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Tarot Junga 

Tarot Junga to zestaw archetypowych obrazów starannie zaprojektowanych do wykorzystania w 
procesie, który Carl Jung, jeden z założycieli ruchu psychoanalitycznego, nazwał „aktywną 
wyobraźnią”. Mamy nadzieję, że czytający znajdą na tych obrazach wygodne wizualne wprowadzenie 
do zasad psychologii Junga, i że zostaną zachęceni do poważnego rozważenia genialnego 
podsumowania zachodniej tradycji misteryjnej dr Junga oraz jego przełożenia tej idei na współczesne 
terminy psychologiczne. 

Ta broszura może dostarczyć tylko bardzo krótkie streszczenie systemu atrybucji Tarota. Czytający 
powinni szukać pełnych informacji w trzech książkach Trylogii Jungian Tarot (dostępnej również w 
U.S. Games Systems), aby zrozumieć, w jaki sposób te znaczenia zostały wyprowadzone. 

Bardziej ogólna książka, Psychologia Tarota, zawiera kurs do samodzielnej nauki i techniczne 
wyjaśnienie sposobów, w jakie przypisano wartości. 

W związku z tym należy rozumieć, że większość obecnie akceptowanych systemów przypisywania 
wartości została arbitralnie opracowana przez dziewiętnastowieczne grupy okultystyczne. W 
przeciwieństwie do tego, atrybucje do Tarota Junga zostały skrupulatnie zbadane w celu wyraźnego 
powiązania interpretacji Tarota z bardziej starożytnymi i tradycyjnymi badaniami astrologii i 
hermetycznej Kabały. 

Druga książka, The Jungian Tarot i jego archetypowe obrazy, jest złożonym akademickim przeglądem 
Tarota w kategoriach porównawczych religii i mitologii. 

Trzecia książka, Doskonałe Wróżenie z Tarota, stosuje zasady Junga i lekcje astrologii do interpretacji 
Tarota. 

Wielkie Arkana 

GŁUPIEC Pluton 

Archetyp twórczej pustki. 

Idea zbiorowa; zorganizowana grupa. Świat podziemny, umarli, oryginalność, reprodukcja, 
regeneracja, impuls społeczny. Pomysły wyprzedzające swój czas, które zaowocują dopiero w 
następnym pokoleniu. Podstawy rozwoju dobrobytu człowieka. Nieistniejące korzenie zbiorowej 
nieświadomości. 

MAG Uran 

Archetyp Animusa. 

Absolutna wolność Prawdziwej Woli. Dzieła geniuszu. Wyobraźnia, innowacja, inwencja i 
obrazoburstwo. Niezależność za wszelką cenę. Twórcy nie można kontrolować. Intuicyjny intelekt, 
może być impulsywny i proroczy. Wynalazki naukowe, komunikaty. Zawsze zdystansowany i 
bezceremonialny. Negatywnie może oznaczać fanatyzm i anarchię. 
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NAJWYŻSZA KAPŁANKA Neptun 

Archetyp Animy. 

Zmiana, zmienność. Wszystko fałszywe. Oszustwo, złudzenie, sny. Wszelkiego rodzaju schematy. Ale 
także głęboka mądrość ekscentrycznej osoby. Teatralność, muzyka, geniusz artystyczny i literacki. 
Miłość do tajemnicy. Erotyczność. Niepokoje społeczne, tłumy zwykłych ludzi. 

CESARZOWA Wenus 

Archetyp Matki. 

Owocność i luksus. Wszystkie rzeczy wytworne i piękne. Ekspansywność, sukces, porządek, nadzieja, 
optymizm, miłość. Biżuteria i ozdoby. Łaskawy, ale nieco protekcjonalny. W skrajności — użalanie się 
nad sobą, próżność, zmysłowość, dogadzanie sobie. 

CESARZ Baran 

Archetyp Ojca. 

Pionierskie przywództwo. Impulsywność i przedsiębiorcze zachowanie. Niechęć do przyjmowania 
rozkazów i naleganie na pełną kontrolę. Cesarz ustala własne zasady, tworzy własny porządek. Jego 
zewnętrzny, agresywny impuls jest zasadniczo intelektualny, w przeciwieństwie do cech Matki. 

HIEROFANT Byk 

Archetyp Mniejszego Stwórcy. 

Władza rządząca, rząd, kościół. Mocno ustrukturyzowane pomysły. Pewna, ale żmudna aktywność. 
Determinacja, praktyczność, obowiązkowość, skrupulatność, niechęć do kłótni. Po uzgodnieniu 
kierunku działania, praca w kierunku celu trwa pomimo przeszkód. 

