz swoje szanse na sukces.
Pamiętaj, jeśli naprawdę czegoś chcesz, najdziesz na to czas.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Czwórka Powietrza symbolizuje wagę zajęcia się rozproszeniem i
negatywnymi wpływami, i czasami obejmuje to zarówno nawyki jak i ludzi. Jeśli ta karta
pojawia się odwrócona w twoim czytaniu, zapytaj siebie, czy masz kogoś w twoim życiu
kto zawsze kwestionuje twoje cele i twórcze przedsięwzięcia. Jeśli tak, czy często
sugerują oni lub dają do zrozumienia, że marnujesz swój czas? Czy zawsze sugerują
powody, dla których nie powinieneś robić czegoś, co wiesz, że uczyni cię szczęśliwym?
Czy przeszkadzają oni w twojej rutynie z oczekiwaniem, że będziesz ich zabawiać i
gościć?
Może być niezbędne wziąć ich na stronę i poprosić, by byli pomocni lub byli cicho i żeby

uszanowali twoje pragnienie pracy w rutynie. Jeśli odmówią, może okazać się konieczne
odsunąć się i zastanowić, czy ta przyjaźń jest zdrowa. Sygnalizowanie uzasadnionych
obaw jest przejawem troski, lecz ośmieszanie lub odrzucanie twoich celów jako
nieważnych tym nie jest. Jeśli przyjaciel odmawia szanowania twoich granic i etyki pracy,
czy jest on naprawdę przyjacielem?
V. Piątka Powietrza
Słowa-klucze: iluzja, rzeczywistość, oddzielenie, samo-sabotowanie, samooszukiwanie
się, krytycyzm, pielęgnowanie, leczenie
Kluczowe zwroty:
Konflikt miedzy rzeczywistością a wierzeniami
Czas na szczerość
Pożegnaj iluzje i pozory
Zmierz się z bolesną rzeczywistością
Nie jesteś sam
Rady i konstruktywna krytyka nie są personalnym atakiem
Zdejmij maskę. Odsłoń swoje prawdziwe ja
Wybacz innym noszenie masek
Znaczenie:
Piątka Powietrza reprezentuje konflikt między tym, co jest rzeczywiste a tym, w co
wierzymy. Dotyczy to potrzeby szczerości i odwagi by pożegnać samooszukiwanie się,
którego się trzymamy by ukryć się i chronić przed bolesną rzeczywistością.
Ta bolesna rzeczywistość może być tym, czemu zdecydowaliśmy się zaprzeczać, lecz
nawet jeśli tak, jej wpływ nadal tworzy dysonans w naszym życiu i działa w destrukcyjny
sposób, powodujący sprzeczne myśli, pragnienie unikania i odwlekania i w końcu samosabotowanie swoich twórczych starań i dążeń. Może to również manifestować się jako
pragnienie wycofania się i odseparowania od tych, którzy nas kochają.
Objawy, których trzeba szukać to niskie poczucie własnej wartości, lekceważący,
ubliżający głos wewnętrzny i niezdolność do radzenia sobie z krytyką, jako służącą tylko
do umacniania istniejącej już niskiej opinii. Nawet zwykła rada i konstruktywna krytyka,
które są oferowane do pomocy, poprawy lub naprawienia czegoś, co będzie przydatne w
przyszłej pracy są odbierane jako atak, a reakcją na nie jest zranienie lub gniew.
Kiedy powtarza się to wielokrotnie, inni mogą stać się niechętni do rozmowy nawet, jeśli
istnieje rzeczywista i prawdziwa potrzeba. Ta niechęć jest zauważona i wzbudza niepokój.
Skutkiem tej niezdolności do przyjęcia żadnego rodzaju rady i zobaczenia tego, czym to
jest – troską i miłością – konflikt, nieporozumienia i całkowite porażki stają się
powszechnymi zdarzeniami, które, z kolei, zwiększają nasze przekonanie, że nigdy nie
odniesiemy sukcesu. Za maską, padamy ofiarą samooskarżania się, osądzania i
obwiniania, i krytykowania siebie w sposób, który nie jest ani obiektywny ani
konstruktywny.
A jednak, pomimo wszystko, próbujemy przybrać dzielną minę i nadal się uśmiechać, lecz
to jest maska. Uśmiech jest kłamstwem, które ukrywa zawód, smutek, winę i ból, którym
usiłujemy zaprzeczać, ponieważ byliśmy uwarunkowani by powstrzymywać i tłumić nasze
prawdziwe myśli i uczucia.

Jeśli Piątka Powietrza pojawia się w twoim czytaniu, jest to w istocie delikatna interwencja.
Zdejmij maskę i opaskę ze swoich oczu. Odpuść kłamstwa, że wszystko jest okay a ty
jesteś szczęśliwy, i pozwól sobie zobaczyć, że potrzebujesz zająć się myślami i
przekonaniami, które sprawiają, że myślisz źle o sobie. To czas dla ciebie by zobaczyć i
zmierzyć się z wewnętrznymi demonami, które sprawiają, że wierzysz, że nie jesteś wart i
nie zasługujesz na sukces czy szczęście.
Zdejmij maskę i pokaż prawdziwego siebie, rany i wszystko. Spójrz na szkodliwe myśli i
przekonania, zajmij się ich źródłem i daj sobie okazję do wyleczenia. Pozwól innym ci
pomóc. Nie jesteś sam i jesteś kochany. Zrozum, że rady i konstruktywna krytyka, jaką ci
oferują nie ma cię ograniczać ani ranić, lecz pomóc w leczeniu i wzroście.
Potencjalne blokady:
Jak wszystkie karty Piątek, Piątka Powietrza w pozycji odwróconej oferuje drugą trudną
wiadomość odnośnie wyboru noszenia maski. Czy jest to osobista wiadomość, czy
dotycząca kogoś bliskiego, odwrócona Piątka Powietrza radzi ci uważać, by fałszywie nie
przedstawić siebie, sytuacji czy innej osoby. Prawda zawsze wyjdzie na jaw, więc lepiej
jest nie ubarwiać czy wymyślać, nawet, jeśli to tylko małe kłamstewka w celu dopasowania
się i przynależenia do grupy.
Jeśli nosisz maskę, odłóż ją i ujawnij swoje prawdziwe ja. Nie obawiaj się odrzucenia. Tak,
możesz stracić kilka osób przez wyjawienie prawdy, lecz także przyciągniesz do siebie
tych, którzy uwielbiają twoją szczerość i autentyczność, którzy lubią cię za to, kim jesteś.
Jeśli role są odwrócone i to kto inny kłamie, wówczas w tej sytuacji może opłacać się
okazać empatię i współczucie. Kiedy maski odpadają, postaraj się nie oceniać zbyt surowo
czy potępiać. Przyjmij ich. Wybacz im. Zrobienie tego doda im pewności siebie i ufności i
może pomóc trzymać maski z daleka zamiast nałożyć je z powrotem.

VI. Szóstka Powietrza
IVI. Szóstka Powietrza VI. Szóstka Powietrza
Słowa-klucze: rozwiązania, porównania, kompromis, otwarty umysł, uważność,
oświecenie, objawienie, osobista moc
Kluczowe zwroty:
Czas na badania i poszukiwania
Spójrz i porównaj gamę możliwości
Rozważ plusy i minusy
Bądź chętny na kompromis
Nie pozwól by nieugiętość i sztywność hamowała możliwy sukces
Moment objawienia
Wejdź w swoją osobistą moc
Nie dyskredytuj tego, co oferują inni
Znaczenie:
Szóstka Powietrza reprezentuje rozwiązanie zrodzone z kompromisu, które leży gdzieś
pomiędzy czarno-białymi, albo-albo wyborami, które są często postrzegane jako jedyne
dostępne opcje. Teraz jest dobry czas na rozważenie i porównanie wachlarza różnych
opcji, aby odkryć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich.
Zatem, jest to również czas na badania i poszukiwania. Takich jak rozważanie opcji,
porównywanie, robienie notatek, rozważenie plusów i minusów wszystkiego. Może być
potrzeba pójścia na kompromis, jako że czasami, aby osiągnąć nasze cele, kompromis
jest konieczny. Nie czas teraz na to, by twoja nieelastyczność i nieugięta postawa
przeszkodziły w osiągnięciu wyniku.
Szóstka Powietrza także reprezentuje ten szczególny moment odkrycia i oświecenia, kiedy
umysł otwiera się i naraz pojmujemy zakres mocy, jaką dysponujemy w naszym życiu.
Nagle widzisz potencjał we wszystkim. Widzisz jak wszystkie doświadczenia i wybory
dokonane przez ciebie i innych ukształtowały cię i twoje życie i doprowadziły cię do tego
momentu. Z kolei rozumiesz także, jak wszystkie wybory, których dokonujesz teraz
ukształtują twoją przyszłość. W tym momencie rozpoznania umysł zmienia się w jednej
chwili, a wraz z nim samo życie.
Szóstka Powietrza darowuje ci okazję do bycia uważnym i świadomym. Od tej chwili
wybierz bycie odpowiedzialnym za swoje myśli, przekonania i działania, rozumiejąc, że
nawet, kiedy przyjmujesz pasywną lub obojętną rolę nie robiąc nic, lub pozwalając innym
podejmować decyzje w twoim imieniu – dokonujesz wyboru. Weź to we własne
posiadanie. Jedynym mankamentem jest to, że nie będziesz więcej mógł obwiniać innych
o to, że ukradli twoją moc, jeśli twoim wyborem było ją oddać. To twoja chwila by dorosnąć
i posiąść własną moc.
Szóstka Powietrza oznacza okazję do wzmocnienia i rozświetlenia twojego życia przez
otwarcie twojego umysłu.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Szóstka Powietrza symbolizuje zły nawyk czynienia porównań w sposób
stwarzający podziały i tworzący sytuację „my przeciwko nim”.
Kiedy Szóstka Powietrza pojawia się w pozycji odwróconej, poucza cię, byś przyjmował

odmienność innych, i upomina cię byś nie wpadł w pułapkę osądzania innych z powodu
ich sposobu myślenia i przekonań odmiennych od twoich. To przypomina ci, że wszyscy
się różnimy, i że jedno, co mamy wspólnego, to to, że: wszyscy jesteśmy różni. Każda
osoba ma zupełnie wyjątkowe przekonania, ukształtowane przez jej własne doświadczenia
i wiedzę. Nie bądź zbyt szybki w dyskredytowaniu tego, co inni mają do zaoferowania tylko
dlatego, że ich perspektywa i postrzeganie są inne niż twoje.

VII. Siódemka Powietrza
Słowa-klucze: duchowość, religia, polityka, osobisty dogmat, ateizm, fundamentalizm,
indoktrynacja, życzliwość
Kluczowe zwroty:
Nie chodzi o to, w co wierzymy, lecz jak wierzymy
Podnosić innych na duchu
Czy twoja wiara czyni cię życzliwym?
Czy jesteś skłonny stracić kogoś dla swoich przekonań?
Są różne drogi, nie tylko twoja droga
Informuj, lecz nie indoktrynuj
Poszukuj sposobu podejścia
Powściągnij fundamentalistyczne przekonania
Znaczenie:
Siódemka Powietrza symbolizuje sferę duchowych przekonań wierzeń, praktyk religijnych i
osobistych dogmatów, i wpływ, jaki mają one na nasze postrzeganie świata wokół nas.
Duchowe przekonania mogą sprawić, że czujemy, że nasze życie jest spełnione, mogą
uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi, życzliwszymi i bardziej współczującymi ludźmi,
ale mogą także nastawić nas przeciwko innym i zapoczątkować wojny, zarówno
personalne jak i światowe. Mogą przynieść pokój i zdrowe poczucie dobrobytu, lub mogą
dosłownie postawić cię na szkodliwej drodze i rozerwać twój świat i życie na kawałki.
Duchowe przekonania, w formie religii, były przez stulecia jedną z przyczyn niemal
wszystkich konfliktów ludzkości, i nadal są jednym z wiodących powodów rozlewu krwi w
naszym współczesnym świecie.
Wielu opowiada się za przekonaniem, że obranie ścieżki duchowej jest czymś różnym od
podążania za jedną z wielu „zorganizowanych” religii. Lecz weź pod uwagę to: czy
opowiadasz się za religią, czy posiadasz bardziej naturalną duchową ideologię, czy nawet
popierasz ateizm, wszystko to pociąga za sobą osobiste dogmaty, które mogą być
ortodoksyjne, sztywne i rygorystyczne lub ekspansywne i zgodne. Wiara w religię, obranie
duchowej ścieżki nie jest niczym innym pod względem energetycznym, niż wiara w to, że
jedna partia polityczna jest lepsza od innej, lub że dieta wegańska jest lepsza od tej, która
zawiera mięso i produkty zwierzęce, lub że twoja ulubiona drużyna sportowa jest najlepszą
drużyną sportową. Wszystkie formy wiary mogą prowadzić do pokoju i zdrowego poczucia
dobrobytu lub do ekstremalnego i fundamentalistycznego zachowania. Wszystkie ścieżki
mogą rodzić się z niezależnej wiedzy i zrozumienia, z indoktrynacji, lub z połączenia obu.
Każdy wybór, nawet wybór by nie wierzyć w boskość, wymaga byś w coś wierzył, nawet,
jeśli jest to wiara w to, że wiara w coś innego niż nasza fizyczna rzeczywistość jest

objawem obłąkanego umysłu.
Siódemka Powietrza przypomina nam, że wszystkie osobiste i duchowe dogmaty mogą
spowodować otwarcie lub zamknięcie umysłu w różnym stopniu. Każda ścieżka zawiera
podstawowe przekonania, które się nie zmienią lub nie mogą być zmienione, ponieważ
zrobienie tego uczyniłoby z nich coś innego niż przekonania, pod którymi mamy się
podpisać i je popierać. Dlatego też nie ma znaczenia, w co wierzysz, lecz jak
zdecydowałeś się żyć i okazywać tę wiarę. Jak to, w co wierzysz na duchowym poziomie
wpływa na twoje myśli, uczucia i zachowania? Czy czyni cię to życzliwszym i bardziej
rozumiejącym dla tych, którzy się od ciebie różnią? Czy też wzbudza to poczucie
przewagi, poczucie, że ty masz „rację” i że twoja droga jest „jedyną drogą”? Czy twoja
duchowa ścieżka inspiruje cię do podnoszenia ludzi na duchu i rozjaśniania ich dnia? Czy
też inspiruje cię to do myślenia mniej o innych i żałowania ich, ponieważ ich ignorancja
skazuje ich na potępienie w jakimś wyimaginowanym piekle lub czyśćcu?
Co jesteś skłonny oddać, stracić, z powodu tego jak i w co wierzysz? Co twoja duchowa
ścieżka, lub osobiste dogmaty, wnoszą w twoje życie? Siódemka Powietrza symbolizuje
okazję do przyjrzenia się bliżej temu, jak twoje personalne duchowe przekonania i
osobiste dogmaty wpływają na twoje myśli i zachowania, oraz do zastanowienia się, czy
służą one uczynieniu cię lepszą osobą, czy też czynią cię bardziej krytycznym, sztywnym i
surowym.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Siódemka Powietrza reprezentuje potrzebę cofnięcia się i złagodzenia
ekstremalnych lub fundamentalistycznych zachowań. Nie osiągniesz sprawiedliwości
podążając fundamentalistyczną drogą. Jedyną rzeczą, jaką osiągniesz wśród
otaczających cię osób, które nie dzielą twoich przekonań będzie gniew i niechęć do zmian,
jakie usiłujesz im narzucić. Zamiast otwarcia umysłów możesz zatrzasnąć je ciaśniej niż
stalową pułapkę.
Kiedy odwrócona Siódemka Powietrza pojawia się w twoim czytaniu, poszukuj
delikatniejszego, bardziej łagodnego podejścia. Edukuj zamiast próbować indoktrynować.
Nie stosuj okrutnych ani każących metod. One nigdy nie działają. Wszystko, co robią to
utrwalają wzory, które usiłujesz zakończyć.
VIII. Ósemka Powietrza
Słowa-klucze: Ego, prawda, siła, odpowiedzialność, konsekwencje, przyczyna i skutek,
przerobione lekcje, pamięć
Kluczowe zwroty:
Ego nie zawsze mówi prawdę
Skutek zawsze podąża za przyczyną
Czas zmienić swoje metody
Przyznaj, że popełniłeś błąd
Pamięć jest niedoskonała
Usprawiedliwienie nie łagodzi krzywdy
Konsekwencje są nieuniknione
Wszyscy robimy błędy

Znaczenie:
Jesteśmy istotami powodowanymi przez nasze ego. Nasze ego jest częściowo naszą
tożsamością – centrum naszej świadomości. Jest ono napędzane przez nasze instynkty i
podstawowe pragnienia oraz wymuszone jest przez kulturę i społeczeństwo. Może ono
sprawiać, że czujemy się pewni siebie, lub niepewni i pełni obaw. Może także posłużyć za
jeden z wielu obronnych mechanizmów mających osłonić nas przed niewygodnymi
prawdami lub rzeczywistością, której nie chcemy lub nie jesteśmy gotowi zaakceptować.
Wielu z nas obawia się prawdy. Możemy tak bać się prawdy, że nasze ego może ciężko
pracować ręka w rękę z naszymi pierwotnymi instynktami i robić, co może by nas chronić.
Jeśli nasze ego jest zranione lub nauczyliśmy się bać, zastosowanie mechanizmu
obronnego może również przynosić szkodę naszemu dobremu zdrowiu, samopoczuciu i
relacjom z innymi. Nasza potrzeba by czuć się bezpiecznie, by czuć się dobrze, by mieć
rację, mieć się lepiej, być potrzebnym, i być kochanym może skutkować zniekształceniem i
dopasowaniem dostępnych dowodów – rzeczywistości – tak, by pasowały do naszego
postrzegania zdarzeń, jeśli to, czego chcemy stoi w sprzeczności z faktami.
Poznanie jest procesem przyswajania wiedzy i rozumienia przez myślenie, doświadczenie
i zmysły. Dysonans poznawczy jest konfliktem, który powstaje, kiedy jednostka usiłuje
utrzymać dwa sprzeczne przekonania lub procesy myślowe w tym samym czasie. Ten
konflikt może powodować mentalny, emocjonalny i fizyczny dyskomfort, zwłaszcza, kiedy
nasze działania i powody naszego szczególnego zachowania wojują z naszym naturalnym
poczuciem tego, co jest dobre i złe i kodem moralnym, którego zostaliśmy nauczeni przez
otoczenie.
Praktykowanie szkodliwego zachowania – palenia lub przejadania się na przykład – może
spowodować dysonans poznawczy. Pragnienie kontynuowania czegoś, o czym wszyscy
wiedzą i nie mogą zaprzeczyć, że jest szkodliwe, jest odrzucane za pomocą przekonania,
że przynosi to jednostce więcej korzyści niż szkód. Ich rodzice lub dziadkowie mogli palić
przez dziesięciolecia bez widocznych objawów choroby, lub jednostka może pochodzić z
długiej linii osób z nadwagą, którzy wszyscy żyli długim i szczęśliwym życiem. Palenie
pomaga komuś utrzymywać jego wagę pod kontrolą, podczas gdy jedzenie sprawia, że
ktoś inny czuje się zaspokojony i spokojny. Jest w tym emocjonalny lub psychologiczny
haczyk a więc kontynuują oni, mimo, że ich wybór może skończyć się ich przewlekłą
chorobą a nawet śmiercią. To uzależnienie, a ich mózg usiłuje sprawić, by czuli się dobrze
z tym, że odmawiają rzucenia nałogu. Znają i rozumieją potencjalne konsekwencje
swojego wyboru, lecz odmawiają wzięcia ich pod uwagę, decydują się je ignorować,
odpowiadając w defensywny, obronny sposób, kiedy konsekwencje się pojawiają.
Jednak konflikt, który się pojawia może być zakończony przez zrobienie jednej z kilku
rzeczy: zaakceptowanie rzeczywistości, a następnie dokonanie zmian w życiu zgodnie z tą
prawdą, lub przez kontynuowanie usprawiedliwiania się oraz stosowania innych
mechanizmów obronnych w celu poczucia się lepiej, dalszego robienia czegoś i wierzenia
w coś, co szkodzi nam lub innym. Usprawiedliwianie i racjonalizacja zwiększa nasze
poczucie własnej wartości i pozwala nam widzieć nasze myśli i działania w korzystnym
świetle. Nikt nie lubi myśleć źle o sobie, a więc nasze ego działa, by ochronić nas przez
stworzenie powodów i wymówek dla usprawiedliwienia naszych działań. Jest to naturalne i
normalnie zachowanie. Wszyscy robimy to od czasu do czasu.
Lecz, podczas gdy możemy przyjąć naturalny i normalny stan zaprzeczenia, jest mało
prawdopodobne, byśmy uniknęli konsekwencji naszych działań. Możemy zaprzeczać i

ukrywać prawdę, możemy racjonalizować, możemy usprawiedliwiać się – lecz wszystkie
działania powodują skutki, a te skutki mogą być korzystne lub nie. Jeśli robisz coś, o czym
świadomie lub nieświadomie wiesz, że ma potencjalnie szkodliwe konsekwencje i
decydujesz się je ignorować, lub wierzyć, że się one nie ujawnią, wtedy Ósemka
Powietrza przychodzi pouczyć cię, byś pomyślał ponownie. Za wszystko, co robisz
zapłacisz cenę niezależnie od twoich powodów czy intencji i ty sam odpowiadasz za skutki
zrodzone z twoich działań. We wszystkim, co robisz rozegra się przyczyna i skutek. Jest to
nieuchronne a konsekwencje są nieuniknione.
Ósemka Powietrza jest kartą stanowiącą wyzwanie, gdyż symbolizuje potrzebę spojrzenia
na swoje przekonania i zachowania, i zakwestionowania ich. Czy ukrywasz się przed
niewygodną rzeczywistością? To czas wziąć odpowiedzialność za swoje myśli,
zachowania i konsekwencje, jakie to przynosi i zobaczyć, czym one naprawdę są. To czas
nauczyć się pokory i zaakceptować, że mogłeś projektować swoje odczucia wobec siebie
na innych. Czy popełniłeś błąd lub wybrałeś drogę lub przekonania, które nie służą ci
dobrze, i zamiast zaakceptować tę bolesną prawdę, pozwoliłeś swojemu ego stworzyć
rzeczywistość, która pozwala udawać? To czas by stanąć twarzą w twarz z faktami.
Nie obawiaj się, że stracisz twarz przez przyznanie się do swojego człowieczeństwa.
Wbrew przekonaniu, że inni będą myśleli o tobie gorzej, w większości sytuacji zwykłe
przeprosiny i przyznanie, że zrobiłeś błąd lub chroniłeś się przed nieprzyjemną prawdą,
zyska szacunek ludzi. Dlatego też zaakceptuj, że może nie wiesz tak wiele jak myślisz i że
możesz ukrywać się w fałszywej rzeczywistości, stworzonej przez ego tylko po to byś czuł
się dobrze. Lecz nie obwiniaj się i pozwól zranionemu ego myśleć źle o sobie. Wszyscy
popełniamy błędy. Wszyscy, od czasu do czasu, próbujemy zaprzeczać, racjonalizować i
usprawiedliwiać nasze działania i zachowania. Każdy z nas. To jest naturalna ludzka
cecha; nasze ego będzie instynktownie działać by nas chronić, lecz czasami musimy
zaakceptować, że nasze ego nie zawsze robi zdrowe, słuszne czy prawe rzeczy.
Skorzystaj z okazji by przejąć odpowiedzialność za swoje życie. Przyjmij swoją osobistą
moc ucząc się na swoich błędach abyś wzrósł w mądrości i świadomości. Bądź pokorny i
akceptuj tę prawdę, że twoje ego nie zawsze jest szczere a ty nie zawsze masz rację.
Twojemu ego może leżeć na sercu twój najlepszy interes, lecz niesie to ze sobą
usprawiedliwianie się, by sprawić żebyś czuł się dobrze ze swoim zachowaniem, oraz aby
cię chronić przed nieprzyjemną prawdą, że twoje działania mogą być mylne i szkodliwe.
Droga do oświecenia jest zrobiona z naszych błędów oraz z lekcji do przerobienia podczas
tej drogi. Na mądrość trzeba zarobić, nie dostajemy jej w darze.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Ósemka Powietrza oznacza potrzebę zakwestionowania naszych wspomnień
o przeszłych rozmowach i sytuacjach. Dlaczego? Ponieważ nasze wspomnienia nie
zawsze są dokładne. W rzeczywistości, chyba, że zostaliśmy pobłogosławieni doskonałą
pamięcią, nasze wspomnienia mogą być zniekształcone i wadliwe. Wspomnienia zanikają
i gasną, i czasami zapominamy ważnych detali. Czasami nasze wspomnienia stają się
sprzeczne, kiedy jedno doznanie zostaje pomieszane z innym. Mogą one zlewać się i
mieszać tak, że kontekst i treść zmieniają się dramatycznie. Jest także czas, kiedy
jesteśmy tak skupieni na detalach, że gubimy już wspomnienie o prawdziwej naturze
całego przeżycia. Widzimy szczegóły zamiast szerszego obrazu, który zablokowaliśmy.
Wspomnienia mogą być także wykrzywione przez nasze ego, emocje, przekonania,
perspektywę, rozumienie, postrzeganie i nasze ogólne zdrowie psychiczne i

samopoczucie. Prosta zmiana diety, brak snu czy choroba mogą utrudniać i hamować
naszą zdolność do pamiętania – a jeśli nasza zdolność zapamiętywania jest naruszona,
pociąga to za sobą, że to, co pamiętamy jest tylko częściowym wspomnieniem, nie
koniecznie kompletnym.
Jeśli chcesz precyzyjnego odnotowania twoich przeżyć, Ósemka Powietrza zaleca
prowadzenie dziennika, który będziesz pisał codziennie. Wszystko zapisuj. Zapisz historię
swojego życia. W ten sposób, kiedy spojrzysz w tył za jakiś czas, będziesz miał zapisaną
relację tej chwili, która, nadal będąc widziana z twojej perspektywy, będzie bardziej
precyzyjna niż samo wspomnienie.
Ósemka Powietrza daje do zrozumienia, że ważne jest nie dawać naszym wspomnieniom
zbyt wielkiej mocy lub wpływu na naszą teraźniejszość. Tak, są chwile, kiedy
doświadczamy wydarzeń, które zmieniają nasze życie tak dramatycznie, że nigdy ich nie
zapomnimy. Lecz są także chwile, kiedy nasze ego, tak magiczne i tak cudowne jak ono
jest, może modyfikować nasze wspomnienia, aby dopasować je do rzeczywistości przez
nas stworzonej. Czasami może ono napisać od nowa cały scenariusz, zmienić dialogi i
stworzyć moment, który nigdy nie istniał – i wiara, że tak było nie uczyni tego ani trochę
bardziej realnym. Upewnij się, że to, czego wierzysz, że doświadczyłeś naprawdę się
wydarzyło. Upewnij się, że twoje wspomnienie jest tak dokładne jak to możliwe,
zwłaszcza, jeśli jesteś właśnie złapany na słowach „on powiedział, ona powiedziała”.
Wszystko zmienia się z biegiem czasu, włącznie z naszymi wspomnieniami. Czasami
lepiej nam służy pamiętać, że nasze wspomnienia mogą być zmienione i nie pozwalać im
gmatwać teraźniejszych sytuacji. Kiedy jesteś proszony o kwestionowanie wszystkiego, to
czasami znaczy by zakwestionować siebie bardziej niż kogokolwiek innego.
Ś PROSZĘ...
IX Powietrza
Dziewiątka Powietrza
Słowa-klucze: samoświadomość, uniwersalna świadomość, rozumienie, wnikliwość, wizja,
wyobraźnia, fantazja, kreatywność
Kluczowe zwroty:
Otwartość na możliwości
Bezgraniczne możliwości
Znać siebie samego i znać wszechświat
To, co żyje w tobie żyje w naturze
Wiara stwarza
Wszystko, co istnieje najpierw było wyobrażone
Fantazja jest miejscem narodzin rzeczywistości
Urodziłeś się by tworzyć
Wyobraź sobie, że twoje obawy odchodzą
Znaczenie:
Dziewiątka Powietrza reprezentuje wyobrażenie i nasze połączenie z Uniwersalną
Świadomością lub Uniwersalnym Umysłem. Oznacza ona wagę poznania samego siebie,
ponieważ naprawdę znając siebie poznasz zarówno wszechświat jak i moc Pustki.
Zapytaj siebie, co jeśli wszechświat, w którym żyjemy jest naprawdę umysłem innej istoty?

Co jeśli wszechświat jest w rzeczywistości Umysłem Boga, a my tworami wyobraźni innej
istoty? Co jeśli wewnątrz naszych umysłów istnieją wszechświaty we wszechświatach,
gdzie istoty, o których my śnimy czy marzymy żyją w ten sam sposób jak my tu na ziemi, a
w ich umysłach jest więcej wszechświatów? Jak fraktale, w których ten sam wzór powiela
się i tworzy, nasze umysły zawierają wszechświaty a w tych wszechświatach są
stworzenia i istoty, które także mają wszechświaty w swoich umysłach. Wszechświat, w
którym my przebywamy jest jednym z bilionów istniejących w umyśle, który jest jeszcze
jednym wszechświatem. Wzór powiela się w obu kierunkach wykładniczo, tworząc
bezgraniczną liczbę wszechświatów i rzeczywistości.
Teraz zastanów się przez chwilę…, co, jeśli spojrzymy do środka i odkryjemy, że wewnątrz
królestwa naszego umysłu tworzymy nowy świat i rzeczywistość z naszych przekonań?
Dokonujemy wyboru wierzyć w coś i rodzi się nowy świat odzwierciedlający te
przekonania. Przestajemy w coś wierzyć i ten świat albo ewoluuje z naszymi
przekonaniami, albo całkowicie przestaje istnieć. Wszechświaty nakładają się na siebie,
rodzą się, umierają, na zawsze połączone z życiem i wierzeniami Boskiego Umysłu, który
je stworzył. Co, jeśli biliony żyć jest zależnych od naszego przekonania o samym ich
istnieniu? Czy nie byłoby mądrym wierzyć ze zrozumieniem i wiedzą? Czy nie stworzyłoby
to świata, który byłby trochę bardziej stały i sprzyjający życiu?
Co, jeśli jesteśmy jedynymi istotami w tym wszechświecie, ponieważ Boski Umysł, w
którym żyjemy jest młodym umysłem o ograniczonej ekspozycji i, w tym momencie, wierzy
tylko w naszą egzystencję?
Pitagoras jest znany z powiedzenia „Człowieku, poznaj siebie, a będziesz znał
wszechświat, w którym mieszkają bogowie”. Upraszczając wierzył on, że poznać kogoś to
poznać wszechświat i moc bogów, i miał rację. Wszystko, co człowiek ma w naszej
fizycznej rzeczywistości, która nie narodziła się z naturalnego świata, było najpierw
wyobrażone przez człowieka. Telewizja, telefon w twojej ręce, laptop na twoim biurku,
filmy, które oglądasz, samochód, który prowadzisz… wszystko to, co stworzył człowiek…
wszystko było najpierw wyobrażone przez jego wynalazcę.
Co więcej, kiedy te wspaniałe i odważne dusze wygłosiły swoje pragnienie stworzenia ich
nowych i dziwnych wynalazków, byli postrzegani jako szaleni, ekscentrycy i głupcy.
Mówiono im, że to, co chcą stworzyć to fantazja. W takim czy innym czasie, wszystko, co
mamy w naszej obecnej rzeczywistości było kiedyś uznawane za niemożliwą fantazję, a
teraz te rzeczy istnieją a my uważamy to za oczywistość.
To jest moc umysłu a jego prawdziwy potencjał nawet jeszcze nie zaczął być rozumiany i
poznawany. Wszystko, co wiemy, to że jedynym ograniczeniem umysłu i tego co może on
zrobić jest to co my, jednostki, ustanowimy. Jesteśmy ograniczeni tylko przez naszą
wyobraźnię… lub jej brak. Poprzez zaglądanie w głąb, uczenie się i rozumienie umysłu i
złożonego sposobu, w jaki on kontroluje nasze życie oraz jak przyjmuje on nasze
doświadczenie życiowe i używa go by wpływać na wszystko co robimy i czym jesteśmy,
możemy zdecydować się odrzucić jakieś przekonania, zmienić nasze myślenie i przyjąć
nowy, mniej restrykcyjny sposób myślenia. Możesz stać się umysłem Boga, którym jesteś
– i w swoim umyśle możesz wyobrazić sobie i uczynić to, co sobie wyobrażasz, realnym.
Żyjemy w społeczeństwie, które podziwia innowacyjność i kreatywność oraz,
paradoksalnie, boi się ich, i czasami czynnie dąży do zniszczenia twórczych pragnień.
Możemy natykać się na nauczycieli, którzy karzą tych, co zadają pytania i podważają
odpowiedzi, ponieważ wiedzą, że jest lepszy sposób. Możemy być wykpiwani i ośmieszani

przez rodzinę i przyjaciół, kiedy używamy naszej wyobraźni i mówimy o rzeczach, które są
uważane za fantastyczne i nieprawdopodobne, lecz wciąż, wszystko, co istnieje w naszej
obecnej rzeczywistości było kiedyś fantazją i żyło tylko w czyimś umyśle. Może się okazać,
że będziemy wielokrotnie przyuczani by odrzucić twórcze starania, jako stratę czasu i
wysiłku.
Dziewiątka Powietrza reprezentuje wagę poznania swojego umysłu, zrozumienia
przekonań i myśli, które blokują cię i ograniczają i uwolnienia swojej wyobraźni. Czas
przyjąć nowatorstwo i twórczość. Czas wkroczyć w królestwo nieznanego i wyobraźni,
wkroczyć w Pustkę – gdzie twoja wyobraźnia jest najsilniejsza – i wnieść w życie to, co
tam znajdziesz. Jesteś zrodzony z Uniwersalnej Świadomości. Jesteś zdolny do wielkości i
geniuszu, lecz za często byłeś karany za dążenie do niego. Niemniej jednak czas porzucić
wszelkie nieświadome nastawienia przeciw kreatywności i przyjąć to, jako wyraz ludzkiej
siły i pomysłowości, jakim to jest.
Jesteś tak silny jak twój umysł pozwoli ci być. Jesteś tak twórczy jak twój umysł pozwoli ci
być. Nie obawiaj się przyjąć swojej pięknej wyobraźni: Pustka, w której się ona mieści jest
łonem, które rodzi wszechświat tętniący życiem i możliwościami. Wyobraźnia i twórczość
jest tworzeniem boskiej magii. Zostałeś zrodzony z Uniwersalnej Świadomości, zostałeś
zrodzony by tworzyć.
Potencjalne blokady:
Zbyt często pozwalamy obawom, czasami wyimaginowanym lękom, uniemożliwiać nam
wieść szczęśliwe, produktywne i spełnione życie. Ograniczamy nasz potencjał gdyż
wyobrażamy sobie, że będą się z nas śmiać. Nie wyrażamy naszych myśli i uczuć,
ponieważ boimy się, co inni zrobią lub o nas pomyślą, jeśli będziemy szczerzy.
Spodziewamy się porażki, więc nawet nie próbujemy.
Dziewiątka Powietrza reprezentuje okazję użycia naszej wyobraźni do pozbycia się
naszych wyimaginowanych lęków. Możesz mieć lęk wysokości – nawet, jeśli w
rzeczywistości nie spadłeś – ponieważ wyobrażasz sobie upadek. I możesz zdecydować
nie korzystać z okazji do spróbowania – ponieważ wyobrażasz sobie porażkę. W ten sam
sposób możesz odrzucać potencjalne relacje, ponieważ wyobrażasz sobie, że się nie
sprawdzą.
Lecz tak jak wyobrażasz sobie najgorsze lęki, tak możesz wyobrazić sobie sukcesy. Kiedy
okaże się, że twoja wyobraźnia ściąga cię w dół negatywną ścieżką, możesz zamiast tego
zdecydować się przejąć kontrolę nad swoimi marzeniami. Jest w twojej mocy przestawić i
zmienić wszystko, co sobie wyobrażasz. Kiedy widzisz porażkę, zmień to w sukces. Kiedy
wyobrażasz sobie koniec, zamiast tego zobacz początek. Kiedy upadasz, naucz się jak
latać. To twoja wyobraźnia. To ty możesz kontrolować, manipulować i tworzyć. Wyobraź
sobie, że twoje lęki odchodzą.

X. Dziesiątka Powietrza
Słowa-klucze: Indywidualizacja, samorealizacja, oswobodzenie, zmienione postrzeganie,
nowy model, Wielka Tajemnica, paradoks, potencjał
Kluczowe zwroty:
Czas niezależności

Pożegnaj się z publicznym wizerunkiem
Uwolnienie się od opinii innych
Idź swoją własną ścieżką
Ludzie są paradoksalni z natury
Zobacz i poznaj swój potencjał
Jaźń jest kompletna
Czas dorosnąć i opuścić dom
Znaczenie:
Proces indywidualizacji prowadzi do stania się własnym ja, do odejścia od zewnętrznych
sił, które wierzymy, że nas definiują, do stania się niezależną istotą, która uznaje i
przyjmuje swoją własną wyjątkowość i indywidualność.
Chodzi o zdjęcie maski, jaką pokazujemy publicznie abyśmy byli lubiani, szanowani i
akceptowani, twarz, którą ubieramy, aby pasować i przynależeć.
Nie będzie już dłużej różnicy między naszym publicznym wizerunkiem a prywatnym
życiem, pokazujemy naszą twarz światu, a jeśli nie jest ona lubiana to niech tak będzie.
Jeśli uczyni to z nas czarną owcę w stadzie białych owiec, to niech tak będzie. Wolimy
raczej być szczerzy i uczciwi i akceptowani przez niewielu, niż mielibyśmy być tacy jak
oczekują rodzina czy społeczeństwo. Indywidualizacja oznacza bycie tym, kim jest nam
przeznaczone być, w przeciwieństwie do bycia osobą, jaką społeczeństwo mówi nam, że
powinniśmy być. Jest to uwolnieniem od troski o to, co ludzie o nas myślą, ponieważ
kochamy to, kim jesteśmy i co robimy z naszym życiem. Jesteśmy wolni, wyzwoleni,
ponieważ nie wiążą nas opinie innych o nas i naszych działaniach, ograniczenia społeczne
lub przeszkody z naszej przeszłości.
Jest to zintegrowaniem świadomości i nieświadomości, duszy i cienia, męskości i
żeńskości i stworzeniem pełni, w centrum której mieści się jaźń. Dualizm przestaje
oddzielać. Wszystko jest w harmonii, i pracuje w zgodzie. Jesteś sobą – całkowitym,
kompletnym i zawsze ewoluującym – a ta ewolucja nie jest linearnym procesem. Jest to
wędrujący po kole proces widzenia jaźni i postrzegania jej z wielu różnorodnych
perspektyw oraz akceptowania i integrowania wszystkich stron i aspektów w całości.
Żaden aspekt nie jest brzydki czy piękny, żaden dobry albo zły, żaden lepszy lub gorszy,
każdy ma swoje miejsce i cel, jako część pięknej całości.
Indywidualizacja jest zrozumieniem paradoksu i zaakceptowaniem, że ty nim jesteś.
Jesteś człowiekiem. Bycie pełnym i kompletnym człowiekiem jest byciem paradoksalnym.
Indywidualizacja jest dostrzeganiem i znajomością swojego potencjału oraz wyjściem
naprzód w nieznane i spotkaniem z nim. Jesteś skłonny odejść od wszystkiego, czym
byłeś abyś mógł stać się wszystkim tym, czym wybrałeś być.
W tym procesie twoja percepcja zmienia się na zawsze. Ty jesteś na zawsze zmieniony.
Nie będziesz dłużej skłonny przyjmować starych paradygmatów i modeli, które
ograniczają, które są związane z przekonaniami, które mówią, że nie powinieneś lub nie
możesz. Zmierzasz naprzód ku Wielkiej Tajemnicy z ufnością, wiedząc, że nawet, gdy
życie przynosi konflikty i chaos, kiedy pozostajemy w centrum, mamy spokój.
Kiedy Dziesiątka Powietrza pojawia się w twoim czytaniu reprezentuje w naszym życiu
czas, który następuje po tym jak zdecydowaliśmy pozbyć się maski i nosić tę samą twarz
publicznie i w prywatnym życiu. Nie ukrywamy dłużej naszych myśli, przekonań lub uczuć
po to, aby być akceptowanymi, lubianymi bądź szanowanymi. Odwróciliśmy się od

oczekiwań, konwencji, od przeciętności – od normalności – by przyjąć i zaakceptować to,
kim jesteśmy i chodzić z podniesioną głową i dumą.
To czas oddzielić się od stada i ruszyć swoją własną ścieżką. Przekroczyć próg i zacząć
życie gdzie nowe wzory zastępują stare i jesteś wolny by być najlepszym sobą, jakim
możesz być, zamiast sobą, jakim społeczeństwo mówi ci, że powinieneś być.

Potencjalne blokady:
Odwrócona Dziesiątka Powietrza reprezentuje kogoś, kto pozwala by myśli i opinie innych
określały go i kształtowały. Zamiast ruszyć naprzód i stać się niezależną istotą, pozwalają
oni innym określać swoją ścieżkę i kształtować ich rzeczywistość. Obawiają się myśleć i
mówić samodzielnie i w zamian pozwalają dominować innym. Robią to, ponieważ
obawiają się wielkiego nieznanego i tego, co życie przyniesie, jeśli zdecydują się
przeciwstawić się konwencjom, złamać tradycję i wyróżnić się.
Odwrócona Dziesiątka Powietrza oznacza potrzebę zajęcia się tą kwestią. Czas byś
„dorósł i opuścił dom” i przeszedł przez próg ku wielkiej nieznanej. Czas myśleć za siebie,
mówić za siebie i określić swój własny kierunek.
Przyszłość pragnie cię powitać, lecz nie może, jeśli twoja teraźniejszość jest określana
przez wszystkich innych tylko nie ciebie, proszę Cię byś dostrzec raczył Że spojrzeć nie
znaczy zobaczyć.
Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.
Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.
Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
DZIŚ PROSZĘ...
Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.
Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.
Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.
Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.

XI. Jedenastka Powietrza Ciało/Umysł
Słowa-klucze: wyobraźnia, rzeczywistość, fakt, opinia, ciało, umysł, otwarty umysł, wąski
umysł
Zwroty kluczowe:
Miej otwarty umysł i kwestionuj
Jesteś ograniczony jedynie przez swój umysł
Bądź wnikliwy
Jak twój umysł oddziałuje na ciało?
Jak twoje ciało oddziałuje na umysł?
Fakty są pewnikami
Opinie nie są faktami
Możemy zmienić tylko siebie
Znaczenie:
Co jest rzeczywistością a co jest wyobrażeniem? Co jest prawdą, a co fikcją? Czy to, co
mieszka w umyśle może wpływać na ciało? A czy fizyczne ciało może oddziaływać na stan
umysłu? Jedenastka Powietrza symbolizuje potrzebę utrzymania zdrowego zrozumienia
relacji pomiędzy umysłem a ciałem i władzy, jaką jedno może mieć nad drugim.
Symbolizuje zdolność do rozróżnienia pomiędzy faktami a opiniami i zrobienia w naszej
rzeczywistości miejsca dla wyobraźni, przyjmując nadal odrobinę realności w naszych
wyobrażeniach.
Dla niektórych może to być karta stawiająca wysokie wymagania, ponieważ oczy mogą
zobaczyć tylko to, co umysł jest skłonny sobie wyobrazić. Więc im bardziej sztywny i
niepodatny umysł, tym trudniej zaakceptować, jak wielki wpływ i władzę umysł i ciało mają
na siebie wzajemnie. Jeśli umysł jest niechętny i ograniczony, wówczas zrozumienie jest
trudne i akceptacja w niektórych okolicznościach może być niemożliwa. Każdy z nas zna
kogoś, kto, niezależnie od tego ile razy oferowano mu fakty, nie opinie czy teorie, nadal nie
może uwierzyć zanim nie będzie ich naocznym świadkiem lub nie doświadczy osobiście, i
nawet wtedy mogą oni nadal nie uwierzyć. Są oni zupełnymi sceptykami.
Są także inni, którzy są otwarci na wszystko i niczego nie kwestionują; ci mogą uwierzyć
ci, jeśli powiesz, że nie widzisz nad sobą błękitnego nieba, lecz różowe. Tak, są faktycznie
ludzie, którzy widzą kolory inaczej niż inni, lecz ta osoba ma tak otwarty umysł, że nie
uwzględnia, że to, co się jej przedstawia jest kłamstwem. Nie będą oni pytać ani nawet
brać pod uwagę, że możesz im kłamać. Są oni po prostu tak ufni i chętni do wiary w
dobroć innych, że przyjmują wszystko, co się im oferuje, czy będzie to prawda czy
oszustwo.
Ich gotowość do zaufania i ślepego podążania sprawia, że pakują się w takie same
niesnaski i konflikty jak ci, którzy uważają, że trudno uwierzyć w coś poza własnym
doświadczeniem. Jedenastka Powietrza pojawia się by przypomnieć nam, że gdzieś w
środku pomiędzy tymi dwoma jest lepszy sposób bycia. Staraj się mieć otwarty umysł i
zadawać pytania. Czasami odrobina sceptycyzmu i rozróżnienia może służyć do ochrony
przed popełnieniem głupich błędów i ślepym podążaniem, kiedy jesteś prowadzony ku
urwisku. Z drugiej strony, wiara jedynie w fakty i rzeczywistość, której doświadczyłeś przez
swoje fizyczne zmysły może zamknąć cię na poszukiwanie twojego pełniejszego
potencjału. Możesz ograniczać siebie i to, co możesz osiągnąć, ponieważ osiąganie celów

i życie swoimi marzeniami wymaga wiary w coś więcej niż tylko dostrzegalne.
Kiedy Jedenastka Powietrza pojawia się w twoich kartach, prosi także byś spojrzał na
wpływ, jaki twoje przekonania mogą mieć na twoje ciało oraz wpływ, jaki twój styl życia i
dieta mogą mieć na twój umysł.
Umysł może mieć i ma niesamowitą władzę nad ciałem. Niektórzy tybetańscy mnisi i
hinduscy jogini posiedli umiejętność używania medytacji by manipulować ich ciałami tak,
że mogą kontrolować ciśnienie krwi, temperaturę ciała, tętno i wiele więcej. Ludzie
cierpiący na rozdwojenie jaźni znani byli z posiadania osobowości o kompletnie różnym
stanie zdrowotnym. Mogli mieć jedną osobowość, która fizycznie potrzebuje okularów by
dobrze widzieć a drugą, która nie potrzebuje. Są niektóre osobowości, które wykazują
wiele psychicznych problemów zdrowotnych, jak wysokie ciśnienie czy cukrzyca, oraz inne
osobowości, które wcale nie mają problemów zdrowotnych, i te różnice są poświadczone,
zarejestrowane i studiowane zarówno przez lekarzy jak i naukowców. Faktem jest, że
umysł może zmieniać ciało.
Jaki jest wpływ twojego umysłu na twoje ciało?
W ten sam sposób jak umysł może zmieniać ciało, ciało może także modyfikować umysł.
Badania naukowe pokazują obecnie, że jeśli ciało nie jest zdrowe – na przykład występują
problemy układu trawienia, takie jak choroba refluks przełyku, grzybica ogólnoustrojowa,
syndrom jelita drażliwego czy choroba Crohna - umysł może także być dotknięty.
Zaburzenia równowagi jelitowej mogą prowadzić do depresji, lęków, drażliwości, hiperaktywności i niezdolności do skupienia się i koncentracji oraz zaników pamięci. Ból i stan
zapalny mogą także mieć podobne skutki dla umysłu, zwłaszcza, jeśli wpływają one na
zdolność snu.
Jaki jest wpływ twojego ciała na twój umysł?
Ważne jest zrozumieć, że to, w co wierzysz w swoim umyśle może mieć wpływ na twoje
ciało a to, co robisz ze swoim ciałem może mieć wpływ na twój umysł. Tak jak hinduscy
jogini i tybetańscy mnisi masz w sobie możliwość takiej kontroli, w jaką jesteś w stanie
uwierzyć, a czasami największe zmiany mogą dokonać się po prostu przez naukę
dostrzegania pozytywnych lekcji w negatywnych doświadczeniach lub powiedzenie sobie,
że możesz i chcesz, zamiast że nie możesz i nie powinieneś. Możesz zrobić niemal
wszystko, na co nastawisz swój umysł i ciało by zrobiły.
Jedenastka Powietrza dotyczy także zagadnienia faktów i opinii i rozeznania się między
nimi. Wszyscy posiadamy opinie i te opinie mogą być ważne, jeśli bazują na wiedzy i
osobistym doświadczeniu – lecz opinie i fakty nie są tym samym. Fakt jest czymś, co
zostało udowodnione, że jest prawdziwe, a ta prawda opiera się na pewnikach i stałości.
Faktem jest, że noc nadchodzi po dniu. Faktem jest, że żyjemy na planecie składającej się
z oceanów i lądów. To jest fakt, że deszcz pada z nieba. Jest faktem, że tęcza powstaje,
kiedy światło przechodzi przez cząsteczki wody. Fakt jest czymś, z czym nie można
dyskutować.
O opiniach można dyskutować. Na przykład opinią jest, że wszystkie psy mają pchły.
Właściciel mógł mieć wiele psów, i wszystkie te psy miały pchły, lecz to nie tworzy
opartego na faktach twierdzenia, że wszystkie psy mają pchły. To jego opinia oparta na
jego osobistym doświadczeniu. Faktem jest, że nie wszystkie psy mają pchły. Niektóre
mają a inne nie.
Jedenastka Powietrza prosi cię byś był mądry tą różnicą. Kiedy przedstawiasz informacje
innym, bądź pewien, że to, co oferujesz jest faktem. Wyrażaj się jasno i klarownie, kiedy

przedstawiasz opinię bazującą na twoich osobistych doświadczeniach, ponieważ to, co
może być prawdą dla ciebie może nią nie być dla kogoś innego. Nie daj się złapać na grę
„ja mam rację a ty nie”, kiedy opierasz swoje argumenty na opinii. Fakty są pewnikami,
podczas gdy opinie mogą być prawdziwe dla jednostki, lecz mogą być obiektem dyskusji,
kiedy patrzy się na nie z perspektywy kogoś innego.
Maleńka adnotacja powinna być również zrobiona na temat różnicy między czymś, co
zostało udowodnione jako fakt, a czymś, co jest teoretyczne. Teoria – grupa idei lub
konceptów – może być dobrze zbadana i przestudiowana w dużym stopniu, lecz zawsze
należy pamiętać, że teorie opierają się na domysłach, spekulacjach i założeniach. Do
czasu aż teoria zostanie udowodniona jako faktyczna, są to tylko przypuszczenia. Możemy
teoretyzować o wszystkim, o czym chcemy, lecz powinniśmy być ostrożni by nie
przedstawiać teorii i przypuszczeń jako fakty.
Nasze umysły, nasza imaginacja są niezwykłymi twórczymi narzędziami. Z naszym
umysłem i wyobraźnią mamy zdolność kształtować naszą rzeczywistość i tworzyć ją, lecz
ta rzeczywistość jest także kształtowana przez absolut. Jedenastka Powietrza prosi byśmy
nie stali się tak zagubieni w naszych wyobrażeniach, że zapomnimy o rzeczywistości.
Zamiast tego, staramy się najlepiej zapamiętać, że potrzebna jest produktywna harmonia i
akceptacja obu. Możemy dosłownie zmienić nasze umysły i robiąc to modyfikować nasz
stan fizyczny, lecz robimy to w psychicznej rzeczywistości, która przepełniona jest
pewnością, że nie mamy nad tym kontroli. Możemy tylko kontrolować siebie i nasze
postrzeganie świata.
Kiedy rozróżnisz pomiędzy tym, co jest faktyczne w sprawie twojego własnego umysłu i
jaźni, a co jest po prostu teorią lub opartym na opiniach przekonaniem, możesz zmienić to,
co dotyczy ich obu, że twój umysł i ciało są jednym i nie działają przeciwko sobie
nawzajem. Możesz zobaczyć, że prawdziwy fakt jest faktem i rzadko się zmienia, podczas
gdy opinie zmieniają się cały czas, bez względu na „fakty” i mogą istnieć ręka w rękę ze
sprzecznymi prawdami, ponieważ bazują one często na naszym postrzeganiu i
rozumieniu, jako przeciwne do rzeczywistości.
Jak inne karty Jedenastek, Jedenastka Powietrza jest kartą równoważenia i reorganizacji.
Jeśli pojawi się w twoim czytaniu, robi to byś ustalił, czy jest nierównowaga w grze i
sugeruje byś porozmyślał na ten temat.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Jedenastka Powietrza ma bardzo proste i bezpośrednie znaczenie. Jeśli
pojawia się dziś w twoim czytaniu to, tak jak w jego prostym znaczeniu, symbolizuje
możliwą nierównowagę, którą trzeba się zająć.