KOCHANKOWIE Bliźnięta 

Archetyp Pierwotnego Człowieka. 

Dualizm, różnorodność, szybkość, decyzja między dwiema alternatywami, dyskryminacja, połączenie 
przeciwieństw. Jest to w szczególności karta sprawności umysłowej i zdolności adaptacyjnych. 
Pogarda dla wszystkiego, co nudne i nużące. 

RYDWAN Merkury 

Archetyp Niższego Ducha. 

Swobodny przepływ myśli. Przekazywanie wiadomości. Listy, krótkie podróże, kontrakty. Genialny i 
łatwy, ale niekoniecznie głęboki. Przejrzystość w komunikacji. Dokumenty związane z pieniędzmi. 
Przebiegły, sprytny i subtelny. Humor, dobra pamięć. Może być również związany z edukacją. 
Niezdecydowanie w negatywnych warunkach. 

SIŁA Lew 

Archetyp Pierwotnej Kobiety. 
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Siła, twórcza energia, moc seksualna. Energia słoneczna, która jest rozkazująca i wychodząca. 
Kontrola z tła: chęć rządzenia, ale niechęć do eksponowania. Nieograniczony entuzjazm. Jasny 
wygląd. Gniew może wybuchnąć i szybko się rozproszyć. 

PUSTELNIK Panna 

Archetyp Mądrego Starca. 

Boska inspiracja, światło rzucone na ciemną i niebezpieczną ścieżkę. Dyskryminacja. Wskazówki, 
uczciwość i troskliwość. Pracowitość i kontemplacja. Wysokie idee, które są zakorzenione w realnym 
świecie. Arbitraż. Wybrany rozsądek zamiast siły. 

KOŁO FORTUNY Jowisz 

Archetyp Matki jako Fortuny. 

Przeznaczenie, los, pomyślność. Możliwość. Wzrost bogactwa, optymizmu, porządku i hojności. 
Miłość do piękna. Świetna ekspansywność i kreatywność. Związek z prawem, religią i edukacją. 
Spotkania towarzyskie. Pod negatywnymi wpływami – nadprodukcja i obżarstwo. 

SPRAWIEDLIWOŚĆ Waga 

Archetyp Kary i Nagrody. 

Sprawiedliwość, równowaga. Karta równowagi, stabilności i artyzmu. Współpraca. Schludność i 
precyzja. Przyjemność i ugodowość, ale wrażliwość na kwestionowanie decyzji. Pewna nastrojowość 
– wzloty i upadki. Sprawiedliwość, która jest sprawiedliwa, może być wymierzana w sposób 
emocjonalny i temperamentny. 

WISIELEC Rak 

Archetyp Ofiarowanego Boga. 

Radykalna zmiana perspektywy. Zmiana miejsc z przeciwnych. Aktywność psychiczna i połączenie z 
Wszechświatem. Na poziomie przyziemnym może to wskazywać na silne poczucie związku z rodziną i 
domem: chociaż lubimy zmieniające się warunki i podróże, chętnie wracamy do domu. Symbolicznie 
oznacza to głębokie pragnienie powrotu do źródła życia. 

ŚMIERĆ Skorpion 

Archetyp Przejścia. 

Uzdrowienie, punkt bez powrotu. Tajemnica, magnetyzm. Sama zasada ludzkiego pokolenia, dzięki 
której przychodzi się na świat i przez którą powraca. Świetne zasoby. Wewnętrzne siły wyobraźni i 
konstruktywne zdolności. Repozytorium sekretów. 

UMIARKOWANIE Strzelec 

Archetyp Mediacji. 
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Połączenie sił, realizacja. Akcja tworzenia harmonii. Próby i eksperymenty do weryfikacji i testowania. 
Dyskryminacja: rozróżnianie wyglądu zewnętrznego i wewnętrznej siły napędowej. Aspiracja szczera, 
otwarta i wyraźnie ukierunkowana. 

DIABEŁ Koziorożec 

Archetyp Cienia. 

Siła materialna, niezłomność. Kontrola nad stanem materialnym, która jest jednocześnie przemyślana 
i poważna. Dyplomacja, skrajna konwencjonalność. Ostrożność i oszczędność. Tylko nauka jest 
traktowana poważnie; religie, intuicje i psychizm uważane są za nonsens. 

WIEŻA Mars 

Archetyp Ojca jako Obrońcy/Mściciela. 

Kłótnie, destrukcje, antagonizmy, przewroty. Zemsta. Potężna energia zastosowana nagle. Agresja, 
siła ofensywna. Wielka odwaga. Zasady egzekwowane z mocą. Instrumenty wojny i przywództwa 
wojskowego. Poważne niebezpieczeństwo. Może oznaczać siłę seksualną. 