XII. Dwunastka Powietrza Skryba/Uczony w piśmie
Słowa-klucze: rejestrator, informacja, wiedza, tradycja, historia, osobista historia,
utrwalenie, cenzura
Kluczowe zwroty:
Poszukaj bezstronnego źródła
Bądź obiektywny i poszukuj wielorakich perspektyw
Odwiedź bibliotekę lub archiwum

Doceń słowo pisane spisując rzeczy
Dokumentuj swoją życiową podróż
Zrób wiele kopii swoich plików cyfrowych
Potrzeba cenzurowania siebie
Chroń swoje dane osobowe
Znaczenie:
Skryba jest rejestratorem – strażnikiem całej wiedzy i informacji o przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. Jest postacią kapłańską, lecz nie koniecznie religijną. Jego
religią jest wiedza i mądrość, tradycja, mity i prawo, filozofia, religia i nauka, matematyka i
sztuka, historia, obecne wydarzenia i wydarzenia, które nastąpią. Ma szacunek dla
książek i ma niewiele miejsca na cokolwiek innego w swoim życiu. Są one jego stałym
towarzystwem, i kiedy nie czyta ani zapamiętuje ich zawartości, poszukuje nowych źródeł
informacji oraz segreguje i dokumentuje te informacje, dzięki czemu można je z łatwością
streścić. Jest w stanie ciągłego poszukiwania wiedzy, nie tylko dla swojej własnej korzyści,
lecz dla całej ludzkości. Wierzy on, że rejestrowanie i spisywanie jest kamieniem
węgielnym cywilizacji i bez dokładnych zapisów przeszłość nie służy żadnemu celowi.
W przeciwieństwie do Mędrca, Skryba jest człowiekiem pozbawionym intelektualnych
uprzedzeń i tendencyjności. Jest on obiektywny i pełen pasji w zakresie zachowania,
posiadania i dostarczania najbardziej dokładnych informacji, oraz ceni możliwość ich
dostarczania. Zawsze przedstawia wiedzę z kilku różnych perspektyw i punktów widzenia.
To człowiek pióra, literat, a ten, kto go zna postrzega go, jako złożoną postać. Jest
filozofem, historykiem, radcą, nauczycielem, instruktorem i wiele więcej. Jest szanowany.
Jego wiedza jest skarbem.
Niektórzy boją się jego wiedzy i dążą do kontroli informacji i wiedzy, którą zgromadził. On
trzyma klucze do księgozbioru. Zna sekrety królów i kościoła, machinacje i politykę, które
doprowadziły przywódców do władzy i ich usunęły. Z wiedzą, którą ma, może on tworzyć
lub niszczyć narody; to jest siła, która budzi strach, lecz to także moc, której on nigdy nie
użyje, ponieważ ludzkie machinacje mają dla niego niewielkie znaczenie. Wiedza jest jego
bogiem i jedynym bogiem, jakiego czci.
Kiedy Karta Skryby pojawia się w twoim czytaniu, symbolizuje wagę udokumentowania
twojej życiowej podróży. Czy za pomocą fotografii, dziennika, bloga czy filmu, zarejestruj
swoją historię, aby móc ją pamiętać i się nią cieszyć, i zrób to w sposób, który pozwoli ją
bezpiecznie zachować. Zapisz swoje myśli na papierze, prowadź album pełen zdjęć i myśli
na temat twoich ulubionych doświadczeń.
Skryba pyta cię, czy cenisz sobie akt spisywania rzeczy. Możesz zastanawiać się nad tą
koniecznością, lecz pomimo, że technologia pod ręką umożliwia nam przechowywanie
mnóstwa informacji, może to także być zawodne i ryzykujesz utratę wszystkiego jeśli
twardy dysk zepsuje się lub „chmura” przestanie istnieć. Jeśli nie chcesz zapisywać
rzeczy, przyjmij pojawienie się Skryby w twoim czytaniu, jako nadchodzące w porę
przypomnienie by skopiować wszystkie swoje cyfrowe pliki, które przechowujesz w
telefonie, komputerze czy laptopie. Czasami nie zdajesz sobie sprawy z zakresu i
wielkości twoich strat, zanim one nie nastąpią. Nie ryzykuj utracenia tych drogocennych
wspomnień. Zabezpiecz je.
Skryba oznacza także, że możesz potrzebować znaleźć kogoś, kto może pomóc ci w
jakichś dociekaniach czy badaniach, które chcesz przeprowadzić. Możesz potrzebować

wizyty w bibliotece lub nawet poszukać kogoś, kto specjalizuje się w segregowaniu i
archiwizowaniu zapisów. Czy próbujesz odkryć historię swojej rodziny, czy chciałbyś
podążać ścieżką, która jest zakorzeniona w tradycji, teraz jest czas by zacząć zadawać
pytania i odkrywać odpowiedzi.
Potencjalne blokady:
Odwrócona karta Skryby symbolizuje potrzebę trzymania swoich kart zakrytych i
zatrzymania tego, co wiesz, dla siebie. Jest możliwe, że ktoś w twoim otoczeniu jest
zainteresowany jedynie zebraniem twojej wiedzy na konkretny temat, by móc użyć
informacji, które posiadasz, by się udoskonalić czy cię prześcignąć. Jeśli byłoby to
dzielenie się wiedzą, to byłaby okazja do wspaniałej wzajemnej wymiany i spotkania
umysłów. Jednak, jeśli Skryba pokazuje się odwrócony, to najprawdopodobniej nie jest ten
przypadek.
Oznacza to także twoją potrzebę cenzurowania siebie. Nawet, jeśli nie ma żadnej
szczególnej osoby poszukującej personalnie korzyści z twojej wiedzy, możesz udzielać
zbyt wielu osobistych informacji na swój temat na zewnątrz, i ryzykować, że ktoś
wykorzysta wiedzę, którą udostępniasz. Chroń swoje prywatne informacje i dane
osobowe. Zbyt łatwo jest innym wykorzystać cię, jeśli dajesz im środki do tego, nie biorąc
pod uwagę ryzyka i konsekwencji.

XIII. Królowa Powietrza
Słowa-klucze: tkaczka, wnikliwa, mądra, szczera, analityczna, strateg, sprawiedliwa,
bezstronność
Kluczowe zwroty:
Czas być realistą
Być wnikliwym
Zaplanuj, zorganizuj i określ kierunek działań
Potrzeba emocjonalnej bezstronności
Bądź zdecydowany i precyzyjny
Ostrożnie dobieraj słowa
Nie pozwól by twój intelekt cię alienował
Znaczenie:
Królowa Powietrza jest kimś, kto może czasami wyglądać na osobę zimną i
zdystansowaną. Są też chwile, kiedy mówi się, że brak jej empatii i współczucia. Jednakże
tak nie jest. Królowa Powietrza nie jest pozbawiona uczuć, jest raczej kimś wyposażonym
w krytyczne myślenie, posiadającym bardzo analityczny umysł. Łatwiej nawiązuje kontakt
z innymi na intelektualnym poziomie.
Jest bardzo wnikliwa, spostrzegawcza i obiektywna. Po latach obserwowania innych
przenika spojrzeniem oszustwo dostrzegając prawdę. Dostrzega jak wybory jednostek z
przeszłości przywiodły ich do ich obecnego stanu oraz widzi wzorce zachowania, które
tworzą i wpływają na teraźniejszość jednostek. Powodem, dla którego mówi się często, że
jest ona pozbawiona współczucia jest to, że przedstawia ona swoje obserwacje nie
bacząc, czy są one mile widziane, czy nie. Takt i dyplomacja nie są jej mocną stroną i w
wyniku tego może ona uchodzić za dość surową i twardą, lecz mimo to oferuje ona swoje
obserwacje i rady z najlepszymi intencjami.
Nie jest ona ani optymistką ani pesymistką. Jest realistką. Decyduje nie pozwalać swoim
emocjom zaciemniać jej oceny. Myśli swoją głową, nie sercem, i to jest powód, dla którego
pojawiła się dzisiaj w twoim czytaniu.
Królowa Powietrza reprezentuje potrzebę klarownego, jasnego myślenia, bez emocji
zaciemniających osąd i postrzeganie. Konieczna jest emocjonalna bezstronność. Nie
chodzi o bycie nieczułym, lecz o zrozumienie, że nadchodzący moment wymaga
stanowczości, zdecydowania i bezstronnej obiektywności. Aby osiągnąć skutek, jakiego
pragniesz będziesz musiał być racjonalny, logiczny i realistyczny i wezwać swoją wiedzę.
Przemyśl wszystko starannie. Fakty stanowią o sprawie. Emocjonalna odpowiedź, lub taka
wyrosła z intuicyjnych odczuć jest teraz nieproduktywna i przyniesie w tym momencie
efekt przeciwny do zamierzonego.
Jeśli okaże się, że pracujesz lub jesteś w innej interakcji z kimś podobnym do Królowej
Powietrza, najlepiej jest utrzymać atmosferę bezstronności. Być bezpośrednim,
prostolinijnym i lapidarnym i nie pozwolić swoim emocjom się pokonać. Opracuj strategię.
Ostrożnie dobieraj słowa. Osoby w typie Królowej Powietrza łatwo sprowokować do
dyskusji i będą one argumentować i dowodzić swojego punktu widzenia czy przekonywać
do swoich racji z bezwzględną skutecznością i umiejętnością. Mają mały wzgląd dla
emocjonalnego punktu widzenia, emocjonalnej logiki czy intuicji. Trzymaj się faktów i

trzymaj swoje emocje na wodzy.
Reprezentuje ona także konieczność rozmawiania szczerze i z przekonaniem oraz bycia
sprawiedliwym i fair. Pozwól ludziom wokół ciebie na wyrażanie się z tą samą wolnością,
nawet, jeśli to, co mówią jest dla ciebie wyzwaniem. Jeśli reprezentujesz sobą cechy
Królowej Powietrza nie bądź zaskoczony, kiedy spotkasz się z różnicą zdań i niezgodą
kogoś, kto ma podobną naturę. Nie obrażaj się, jeśli inni zwracają się do ciebie w ten sam
bezpośredni sposób, jaki ty sam stosujesz, i używają tej samej taktyki, jaką ty stosujesz,
by dowieść swoich racji. Jeśli chcesz poszanowania, musisz także przyznać innym ten
sam szacunek. Jeśli jesteś kimś, kto nazywa rzeczy po imieniu, nie bądź zszokowany,
kiedy inni pójdą za twoim przykładem i zrobią to samo.
Ta Królowa jest także mistrzynią tkactwa, która tworzy swoją rzeczywistość precyzyjnie i z
dużą umiejętnością. Używa swojej wiedzy i intelektu by planować, organizować i określać
najlepszą strategię konieczną do osiągnięcia jej celów. Królowa Powietrza niewiele robi w
ciągu swojego dnia, co nie byłoby świadomie przez nią wybrane i spodziewane. Jest
precyzyjna, drobiazgowa i zawsze ma pod kontrolą swój tkacki warsztat, który jest jej
życiem. Sieć, którą tka zrobiona jest przez nią samą. Może ona nie być najbardziej
spontaniczną osobą, lecz wie, czego chce i wie jak to dostać. Odszukaj Królową Powietrza
lub ucieleśnij ją, jeśli chcesz tego samego dla siebie.
Potencjalne Blokady:
Kiedy Królowa Powietrza pojawia się odwrócona, reprezentuje kogoś, kto może być
zarówno arogancki jak i lekceważący w stosunku do innych, traktując z pogardą i
bezlitosnym lekceważeniem kogoś, kto reaguje na nią w emocjonalny sposób. Ma ona
poczucie wyższości, zrodzone z przekonania, że jej intelekt stawia ją ponad tymi, którzy są
bardziej emocjonalnie wrażliwi i współczujący. To może skutkować jej izolacją i
samotnością, oraz arogancją, może ona nabrać przekonania, że jej izolacja jest rezultatem
ignorancji innych, a nie jej własnego zachowania.
Nie rozumie ona, że czasami okazanie empatii i zrozumienia może otwierać umysły
bardziej niż intelekt stosowany z bezduszną brutalnością. Odwrócona Królowa Powietrza
prosi cię byś nie pozwolił sobie wpaść w tą samą sieć. Możesz być bystry, możesz nawet
być geniuszem, lecz jeśli traktujesz innych z bezwzględnym lekceważeniem, znajdziesz
się w osamotnieniu.

XIV. Król Powietrza
Słowa-klucze: zdyscyplinowany, etyczny, władczy, ekspert, potężny, precyzyjny,
zorientowany na zasady, pełen szacunku
Kluczowe zwroty:
Czas na etyczne zachowanie
Nie ma miejsca na kompromis
Poszukiwać rady eksperta
Respektować zasady i prawa
Dlaczego forsujesz granice?
Utrzymaj swój osąd wolnym od emocjonalnych przeszkód
Nie daj się wciągnąć w dyskusje

Nie odrzucaj nieproszonych rad
Znaczenie:
Król Powietrza jest sprawiedliwym i trzymającym się zasad przywódcą o surowym i
władczym wyglądzie. Może być imponujący i trochę onieśmielający z powodu swojego
formalnego sposobu bycia, lecz jego srogie oblicze jest łagodzone przez współczucie
zrodzone z jego duchowych przekonań. Jest wykształconym człowiekiem z ogromną
wiedzą. Jest także mądrym człowiekiem, który uczył się ze wszystkich życiowych
doświadczeń. Kiedy on mówi, wszyscy słuchają.
Jest także człowiekiem zdyscyplinowanym, który może czasami być bezkompromisowy i
sztywny, gdyż ma bardzo stały i niezmienny system przekonań. Nie można go
skorumpować ani wywrzeć na niego łatwo wpływu. Wierzy, że zasady są po to, by je
respektować i nie powinny być łamane. Prawa w kraju zostały ustanowione by ludzie byli
bezpieczni i wierzy on, że ci, którzy łamią prawo powinni rozumieć konsekwencje swoich
czynów. Tak, może zdecydować się na okazanie współczucia przy wydawaniu wyroku;
jednakże nie będzie pogarszał złego przez nie pociągnięcie winowajcy do
odpowiedzialności. Jego osąd jest sprawiedliwy, lecz ostateczny, i jest wymierzony
zgodnie z prawem i bez emocjonalnych przeszkód.
Kiedy Król Powietrza pojawia się w twoim czytaniu, może reprezentować potrzebę
poszukania porady prawnej lub rady dotyczącej finansów. Czy jest kwestia prawna lub
sprawa pieniężna, którą musisz wyjaśnić komuś, kto nie jest emocjonalnie zaangażowany
w osiągnięcie konkretnego rezultatu? Jeśli nie kwestia prawna lub pieniędzy, może to mieć
coś wspólnego z zasadami i regulacjami, które cię dotyczyły. Jakiś rodzaj naruszenia
twoich osobistych praw? Poszukaj kogoś o specjalistycznej wiedzy z odnośnego zakresu.
Musisz wiedzieć, na czym stoisz.
Król Powietrza jest rzeczową osobą. Jest on bezpośredni i do rzeczy, lecz
niezainteresowany dyskusją lub sporem dla samego sporu. Możesz znaleźć się na pozycji,
w której musisz przyjąć takie samo zachowanie. Nie daj się wciągnąć w dyskusję w tym
momencie, jeśli wszystkim, co zamierzasz robić jest powtarzać się. Przedstaw swoją
sprawę, bądź bezpośredni i rzeczowy, i nie daj się wciągnąć w dalszą debatę. Jeśli
powiedziałeś wszystko, co powinno być powiedziane w tym miejscu, wszelka dodatkowa
postać wypowiedzi jest stratą czasu i energii.
Jeśli będziesz miał do czynienia z kimś, kto uosabia naturę Króla Powietrza wiedz, że nie
jest on kimś, kto zmieni swoje zdanie. Nie jest on też kimś, kto łatwo zmieni swój sposób
bycia. Zmiany są możliwe, lecz na ich własnych warunkach i w ich własnym tempie. Jeśli
będziesz usiłował naciskać Króla Powietrza by zmienił swoje zdanie, opinię lub
zachowanie, prosisz się o konflikt. Jeśli jesteś uczuciowo zaangażowany z kimś takim
może będziesz musiał zaakceptować go takim, jaki jest, ponieważ są oni zawsze silni i
trochę dogmatyczni.
Jako rodzic będzie on zawsze surowym i zorientowanym na zasady ojcem. Będzie
wymagał respektu i tego, aby ci, którzy żyją pod jego dachem stosowali się do jego zasad.
Jednakże jego zasady są zazwyczaj uczciwe i mają raczej chronić niż szkodzić, więc jeśli
drzesz z nim koty poświęć chwilę by zapytać siebie, czy to nie ty powinieneś przyjrzeć się
swoim działaniom. Czy forsujesz granice, ponieważ powinny być one przesunięte, czy też
robisz to tylko dlatego, że one tu są?

Potencjalne blokady:
Odwrócony Król Powietrza reprezentuje człowieka, który jest niezwykle inteligentny i
czarujący i, niestety, okrutny. Jest on kimś, kto czerpie przyjemność z używania swojej
mentalnej bystrości by umniejszać ludzi i sprawiać, że inni czują się mniej pewni siebie.
Lubi mieć wokół siebie ludzi, którzy są krytyczni wobec siebie, a ponieważ posiada on
także dar przekonywania innych, że ma dobre intencje i tylko ich najlepszy interes leży mu
na sercu, ludzie poszukują jego rad. Lecz jest on poszukującym mocy i władzy, który lubi
grać na emocjach. Chce dominować i kontrolować, nie dlatego, że jest potłuczony
emocjonalnie lub zraniony, lecz ponieważ to sprawia, że czuje się silny; robi to po prostu
bo może.
Jeśli masz w swoim życiu kogoś o jego naturze, odwrócony Król Powietrza reprezentuje
potrzebę przecięcia więzi i chronienia siebie przed manipulacją ze strony innych lub
pragnieniem kontrolowania ciebie, lub, z kolei, potrzeby lub pragnienia, jakie ty możesz
mieć by kontrolować innych i nimi manipulować. Tylko ból może wyniknąć z tej relacji czy
zachowania.

I.AS OGNIA
Słowa-klucze: Nowy Początek, Inicjatywa, Działanie, Koncepcja, Inwencja, Kreacja,
Kreatywność, Odwlekanie.
Kluczowe Frazy:
–Nowy początek/możliwości.
–Aktywne dążenie do celu.
–Podejmij korzyści, które zostały zaoferowane.
–Wyjście poza badania i plany.
–Tkaj swoją przyszłość w istnieniu.
–Weź coś starego i zrób to lepiej.
–Przełam tradycje i zaoferuj coś nowego.
–Niepewność zachęca do zwlekania.
Znaczenie: Jak wszystkie karty Asów, As Ognia reprezentuje obietnicę nowego początku i
możliwości, ale w odróżnieniu od innych Asów, ta karta również reprezentuje działanie.
Ona reprezentuje moc i konieczność podjęcia inicjatywy i aktywnego dążenia do celów.
Chodzi o możliwość skorzystania z okazji, którą otrzymujemy, w opozycji do myślenia o
tym. Dobrze jest mieć cel, marzenia i czynić plany – ale As Ognia pozwala nas wiedzieć,
że teraz jest czas wyjścia poza badania i plany. Jest to czas pierwszego, realnego kroku w
kierunku wprowadzenia spraw w ruch.
To jest czas podążania za inspiracją i kreatywnością. To jest czas tkania swojej przyszłości
w istnieniu, czas dla ciebie, by zacząć brać aktywny udział.
As Ognia również symbolizuje wynalazczość. Weź stary pomysł i uczyń go lepszym, lub
stwórz coś nowego i unikalnego. Cokolwiek chcesz robić, teraz możesz uczynić to swoim
własnym i nasączyć unikalną perspektywą i wyobraźnią. Teraz, zamiast postępować raczej
zgodnie z tradycją, zrób coś w sposób, który oferuje innym nowe podejście.
Jesteś otoczony przez tak wiele potencjału w tym momencie. As Ognia reprezentuje pasję
i ekscytacje. To jest czas pełni energii i życia. Podejmij korzyści tej chwili i mocy jaką to
niesie.
Potencjalne Blokady: Odwrócony As Ognia reprezentuje niepewność. Nie jesteś pewien
czego chcesz, a więc możesz zwlekać i robić wszystko, ale nie to, co wiesz, że
powinieneś robić. By pomóc ci przejść tą blokadę, odwrócony As Ognia prosi, żebyś
wejrzał w siebie i wyjaśnił swoje cele. Czy masz teraz zbyt dużo na talerzu? Czy te
obowiązki przeszkadzają ci w skupieniu się na swoich celach i krokach, które potrzebujesz
podjąć, by się one zamanifestowały?
To jest czas zdecydowania, czego naprawdę chcesz, więc możesz działać. Wiedz, że
możesz zrobić, co powinno być zrobione by osiągnąć cel.
II.DWÓJKA OGNIA.
Słowa-klucze: Dzielenie się Mocą, Mentorstwo, Partnerstwo, Równość, Praca Zespołowa,
Wspólne Interesy, Ambicja, Kontrola.
Kluczowe Frazy:

–Zrównaj się z innymi.
–Podział władzy sytuacji.
–Co dwie głowy, to nie jedna.
–Czas dla pracy zespołowej i kooperacji.
–Walka o władzę.
–Poszukaj kogoś, kto nauczy cię bardzo potrzebnych umiejętności.
–Równa wymiana energii.
–Ktoś będzie potrzebował twojej pomocy, by pokonać trudności.
Znaczenie: Dwójka Ognia reprezentuje partnerstwo i zrównanie się z innym, który dzieli
twoje cele i wizje by uczynić pomysł realnym. Ona symbolizuje dzielenie się władzą w
sytuacji, gdzie dwoje ludzi z wspólnym interesem pracuje razem, ponieważ razem mają
większe szanse na sukces i osiągnięcie swoich ambicji, niż gdyby działali osobno.
Dwójka Ognia reprezentuje pracę zespołową i racę razem w harmonijny sposób.
Podzielenie pracy jest naturalne, jako że każdy ma różne, ale równe mocne strony, które w
połączeniu tworzą silniejszą i unikalną całość. To oznacza równą wymianę energii, gdzie
obie części czerpią tą samą nagrodę i satysfakcje.
Czy masz cel, który chcesz zrealizować, ale nie możesz ukończyć bez pomocy? Kiedy
Dwójka Ognia pojawia się w czytaniu ona reprezentuje możliwość pracy z kimś w zgodny
sposób, tak że może pozwolić wam obojgu uczynić myśli rzeczywistością. Obojętnie, czy
osoba przychodzi jako mentor, który przez pracę z tobą może nauczyć cię bardzo
potrzebnych umiejętności, czy partner, który pracuje z tobą zmniejszając obciążenie pracą
o połowę, dzieląc twoją wizje i wspólny interes będzie pomagał ci pokonać przeszkody,
które odkryłeś na swojej ścieżce, a mogły powstrzymać cię od pójścia naprzód.
Teraz jest czas pracy zespołowej. W tej sytuacji, co dwie głowy to nie jedna, a dwie pary
rąk czynią pracę lżejszą.
Potencjalne Blokady: Dwójka Ognia, kiedy pojawia się odwrócona, może symbolizować
walkę o kontrolę i władzę. Być może obecnie jest nierówna wymiana energii, gdzie jedna
osoba walczy by być „szefem” zamiast równorzędnym partnerem. Jeśli tak, jest
nierównowaga, która potrzebuje być określona, lub twoja ciężka praca może okazać się
bez znaczenia.
Spójrz. Czy wykonujesz całą pracę, podczas gdy twój partner siedzi na tyłku i zbiera
nagrody? Jeśli tak, zapytaj siebie jak bardzo chcesz być odpowiedzialny i zabierz kontrolę.
Czy jest prawdziwa potrzeba, ponieważ jeden z was lub oboje zeszliście ze ścieżki, na
którą się zgodziliście? Czy jest pragnienie sprawowania kontroli napędzane przez czyste
ego?
W każdym przypadku, teraz jest czas by usiąść i określić każdy brak równości w związku i
zdefiniować, czy nadal dzielicie te same cele i ambicje.
III.TRÓJKA OGNIA
Słowa-klucze: Działanie, Realizacja, Wyrażanie, Energia, Ciężka Praca, Poświęcenie,
Naśladownictwo.
Kluczowe Frazy:

–Konieczność poświęcenia.
–Eksperyment, praktyka i doskonalenie.
–Unikaj kopiowania tych, którzy cię inspirują.
–Zrób krok w wielką niewiadomą i zaufaj.
–Najpierw zadbaj o cele.
–Unikaj chodzenia na skróty.
–Przykładaj uwagę do szczegółów.
–Straciłeś swój kierunek? (Zgubiłeś się?)
Znaczenie: Masz pomysł lub twórcze przedsięwzięcie, które chciałbyś zrealizować?
Trójka Ognia reprezentuje konieczność poświęcenia się, która może być wymagana, by
działać na cele i sprawy. Kiedy zaczynamy po raz pierwszy działać, często znajdujemy się
odkrywającymi ścieżki wychodzone przez innych, którzy szli przed nami by odkryć
najlepszą drogę do zrealizowania swoich pomysłów. Jednakże to samo odkrywanie może
zainspirować nowe pomysły, które łamią tradycje, ponieważ coś starego zostało ponownie
wyobrażone i wyrażone przez umysł z unikalnej perspektywy, czyniąc to istotnym w
teraźniejszości.
By wdrożyć te nowe pomysły wymagane jest poświęcenie, zaangażowanie i ofiarność. To
oznacza odejście od tego co jest wypróbowane i zaufane, bezpieczne i pewne i wejście w
niewiadome z często ślepą wiarą i zaangażowaniem. To oznaczał najpierw wyznaczenie
celów i odwrócenie się od wszystkiego co rozpraszam lub może powstrzymywać lu może
uniemożliwić osiągnięcie ich. To oznacza ciężką pracę, nie chodzenie na skróty by
przyspieszyć proces.
To oznacza wiedzę, że co tworzysz będzie równe temu, ile w to zainwestujesz – i co jesteś
skłonny zainwestować..
Trójka Ognia pozwala ci wiedzie, że teraz jest również czas by odkrywać i
eksperymentować na praktycznym poziomie. Użyj rąk i umysłu w praktyce, wyostrz i
uszlachetnij swoje umiejętności lub zdolności, tak żeby to co tworzysz, było zrobione
najlepiej jak potrafisz i było prawdziwym odbiciem twojej pasji i poświęcenia. Pamiętaj
również, by unikać kopiowania pomysłów innych, ponieważ jest to czas innowacyjności.
Twórz używając swojego doświadczenia i wyobraźni, która cię inspiruje, zamiast wizji i
pomysłów innych.
Potencjalne Blokady: Kiedy Trójka Ognia pojawia się odwrócona w twoim odczycie, ona
reprezentuje potrzebę przyjrzenia się bliżej temu, co robisz. Patrz, gdzie idziesz. Nie
pozwól sobie na upadek, potknięcie lub stanie się przegranym, ponieważ nie przykładałeś
wystarczająco uwagi. Pamiętaj o swoich celach. Nie trać ich z oczu.
Czy istnieje coś, co może być stracone ponieważ nie przykładano wystarczająco uwagi?
Czy chodziłeś na skróty, które mogły kosztować cię więcej niż uratowałeś, ponieważ mogły
zniszczyć dobrą reputację? Przemyśl od nowa początkowe plany i co miałeś nadzieję
osiągnąć. Czy żyjesz naprawdę ze swoją wizją? Czy zgubiłeś swoją drogę? Daj sobie
chwilę przerwy i określ położenie, byś mógł ruszyć naprzód z pewnością siebie.
IV CZWÓRKA OGNIA
Słowa-klucze: Działanie, Koncentracja, Skupienie Energii, Zastosowanie, Praktyka,
Podnoszenie Umiejętności, Impet, Etyka Pracy.

Kluczowe Frazy:
–Skupienie emocji, umysłu i rozważne działanie.
–Tworzenie impetu i dynamiki.
–Ustal etykę pracy.
–Ustal kreatywny proces.
–Poświęć czas na regularną praktykę.
–Bądź chętny i przygotowany.
–Płać swe rachunki.
–Coś się psuje blisko celu.
Znaczenie: Czwórka Ognia symbolizuje skupienie umysłu, emocji i rozważne działanie,
które po zastosowaniu nadaje impet i dynamikę.
To oznacza działanie z zarówno umiejętnością i dokładnością oraz ustalenie etyki pracy i
kreatywnej metody, która jest odbicie obu. Jest o skupieniu się na zadaniu w reku,
uczynieniem go centrum naszej uwagi i nie pozwalaniu czynnikom rozpraszającym
spowodować utratę z oczu naszego obiektu lub celu.
Czwórka ognia reprezentuje pokazywanie dyscypliny, przez poświęcanie regularnie czasu
i energii by powtarzać ćwiczenia i zastosowania, które z kolei podnoszą nasze
umiejętności i zdolności – a robiąc to, wykonujesz swoje działanie z większą pewnością
siebie, a więc szybciej. Cele manifestują się szybciej, wyniki są osiągane z mniejszym
wydatkiem energii.
Z czasem i praktyką, proces stanie się tak naturalny jak oddychanie, a błędy będą
rzadsze.
W odróżnieniu do zwierząt, ludzie nie rodzą się z instynktowną wiedzą wymaganą do
przetrwania, by przetrwać musimy być zarówno chętni jak i gotowi do nauki. Dziecko
najpierw się czołga, potem chodzi a potem uczy się biegać. To samo dziecko nie może
biegać przed nauczeniem się czołgania i chodzenia. Uczymy się głównie przez
powtarzanie i praktykowanie. Bez powtarzania i praktyki możemy nauczyć się
prymitywnych nowych umiejętności, ale nie staną się one doskonałe lub znakomite, nawet
jeśli mamy naturalny dar.
Jeśli Czwórka Ognia pojawia się w odczycie, ona oznacza ważność skupienia się,
poświęcenia, dyscypliny i praktykowania na fizycznym poziomie. Sugeruje, że osiągniesz
rzeczy szybciej dzięki poświęceniu swojej uwagi i skupieniu się na praktyce. Nie ma takiej
rzeczy, jak niespodziewany sukces. Najpierw musisz zapłacić rachunek. Aby być
najlepszym potrzeba czasu.
Potencjalne Blokady: Kiedy czwórka ognia pojawia się odwrócona symbolizuje
ostrzeżenie, że coś może pójść tuż przed celem. Pomimo całej uwagi i troski, coś może
się pogubić i nie pójść w zgodzie z planem. Możesz albo nie możesz być zdolny określić
przyczyny, ale w razie czego, jest to czas przestudiowania i podwójnej kontroli. Być może
niewielka korekta i wszystko może zmierzać w prawidłowym kierunku. Teraz nie jest czas
na samozadowolenie. Bądź czujny i przegotowany do działania, jeśli zajdzie potrzeba.
V.PIATKA OGNIA.
Słowa-klucze: Rywalizacja, Konkurencja, Agresja, Znęcanie się, Konflikt, Niezgoda,

Chaos, Przeciwności.
Kluczowe Frazy:
–Czas chaosu, konfliktu i konfrontacji.
–Bitwa o kontrolę lub dominacje.
–Pragnienie władzy, wpływu i bogactwa.
–Nie osądzaj lub potępiaj innych.
–Opieraj swoje sprawy na faktach.
–Unikaj mentalności tłumu.
–Skup się na swojej wizji, a nie na tym co robią inni.
Znaczenie: Piątka Ognia symbolizuje czas chaosu, konfliktu lub konfrontacji – zarówno od
ręki, jak i w najbliższej przyszłości. Ktoś teraz może widzieć innych jako rywali lub
konkurencje i może być skłonny użyć bezwzględnych lub agresywnych sposobów , by
dostać się na szczyt.
Rywalizacja pomiędzy ludźmi i walka o kontrolę i dominację, może prowadzić jedna osobę
do postawienia przeszkód na ścieżce innej, by spowolnić jej postęp lub uniemożliwić go
całkowicie. Czemu? Ponieważ ona chce być jedyną z władzą, wpływami albo
potencjalnym bogactwem i nie pozwoli konkurencji wziąć tego, w co wierzy, ze jest jej.
Ta brzydka sytuacja jest teraz często pogarszana przez technologie i social media. Plotki
mogą być rozpowszechniane, kłamstwa mówione, reputacja popsuta – a wszystko to
może być osiągnięte z prawie całkowitą anonimowością.
W swoim ekstremum, możemy postrzegać znęcanie się we współczesnym wieku jako
sport gladiatorów dla żołnierzy. Ofiary są rzucane wilkom, podczas gdy agresor siedzi na
swoim tronie, a widzowie krzyczą o krew – naśladując swojego lidera i przyjmując
mentalność tłumu. Ale te wilki nie polują dla przeżycia; one polują dla sportu i rekreacji lub
tylko dlatego, ze ktoś je o to poprosił. Wszyscy zbyt często atakują z powodu wiary, że oni
mają rację w danej kwestii i osadzają oraz potępiają tych, którzy wybrali, by żyć inaczej.
Jeśli agresja jest motywowana przez rywalizacje, agresor może zadeklarować, że jego
rywal skopiował lub ukradł jego pomysł...pomysł, który był często wyrażony w innej formie
lub innych niezliczonych czasach wcześniej, na całym świecie, przez ludzi, którzy się
nigdy nie spotkali i nigdy nie spotkają. Teraz, ponieważ technologia uczyniła świat
mniejszym, a społeczności internetowe stworzyły powiązania przez całą ziemię,
kompletnie obcy może być atakowany, po prostu dlatego, że ktoś zna kogoś, kto pracuje w
podobny sposób lub ma podobny biznes, zobaczył, że podobne i przyciągnął uwagę
kogoś, kto pozwala swojemu własnemu ego lub lękom uwierzyć w najgorsze.
Cokolwiek jest motywacją, życie jest skończone ponieważ jedna lub więcej osób postawiły
sobie za cel gnębienie kogoś z całym okrucieństwem.
Piątka Ognia, stanowi zatem wybór, by pójść jedną z dwóch ścieżek – albo przyjąć lub
nawet zaakceptować takie zachowania, lub skończyć je.
Jeśli wybierasz przyjąć je, zrób to wiedząc, że robiąc to, że będziesz spotykał się z taką
samą agresją, ponieważ agresja tylko napędza agresje. Natomiast, jeśli wybierasz, że inni
są twoimi rywalami i ukradli twoja pracę, wtedy użyj legalnych metod by chronić swoje
interesy. Jeśli nie jesteś skłonny by to zrobić, wtedy zrób honorową rzecz – odejdź i idź

dalej. Nie przyjmuj złośliwych i napastliwych zachowań, albo możesz to być ty, tym
osądzonym i potępionym ze zrujnowaną reputacją.
Jeśli twoim wyborem jest pomoc zakończenia tego, wtedy bądź świadomy swoich działań.
Aż za często nieżyczliwe zachowania przychodzą w formie żartu lub wyśmiewania z
seksualności lub wyglądu, może pojawiać się nietolerancja lub potępianie kogoś, kto
patrzy i słucha. Masz prawo do swojej opinii, ale należy pamiętać, kto może widzieć lub
podsłuchać co napisałeś lub powiedziałeś, a jeśli nie jesteś pewien, że inni nie zostaną
zranieni lub zdenerwowani przez twoje słowa, wtedy najlepiej zachowaj swoją opinię dla
siebie.
Przestrzegaj złotej zasady w tym momencie – traktuj innych jak sam chciałbyś być
traktowany. Jeśli nie chciałbyś by twoje wybory były osądzane i potępiane albo atakowany
bez żadnego powodu poza tym, że miałeś podobny pomysł jak ktoś inny, wtedy nie rób
tego samego innym.
Potencjalne Blokady: Piątka Ognia odwrócona symbolizuje potrzebę odpowiedzenia na
wiarę, że twój pomysł jest unikalny i że nikt nigdy nie pomyślał lub działał z tą koncepcją
przed tobą. Istnieje ponad siedem bilionów ludzi żyjących na tej pięknej, zielononiebieskiej planecie i wielu z nich może dzielić podobne chwile i doświadczenia, że mogą
myśleć podobnie.
Pamiętaj, że nie istnieje pomysł, który jest unikalny, ale sposób w który ten pomysł jest
wyrażany. Twoje postrzeganie jest unikalne,a jeśli po prostu nie kopiujesz innych, wtedy
forma w której wyrażasz swoją kreatywność jest również unikalna.
Nie atakuj innych, ponieważ mają te same pomysły lub są pod wpływem tych samych lub
podobnych wierzeń i celi. Mają te same prawa do wyrażanie swoich pomysłów, jak ty,
nawet jeśli one są podobne do twoich własnych. Jest wystarczająco miejsca dla
wszystkich. Zamiast martwić się co inni robią, skup się na stworzeniu czegoś
wartościowego, zaoferuj usługę na wysokim poziomi i przede wszystkim bądź wizjonerem i
wyrażaj co widzisz oczami swego umysłu z wprawą i klarownością.
VI.SZÓSTKA OGNIA
Słowa-klucze: Uzdrawianie, Medytacja, Negocjacja, Arbitraż, Rozejm, Granice, Wsparcie,
Dyplomacja.
Kluczowe Frazy:
–Rozwiązanie jest potrzebne.
–Wymagana komunikacja i dyplomacja.
–Bądź chętny do ustępstw.
–Odpuść stronniczość. Miej otwarty umysł.
–Dwie strony każdego nieporozumienia.
–Znaj fakty.
–Zrozum swoje prawa.
–Nie bądź uparty.
Znaczenie: Szóstka Ognia reprezentuje czas uzdrawiania przez medytacje, negocjacje
lub arbitraż. To jest czas kiedy wymagana jest komunikacja i dyplomacja by zakończyć

konflikt lub spór.
Istnieje czas w naszym życiu, kiedy możemy czuć się złapani w konflikt lub spór po
przekroczeniu granic lub zranieniu naszych uczuć albo posiniaczeniu ego. Jeśli linia
komunikacji pozostanie otwarta, a obie strony chętne, konflikt zostanie rozwiązany.
Jednakże, jest wiele przypadków, kiedy obie strony nie są zdolne znaleźć lub utrzymać
punkt wspólny, a jeśli one wciąż kontynuują pracę lub grają rolę w częściach swojego
życia, mediator jest wymagany by wynegocjować lub rozstrzygnąć i osiągnąć rozejm.
Są dwie strony każdego nieporozumienia, i jest wiele razy, kiedy obie strony zamieszane
mają racje, a czasami obie strony mogą się mylić. Aby osiągnąć dobry wynik, obie strony
muszą najpierw być skłonne przynajmniej wysłuchać swojego punktu widzenia – a są
chwile, kiedy to nastąpi, jeśli mediator wkroczy bezstronnie wysłuchać obu stron. Czasami
mediacja jest wszystkim, co jest wymagany, a prosty akt pozwolenia obu stronom na
wyżalanie się i przedstawienie swojego punktu widzenia, pozwoli im podjąć własne
decyzje.
Są chwile, kiedy arbitraż będzie wymagany, ponieważ żadna ze stron nie chce iść na
ustępstwa lub uwzględnić uczucia albo racje drugiej strony. To pozostaje arbiter, który ma
prawo oparte na prawach ziemi. Nawet jeśli całkowite rozwiązanie nie może być
osiągnięte, Szóstka ognia prosi cię, żebyś pozostał ugodowy w tym czasie. Otwarty umysł
i skłonność spotkania się z drugą osobą w połowie drogi stawia nas w dobrym punkcie.
Szóstka ognia może również reprezentować stan prawny, gdzie zasady i prawa mogły być
złamane, a w rezultacie zaszkodzono komuś. Prawo określi kto miał racje, a kto się mylił.
Sprawiedliwość będzie służyć.
W tych okolicznościach, upewnij się, że trzymasz emocje pod kontrolą i masz mocne fakty.
Przestrzegaj prawa i obowiązujących przepisów i bądź nade wszystko uprzejmy i
rozważny. Twoje zachowanie – twoje podejście – w tej chwili może mieć wpływ na wynik,
jak również mocna znajomość swoich praw i obowiązków. Nie pozwól brakowi
świadomości i niepowściągliwemu zachowaniu umieścić cię w niekorzystnej sytuacji.
Potencjalne Blokady: Kidy Szóstka Ognia pojawia się odwrócona w twoim odczycie,
może reprezentować niechęć do spotkanie się przy stole i rozwiązania problemu, który
wpływa nie tylko na ciebie, ale również na tych wokół ciebie. Wolałbyś raczej walczyć i
wygrywać, niż ustąpić choćby o cal. Nie uznajesz słowa kompromis.
Nawet jeśli czujesz, że jesteś na prawie, a druga strona się myli, powinieneś wziąć pod
uwagę, zrozumieć, że jest to czas, gdy twoje działania mogą zranić również niewinne
strony. To jest czas odłożenia miecza i odejścia od walki, nie tylko ze względu na własną
sakiewkę, ale dla korzyści tych, którzy są złapani w wojenkę, którą toczysz. Czy to jest
wojna z kimś innym, czy wewnętrzny konflikt teraz jest czas, by go zakończyć. Spróbuj
zaakceptować, ze niektóre sprawy nie mogą być zmienione lub rozwiązane, a czasami
najlepszą osobą jest ta, która odchodzi.
VII SIÓDEMKA OGNIA
Słowa-klucze: Dywinacja, Znaki, Słuchanie Intuicji, Spojrzenie Wgłąb, Szukanie
Odpowiedzi, Odkrywanie, Świadomość, Zaufanie.
Kluczowe Frazy:

–Słuchaj intuicji.
–Uczucie rozpoznania.
–Niewytłumaczalne zbiegi okoliczności.
–Osobista interpretacja jest istotna.
–Tylko ty znasz odpowiedź.
–Spójrz pod powierzchnię.
–Obserwuj i bądź świadomy.
Znaczenie: Siódemka Ognia reprezentuje rozwój i użycie intuicji by widzieć drogę przed
sobą i przewidywać możliwy wynik. Intuicja jest odczuwalna w brzuchu – jest instynktowną
lub nieuświadomioną wiedzą – która, kiedy zważasz na nią, może powstrzymać cię od
popełnienia pomyłek i prowadzi cię do bycia we właściwym miejscu o właściwym czasie.
To uczucie rozpoznania, które bywa często ignorowane, ale jeśli wybierzemy baczyć na
nie, możemy ruszyć przez życie w harmonijny sposób ze swoim otoczeniem.
Gdy aktywnie używasz i regularnie ufasz swojej intuicji możesz zauważyć, że obserwujesz
więcej i z kolei uczysz się więcej. Zaczniesz widzieć i zauważać znaki i przesłania na swej
drodze. Zauważysz te małe niewytłumaczalne zbiegi okoliczności i chwile, które się
powtarzają i jeśli zwrócisz na nie uwagę, mogą zabrać cię na przygodę odkrywania,
ujawniając nie tylko prawdy, które widzisz, ale również twoje przyczyny istnienia. Używanie
i słuchanie intuicji może prowadzić cię do możliwości i doświadczenia, które oferuje
potencjał zarówno do spełnienia, jak i inspirowania innych.
Jednakże, zaufanie intuicji wymaga spojrzenia w głąb siebie i określenia, przesłanie
oznacza dla ciebie osobiście. Możesz poprosić o radę innych. Możesz poszukać
przewodnictwa innych. Ale tylko ty znasz swoje odpowiedzi. Osobista interpretacja jest
kluczem. Zaufanie w wiedzę, która jest zmagazynowana w twojej podświadomości jest
kluczem.
Trzecia strona może oferować wgląd, ale oni widzą i rozumieją życie przez oczy
ukształtowane przez ich własne doświadczenia, nie twoje. Tylko ty wiesz, co coś oznacza
dla ciebie, szczególnie. Tylko ty wiesz, czy coś dla ciebie jest prawidłowe. Siódemka
Ognia reprezentuje potrzebę aktywnego rozwoju i zaufania swojej intuicji i instynktowi w
tym czasie. Rozglądaj się wokół. Obserwuj. Rozmawiaj z kartami regularnie i szanuj
prawdy ujawnione przez pójście tam, gdzie prowadzi cię intuicja.
Potencjalne Blokady: Dywinacja oznacza przepowiadanie lub przewidywanie przyszłości.
Czasami nasza intuicja prowadzi nas, a innym razem po prostu świadomość rodzi się z
obserwacji i zwracania uwagi. Innym razem jest połączeniem obu.
Każdy dzień przynosi znaki, które jeśli są zauważane, mogą odkryć to, co nadchodzi.
Odwrócona Siódemka Ognia reprezentuje potrzebę zauważenia tych znaków i zwrócenia
uwagi na wgląd, który inni oferują. Obserwuj ludzi wokół siebie. Przyjrzyj się bliżej
powtarzającym się wzorom zachowań i zwróć uwagę na słowa mówione, które nie
odzwierciedlają działania. Zapamiętaj złamane obietnice, przesadne reakcje na pytania,
niemożność spojrzenia w oczy i śmiech, który wydaje się wymuszony lub wyrachowany. To
wszystko wskazuje, że coś więcej się dzieje. Ucz się patrzeć. Ucz się słuchać. Zauważ, co
twoje obserwacje i zmysły mówią ci. Jeśli miałeś tendencje odsuwania ich, przestań. Nie
ignoruj ich. Jeśli twój brzuch mówi ci, że coś nie jest takie jakie się wydaje, zajrzyj pod
powierzchnię i zobacz, co jest prawą tutaj...i wtedy określ to.
Odwrócona Siódemka Ognia ostrzega przed byciem lekceważącym. Zwracaj uwagę.