GWIAZDA Wodnik 

Archetyp Niewidzialnego Słońca. 

Inspiracja i wiedza. Karta medytacji i poszukiwania prawdy. Niewidzialne Słońce jest wewnętrzną 
świecącą gwiazdą jaźni. Cechy troskliwości, szczerej życzliwości i hojności. 

KSIĘŻYC Księżyc 

Archetyp Zabójczej Matki. 

Iluzja, oszustwo, mroczne sny i zmienne nastroje, test bohatera. Instynkt macierzyński, menstruacja, 
poród. Dom, mieszkanie. Podróżuj i zmieniaj się, rytm. W wyobraźni rodzą się fantastyczne wizje. 
Ślepy terror. 

SŁOŃCE Słońce 

Archetyp Dziecka. 

Chwała, honor, jasny sukces. Prawda i hojność, sława i moc. Jaźń rozpoczyna swój bieg iluminacji 
poprzez wytwarzanie siły życiowej i jej krążenie. Wyrażona dobroć. Lojalność i wielkoduszność w 
kontaktach z innymi. 

SĄD Ryby 

Archetyp Odrodzenia. 

Odosobniona introspekcja. Walcz w obliczu przeciwieństw. Sąd to nastrojowy i mroczny niższy 
poziom Sprawiedliwości. Okultyzm i psychizm. Rozwój zdolności dostrzegania sił kryjących się za 
wyglądem. Niebezpieczeństwo duchowej dumy. 
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ŚWIAT Saturn 

Archetyp Persony. 

Wyglądy zewnętrzne. Ziemia. Sprawy praktyczne. Materializm, czas i przeszłość. Ambicja i 
opóźnienie, skąpstwo. Ziemia, rolnictwo, materiały ciężkie. Struktura. Powolność i celowość. 
Ultrakonserwatywność. Stare sprawy, starzy ludzie. Jaskinie, ruiny, zwłoki. Żal. 

Małe Arkana 

BUŁAWY 

KRÓL BUŁAW Słońce w Baranie i Księżyc w Baranie 

Agresywny Ojciec. 

Silny, niezależny. Mówi to, co myśli, często bez troski o uczucia innych. Pionierski i mistrzowski. Czuje, 
że nie jest zrozumiany. Może ekscentryczny, impulsywny, trudny i wymagający. 

KRÓLOWA BUŁAW Słońce w Baranie i Księżyc w Raku 

Stylowa Matka. 

Inteligentna, silna wola. Wrażliwa, ambitna. Stylowa obecność, którą można poczuć, gdy wchodzi do 
pokoju. Subtelna, zabawna ale może zrujnować tego, kto jej wejdzie w drogę. Kocha dom i dzieci, 
które zaciekle chroni. 

KSIĄŻĘ BUŁAW Słońce w Baranie i Księżyc w Wadze 

Kochający Syn.  

Myślący i spostrzegawczy. Dobry sędzia ludzi i sytuacji. Kocha kochać i może być kapryśny. Nieco 
emocjonalnie niepewny. Marzyciel, romantyczny. Inteligentny, ale niezdyscyplinowany. 

KSIĘŻNICZKA BUŁAW Słońce w Baranie i Księżyc w Koziorożcu 

Mądra córka. 

Wygląda na ekstrawertyka. W rzeczywistości jest niepewna i podatna. Szuka społecznej uwagi. 
Zawsze działa pod wpływem impulsu. Pomysłowa, dowcipna lub irytująca i niedojrzała. Sprytna, ale 
niezbyt inteligentna. 

AS BUŁAW Plutona w Baranie 

Narodziny i śmierć. 

Dynamiczne nowe początki w życiu. Rzeczy, których nigdy wcześniej nie było, przytłaczające i 
rewolucyjne. Pasja. Narodziny i śmierć. Powstanie i upadek narodów. Korzeń działania. 

2 BUŁAW Uran w Baranie 

Wynalazek. 



6 
 

Pochopność. Twórcza inwencja. Pomysł absolutnie genialny i oryginalny, wytwór całkowicie wolnego, 
inteligentnego i niezależnego umysłu. Wynalazca ma niewielkie poparcie, ponieważ nie ma 
precedensu dla jego pracy. 

3 BUŁAW  Neptun w Baranie 

Fantazja i tajemnica. 

Ukryte prądy kontrolującej energię w zbiorowej nieświadomości. Energia zbiorowa, a nie 
indywidualna. Utrata indywidualności w coś większego. Inicjacja, religie, mistycyzm, okultyzm. 