Patrz. Obserwuj. Szukaj prawdy. Określ sprzeczności i niekonsekwencje. Widź oznaki -0
nawet jeśli mogą się one wydawać trochę niejasne i nieznaczące. One mogą
przepowiedzieć przyszłość, która nie jest zgodna z twoimi celami.
VIII.ÓSEMKA OGNIA
Słowa-klucze: Działanie, Zmiana, Transformacja, Transmutacja, Odrodzenie, Wolność,
Odnowiony Cel, Radość.
Kluczowe Frazy:
–Transformacja przez działanie.
–Zmiana na fizycznym poziomie.
–To jest czas działania.
–Nadanie czemuś nowego celu.
–Transmutacja negatywnej energii.
–Odnowienie sensu celu.
–Nie bądź leniwy.
–Niewłaściwe działanie może powodować niepożądane zmiany.
Znaczenie: Ósemka Ognia symbolizuje transformacje przez działanie – zamianę na
fizycznym poziomie, która przynosi wolność i radość. Czy jest to czas by zacząć nową
pracę lub porzucić? Czy jest to czas przeprowadzki z dimu, ponieważ ten w którym
mieszkasz ogranicza i krępuje cię?
Albo jest to czas schudnięcia trochę i podniesienia swojej ruchliwości i fizycznej
sprawności? Czy to jest czas uwolnienia się od niepotrzebnych ciężarów, czy to
fizycznych, emocjonalnych czy psychologicznych, tak byś mógł ruszyć przez życie z
większą łatwością?
Jeśli potrzebujesz zrobić prawdziwą zmianę w swoim życiu, teraz jest czas na to. Nie myśl
więcej, nie planuj więcej i nie marz więcej. Teraz jest czas wstania z kolan, działania i
zmiany siebie lub swojego życia albo wzięcia pomysły lub tego, co posiadasz – czegoś w
twoim życiu lub przestrzenie - i zmiana tego przeznaczenia lub przemiany tego.
To może być co tak prostego jak pomalowanie pokoju, uczynienie go jaśniejszym i bardziej
świetlistym. Może być to czas sprzątnięcia domu jak długi i szeroki, usunięcie kurzu i
pajęczyn, usunięcie wszystkie co nie spełnia swojego zadania lub jest zniszczone i
nieużywane. I tak, jest to czas działania i zmiany, a jest to zmiana, która raz doświadczona
przyniesie ci poczucie wolności...zrzucenie ciężaru. Poczujesz się nowo narodzony i
stawisz czoło przyszłości z odnowionym poczuciem celu. Niezależnie od tego nadszedł
czas zmiany jednego stylu życia na inny. Jest to czas działania i cieszenia się.
Potencjalne Blokady: Nie zatrzymuj swojego postępu lub nie utrudniaj swojego rozwoju
w tym czasie – nawet jeśli możesz czuć się trochę „rozleniwiony” lub apatyczny. Bądź
swoim własnym adwokatem raczej, niż wrogiem i stawiaj sobie wyzwania jeśli czujesz się
niechętny do działania. Ósemka Ognia odwrócona mówi do nas, gdy doświadczamy
rozleniwienia ciała lub umysłu i służy jako przypomnienie, że mogą być konsekwencje,
jeśli konieczne zmiany nie zostaną podjęte – a te konsekwencje będą naszymi własnymi.
Jeśli stałeś się wiecznym planistą, który nigdy nie realizuje ich lub jeśli zawsze obiecujesz,
a następnie nie dotrzymujesz, albo nawet jeśli, że dużo, ciężko pracujesz, odwrócona

Ósemka Ognia pojawia się by ostrzec, że brak działania jest również wyborem – i to takim,
który może mieć przykre konsekwencje. Teraz jest czas wstać i ruszyć, unikaj zmiany
życia w sposób jaki ci się nie spodoba.
IX.DZIEWIĄTKA OGNIA
Słowa-klucze: Osiągnięcie, Owocność, Inspiracja, Kreacja, Łatwość, Prostota,
Bezstronność, Ograniczenie.
Kluczowe Frazy:
–Idź przez życie z pewnością.
–Czas plonów i osiągnięć.
–Wiedza i doświadczenie przychodzi z łatwością.
–Nie szukaj pochwał lub potwierdzenia.
–Dawaj z siebie to co najlepsze.
–Uprość swoje życie.
–Usuń przeszkody i ograniczenia.
Znaczenie: Dziewiątka Ognia symbolizuje osiągnięcie i łatwość, która przychodzi z wiedzą
, co zrobić z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi dzięki studiom, ciężkiej pracy i
poświęcaniu. Ona symbolizuje plony i włożenie wiedzy i nauki w praktykę. Chodzi o
odkrycie i użycie mentalnych i fizycznych procesów, które działają dla ciebie. Proces, który
jest wykonywany z łatwości i w rezultacie tworzysz i spełniasz swoją rolę z równą
łatwością.
To jest karta afirmacji, która symbolizuje poruszanie się przez życie z pewnością siebie.
Osoba to ilustrująca, czyni dobro bez szukania poklasku i chwały. Nie szuka pochwał i
potwierdzenia. On przygotowuje się do zadania przed nim i robi to dobrze, ponieważ wie i
rozumie swoje rzemiosło. Działa jak najlepiej potrafi, ponieważ jest dumny z tego co robi, a
kiedy zadanie jest skończone oni nie obniżają poziomu swoich oczekiwań – odchodzą i
ruszają do następnego zadania, ponieważ ono również zasługuje na jego uwagę i troskę.
Ta karta również przypomina nam, że „prostota” niekoniecznie mówi o tym, że życie jest
proste, ale o tym, że możemy wybrać nie czynić go skomplikowanym. Zachowując się
prostolinijnie, przechodzisz przez dzień łatwiej. Przeszkody nie powodują dłużej godzin
lęków i niepokojów; zamiast tego po prostu pracujesz nad pokonaniem ich. Uczysz się,
rośniesz w doświadczenie i wtedy ruszasz do następnej chwili.
Kiedy jesteś pewny siebie i osiągnąłeś pewien poziom wiedzy i umiejętności, zaczynasz
iść przez życie z większą łatwością. Uczysz się jak wykonywać zadania w sposób, który
jest mniej skomplikowany dla ciebie. Zaczynasz rozpoznawać, co działa, a co nie.
Osiągasz pewien poziom ugruntowania i praktycznej świadomości, który pozwala ci
przynieść plony z projektów z tą samą ilością uwagi, ale mniejszym wysiłkiem.
Potencjalne Blokady: Cy wydaje ci się, że coś czyni twoje życie trudniejszym i bardziej
skomplikowanym? Czy wykonujesz jakieś zadanie w dziesięciu krokach, gdy wiesz, ze
mógłbyś takie samo ukończyć w pięciu? Lub wydaje się, nagle, że masz listę warunków i
wymagań, które służą tylko restrykcjom i ograniczeniom?
Istnieje dobra zasada, którą możesz zastosować na każdej płaszczyźnie życia...nie
komplikuj. Odwrócona Dziewiątka Ognia jest delikatnym przypomnieniem, by nie zakopać

się pod niepotrzebnym ciężarem. Podejmij fizyczne działania by uprościć swoje życie i jak
to zmienić. W przeciwnym razie uczynisz życie cięższym i będziesz się spowalniał.
Sprzątnij bałagan i stwórz łatwy przepływ, który jest wolny od samozwańczych przeszkód.
Zmniejsz obciążenie pracą przez postępowanie, które jest eleganckie we wzorze i
nieskomplikowane w naturze, ponieważ wymagane jest, abyś robił to, co musisz zrobić, a
nie robił tego, co nie musisz. W ten sposób możesz dać całą uwagę i energię temu, co jest
naprawdę ważne – i niczemu więcej.
X.DZIESIĄTKA OGNIA
Słowa-klucze: Działanie, Samo-Mistrzostwo, Mistrzostwo, Ewolucja, Oświecenie, Lekka
Praca, Świetlista Istota, Dyscyplina.
Kluczowe Frazy:
–Mistrzostwo zarówno w rzemiośle jak i byciu sobą.
–Przejmij dowodzenie nad sobą i życiem.
–Weź odpowiedzialność za swoje działania.
–Nie bądź niewolnikiem zewnętrznych sił.
–Porządek, struktura i prostota.
–Bądź zdyscyplinowany i zaangażowany.
–Przestań mieć wymówki. Działaj.
–Możesz wszystko, co poukładasz sobie w głowie i zaczniesz w tym kierunku działać.
Znaczenie: Dziesiątka Ognia symbolizuje mistrzostwo. Nie tylko umiejętności i rzemiosła,
ale również samego siebie. Ona oznacza zrozumienie narzędzi w twoim rzemiośle i
władanie nimi z umiejętnością, precyzją i kunsztem. Ona jest o znajomości samego siebie
i używania tej wiedzy i zrozumienia by przyniosły ci wszystko czego potrzebujesz i
pragniesz na tym samym poziomie umiejętności, precyzji i kunsztu.
Mistrz zilustrowany na Dziesiątce ognia wie, jak władać swoją osobistą mocą. On porusza
się z jasna intencją i działa z tą samą intencją. Jest świadomy, co motywuje jego
zachowania i działania oraz przedstawia całkowitą samo-władzę. Działa z rozwagą i z
całkowitą świadomością efektów swoich działań, które mają wpływ na niego i jego
otoczenie. Nie tylko jest pewny siebie, ale również zdolny.
On ewoluował z osoby, której było brak świadomości, a być może nawet obwiniającej
innych za problemy w swoim życiu, ponieważ nie był zdolny zobaczyć, ze każde działanie
przynosi konsekwencje. Kiedyś się potknął, jego niedoświadczenie skutkowało, że miał
więcej błędów niż zwycięstw, ale on kontynuował i w ten sposób osiągnął kluczowy
moment oświecenia, kiedy zdał sobie sprawę, że by osiągnąć sukces musi przejąć władzę
nad sobą i swoim życie. Od wziął odpowiedzialność za wszelkie wybory jakie podjął, za
każde działanie i każdą emocje. Z tą chwilą on mógł kształtować swoje życie, mógł
ukształtować tym, którym był; on nie był dłużej niewolnikiem zewnętrznych sił. Mógł stać
się mistrzem.
Jeśli Dziesiątka Ognia pojawia się w twoim odczycie, ona wskazuje czas kroku naprzód i
zmiany swojego życia. To jest czas poświęcenia się ścieżce mistrzostwa – nie możesz
więc kontrolować innych, ale możesz ukształtować swoje życie z umiejętnością i
pewnością siebie.
Jak stać się mistrzem? To wymaga zmuszenia umysłu i ciała by kontynuowały, pomimo

wszystkich utrudnień i dostrzeganych ograniczeń. To wymaga poświęcenia i dyscypliny, i
chęci do postawienia sobie osobistych wyzwań i pozwolenia sobie na czas ochłonięcia i
naładowania baterii. Mistrz zdaje sobie sprawię, ze jest czas dla rozwoju i czas na
bezczynność i odpoczynek.
Przede wszystkim, by stać się mistrzem musisz być chętny do nauki. Na metafizycznym
poziomie, dostrzegaj lekcję we wszystkich doświadczeniach. Na praktycznym poziomie,
nauka czegoś, co jest wymagane w codziennej praktyce, a nie pozwalanie by pierwsza
nieuniknionej porażce lub błąd zainspirowały cię do poddania.
Chcesz być pisarzem? Wtedy Dziesiątka Ognia sugeruje poświęcenie czasu by pisać
każdego dnia i naukę jak pisać dobrze. By być muzykiem, ćwicz każdego dnia i daj sobie
czas by nauczyć się prawidłowej techniki i innych fundamentalnych podstaw. Jeśli chcesz
być szczuplejszy lub silniejszy, ruszaj się każdego dnia i przyjmuj zdrowe zwyczaje
żywieniowe. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, naucz się, jak być oszczędnym i
zapobiegliwym i żyć w sposób, który kosztuje mniej. Wybierz bycie dobrym w tym co
robisz, cokolwiek robisz.
Bycie mistrzem nie mówi o byciu najlepszym, ale byciu numerem jeden. Dziesiątka Ognia
symbolizuje dawanie tego, co najlepsze i kontynuowanie ulepszania i rozwoju przez
dawanie z siebie co najlepsze bez wyjątku za każdym razem, stawiania wyzwań sobie i
popychanie siebie wciąż ciut dalej, aż będzie to twoją drugą naturą.
Generalnie, kiedy Dziesiątka Ognia jest wyciągnięta, rozważ to jako przesłanie by działać i
nie robienia wymówek. By być mistrzem musisz mieć chęć by pracować głową i rękoma z
prawie religijnym poświęcaniem.
Ostatecznie, Dziesiątka Ognia również symbolizuje osiąganie punktu, gdzie poświęcenie i
ciężka praca stworzyła łatwość i pewność – to chwila, kiedy możesz spojrzeć na zadania
przed tobą i powiedzieć z pewnością, ze rozumiesz, co masz zrobić i jesteś zdolny zrobić
to dobrze. To jest moment mocy. Daj sobie czas by docenić i cieszyć się tym.
Świętuj swoje osiągnięcia i realizacje, nie ważne jak duże lub małe one są. Lśnij. Ciesz
się. Rozkoszuj się tym i pozwól by inspirowało to dalszy nieustraszone badania, rozwój i
ewolucje.
Potencjalne Blokady: Dziesiątka Ognia odwrócona pojawia się z dwóch powodów. Po
pierwsze jest przypomnieniem, że mistrz jest mistrzem tylko samego siebie i narzędzi,
którymi włada. Nie jest mistrzem innych. Dlatego też, bądź ostrożny, by nie rozciągać
pragnienia kontroli na innych, nie oczekiwać oo innych, że będą tak samo
zdyscyplinowani. Pokazujesz samokontrole prawdziwego mistrza przez odpuszczenie
potrzeby kontrolowania innych. Każdy jest różny i niektórzy pracują najlepiej jak potrafią w
sposób, który wydaje się przypadkowy, chaotyczny i bez żadnego realnego celu lub
kierunku. Nie próbuj narzucać tych samych limitów i ograniczeń , które jesteś chętny
przyjąć innym.
Drugi powodem dla którego się pojawia jest powiedzenie ci, byś usunął słowo „nie mogę”
ze swojego słownika i monitorował swój wewnętrzny dialog z defetystycznymi lub
pesymistycznymi przekonaniami. Nie osiągniesz sukcesu jeśli będziesz wierzył, że
przegrasz zanim spróbujesz. Zamiast tego, rób cokolwiek ułożyłeś sobie w głowie, ciele i
duchu by zrobić -a osiągniesz sukces nawet kiedy upadniesz, ponieważ porażka oferuje
wiedzę. Użyj wiedzy by sformułować nowy plan lub kierunek. Użyj wiedzy by określić, czy

powinieneś przyjąć inny albo mniej konwencjonalny lub sztywny sposób pracy.
XI.JEDENASTKA OGNIA MĘSKIE/KOBIECE.
Słowa-klucze: Pasywne/Agresywne, Kreacja/Zniszczenie, Akcja/Niedziałanie,
Męskie/Kobiece.
Kluczowe Frazy:
–Odrzuć stereotypy płciowe.
–Jesteśmy zarówno męscy i kobiecy.
–Męska energia służy do ochrony.
–Żeńska energia służy do opieki.
–Czy zbyt dużo jednej, a nie wystarczająco drugiej?
–Czas ewolucji i wyrównania.
–Pozwól energii wzrastać i płynąć.
–Przyjmij energię, która najlepiej służy twoim potrzebom.
Znaczenie: Jedenastka Ognia jest równoważącą i wyrównującą kartą. Symbolizuje
ważność równoważenia naszej męskiej i kobiecej energii i przypomina nam, że zawsze
będziemy mieszaniną obu. Jedenastka Ognia prosi byś spojrzał poza stereotypy płciowe
jak reagujesz i odpowiadasz na codzienne doświadczenia.
Na energetycznym poziomie nasza męski aspekt służy by chronić siebie i innych, podczas
gdy żeński aspekt służy do opieki nas sobą i innymi.
W prymitywnych społecznościach typowy mężczyzna ucieleśniał bardziej męską energię
niż kobiecą. Charakteryzował się większą agresywnością i siłą, ale również bardziej
chronił tych, gdzie czuł, że oni potrzebują tej ochrony. Jednakże byli bardziej skłonni do
używania fizycznej siły i agresji do ochrony.
Typowa kobieta, jednakże będzie ucieleśniała kobiecą energię bardziej niż męską.
Charakteryzowała się byciem bardziej pasywną i ustępującą, a chociaż posiadała to samo
pragnienie ochrony wrażliwych, ona używała generalnie dyplomacji i dialogu by określić
możliwość uniknięcia konfliktu.
Stereotypy płciowe są często jednowymiarowe i rzadko dokładne, szczególnie kiedy są
dyskutowane męskie i żeńskie energie jako opozycje mężczyzny i kobiety. Może to stać
się większym problemem przypisanie specyficznych atrybutów do obu płci, gdzie jest wielu
mężczyzn identyfikujących się jako kobiety i kobiet, które identyfikują się jako mężczyźni.
Jeśli chodzi o męską i kobiecą energię, wszyscy mamy obie, bez względu na fizyczną płeć
lub płeć jaką do siebie przypisujemy – a te energie są wyrażana w tym, jak się
zachowujemy i działamy. One wpływają na wszystko co robimy.
Męska energia jest aktywna, niecierpliwa, asertywna, kreatywna, agresywna, silna,
ochronna, logiczna, analityczna i kontrolująca. Kobieca energia jest bierna, spokojna,
ustępująca, przyjmująca, pasywna, podlegająca, opiekująca, emocjonalna, intuicyjna i
pozwalająca. Męska energia motywuje nas do skupienia się na naszych osobistych
potrzebach i sobie, podczas gdy Kobieca energia motywuje nas o myślenia o innych i ich
potrzebach.

Znowu, bez względu na płeć, osoba, która jest energetyczna i pro aktywna, przyjmuje
męską energię, a osoba która jest spokojna i pasywna przyjmuje żeńską energię. Nie nie
jest samoistnie dobre lub złe, ale jeśli jest obecna nierównowaga, ona może być widoczna
w naszych działaniach i przynosić destruktywne zachowania.
W nierównowaga może pojawić się, kiedy za bardzo skupiamy się na jednym, a nie
wystarczająco na wszystkim innym w tym samym czasie. Zbyt dużo jednego, bez
wystarczającego wpływu na inne może tworzyć bardzo niedobraną i destruktywną
mieszankę. Ale co jest prawidłową mieszanką? To nie jest posiadanie równych części obu,
ale posiadanie harmonijnej mieszaniny, która pasuje do naszego stylu życia, osobistych
celów i potrzeb.
Jeśli nie jesteś asertywny wystarczająco, możesz potrzebować przyjąć więcej męskiej
energii. Jeśli jesteś nadmiernie asertywny do punktu, gdzie inni są zawsze zastraszani
przez ciebie, wtedy rozważ przyjęcie trochę więcej żeńskiej energii i złagodź swoje
podejście. Agresywne podejście lub metoda jest czasami wymagana by przełamać stare i
zrobić miejsce dla nowego, ale agresywne metody nie zawsze mają być gwałtowne. Bycie
silnym nie zawsze oznacza użycie fizycznej siły.
Męska i kobieca energia powinny mieć pozwolenie przypływać i odpływać jak jest to
potrzebne. Jak z ogniem, migoczącym i tańczącym, dodajesz mniej paliwa, jeśli chcesz,
by rzeczy były zimne i więcej paliwa, jeśli chcesz je gorący. Wystarczająco gorąca daje
kreatywną, produktywną energię, ale zbyt duża może spalić ciebie i innych. Chłodzenie
rzeczy trochę powoduje karmienie ciepła , ale zbyt mało paliwa i ognia może całkowicie
zgasić.
Jedenastka Ognia symbolizuje możliwość dania chwili by ewoluować swoje życie i zapytać
siebie, czy potrzebujesz przyjąć trochę energii męskiej czy kobiecej w swoich codziennych
aktywnościach i związkach. Czy potrzebujesz kroku do przodu i bycia trochę bardziej
asertywnym i chroniącym? Czy coś lub ktoś potrzebuje twojej ochrony? Czy nie opiekujesz
się sobą i innymi wystarczająco? Czy jesteś nadmiernie analityczny, zamiast zważać na
swoją intuicję? Pozwalasz na niecierpliwość, by mieć to co najlepsze dla ciebie, kiedy
sytuacja wymaga spokoju i kompromisu? Wybierasz ścieżkę pasywności, kiedy jest
potrzeba podjęcia akcji by zamanifestować zmianę, której potrzebujesz?
Zrób przerwę na chwilę, ewoluuj i doprowadź swoje męskie i żeńskie energie z powrotem
do harmonijnego wyrównania z twoim życiem i twoimi potrzebami.
Potencjalne Blokady: Odwrócona Jedenastka Ognia ma bardzo proste i ukierunkowane
znaczenie. Jeśli pojawia się dzisiaj w twoim odczycie, to, tak jak w prawidłowym znaczeniu
symbolizuje potencjalną nierównowagę, która potrzebuje być określona.
XII.DWUNASTKA OGNIA. BOHATER
Słowa-klucze: Strażnik, Ochroniarz, Wybawca, Aktywista, Honorowość, Prawość,
Bezinteresowność, Uczciwość.
Kluczowe Frazy:
–Osoba o szlachetnych cechach.
–Zwykły człowiek, który robi niezwykłe czyny.

–Osobie, która kłamie nie można ufać.
–Na ten czas postaw dobre samopoczucie kogoś innego przez swoim własnym.
–Zgadzaj się z innymi z szacunkiem i godnością.
–Odpuść plotki.
–Możliwość odkupienia.
–Daj drugą szanse.
–Altruizm lub przywiązanie do ego?
Znaczenie: Bohater reprezentuje kogoś, kogo wszyscy podziwiamy z powodu jego
szlachetnych cech, jego odwagi i chęci bycia championem i ratowania słabych i podatnych
na zranienie.
W przeszłości, bohater mógł przyjechać i uratować miasto przez rabusiami i
czarnymi charakterami, są doktorzy, którzy pracują ratując życie w krajach zniszczonych
wojną i chorobami. Są ekolodzy, którzy szkodzą sobie by ochronić lasy, oceany i
zwierzęta, które mieszkają wewnątrz. Są żołnierze, strażacy, ratownicy medyczni i policja
– wszyscy oni są zwykłymi ludźmi, którzy służą i chronią, a często ryzykują własne życie
by bronić innych. Bohater mógłby być matką, która skacze przed maskę samochodu by
odepchnąć inną osobę z jego drogi albo mężczyzną, który ryzykuje utonięcie, by uratować
kogoś z spienionych wód.
We współczesnych czasach bohater jest strażnikiem, ochroniarzem, wybawcą,
aktywistą, ekologiem i wiele więcej. On służy be z zadawania pytań. On służy za małą lub
nawet bez nagrody. On służy po prostu dlatego, że jest to prawidłowa i honorowa rzecz do
zrobienia. Jest zwykłym człowiekiem, który wykonuje niezwykłe czyny.
W przeszłości,mówiono, że bohater był przeznaczony by czynić dobro; w
teraźniejszości, obecnych dniach bohater wybiera by służyć.
Ale jest również obecny kodeks rycerski, który może, jeśli wybierzemy życie podług
niego, uczynić nas wszystkich bohaterami, ponieważ cięgle wybieramy, by żyć z
kodeksem honorowym w czasie, kiedy honoru często brakuje.
Ci, którzy żyją z kodeksem są uczciwi. Osoba, która kłamie jest niegodna zaufania,
a jeśli osobie nie można ufać, to jak można ją szanować?
Ci, którzy żyją w zgodzie z kodeksem są lojalni, a ich lojalność nie będzie
zachwiana, nawet w czasie, kiedy im nie służy.
Są odważni i pełni szacunku; współczesny bohater, który żyje z kodeksem wie, ze
wszystkie trwałe związki są zbudowane ma fundamencie uczciwości, zaufania, szacunku i
lojalności.
Są mężczyźni, którzy szanują i honorują kobiety, nie dlatego że uważają je za
słabe, ale ponieważ są one partnerami, pomocnikami, dającymi życie i opiekunkami. Oni
chronią tych, którzy się opiekują. Zranienie kobiety, lub co gorsza dziecka, jest najgorszym
przestępstwem jakie może popełnić.
Są kobiety, które szanują i honorują mężczyzn, nie dlatego że są służalcze, ale
ponieważ oni są równi, pomocni, chronią i bronią. Ona jest tą, która opiekuje się. Szykanie
umniejszenia jej lub jego, jest działaniem przeciwnym naturze.
Oni są sprawiedliwi i będą walczyć za sprawiedliwość, nawet kiedy sprawiedliwość i
prawo są w konflikcie. Ci, którzy żyją z kodeksem bohatera bronią tych, którzy nie mogą
obronić się sami, nawet jeśli oznacza to złamanie praw kraju.
Oni nie rozkoszują się bólem i cierpieniem innych. Odmawiają w byciu częścią
plotek lub pomówień, ponieważ robienie tego rani ich tak samo, jak rani innych.
Obecni bohaterowie wierzą w miłość, zaangażowanie, honor, sprawiedliwość,
prawość, wybaczenie, uczciwość, szacunek i służbę. To jest rdzeń ich wartości, który
inspiruje ich do służenia większemu dobru i działania w bezinteresowny sposób. Starają
się być najlepsi jak tylko mogą, dla dobra ludzkości, ale pozostają pokorni, ponieważ nie
działają by być zyskać przysługi lub prestiż.

Również rozumieją, ze nikt nie jest idealny. Oni nie są idealni. Oni popełniają błędy i
będą ich popełniać jeszcze więcej. To jest powód, dla którego będą okazywać miłosierdzie
i dawać innym drugą szanse i możliwość znalezienia odkupienia.
Kiedy Bohater pojawia się w twoim odczycie jesteś proszony o przyjęcie tego
kodeksu by działać bezinteresownie dla większego dobra. To jest czas bycia najlepszą
osobą, jaką możesz być, opierając się przygnębieniu i zachowaniom, które czynią cię
mniejszym niż mógłbyś być. Nie możesz wykonać wszystkich bohaterskich czynów, ale nie
masz wszystkich ich robić. Jednakże, możesz wybrać trzymanie się wyższych standardów
i traktowania wszystkich, których spotykasz z godnością, życzliwością i współczuciem.
Potencjalne Blokady: Kiedy Bohater pojawia się odwrócony, on reprezentuje potrzebę
dokonania dobrych czynów by wzrósł szacunek do samego siebie lub wartość w oczach
innych. On może opisywać zranionego bohatera, który potrzebuje mieć powiedziane, że
on był dobry dla innych. Czasami, dlatego, ze nie może zobaczyć dobra wewnątrz siebie,
a czasami dlatego, że pragnie uwagi. To karmi pustkę lub brak wewnątrz niego.
Czy jest to niskie poczucie własnej wartości narodzone z przeszłych pomyłek, które
spowodowały ból i szkodę innych, czy jest narodzone ze złego traktowania i ran zadanych
mu przez innych, odwrócony Bohater często jest obarczony poczuciem winy, wstydu, lęku
i potępienia, a jedynym sposobem o którym myśli, że potrafi je uśmiercić jest dokonywanie
czynów, które przyniosą mu chwałę i glorię. Kiedy inni go docenią, może rościć sobie
prawo. On może bardziej docenić siebie.
Niefortunnie, jeśli Bohater nie wybaczy sobie lub tym, którzy go zranili, on nie
odnajdzie spokoju. Jest skazany na poszukiwanie jednego zbawienia po drugim.
Odwrócony Bohater przychodzi by prosić cię z jakiego powodu pomagasz innym.
Czy twoje działanie jest zainspirowane miłością i współczuciem? Czy wstydem i winą?
Pomagasz innym, bo naprawdę chcesz? Czy pomagasz innym, ponieważ pomaganie im
przynosi pochwałę i nagrodę w postaci myśli, ze jesteś lepszą osobą?
Powinno być powiedziane, że jeśli wynik – pomoc komuś w potrzebie – jest taka
sama, niezależnie od motywacji, to nie ma ona znaczenia. Nie jest to jednak kwestia
zmiany wyniku, ale pozwolenia zranionemu bohaterowi uczynić pokój z przeszłością.
Czy przyjąłeś zachowania, które są mniej niż honorowe? Szkodzisz innym,
ponieważ możesz kłamać i oszukiwać ich? Czy byłeś kiedykolwiek nielojalny i niewierny?
Zraniłeś kogoś niewinnego lub szedłeś przez życie z uczuciem żalu lub obciążony
wyrzutami sumienia?
Wszyscy mieliśmy chwile, gdy nasze zachowania i działania były wątpliwe.
Wszyscy rozczarowaliśmy innych. Wszyscy czyniliśmy źle. Wina, wstyd i zażenowanie są
narzędziami, którymi karzemy siebie. Nie są narzędziami bohatera, ale zamiast tego są
narzędziami strażnika więziennego i kata. Odwrócony bohater przychodzi, by powiedzieć
ci, ze jest to czas odłożenia tych narzędzi i zbawienia siebie. Tylko akceptacja i
wybaczenie uczyni cię wolnym. Bądź miłosierny i ucieleśniaj współczucie bohatera, którym
starasz się być.
XIII.KRÓLOWA OGNIA
Słowa-klucze: Ciepło, Wibrowanie, Zmysłowość, Seksualność, Niezależność,
Pierwotność, Ekspansja, Energiczność.
Kluczowe Frazy:
–Bądź optymistyczny i entuzjastyczny.
–Zaangażuj i stymuluj wszystkie zmysły.
–Daj całą swoją uwagę.

–Bądź skupiony i pewny siebie.
–Znajduj przyjemność w życiu.
–Nie krytykuj siebie.
–Chodź z podniesionym czołem.
–Unikaj małostkowości.
Znaczenie: Królowa Ognia jest silną i potężną kobietą. Jest kimś, kto nie boi się pójść po
to, co pragnie najgoręcej. Jest skupiona i zdeterminowana oraz bardzo optymistyczna. Ci
wokół niej uważają ją za charyzmatyczną i zaangażowaną. Jej ciepło i ekspansywna
natura przyciąga ludzi do niej jak ćmy do ognia.
Jest również bardzo pierwotną, zmysłową kobietą. Angażuje swoje zmysły we
wszystko co robi. Jest typem osoby, która patrzy w oczy, wyciągnie i dotknie twojej ręki,
słucha uważnie, daje całą swoją uwagę. Smakuje życie jakby był to kieliszek dobrego wina
lub aksamitnej, ciemnej czekolady. Jest wibrująca, żywa i niezapomniana. Ona ma moc
zmiany twojego życia od chwili pierwszego spotkania z nią.
Jej niezależna natura czyni ją naturalnym liderem, nie naśladowcą. Jej wiara i
pewny siebie sposób sprawia, że osiąga wszystko, o co jej chodzi, a ponieważ jest tak
wszechstronna i miła oraz nie interesuje ją konkurowanie z kimkolwiek, jest kochana przez
wielu. Naturalna ekstrawertyczka, kocha być w centrum uwagi, ale również daje swoją
uwagę w równej mierze.
Kiedy Królowa ognia pojawia się w twoim odczycie, ona prosi cię byś był
optymistyczny i pozytywnie nastawiony. Teraz jest czas skupienia się na znajdowanie
przyjemności w życiu i cieszeniu się tym co robisz. Bądź śmiały i bądź odważny. Bądź
nieustraszony. Teraz nie jest czas na krytykowanie siebie lub pozwalanie wątpliwością
powstrzymywać cię przed działaniem związanym z planem lub pomysłem, który wiesz, że
przyniesie pozytywną zmianę i rozwój twojego życia.
Ona również sugeruje, żebyś poszukał kobiety w typie Królowej Ognia, jeśli
potrzebujesz pomocy. Ona ma ogromną sieć przyjaciół i powiązań i będzie bardziej niż
szczęśliwa wskazując ci prawidłowy kierunek, jeśli poszukasz rady. Nie bój się poprosić o
jej przewodnictwo. Królowa Ognia jest życzliwą osobą, która cieszy się sukcesami innych
tak samo jak własnymi.
Królowa Ognia Symbolizuje życie pełnią życia i bycie w pełni obecnym w każdej
chwili. Życie zmysłowym życiem. Stymulowanie swoich zmysłów. Wszystkich ich. Patrz.
Słysz. Słuchaj. Dotykaj. Smakuj. Twoje zmysły są prawdziwym darem. Używaj ich.
Potencjalne Blokady: Czy doświadczyłeś ostatnio kilku rozczarowań i zawirowań w
życiu? Czy zatrzęsło twoją pewnością, a teraz chcesz ukryć się i zabarykadować w
litowaniu się nad sobą i smutku? Odwrócona Królowa Ognia symbolizuje potrzebę
spotkania z życiem z podniesionym czołem. Nie ukrywaj się. Zbierz się, przybierz twarz
pokerzysty i kontynuuj. Czyniąc aktywne wybory nie bądź nieszczęśliwy, nawet jeśli
oznacza to udawanie na daną chwilę. Twój wybór nie skupiania się na sytuacji lub
problemie, który nie może być rozwiązany będzie ci dobrze służył. Twój wybór by śmiać
się, uśmiechać, tańczyć i podchodzić do życia z radością, pomimo rozczarowań i
trudności wprowadzi dobre rzeczy do twego życia.
Królowa Ognia odwrócona również ostrzega przed złośliwymi zachowaniami. Nie
pozwól zranieniu, rozczarowaniu, zazdrości lub nędznej rywalizacji zainspirować cię do
zachowania się poniżej swoich standardów. Jesteś królowa. Działaj z wdziękiem i
godnością. Schowaj pazurki. Twój czas i energia mogą być lepiej zainwestowane gdzie
indziej.
XIV.KRÓL OGNIA

Słowa-klucze: Aktywność, Nieustraszoność, Inspiracja, Witalność, Moc, Pasja,
Zaangażowanie.
Kluczowe Frazy:
–Ugruntuj się i skup się na swoich pasjach.
–Bądź bardziej niż pomysłowa osobą.
–Pozostań zaangażowany od początku do końca.
–Każdy lider jest częścią zespołu. Deleguj.
–Bądź nieustraszony.
–Szanuj swoją pozycję przez szanowanie innych.
–Pokazuj swoje uznanie.
–Trzymaj swój temperament na wodzy.
Znaczenie: Król Ognia jest charyzmatycznym liderem. On jest namiętny, a jego pasja jest
czymś inspirującym innych, ponieważ jest skupiony, ugruntowany i kreatywny. Jest
idealnym przywódcą zespołu. On może przyciągnąć do siebie ludzi, którzy są konieczni by
projekt był zakończony, a każda pojedyncza osoba będzie chciała być częścią gry, by
pomóc wcielić jego wizję w życie. Niektórzy mogą postrzegać Króla ognia jako
pomysłowego mężczyznę, ale jeśli tylko poobserwują, odkryją, ze jest bardzo aktywny.
Lubi się angażować, ubrudzić sobie ręce i będzie pozostawał zaangażowany od początku
do końca.
Król Ognia jest również niebojaźliwy. Nieustraszony, faktycznie. On ma lwie serce i
bije ono dla jego dworu. Nie boi się ciężkiej pracy, ale również szanuje i przechodzi przez
swój dzień z świadomością, że jest tylko częścią całości. Jest niezbędną częścią, ale
wciąż tylko częścią i jednym, którego można wymienić jeśli jego przedsięwzięcie poniesie
porażkę. To jest powód, dlaczego Król Ognia pracuje niestrudzenie by wypełnić swoją rolę
i pomimo jego towarzyskiego sposobu bycia i charyzmatycznej natury jest w swym rdzeniu
skromnym i pełnym szacunku człowiekiem. On rozumie, że jest tylko jedna osobą i by
władać dobrze musi mieć chęć delegować; w istocie musi być skłonny dzielić swoja
władze i chwałę z innymi.
Jeśli Król Ognia pojawia się w twoim odczycie, on symbolizuje mądrość z wiedzy,
że nawet ci, którzy są liderami, są częścią zespołu. Każdy mądry lider ma ludzi wokół
siebie, którzy wykonują zadania, które pomagają sprawić, że rzeczy idą gładko. Ten sam
mądry lider szanuje swój zespół i docenia wysiłki, które czynią w jego imieniu.
On symbolizuje ważność bycia zainteresowanym i zaangażowanym od początku do
końca. Prosi nas abyśmy nie zaczynali czegoś, oddelegowali, a potem odchodzili.
Potencjalne Blokady: Odwrócony Król Ognia mówi o konsekwencjach arogancji,
agresywności i wybuchowego temperamentu. On symbolizuje lidera, który zapomniał, że
by by prowadzić on musi mieć tych, którzy za nim podążają – a jeśli traktuje ich szorstko,
oni znajdą sobie kogoś innego, za kim podążą. Oni zadziałają tak, by zmienić króla.
Kiedy ta karta się pojawia, pamiętaj, trzymaj swój temperament na wodzy. Pomyśl
zanim powiesz i zadziałasz. Jeśli czujesz się sprowokowany i bliski stracenia opanowania,
zrób krok w tył i daj sobie czas, by się uspokoić. Również, upewnij się, że unikasz
znęcania się i zastraszania ludzi w celu ukończenia spraw. To będzie tylko wypalało ludzi i
sabotowało szanse na sukces.
Nie daj się złapać w chwałę, która przychodzi z sukcesem. Nie umieszczaj siebie na
piedestale i nie oczekuj oddawania ci czci, bo tam zawsze będzie ktoś, kto jest chętny
zepchnąć cię z twojej niepewnej pozycji.

1. As Wody
Słowa-klucze: nowe emocje, pierwsza miłość, zauroczenie, pociąg, żądza, pragnienie,
podniecenie, namiętność.
Kluczowe zwroty:
Ekscytujący początek
Podejmować ryzykowne działanie
Otwórz swoje serce
Podążać za swoją namiętnością
Nowe doświadczenie lub okazja
Nowa przyjaźń
Przestań walczyć ze swoimi uczuciami
Uwolnić się od wpływów strachu
Znaczenie:
As Wody symbolizuje początek nowej miłości, i to uczucie nerwowej ekscytacji, którego
doświadczamy na początku nowego związku. To to rosnące poczucie przyciągania i
zauroczenia, które cię wciąga i prowokuje cię do odrzucenia zdrowego rozsądku.
Zakochanie się jest paradoksalnie jednocześnie ekscytujące i zatrważające, kiedy powódź
emocji unosi cię i porywa.
Rzeka może nieść cię delikatnie lub przywieść cię do rzecznych progów, lub jeszcze
gorzej, zrzucić cię z wodospadu. Pomimo tego, dokąd ten nowy początek może
doprowadzić, teraz jest czas byś otworzył swoje serce na innych lub na nowe
doświadczenia czy możliwości.
Pamiętaj, że As Wody niekoniecznie symbolizuje romantyczną relację; prosi cię, byś dał
się ponieść swoim pragnieniom, pasji lub temu, co cię przyciąga i zaufał, że zaprowadzi
cię to tam, gdzie powinno.
Potencjalne blokady:
Odwrócony As Wody może symbolizować moment lub sytuację, kiedy czujemy się
przytłoczeni, zaprzeczamy lub walczymy z naszymi prawdziwymi uczuciami. Możemy
kochać, lecz obawiamy się przyznać, że kochamy, tęsknić za połączeniem, lecz
zaprzeczać naszym potrzebom i robić, co możemy by zapobiec nawiązaniu więzi z innymi.
Strach przed byciem zranionym i rozczarowanym, przed odkryciem, że ten, kogo kochamy
nie jest tym, kim myśleliśmy, że jest – po prostu mając nierealistyczne oczekiwania – może
zakończyć wiele nowych relacji zanim się one zaczną. As Wody oznacza potrzebę
opuszczenia barier, które mogłeś zbudować wokół twego serca i pozwolenia na
doświadczenie miłości lub okazji do rozwinięcia się uwalniając się od wpływu strachu.
Prosi abyś pozwolił relacji zacząć się i być zgłębianą – czy będzie to związek z osobą, czy
z zainteresowaniem – zanim określisz czy jest ona dobra czy zła dla ciebie.
II. Dwójka Wody
słowa-klucze: intymność, bliskość, zaufanie, oddanie, pojednanie, równość, związek,
współuzależnienie, branie czyjejś strony
Kluczowe zwroty:
Wyjść poza zauroczenie i pociąg
Intymność – dzielenie, dawanie i komunikacja
Czas wybaczyć i poszukać pojednania
Spotkanie umysłów i serc
Odłóż osądy i obwinianie

Czcij pamięć wszystkich swoich miłości
Utrzymuj niezależność i unikaj współuzależnienia
Unikaj stawania po którejś ze stron
Znaczenie:
Dwójka Wody reprezentuje relację, która wyszła poza zauroczenie i fizyczny pociąg, ku
takiej, która jest zbudowana na fundamencie głębszej wzajemnej miłości, szacunku,
zaufania lub wspólnych zainteresowań i wartości. Symbolizuje spotkanie serc i umysłów,
które jest wolne od pragnienia posiadania bądź kontroli.
Ten związek jest zjednoczeniem dwóch serc i umysłów, nie w celu stania się całością lub
uzupełniania się wzajemnie, lecz z intencją dzielenia się, wzbogacania i wzmacniania
swojego życia nawzajem.
To czas dawania, dzielenia się i komunikacji. Związek bazuje na intymności; dzielenie się
swoimi myślami, uczuciami, celami i lękami z tym, kogo kochasz jest intymnością. By
utrzymać go, słuchanie i okazywanie zainteresowania jest intymnością. Okazywanie
czułości przez sięganie, aby pogłaskać policzek lub trzymanie dłoni jest intymnością.
Dwójka Serc, ostatecznie, symbolizuje intymność w związku.
Reprezentuje także czas przebaczenia i pojednania. Jeśli powstał rozdźwięk między
kochankami lub przyjaciółmi, teraz jest czas by odpuścić gniew i poczucie zranienia.
Odłożyć osądy i obwinianie. Nie pozwól, by arogancja, zraniona duma lub ego zniszczyły
związek. Gdzie możesz bierz odpowiedzialność za swoje wybory i działania w relacji i
bądź świadomy tego, jaki mają one wpływ na związek. Dwójka Wody zaprasza cię do
komunikacji, przebaczenia lub przeproszenia – teraz.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Dwójka Wody dotyczy kwestii utraty poczucia jaźni, naszej tożsamości i
niezależności po wejściu w nową romantyczną relację. Przypomina nam o tym, jak ważne
jest zachowanie naszej niezależności, ażeby związek nie stał się współuzależnieniem i
nierównością.
Pamiętaj, że romantyczna miłość nie jest jedyną miłosną relacją w twoim życiu; jest miłość
między przyjaciółmi, między ludźmi i zwierzęcymi towarzyszami, miłość do natury, celów i
naszych zainteresowań. Te miłości nadal zasługują na twój czas i uwagę. Nie skupiaj się
całkowicie na nowym ze szkodą dla starego.
Odwrócona Dwójka Wody symbolizuje jak ważne jest, by nie pozwolić sobie zostać
wciągniętym w sprzeczki między przyjaciółmi lub kochankami oraz nie być zmuszonym
opowiadać się po którejś ze stron. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, pozostań
nieosądzającym, współczującym i kochającym dla obojga.
III. Trójka Wody
Słowa-klucze: satysfakcja, przyjemność, radość, nadzieja, niecierpliwe wyczekiwanie,
przywiązanie, oczekiwania, rozczarowanie
Kluczowe zwroty:
Świętuj swoje zwycięstwa
Czerp satysfakcję ze swoich starań
Patrz w przyszłość z niecierpliwym wyczekiwaniem
Twój sukces będzie trwał
Satysfakcjonujący wynik
Ekscytująca przyszłość
Uwolnij się od nierealistycznych oczekiwań

Pozwól by wynik wyłonił się swobodnie
Znaczenie:
Trójka Wody reprezentuje satysfakcję i sygnalizuje, że nadszedł czas radowania się
życiem i twoim sukcesem. Jest dumna z siebie i ufna, z ramionami wzniesionymi w
zwycięskim świętowaniu. Zainwestowała dużo w jej twórcze wysiłki i jest bardzo
zadowolona ze swojego postępu, rozwoju i zajścia tak daleko. Jest pozytywna i pełna
nadziei, że jej sukces będzie trwał i wita ona przyszłość z radością, niecierpliwym
wyczekiwaniem i ekscytacją.
Ta karta jest pozytywnym potwierdzeniem i symbolizuje radosny potencjał dla
satysfakcjonującego wyniku. Oznacza również wagę docenienia, celebrowania i cieszenia
się drogą do osiągniętego sukcesu. Spójrz w tył, bądź dumny z tego, co osiągnąłeś,
odpraw mały taniec zwycięstwa zanim zwrócisz się ponownie ku przyszłości z sercem
pełnym nadziei i uśmiechem na twoich ustach.
Ważne byś pozwolił sobie na te chwile radości i świętowania i zapamiętał je.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Trójka Wody pojawia się by ostrzec nas przed obarczeniem naszego
potencjalnego wyniku zbytnimi oczekiwaniami. Upewnij się, że twoje nadzieje i pragnienia
są realistyczne i odpuść sobie te, które nie są. Uwolnij się od wiążącego charakteru i
obciążeń nierealistycznych oczekiwań a robiąc to, pozwól wynikowi, do którego dążysz,
zamanifestować się na jego własny sposób i w swoim czasie. Pamiętaj, że im więcej
oczekujesz tym bardziej będziesz rozczarowany, jeśli przyszłość, na jaką masz nadzieję
nie rozwinie się tak, jak sobie wyobrażasz.
IV. Czwórka Wody
Słowa-klucze: przekonanie, świadomość, samoakceptacja, przebaczenie, wiara w siebie,
zasługiwanie, chłonność, otwartość, konsekwencje.
Kluczowe zwroty:
Jesteś piękny
Strzeż się słabości a skup na sile
Błędy – okazje do nauki
Odpuść ideę bycia perfekcyjnym
Kochaj siebie takiego, jakim jesteś
Szczęście cudzym kosztem
Emocjonalny koszt twoich działań
Znaczenie:
Czwórka Wody staje przed tobą ze spokojną pewnością siebie i świadomością. Pomimo
pełnego blizn wyglądu widzi on tylko piękno, kiedy patrzy na swoje odbicie. Delikatny
uśmiech wygina jego usta jakby pozdrawiał siebie z życzliwością i zrozumieniem.
Ma on wiele słabości a podczas swojego życia zrobił wiele błędów, ale mimo to decyduje
on dostrzegać lekcje, które odrobił i przebaczyć sobie, zamiast trzymać się uczucia
wstydu, żalu i winy. Każda blizna czyni go piękniejszym a każdy błąd przedstawia mu
okazję do nauki, wzrostu i stania się mądrzejszym.
Jak my wszyscy, ma on wiele siły dla zrównoważenia swoich słabości i na tej sile
zdecydował się skupić. Wierzy on, że zasługuje zarówno na miłość jak i szczęście, i
nawet, jeśli życie oferuje pozostające w pamięci, raniące doświadczenia, nie godzi się
pozwalać zranieniom i rozczarowaniom podważać jego wiarę w siebie i zamykać serce.

Nie oznacza to, że jest ślepy na swoje wady. Raczej akceptuje je jako to, czym są –
częścią całości, która jest nieidealna i idealna jednocześnie.
Czwórka Wody przychodzi do twojego czytania by zapytać czy spoglądasz na siebie z
mniejszą miłością niż powinieneś. Czy widzisz tylko swoje wady i niedoskonałości i
czujesz jakbyś powinien przepraszać za to, że je masz, zamiast postrzegać je jako coś, co
nadaje ci głębi i charakteru? Te wady i blizny i niedoskonałości są aspektami twojej natury,
które czynią cię prawdziwie pięknym. Będziesz błyszczał jak słońce, jeśli zaakceptujesz je
i wybaczysz im i pozwolisz im po prostu być częścią tego, kim jesteś.
Czas pożegnać się z ideą, że bycie idealnym jest byciem bez wad. Przestań szukać
idealnego związku, idealnego pomysłu czy dzieła, idealnej kariery czy idealnej okazji.
Każdy związek, każda idea czy dzieło, każda ścieżka kariery i wszelkie możliwości
posiadają wady, niedoskonałości oraz potencjał by się nie udać lub pójść na opak.
Uświadom sobie, że perfekcja jest paradoksalnym stanem, który istnieje tylko wówczas,
gdy jest pełna pokoju akceptacja i bezwarunkowa miłość dla tych blizn, słabości i wad.
Perfekcja jest osiągana tylko przez dostrzeżenie, zaakceptowanie i pokochanie wad,
wiedząc, że są one niezaprzeczalną, konieczną częścią pięknej, magicznej całości.
Czwórka Wody przychodzi poprosić cię, byś uwolnił wszelkie uczucia niedowartościowania
czy dyskomfort. Jesteś w tej chwili wszystkim, czym jest ci przeznaczone być, i wiele
więcej. Kochaj siebie bez warunków.
Potencjalne blokady:
Jesteś godzien i zasługujesz na wszystko, o czym marzysz – lecz pamiętaj, że również
wszyscy inni. Co jeśli twoja radość przychodzi kosztem innej osoby? Czy możesz stanąć z
podniesioną głową i dumą, i mieć dla siebie szacunek, jeśli twoje szczęście niesie cenę
czyjegoś złamanego serca lub niepowodzenia? Czy możesz czuć prawdziwy zachwyt w
tych okolicznościach? Niezamierzone działania, które powodują zranienie to jedno, i mogą
być wybaczone – lecz co z emocjonalnymi konsekwencjami działania uczynionego ze
świadomością i zamiarem?
Kiedy Czwórka Wody pojawia się odwrócona, ostrzega cię przed próżnością, arogancją,
samolubstwem oraz wysokim mniemaniem o sobie, i symbolizuje potrzebę spojrzenia
sobie w oczy. Czy chcesz wybrać ścieżkę, która wiedzie do czyjegoś cierpienia i upadku?
Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, bądź świadom faktu, że Uniwersalne Prawo Przyczyny i
Skutku zasiada w sądzie i prowadzi rozprawę. Jak zawsze, oferowana jest nagroda lub
negatywne konsekwencje. Jeśli twoim wyborem jest kontynuować wiedząc, że możesz
przynieść komuś emocjonalne cierpienie, bądź pewny, że nagroda jest znacznie większa
niż cena, którą możesz w końcu zapłacić. Jeśli jesteś na rozdrożu, nie rób tego. Wciąż
masz możliwość odpowiedzieć „nie” i pozwolić by działania odzwierciedliły twój wybór.
V. Piątka Wody
Słowa-klucze: strata, zdrada, strach, zwątpienie, brak nadziei, izolacja, żal nad sobą,
obwinianie się.
Kluczowe zwroty:
Czuć się samotnym i odizolowanym
Bez nadziei
Być zżeranym przez strach i zwątpienie
Nie widzieć drogi przed sobą
Uwięziony w chwili
Czuć się rozgniewanym i zdradzonym
Opłakiwać swoją stratę
Grać ofiarę

Znaczenie:
Piątka Wody reprezentuje uczucia strachu, zwątpienia i braku nadziei, które mogą
zaciemnić nasz umysł i serce i spowodować zamęt, nieporozumienia i złość. Te emocje są
często zrodzone z naszego własnego bólu i braku pewności siebie i mogą zaciemnić
naszą zdolność do dostrzeżenia miłości, która nas otacza.
Zbyt często, kiedy doświadczymy chwili wielkiego zranienia lub straty, możemy czuć się
samotni, jakby nikt nie potrafił zrozumieć głębi udręki, którą czujemy. Czy będzie to koniec
małżeństwa czy przyjaźni, śmierć kochanej osoby czy walka z chorobą psychiczną,
możemy stać się czasem przytłoczonym bólem i cierpieniem, i ślepym na piękno i miłość,
które nas otaczają.
Strata jakiegokolwiek rodzaju powoduje, że doświadczamy spektrum emocji, włącznie ze
smutkiem, strachem, zmieszaniem, poczuciem winy, gniewem i zdradą. Czasami możemy
nawet doświadczyć kompletnego braku emocji. Myślenie o przyszłości służy tylko
zwiększeniu ciężaru smutku i żalu, ponieważ cała nadzieja zniknęła.
Piątka Wody jest kartą stawiającą wyzwania, gdyż nie oferuje ona żadnego realnego
pocieszenia. Strata jest czymś czego wszyscy doświadczamy, i jeśli jesteśmy już
bezbronni i wrażliwi na zranienie, wtedy może to być przytłaczające.
Śmierć kogoś kochanego, strata przyjaciela, bycie zdradzonym przez kogoś komu
ufaliśmy i kochaliśmy... nie ma słów pocieszenia, które zmniejszyłyby ból, jaki czujemy.
Piątka Wody symbolizuje potrzebę, by pozwolić sobie przepracować swój smutek i
poświęcić na to tyle czasu, ile potrzebujesz. Pozwól emocjom płynąć, i płyń wraz z nimi.
Lecz nie do tego stopnia by groziły przytłoczeniem lub atakowaniem innych. Musisz
pamiętać, że masz wokół siebie ludzi, którzy cię kochają. Podnieś wzrok. Mimo, że
możesz czuć się samotny – nie jesteś. Są wokół ciebie ludzie, którzy także doświadczyli
straty. Oni wiedzą. Oni rozumieją. Pozwól im być tu dla ciebie w twojej potrzebie.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Piątka Wody jest delikatnym przypomnieniem, że podczas gdy jest w
porządku czuć się teraz ciężko, i pozwalać sobie być pogrążonym w jednym z wielu
życiowych dramatów, to przyjęcie sposobu myślenia ofiary nie służy nam dobrze na
dłuższą metę lub jako trwała podstawa. Przychodzi czas, kiedy musimy odblokować
emocjonalne łańcuchy, które nas wiążą i odejść wolno. Odwrócona Piątka Wody może
pytać nas czy ta chwila, do której się przywiązaliśmy minęła, ( a jeśli tak prosi by
zaakceptować, że to co się stało to się nie odstanie. Dlatego też może to czas by przestać
zgrzytać zębami, zawodzić, jęczeć i lamentować oraz wskazywać palcem, gdyż dalsze
użalanie się nad sobą jest prawdopodobnie nie robieniem niczego więcej niż zrażaniem
innych do siebie i hamowaniem naszego potencjału.
Pamiętaj, jak zawsze, że odgrywamy rolę w każdej sytuacji. Dokonujemy wyborów,
zarówno w pasywny jak i aktywny sposób, które wpływają na każdy wynik który się
ujawnia. W teraźniejszości można dokonać nowych, odmiennych wyborów. Wybierz ruch
naprzód. Odwrócona Piątka Wody radzi nam nie być niewolnikiem emocji i chwil, które nie
służą nam już dłużej. Czas przestać żałować siebie.

VI. Szóstka Wody
Słowa-klucze: życzliwość, troska, sympatia, współczucie, zrozumienie, przebaczenie,
miłość
Kluczowe zwroty:
Ideał życzliwości i współczucia
Dostrzegać wszystko co jest dobre i czyste w człowieczeństwie
Starać się być lepszym
Ustanawiać zdrowe granice
Zaakceptuj, że będziesz się chwiał
Pokonuj przeszkody z łagodnym zdecydowaniem
Nie odpowiadaj agresją na agresję
Bądź uprzejmy i odejdź
Znaczenie:
Szóstka Wody jest uosobieniem życzliwości i troski. Reprezentuje wszystko to, co jest
dobre i czyste w człowieczeństwie oraz ideał, który wielu stara się osiągnąć. Jest
uprzejma, lecz nie do przesady. Okazuje troskę i dbałość, lecz robi to z poziomu
emocjonalnej bezstronności. Jest życzliwa, pełna współczucia i dająca, lecz nie w takim
stopniu, że nie pozostawia niczego dla siebie. Jest rozumiejąca i świadoma, że wszyscy
myślimy, wierzymy i widzimy życie w swój unikalny sposób, i że to określa jak się
zachowujemy i reagujemy na innych. Jest wybaczająca, lecz wybacza ponieważ wie, że to
działanie uwalnia ją i pozwala jej ruszyć do przodu bez obciążenia przeszłymi
doświadczeniami.
Jest to łagodna dusza, która pokonuje wszystkie przeszkody z determinacją wolną od
wszelkiej agresji czy zamiaru zaszkodzenia. Jest ona pokojowym wojownikiem, który
zwycięża wszystko delikatnym dotykiem i uśmiechem, miłym słowem i współczującą,
szczodrą naturą.
Czy przedstawia ona niemożliwy ideał? Czy starasz się być jak ona i okazuje się, że nie
potrafisz zachowywać się w ten sposób przez cały czas?
Szóstka Wody przychodzi powiedzieć ci, byś po prostu był sobą. Okazuj współczucie.
Bądź empatyczny, rozumiejący, i świadomy wszystkiego co nas różni. Bądź
wspaniałomyślny, lecz pamiętaj by zachować zdrowe granice. Najważniejsze, bądź dobry
dla siebie kiedy nie sprostasz swoim własnym, czasami niemożliwym, ideałom.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Szóstka Wody ma bardzo prosty przekaz i znaczenie: nie służy nam dobrze
poddawanie się chęci szkodzenia, zadawania ran tylko dlatego, że jesteśmy przekonani,
że ktoś na to zasługuje. Możemy czuć, że jesteśmy usprawiedliwieni, lecz jakiemu celowi
ma służyć mściwy odwet, jeśli nie tylko temu, by umniejszyć nas i utrwalić cierpienie?
Można też powiedzieć, że czyni to nas energetycznie tym samym, co osoba, która nas
zraniła.
Dlatego też Szóstka Wody przychodzi, by ostrzec przed przyjęciem postawy
małostkowości i zemsty, niezależnie od okoliczności. Zawsze jest lepsza opcja niż
działanie z pozycji niechęci czy urazy. Gniew użyty w ten sposób rzadko jest korzystny i
uzdrawiający. Zamiast tego utrwala cierpienie. Nie ma nikogo, kto potrafi pozostać
nietknięty, kiedy dotyka go okrucieństwo; zarówno osoba, która je wyrządza, jak i ten,
któremu jest zadawane, będą przez nie naznaczone.
Jeśli pragniesz zemsty, najlepszą zemstą jaką możemy wymierzyć komuś, kto nas zranił i
zasmucił jest pozostać spokojnym i pokojowym oraz emocjonalnie obojętnym. Możemy
zdecydować, że będziemy dla siebie uprzejmi, zakończymy nasze cierpienie odchodząc i
skierujemy nasz czas i uwagę na coś bardziej jej wartego.

VII. Siódemka Wody
Słowa-klucze: znanie, zaufanie, wiara, poddanie się (kontrola), uwolnienie, pokój,
pewność, bierność
Kluczowe zwroty:
Poddać się przepływowi życia
Porzuć potrzebę kontroli
Wszystko dzieje się tak jak jest przeznaczone
Przyszłość przyniesie to czego potrzebujesz, nie to czego chcesz
Kontrola jest iluzją
Twój wpływ na przyszłość jest ograniczony
Ustępuj i bądź elastyczny
Delikatne, pasywne podejście
Znaczenie:
Siódemka Wody reprezentuje odpuszczanie i poddawanie się przepływowi życia, i
czynienie tego z całkowitym zaufaniem i wiarą. Mówi o porzuceniu kontroli nad wszelkimi
relacjami i rezultatami, oraz o wierze, że cokolwiek odsłania się w przyszłości jest tym, co
jest przeznaczone. Pracowała pilnie w teraźniejszości przepajając wszystko co robi swoją
miłością, tak, aby stworzyć przyszłość, która przyniesie to czego pragnie – naukę,
uzdrowienie i wzrost. Teraz, zadowolona i usatysfakcjonowana, ponieważ wie że zrobiła
wszystko co mogła, odpoczywa, pozwalając sobie płynąć ku następnej chwili i zadaniu.
Potrzeba kontrolowania innych lub sytuacji, jest zrodzona ze strachu. Czy strach ten
dotyczy utraty kogoś lub czegoś co kochamy, bycia samemu, czy jest po prostu strachem
przed porażką, stratą czy opuszczeniem, robimy co możemy by utrzymać iluzję, że
posiadamy kontrolę. Lecz kontrola jest tylko iluzją, nawet jeśli chcemy wierzyć inaczej.
Możemy dokonywać pełnomocnych wyborów i pracować z należną starannością i
oddaniem. Możemy tworzyć z najczystszymi intencjami i być motywowani przez miłość,
lecz na efekty jakich pragniemy będzie również miał wpływ termin, okoliczności i inni
ludzie – zarówno nam bliscy jak i ci, o których nic nie wiemy. Z tego powodu możemy mieć
tylko częściowy wpływ a reszta zależy od losu. Jeśli spróbujemy wymusić większy wpływ i
kontrolę, ryzykujemy sabotaż naszych nadziei i pragnień i pojawienie się rezultatu, który
jest wybitnie różny od tego, którego pragniemy. Jak utrzymasz wodę? Przyszłość nie jest
ustalona, jest ona płynna i zmienna i pełna nieprzebranych możliwości, które nie mogą być
powstrzymane.
Pozwól temu być.
Odłącz się emocjonalnie, odpuść wszystkie oczekiwania i miej nadzieję Nie inwestuj w
domysły, co być może wydarzy się w przyszłości, zmartwienia i lęki.
Siódemka Wody przychodzi by powiedzieć ci że to czas by wziąć głęboki oddech i
wydech. Jeśli określiłeś swoje intencje, jesteś motywowany przez miłość i zrobiłeś
wszystko co jest konieczne tutaj w teraźniejszości, to czas dać sobie pozwolenie na
odprężenie się i odpuszczenie. Przyjmij spokojną, otwartą i płynną postawę, która
poprowadzi cię w przód do następnego etapu twojej podróży. Twoja przyszłość jest teraz w
rękach Losu.
Potencjalne blokady:
Kiedy Siódemka Wody pojawia się odwrócona, oznacza ona niemożność i niechęć do
ugięcia się, bycia elastycznym. Lecz pamiętaj, to co się nie zegnie może się w końcu
złamać. Lepiej jest osiągać swoje cele płynnie. Woda znajdzie każdą szczelinę, każdy
otwór i użyje go dla swojej korzyści. Powstrzymywana i zamknięta z pojemniku staje się

cicha i nieruchoma, spokojna i oczekująca. Chłonna.
Tak, zewnętrzne siły mogą spowodować fale i zmarszczki, lecz kiedy siła ustąpi, cisza i
spokój szybko powraca. Uwolnij wodę z jej pojemnika a popłynie drogą najmniejszego
oporu, płynąc wokół, nad lub pod jakimikolwiek przeszkodami na swojej drodze i pokona je
z naturalną łatwością i gracją.
Jeśli okoliczności uczyniły cię twardszym lub sprawiły że przybrałeś powłokę ochronną, to
czas by pozwolić rzece życia zmyć twoją emocjonalną zbroję. Delikatny, bardziej płynny
wygląd lepiej będzie ci służył. Zmiękcz swoją postawę. Pozwól odejść swojemu oporowi i
sprzeciwom, bądź otwarty na możliwości i bądź spokojny. Bądź jak woda i płyń.

VIII. Wody
Słowa-klucze: wdzięczność, uznanie, zachwyt, radość, szczęście, pozytywność, duma,
harmonia
Kluczowe zwroty:
Pozytywny stan wdzięczności
Postawa uznania
Tworzenie pozytywnego otoczenia
Bądź dumny, nie chełpliwy
Ciesz się tym co masz
Jeśli już jesteś nieszczęśliwy, więcej nie uczyni cię szczęśliwszym
Skup się na wszystkim tym co dobre w twoim życiu
Kwestionuj niepotrzebne pragnienie „więcej“
Znaczenie:
Ósemka Wody symbolizuje to, jak pozytywny stan wdzięczności i uznania może wpłynąć
na nasze życie i otoczenie ulepszając je. Kiedy dokonujesz świadomego wyboru bycia
dumnym ze wszystkiego, co robisz i za wszystko co masz, otwierasz się na więcej
dobrych wibracji i więcej powodów do szczęścia.
Ważnym jest by podchodzić do życia z zachwytem i radością, poświęcić trochę czasu aby
śmiać się z życia i z siebie, w razie potrzeby. Może wydawać się nierealistycznym chcieć
być szczęśliwym cały czas, lecz poświęcając czas na docenianie ludzi, piękna i dostatku w
naszym życiu tworzymy pozytywny, emocjonalny, dwustronny przepływ energii, która, jak
woda, znajduje swą drogę w każdej szczelinie, gdzie zmywa cynizm, krytycyzm, zamęt i
wszystko inne, co może ściągać nas w dół.
Prawdziwe uznanie rozjaśnia i wznosi ducha, a okazywanie naszej wdzięczności jest
potężnym środkiem do uzyskania tego, aby źródło uznania trwało, przy jednoczesnym
energicznym oddawaniu.
Kiedy Ósemka Wody pojawia się w twoim czytaniu, mówi jak ważne jest okazywanie
wdzięczności i uznania. Wszyscy mamy dobro w naszym życiu. Cieszmy się nim tu i teraz.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Ósemka Wody symbolizuje brak wdzięczności, która może iść w parze z
niezdrowym pragnieniem wciąż więcej, które przejawia się uczuciem chciwości i
pożądliwości. Pożądanie tego, co mają inni, wiara, że „więcej” przyniesie szczęście, moc,
dostatek – jest stanem umysłu i tym, co doprowadzało do upadku królestw i zakładania
nowych na ich gruzach.
A co powiesz na stwierdzenie, że „żyjesz nie gorzej niż inni“? Jeśli nie doceniamy tego, co
mamy teraz w naszym życiu i nie jesteśmy zdolni dostrzec dostatku, który nas otacza, jak
miałyby się nasze odczucia zmienić wraz z większą ilością pieniędzy, nowym
samochodem, domem lub związkiem? Tak, jakość naszych doświadczeń może się
zmienić, lecz jeśli nasze obecne doświadczenia przynoszą nam niewiele radości – miłość
rodziny i przyjaciół, którą się już cieszymy oraz obfitość wokół nas – jest mało
prawdopodobne że nasze uczucia zmienią się tylko z powodu statusu materialnego,
pozwalającego nam zrobić lub kupić więcej. Emocjonalny czy duchowy brak nie może być
zaspokojony przez posiadanie.
Odwrócona Ósemka Wody reprezentuje potrzebę zakwestionowania pragnienia „więcej“,
kiedy to „więcej“ nie jest rzeczywiście potrzebne. Zapytaj siebie kiedy ta karta się pojawi,
czy jest jakiś emocjonalny, fizyczny, intelektualny czy duchowy brak, którym należy się

zająć?
IX. Wody
Słowa-klucze: olśnienie, akceptacja, otwartość, emocjonalne oświecenie, siła, odwaga,
strach, ignorancja
Kluczowe zwroty:
Otwórz swoje serce
Przeszłe doświadczenia zostawiają emocjonalne piętno
Rzuć światło na źródło emocjonalnego bólu
Skutek przeszłych doświadczeń w chwili obecnej
Waga naszych emocji
Emocjonalne oświecenie – proces stawania się bardziej oświeconym.
Niewiedza nie jest błogosławieństwem
Przerwij cykl. Usuń emocjonalne kotwice
Znaczenie:
Pierwszą rzeczą, która zrodziła się z Pustki było Światło. Dziewiątka Wody reprezentuje
potrzebę przyjęcia i otwarcia serca oraz pozwolenia światłu miłości przekształcić i
uzdrowić emocjonalny ból, i zmienić go w wiedzę, która nas uwalnia. Nasze przeszłe
doświadczenia, dobre i złe, zostawiają emocjonalne piętno. Pamiętanie o radości i miłości
może pobudzić dobre samopoczucie. Szczęśliwe wspomnienia tworzą uczucia, które
sprawiają, że uśmiechamy się lub śmiejemy, podczas gdy złe wspomnienia mogą
spowodować łzy i otwierać stare rany, które myśleliśmy, że są wyleczone i zapomniane
dawno temu.
Czy kiedykolwiek słyszałeś graną w radio piosenkę, i łzy stawały ci w oczach, ponieważ
była to piosenka, której słuchałeś ze swoją dawną miłością, która złamała ci serce? Czy
zdarzyło ci się kiedykolwiek, że ktoś powiedział do ciebie coś, co wywołało gniew,
ponieważ dotknęło głęboko zakorzenionego, zapamiętanego gniewu przeciwko komuś
innemu, kto powiedział dokładnie te same słowa? Czy kiedykolwiek zacząłeś się
niekontrolowanie śmiać, ponieważ niemądra obecna chwila poruszyła wspomnienia
szczęśliwych chwil wygłupów z przeszłości? Nasze emocje mogą unieść nas tak wysoko
jak gwiazdy lub sprawić, że runiemy w dół w otchłań rozpaczy, a zbyt często jeszcze nie
wiemy, dlaczego czujemy i reagujemy w ten sposób. Co czyni niektóre wspomnienia tak
wyraźnymi, żywymi i niemożliwymi do zapomnienia? To to, co czujemy sprawia, że nie
możemy o nich zapomnieć. To działanie emocjonalnego piętna to sprawia, a poprzez to
związujemy się emocjonalnie z przeszłością. W teraźniejszości to piętno staje się
zapalnikiem, spustem, który sprawia, że reagujemy na niemal czysto emocjonalnym
poziomie.
Jeśli nasz umysł byłby bankiem, w którym możemy wybrać jakie wspomnienia
zachowamy, większość zachowałaby tylko te wspomnienia, które wywołują uśmiech, a
odrzuciłaby te, które sprawiają, że płaczemy. Byłoby wielu szczęśliwych, uśmiechających
się ludzi na świecie jeśli moglibyśmy wybrać zachowanie tylko tych wspomnień, które
przynoszą nam uśmiech. Niestety, nie mamy takiego wyboru, lecz wyborem, jaki mamy
jest rozpoznać emocjonalne zapalniki, aby nasze złe wspomnienia, lub te naładowane
ciężkimi emocjami, miały na nas mniejszy wpływ.
Przez rzucenie światła na źródło emocjonalnego bólu, a następnie zaakceptowanie, że
moment, który to spowodował już minął i nie ma możliwości zmienienia go czy cofnięcia,
robimy pierwszy krok ku uwolnieniu siebie od emocjonalnych haków, kotwic, które
uwiązują nas w przeszłości. Rozpoznanie, co czujemy i jak reagujemy przywołując tamten
moment lub doświadczając czegoś podobnego w teraźniejszości, jest następnym krokiem

ku świadomości swoich emocji. Wreszcie, w byciu świadomym i nauczeniu się nie
reagowania, kiedy emocjonalny spust jest naciskany, osiągamy emocjonalne oświecenie,
stan, w którym nie jesteśmy już dłużej zniewoleni. Ostatecznie nadchodzi czas, kiedy nie
musimy być już dłużej tak świadomi i uważni, ponieważ wspomnienie nie wpływa już na
nas. Ból jest wyleczony a my wykroczyliśmy już poza to.
Emocjonalne oświecenie nie jest łagodnym procesem; wiąże się z grzebaniem we
wspomnieniach, powracaniem i ponownym badaniem dawnych zranień, zobaczeniem ich i
zaakceptowaniem takimi jakie były, odpuszczeniem szkodliwych i destrukcyjnych
przekonań a następnie uwolnieniem siebie od ciężaru ich emocjonalnej wagi. To wymaga
czasu i powtarzania i na początku procesu możemy stać się bardziej wrażliwi niż
zazwyczaj. To jak próbować biec błotnistym śliskim zboczem – tracimy oparcie dla stóp,
upadamy i ześlizgujemy się z powrotem.
Dla niektórych ten proces jest po prostu zbyt trudny. Inni opierają się, dziwiąc się, że
ktokolwiek mógłby świadomie wybrać zgłębianie i przeżywanie na nowo swoich
najgłębszych, najboleśniejszych wspomnień; to jest jak zdecydować się rozciąć stare
blizny by uczynić z nich znów ranę. Prawdą jest, że mają rację. To jest jak rozcięcie blizny,
lecz drastyczne, zdecydowane środki są potrzebne, kiedy rak rośnie pod tkanką blizny.
Jeśli przeszłe wspomnienia czynią cię emocjonalnie wrażliwym w sposób, który jest
destrukcyjny i przynoszący w tej chwili efekt przeciwny do zamierzonego, wtedy rak jest
obecny. Może nie zgłębiasz swoich wspomnień świadomie, lecz kiedy mają one moc
wpływać na to, co czujesz i jak reagujesz w teraźniejszości, oznacza to, że ożywiasz i
przeżywasz te wspomnienia na nieświadomym poziomie.
Wybór jest pomiędzy pozostawieniem tych wspomnień wpływających na ciebie
nieświadomie a byciem świadomym i uważnym i zmniejszaniem lub zakańczaniem ich
wpływu. Dziewiątka Wody oferuje wybór i prosi cię, byś go dokonał. Możesz nie mieć
wpływu na to, jakie wspomnienia twój umysł gromadzi, lecz masz wybór, w które z nich
inwestujesz emocjonalnie, czy będą to przeszłe wspomnienia, czy też jedne z nowych.
Inwestuj w te, które wypełniają cię miłością i jasnością i poczuj się wzrastającym z
czeluści.
Tak jak emocjonalne oświecenie nie jest łatwym procesem, nie jest to również proces
duchowy. To proces uzdrowienia. To proces czynienia siebie jaśniejszymi w swojej istocie
– stania się bardziej świetlistymi przez pozwolenie odejść ciężkim emocjom, których
nieświadomie się trzymamy, i które z kolei wpływają na nasze emocjonalne i fizyczne
dobre samopoczucie w teraźniejszości.
Kiedy Dziewiątka Wody pojawia się w twoim czytaniu, jesteś także proszony o rozważenie
czy, w tej chwili, jeden z twoich emocjonalnych spustów nie jest naciskany dla dobra, czy
zła. Zadanie tego pytania pomoże ci określić, czy działasz z dobrych, czy ze złych
powodów.
Potencjalne blokady:
Kiedy Dziewiątka Wody pojawia się odwrócona, oznacza sprzeciw lub niechęć do
przyjrzenia się naszym emocjonalnym reakcjom i zaakceptowania odpowiedzialności za
nie. Może to też wskazywać niechęć do spojrzenia na źródło tych emocjonalnych reakcji.
Możemy nie chcieć zobaczyć prawdy, w tym przypadku możemy prawdziwie zgadzać się
ze starym porzekadłem, które mówi, że niewiedza jest błogosławieństwem. Jakkolwiek jest
więcej niż prawdopodobne, że mówimy to sobie po prostu dlatego, że obawiamy się bólu i
zagłębiania się w starych wspomnieniach. Zamiast tego, Dziewiątka Wody oferuje nam
okazję do poznania prawdy: pozostanie w niewiedzy zatrzyma nas w przeżywaniu tej
chwili znów i znów – dopóki nie podejmiemy decyzji, by przerwać cykl mierząc się z tym,
czego najbardziej się obawiamy.
Odwrócona Dziewiątka Wody pyta, czy nie uchylasz się od tego, co musi być zrobione,
gdyż doświadczysz bólu w bliskiej perspektywie. Ból przeminie, i otworzy cię na lepszą,

szczęśliwszą przyszłość.
13.Dziesiątka Wody
Słowa-klucze: uniwersalna miłość, boskie połączenie, stan koncentracji, spokój umysłu i
ducha, pokój, jedność, granice osobistej przestrzeni, zakłócenie
Kluczowe zwroty:
Prawdziwie żyć w teraźniejszości
Poczucie boskiego połączenia
Czas spokoju ducha i lekkości
Moc zrodzona z wiedzy i zrozumienia
Pozytywny stan emocjonalny
Moc świadomego przedstawiania twojej energii
Powiedz „nie“ destrukcyjnym wpływom
Dawanie życia i siły cieniom
Znaczenie:
Dziesiątka Wody symbolizuje zarówno początek jak i koniec. To ten moment, kiedy
pozwalamy odejść emocjom, które wiążą nas do przeszłości i odnajdujemy się żyjącymi po
raz pierwszy prawdziwie w teraźniejszości. Jest to uczucie boskiego połączenia ze
wszystkimi i wszystkim, odczucie i wiedza, że miłość mieszka w samym rdzeniu naszej
istoty, i zawsze mieszkała.
Symbolizuje okres czasu, kiedy możemy iść przez życie z pogodnym i niezmąconym
poczuciem lekkości i płynności, nawet, jeśli otoczeni jesteśmy przez zamieszanie i konflikt
– kiedy uwalniamy się z ciężaru dawnych emocji a wszystko płynie w sposób, jaki jest mu
przeznaczony. Nasz obecny stan emocjonalny wpływa na nasze życie w pozytywny
sposób, który sprawia, że łatwo zobaczyć i zrozumieć, jak silni w rzeczywistości jesteśmy,
kiedy pozbawiamy się emocjonalnych kotwic z przeszłości, które służą tylko ograniczaniu
nas.
Znać siebie na tyle, że rozumiesz, dlaczego czujesz to, co czujesz, a następnie
uświadomić sobie, że masz wybór zareagować w inny sposób, znaczy mieć kontrolę nad
energią, którą emanujesz. Zamiast tworzyć rzeczywistość, która jest odzwierciedleniem
nieświadomej emocjonalnej energii, Dziesiątka Wody daje ci znać, że możesz teraz
świadomie przedstawiać swoje uczucia i kreować przyszłość zgodnie z własnym wyborem.
Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak ktoś może modyfikować energię w pokoju pełnym ludzi,
po prostu wchodząc i uśmiechając się? Jeden uśmiech, życzliwy gest, chwila uwagi i
szczerego zainteresowania może zmienić czyjąś postawę w mgnieniu oka. Niektórzy
ludzie zdają się mieć niemal namacalne połączenie ze wszystkim i wszystkimi, i proste
słowo czy spojrzenie może przynieść radość.
Kiedy Dziesiątka Wody pojawia się w kartach przed tobą, reprezentuje ona stan pogodnej
łaski, który jest możliwy do osiągnięcia, jeśli tego pragniesz. Przez świadome przyjęcie
pozytywnego nastawienia i skupienie na życiu radosnym życiem w tej chwili, w tym dniu i
każdym dniu, który nastąpi, możesz wpłynąć na wszystko wokół ciebie w ten sam
pozytywny sposób. Nie chodzi o zaprzeczanie tym wpływom, które tworzą dysonans i
dysharmonię – zamiast tego, chodzi o to by nie pozwolić im zakłócić twojego życia lub
skraść szczęścia. Chodzi o to, by zaczynać każdy dzień z uśmiechem, witać każdego,
kogo spotkasz z życzliwością, i skupiać swoją uwagę na rzeczach, które przynoszą ci
pokój i radość.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Dziesiątka Wody reprezentuje zakłócające wpływy lub przekonania, które
zagrażają twojemu spokojowi i równowadze. Być może angażujesz zbyt wiele czasu i
energii w coś, co może nie mieć realnych podstaw. Może twoja intuicja podpowiada ci, że

sytuacja jest prawdziwa, lecz nawet, jeśli to, co mówi intuicja jest prawidłowe, to może być
jednak pora by położyć kres zakłóceniom. Zacna Dziesiątka Wody prosi cię, byś skupił się
na pozytywnych rzeczach w swoim życiu, które przynoszą ci spokój i radość; skupienie
twojej emocjonalnej energii z dala od rzeczy, które po prostu nie są warte twojego czasu i
uwagi pomoże ci to osiągnąć. Dlatego też, uważaj, by nie dawać życia i siły cieniom przez
skoncentrowanie na nich swojego czasu, energii i emocji.
14.Jedenastka Wody Emocje / Intelekt
Słowa-klucze: Emocje / intelekt, miłość, strach, wyrażanie, tłumienie, głowa, serce,
łatwość, zaburzenia.
Kluczowe zwroty:
Wpływ emocjonalnej dysharmonii
Zarówno miłość jak i strach motywuje
Czy strach jest bardziej dominującą siłą?
Nieujawnione emocje muszą być wyrażone
Zajmij się niezdrową nierównowagą
Tłumione emocje tworzą zaburzenia
Poszukuj skutecznych środków emocjonalnego uwolnienia
Bądź aktywny i świadomy swoich emocji
Znaczenie:
Jedenastka Wody jest kartą równoważącą i reorganizującą, która dotyczy emocjonalnej
dysharmonii, która może mieć wpływ na twoje wybory i środowisko. Reprezentuje również
dla nas potrzebę zobaczenia całości i tego, jaki nierównowaga może mieć na nią wpływ.
Miłość i strach… jak wiele razy słyszałeś kogoś mówiącego, że wybory czy działania były
podyktowane strachem, lub zrodziły się z czyjejś niepewności i wątpliwości, lub że zrodziły
się z miłości? Kiedy jesteśmy atakowani przez innych, możemy reagować i brać odwet,
ponieważ czujemy złość i strach, lecz możemy też działać, ponieważ mamy miłość do
siebie i chcemy zająć się niesprawiedliwością i zapobiec kolejnej niesprawiedliwości.
Możemy zdecydować nie ryzykować i nie dokonywać zmian w naszym życiu, ponieważ
obawiamy się nieznanej przyszłości – lecz możemy także zdecydować nie podejmować
ryzyka, które może zmienić nasze życie, ponieważ kochamy życie które już mamy.
Możemy być dręczeni wątpliwościami, lecz możemy być także zaślepieni przez miłość.
Co jest największą motywacją naszych działań? Strach czy miłość?
Prawda jest taka, że większość naszych działań jest motywowanych przez oba z nich w
równej mierze. Strach i miłość, jak tworzenie i zniszczenie, nie mogą istnieć bez siebie
nawzajem. Mogą nawet jawić się tą samą siłą, zależnie od czyjejś perspektywy.
Co motywuje cię do odejścia od przyjaźni lub związku, które powodują zranienie i
sprawiają, że czujesz się źle i wszystko wydaje się trudniejsze? Ktoś może powiedzieć, że
odszedłeś, gdyż bałeś się dalszych zranień. Ktoś inny powie, że odszedłeś, ponieważ
kochasz i szanujesz siebie i wiesz, że zasługujesz na lepsze traktowanie. Kto ma rację? W
większości sytuacji, oboje mają słuszność. Obawiasz się bycia znów zranionym, oraz
wierzysz, że zasługujesz na lepsze traktowanie. Możesz być także zmotywowanym do
pozostania w tej relacji, ponieważ obawiasz się odejść, lub ponieważ jesteś tak
zakochany, że jesteś skłonny wybaczyć temu, kto cię rani i dać mu drugą szansę.
Jedenastka Wody oznacza potrzebę dostrzeżenia, że często kierujesz się oboma tymi
siłami jednocześnie. Miłość i strach są dwoma połówkami tej samej całości i wpływają na
siebie wzajemnie. Jednakże niezdrowa nierównowaga może pojawić się, kiedy strach
staje się dominującą siłą i uniemożliwia ci uwolnienie się od bolesnych sytuacji lub relacji,
tym samym uniemożliwiając ci prowadzenie szczęśliwego i produktywnego życia.

Jedenastka Wody dotyczy także tematu tłumienia i wyrażania. Tłumione emocje mogą
prowadzić do choroby. Stres emocjonalny może objawiać się w formie depresji, lęków,
wysokiego ciśnienia krwi, stanu zapalnego organizmu i, z kolei, zaburzeń i chorób.
Tłumienie strachu, gniewu, smutku i innych cięższych emocji może mieć prawdziwe i
zagrażające życiu konsekwencje.
Jedenastka Wody nie sugeruje, że życie jest przeznaczone do tego by przeżyć je w
stateczności i równowadze. Życie zawsze będzie oferowało nam chwile, które sprawią, że
będziemy krzyczeć z radości, lub przeciwnie, cierpieć w milczeniu. Lecz jeśli wyrażasz
zamiast tłumić, przejdziesz przez życie z większą łatwością, w przeciwieństwie do życia
życiem, gdzie wszystko wydaje się trudne, a ty czujesz się chory.
Lepiej jest być aktywnym i świadomym, jeśli chodzi o twoje emocje. Nigdy ich nie ignoruj.
Potencjalne blokady:
Odwrócona Jedenastka Wody ma bardzo proste i bezpośrednie znaczenie. Jeśli pojawia
się dzisiaj w twoim czytaniu, to, jak i w prostym znaczeniu, symbolizuje potencjalną
nierównowagę, którą należy się zająć.
15.Dwunastka Wody: Doradca
Słowa-klucze: empatyczny, mądry, obiektywna rada, godzien zaufania, emocjonalne
rozumienie, przejrzystość, dzielenie się
Kluczowe zwroty:
Czas pytań i mieszanych emocji
Spójrz poza słowa ku emocjom
Mieszane i sprzeczne emocje
Słuchaj. Słuchaj. USŁYSZ.
Poszukuj obiektywnej porady
Emocjonalnie złożona sytuacja
Brak empatii
Okazja do zrozumienia
Bądź otwarty, nie odrzucający
Czy uczucia uniemożliwiają rozwiązania?
Znaczenie:
Doradca Wody reprezentuje kogoś wysoko postawionego – starszego, doradcę lub
mądrego mężczyznę lub kobietę, którego król lub królowa wzywa by porozmawiać o
swoich odczuciach odnośnie sytuacji lub przeżywanego niepokoju. Ona lub on jest kimś,
komu ufają; są oni troskliwymi, współczującymi osobami, które słuchają uważnie,
przerywając potok wymowy tylko by zadać pytanie, jeśli jest to potrzebne.
Kiedy opowiada się opowieść, doradca przedstawia swoje opinie w obiektywny sposób.
Jego rolą nie jest dawanie instrukcji, lecz przedstawienie alternatywy lub oferowanie swej
wnikliwości, która może pomóc poszukującemu zrozumieć myśli i uczucia, które mogą
zaciemniać jego osąd.
Jest to empatyczna osoba, wprawna w wychodzeniu poza siebie, aby spojrzeć oczami
innych. Nigdy nie ocenia i oferuje jedynie współczucie i okazje do zrozumienia
rozgrywających się emocji. Poprzez zadanie odpowiednich pytań, pomaga ludziom dojść
do ich własnych wniosków na temat tego, co uważają za słuszne i jak postępować z tego
punktu.
Kiedy Doradca pojawia się w czytaniu, symbolizuje potrzebę bycia empatycznym i
obiektywnym mając do czynienia ze złożoną emocjonalnie sytuacją. Jeśli możesz, wyjrzyj
poza słowa, które są wypowiadane, by dostrzec poza nimi emocje. Jeśli nie potrafisz,
Doradca prosi, byś poszukał mądrości kogoś, kto to umie.

Może także zbliżać się czas, który będzie wymagał trzymania emocji w ryzach, zwłaszcza,
jeśli są one zagmatwane i sprzeczne. Jeśli czujesz się … reakcyjny lub prowokowany
rozmowa o tym może pomóc ci zrozumieć twoje uczucia i dostarczyć ci odpowiedzi. Jeśli
działasz bez podjęcia tego kroku, twoje mieszane i sprzeczne emocje mogą mącić wodę
nadal.
Potencjalne blokady:
Kiedy Doradca Wody pojawia się odwrócony, może oznaczać brak empatii i zrozumienia,
lub niechęć do słuchania i usłyszenia tego, co jest mówione w sprawie uczuć twoich lub
kogoś innego. Czy bywasz niesympatyczny i sztywny, kiedy potrzebne jest współczucie?
Czy pozwalasz swoim uczuciom stanąć na przeszkodzie do rozwiązania lub
przebaczenia? Czy pozwalasz, aby twoje uczucia uczyniły cię głuchym i ślepym na myśli i
uczucia innych? Bądź otwarty i chłonny zamiast odrzucający. Nie musisz się zgadzać, lecz
w tej chwili ważnym jest, żebyś słuchał.
Ta karta wzywa cię do pozostania obiektywnym i empatycznym.

XIII.Królowa Wody
Słowa-klucze: kochająca, współczująca, empatyczna, wrażliwa, czuła, bezbronna, łatwa
do zranienia, romantyczna, intuicyjna, emocjonalna uczciwość
Kluczowe zwroty:
Ufaj swoim uczuciom i zmysłom
Zaglądaj pod powierzchnię
Jasny i pozytywny wynik
Pokazać swoją bezbronność to pokazać siłę
Czy jesteś przeciążony emocjonalnie?
Być ucieleśnieniem miłości
Wycofywanie miłości jako kara
Użyj zdrowego rozsądku
Znaczenie:
Królowa Wody symbolizuje delikatną, empatyczną duszę, która posiada wyostrzone
poczucie intuicji. Jest kochająca, współczująca i zawsze życzliwa. Wie, kiedy coś jest źle,
kiedy przyjaciel jest zraniony i potrzebuje pocieszenia lub rady. Jest ona naturalnie w
zgodzie ze swoimi emocjami i emocjami innych wokół niej. To to naturalne połączenie i
delikatność przyciąga do niej ludzi.
Jest empatyczna i nigdy nie wzięłaby pod uwagę, aby być rozmyślnie okrutną czy niemiłą.
Jest szczodra i dająca z siebie aż do przesady. Tylko mając i utrzymując zdrowe granice
chroni się ta wodna królowa przez wyczerpaniem i wydrenowaniem.
Jej zdolność do intuicyjnego „widzenia” i „wiedzenia” jest jej największą siłą. Zagląda ona
pod powierzchnię na to, co leży w podświadomości, widząc dawne emocje, które wpływają
na teraźniejszość. Umie wyczuć nastrój chwili oraz podskórny nurt przepływający przez
pokój pełen ludzi, i ponieważ potrafi z łatwością odczytywać czyjeś emocje, umie często
odróżnić prawdę od fałszu.
Ta wiedza upełnomocnia. Z nią, zawsze romantyczna Królowa Wody może często
zaproponować idealne rozwiązanie, szczególnie w sprawach serca. Wierzy ona w siłę
miłości, lecz jest także mądra i wie, że relacje muszą być pielęgnowane i podtrzymywane,
że emocjonalna uczciwość jest kluczem, tak jak i chęć i gotowość do dzielenia się naszymi
uczuciami.
Kiedy dzielimy się naszymi prawdziwymi uczuciami czynimy siebie bezbronnymi i
podatnymi na zranienia, lecz gotowość do robienia tego jest okazaniem zarówno odwagi
jak i siły.
Czy ta Królowa jest częścią twojej natury? Czy jest w twoim życiu ktoś, kto potrzebuje lub
korzysta z twojej pomocy i kochającego wsparcia?
Lub czy to ty jesteś tym, kto potrzebuje odszukać podobną energię w swoim życiu dla
uzdrowienia lub przewodnictwa?
Kiedy Królowa Wody pojawia się w twoich kartach oznacza ona bardzo afirmującą i
pozytywną energię, gdyż jest ona uosobieniem miłości we wszelkich jej formach. Nabierz
otuchy i wiedz, że jasne dni są przed tobą.
Potencjalne blokady:
Kiedy Królowa Wody pojawia się odwrócona, ostrzega cię przed używaniem miłości, jaką
masz dla innych, jako broni. Oprzyj się pokusie wycofania miłości, aby karać czy
kontrolować. Nie pozwól by twoje zranienia uczyniły cię twardym i tak znużonym, że
wycofasz się za nieprzepuszczalną zasłonę. Pozwól okazać się twojej bezbronności przez
pozostanie otwartym na dyskusję. Bądź szczery i wyrażaj swoje uczucia, nawet, jeśli
zrobienie tego oznacza możliwość stracenia kogoś, kogo kochasz.
Odwrócona Królowa Wody ostrzega również przed podążaniem ślepo za swoim sercem.

Zdrowy rozsądek i staranne rozważania są wymagane w każdej decyzji, która musi być
podjęta, zwłaszcza takiej, która może być trudna pod względem emocjonalnym. Ufaj
swoim uczuciom, tak, lecz także bądź rozsądny i pozwól by serce i głowa miały równy
głos.
XIV.Król Wody
Słowa-klucze: spokojny, refleksyjny, kontemplacyjny, wnikliwy, płynny, zrównoważony,
opiekuńczy, troskliwy, zazdrosny, zaborczość
Kluczowe zwroty:
Bezpieczny port podczas burzy
Porzuć uprzedzenia pod względem płci
Siła zrodzona z przystosowania
Bądź obecny w swojej relacji
Potrzeba ekscytacji
Ożeń myślenie krytyczne z logiką emocjonalną
Pozwól swoim uczuciom przewodzić w podejmowaniu decyzji
Zajmij się przyczyną zazdrości
Znaczenie:
Król Wody reprezentuje silnego mężczyznę, który jest spokojny i opiekuńczy, jak
bezpieczny port podczas burzy. Jest troskliwym, dbającym ojcem, który nie przyjmuje roli
specyficznej dla płci; jest on skłonny być zarówno matką jak i ojcem, tym, który opiekuje
się i chroni, zajmuje się domem i dostarcza dobra. Jako partner jest kochający i
wspierający, jest delikatnym, lecz namiętnym i zmysłowym kochankiem i kimś, kto nie
obawia się badać, zgłębiać i eksperymentować. Jest on zarówno wrażliwy i troskliwy, lecz
nigdy słaby czy miękki. Emanuje siłą. Jest kim jest ponieważ wybrał być obecnym i
opiekuńczym, płynnym i potrafiącym się przystosować.
Kocha używać swoich zmysłów gdyż robiąc to wywołuje emocjonalną reakcję, a on jest
chętny przyglądać się i badać te emocje by zwiększyć swoje rozumienie. Jest on osobą,
która z sukcesem żeni krytyczne myślenie z logiką emocjonalną – proces użycia czyichś
emocji i uczuć w logiczny sposób by stać się mądrzejszym i świadomym – i używa tego
dla swojego pożytku. Jest on świadomy, że podejmowanie decyzji ma zawsze element
emocjonalny i że żadne decyzje nie mogą być wyważone i zbilansowane bez wzięcia pod
uwagę emocji i uczuć. Wyciągnął on lekcje ze swoich emocji i używa tej wiedzy w
produktywny i konstruktywny sposób.
Czy bierzesz pod uwagę swoje uczucia w procesie podejmowania decyzji? Teraz jest czas
by to zrobić.
Król Wody ma wielowymiarowe znaczenie. Symbolizuje nadchodzący czas ciszy i spokoju,
kiedy masz czas i przestrzeń by po prostu być i wzrastać.
Reprezentuje on również potrzebę odpuszczenia uprzedzeń płciowych bazujących na
emocjach oraz przyjęcia do świadomości, że ten archaiczny paradygmat należy do
przeszłości. Mężczyzna może być tak samo wrażliwy i bezbronny, opiekuńczy i
wspierający jak kobieta. Kobieta może być tak samo zamknięta i niewrażliwa jak
mężczyzna. Oboje mogą być komunikatywni w odniesieniu do swoich uczuć, i oboje mogą
być niekomunikatywni. Obie płcie mają te same cechy. To jak otwarty czy zamknięty ktoś
jest nie ma nic wspólnego z płcią, a jest związane z jego osobą i przebytą drogą.
Zostaliśmy uwarunkowani by wierzyć, że kobiety i mężczyźni różnią się emocjonalnie,
kiedy są oni w rzeczywistości tacy sami.
Jak i inne karty dworskie, Król Wody może także reprezentować osobę w twoim życiu,
która ucieleśnia cechy charakteru Króla. Jeśli potrzebujesz jego rady lub bezpiecznego
portu, poszukaj go teraz.

Potencjalne blokady:
Kiedy Król Wody pojawia się w pozycji odwróconej, może on reprezentować uczucie
znudzenia. Kiedy pojawia się w twoim czytaniu, zapytaj się, czy wierzysz, że w twoim
życiu brak ekscytacji? Czy cisza i spokój zamieniły się w nudną rutynę? Może to czas by
wstrząsnąć nim trochę i popłynąć na grzbiecie fali przez chwilę. Możesz potrzebować
odrobiny ekscytacji oraz bycia nieprzewidywalnym i spontanicznym. Jednakże w swoim
najlepszym interesie poszukaj raczej produktywnego ujścia dla swojej ekscytacji niż
konfliktów czy tworzenia dramatu dla samego dramatu. To może całkowicie zrujnować
twoją ciszę i spokój, zamiast ożywić twoje życie.
Odwrócony Król Wody ostrzega także przed zachowaniem zrodzonym z zazdrości i chęci
posiadania. Jeśli masz lęki lub obawy dotyczące relacji, zajmij się nimi. Nie pozwól
zazdrości jątrzyć. Jeśli jest powód do obaw i sytuacja nie może być wyjaśniona i
rozwiązana, wtedy być może lepiej jest odpuścić. Pamiętaj, wspomniana osoba nie jest
własnością; pozwól im odejść, jeśli odejście jest tym, co czują, że muszą zrobić – nawet,
jeśli odejdą, aby być z kim innym. Z drugiej strony, bądź świadomy i nie pozwól swojemu
własnemu brakowi poczucia bezpieczeństwa oraz wyobrażeniom poróżnić cię z kimś,
kogo kochasz.

KILKA SŁÓW OD AUTORA
Miałam zamiar zrobić spodziewaną rzecz i napisać biografię, żeby powiedzieć wszystko o
mnie, ale zamiast tego oferują te kilka słów.
Jestem sobą.
Jeśli napisałabym rozdział „O Autorze”, chciałabym napisać słowa powyżej i
zostawić w ten sposób. Jednakże nie jestem pewna, czy moje poczucie humoru byłoby
docenione lub zrozumiane przez każdego. Wzdragam się pisać więcej, bo zbyt często
patrząc na stare biografię i rozdziały o mnie, które napisałam wcześniej, mam uczucie
braku połączenia, jakbym czytała słowa o kimś obcym. One są odbiciem osoby, którą
byłam w czasie pisania, ale w obecnie nie są już dokładnym odbiciem tego kim jestem.
Widzę patrząc wstecz na swoje przekonania, myśli i czucia i postrzeganie, jak
bardzo się zmieniłam. Moje obrazy zmieniły się. To jak maluję się zmieniło. Nawet język
jakiego używam, kiedy piszę jest przedmiotem zmiany. Przez lata, ja zaobserwowałam, jak
to co piszę stawało się mniej sztywne i dogmatyczne, bardziej płynne i ekspansywne, ale
wciąż ujawniało mnie, moje myśli, przekonania i uczucia, które wpływały na mnie w tym
czasie.
Jestem zawsze szczera, ale oferując szczerość, muszę powiedzieć, że czasami
nawet prawdy, które były mi drogie, nie są już dłużej moimi prawdami, moją
rzeczywistością w teraźniejszości.
Wciąż ewoluuje i zmieniam się. Jak drzewo z jednej pory roku do następnej, moje
gałęzie stają się dłuższe, nowe mniejsze gałęzie są formowane, gdzie inne uschły i spadły,
mój pień jest trochę grubszy (zbyt gruby na mój gust), a moje korzenie zakopane nawet
głębiej w ziemi.
Zmieniam się. Nie jestem dłużej osobą, którą byłam. Ta osoba została zniszczona.
Jej już nie ma. Moje słowa i moje obrazy są, ale echem co było.
Słowa jakie piszę teraz są odbiciem osoby, jaką jestem obecnie, i piszę wiedząc, że
ja będę się rozwijać by stać się inna przez czas, kiedy tarot jest publikowany, a ty czytasz
te słowa.
To jest powód dlaczego, kiedy pisałam o tarocie, ja starałam się zachować swoje
osobiste wierzenia z daleka tak bardzo jak to możliwe. Moje przekonania zmieniają się,

więc wiązanie tarta z przekonaniami, które trzymają się jednego punktu w czasie
powstrzymuje od bycia wolnym by rozwijać się, ja ja to robię. Ten tarot nie jest realną
filozofią lub przesłaniem innym niż, by szukać, czuć, rosnąć i uzdrawiać. On nie oznacza
nić więcej, jeśli nie wybierzesz uczynić tak.
To jest powód dlaczego oferuje słowa-klucze i kluczowe frazy, jak również
znaczenia. Słowa-klucze i kluczowe frazy są esencją znaczenia kart. Napisane znaczenia
są wyciągnięte z osobistych doświadczeń i zrozumienia Uniwersum, świata i ludzkiej
natury. Znaczenie są pod wpływem mojego życia, moich przekonań i mojego postrzegania
w czasie, gdy były pisane lub w czasie tworzenia dzieła. Napisane znaczenia mówią
wystarczająco o mnie, lub osobie, którą byłam w czasie, gdy je pisałam.
Również napisałam je wiedząc, ze niektórzy będą z nimi połączeni, inni nie.
Niektórzy zobaczą je jako potwierdzenie, inni jako prowokacje. To jest tak, jak powinno
być. Niektóre znaczenie prowokowały mnie również. Znów, to jest powód dla którego
zapewniłam słowa-klucze i kluczowe frazy. One są proste i jasne i dlatego mogą zapewnić
solidny fundamenty twojej własnej osobistej interpretacji – wolnej od mojego wpływu.
Obecnie nie pragnę wpływać na innych w żaden sposób, chcę pomóc im otworzyć
umysł i odkrywać światy, które znajdą wewnątrz. Nie jestem by mówić, jak powinni żyć lub
w co powinni wierzyć. Jestem tworzącym narzędzie. To jest moje miejsce i cel, by
stworzyć narzędzie, które umożliwi ci określenie jak chcesz żyć i w co chcesz wierzyć,
samodzielnie.
Praca z tarotem zmieniła mnie. Ona uczyniła mnie silniejszą, szczęśliwszą,
życzliwszą i spokojniejszą osobą. Pomogła mi pokochać siebie bardziej niż to robiłam.
Odblokował mnie i dodał nowych sił. Pomógł mi wypielić kłamstwa i przyjść w miejsce i
chwilę, kiedy ja mogłam odpowiedzieć na pytanie, „Kim jest Ravynne?” (Oh, wymawia się
Raven, not Raveen).
Tylko jedna odpowiedź przychodzi to...Ja jestem sobą. Jestem kreatywna. Jestem
spełniona. Jestem w pokoju.
W tym momencie, Ja jestem, tym kim ja zamierzałam być i nie zrobiłabym ani
jednego wyboru inaczej.