4 BUŁAW Jowisz w Baranie 

Sukces. 

Wyniki z osobistych zdolności i ambicji. Staranne planowanie i ciężka praca (nie geniusz twórczy jak w 
Dwóch Buławach). Projekty nie do końca pozbawione ryzyka. Zasoby mogą być nadmiernie 
przeciążone. 

5 BUŁAW  Mars w Baranie 

Pewność siebie. 

Akcja na dobre lub na złe. Wojowniczość, oryginalność, szczerość. Wielka odwaga osobista; narażać 
życie lub reputację dla zasady. Pod negatywnym wpływem działanie może być bezmyślne, arbitralne i 
despotyczne. 

6 BUŁAW  Słońce w Baranie 

Silne przywództwo.  

Pewność siebie i egocentryzm. Impulsywność. Umiejętne radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 
Miłość do wyzwań. Troska i lojalność okazywana podwładnym. W najgorszym przypadku kontrolę 
można sprawować w sposób brutalny i agresywny. 

7 BUŁAW  Wenus w Baranie 

Pasja.  

Przytłaczające zauroczenie, które szybko się wypala. Chwilowy brak równowagi uczuć. Pociąg 
seksualny, pospieszne małżeństwo. Miłość i pieniądze mogą przyjść, ale szybko się zmarnują. 
Glamour i luksus uwodzą, ale okazuje się, że są pozbawione sedna. 

8 BUŁAW  Merkury w Baranie 

Aktywność intelektualna.  

Szybki przepływ idei wyrażonych w różnego rodzaju działaniach literackich: książkach, artykułach itp. 
Dzieło lub oryginalność, nawet geniusz, produkowane szybko. Ale nieustrukturyzowane idee muszą 
być zorganizowane i ugruntowane, w przeciwnym razie mowa będzie pochopna, a konsekwencje 
nieprzemyślane. 
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9 BUŁAW  Księżyc w Baranie 

Gniew i zmienność.  

Surowe emocje. Irracjonalny impuls i zmienność. Dziecinny temperament może szybko się 
rozproszyć. Zagrażające spiski i tajemnice; skandal nagle „eksploduje”. Ognista i być może 
niebezpieczna niestabilność. 

10 BUŁAW  Saturn w Baranie 

Staranne zarządzanie.  

Dobrze uzasadniony plan i kontrola zorganizowanej grupy. Funkcja w organizacji; sukces dzięki dużym 
firmom. Izolacja i samotność na szczycie władzy. Tendencja do reagowania defensywnego i 
poirytowania na źle zorganizowane pomysły. 

KIELICHY 

KRÓL KIELICHÓW Słońce w Raku i Księżyc w Baranie 

Intelektualny Ojciec. 

Żyje w odrębnym świecie myśli. Zwinny, kreatywny umysł. Introspekcyjny, intuicyjny. Marzyciel — 
niewiele z siebie pokazuje. Może zbuntowany i impulsywny, lub może wycofać się do świata fantazji, 
jeśli naciski sprawią, że nie będzie mógł sobie z tym poradzić. 

KRÓLOWA KIELICHÓW Słońce w Raku i Księżyc w Raku 

Emocjonalna Matka. 

Bardzo emocjonalna i wrażliwa. Czuła, ale broni siebie, przez co wydaje się, że trudno do niej podejść. 
Zabawna, urocza, lojalny przyjaciel. Naturalnie podejrzliwa. Domowa, nadopiekuńcza dla dzieci. 
Ważne jest fizyczne piękno i luksus. 

KSIĄŻĘ KIELICHÓW Słońce w Raku i Księżyc w Wadze 

Czarujący Syn. 

Emocjonalny, romantyczny. W centrum uwagi — może być zachwycający w grupie. Ciągłe dążenie 
uczyniło go egocentrycznym i powierzchownym. Daje z siebie niewiele, co jest częścią jego 
atrakcyjności. Bojąc się zranienia, unika konfliktów. 

KSIĘŻNICZKA KIELICHÓW Słońce w Raku i Księżyc w Koziorożcu 

Ambitna córka. 

Praktyczna młoda kobieta o umiejętnościach wykonawczych w biznesie. Wyrachowana i sprytna, ale 
wrażliwa na uczucia innych. Dobry menedżer, który może być bardzo wymagający, ale znany jest z 
uczciwości i jest lubiany. 
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AS KIELICHÓW Pluton w Raku 

Zmiana uczuć. 

Przewrót emocjonalny — nowe uczucia zastąpiły stare. Odwrócenie wartości. Uczucie poprzedza 
myśl o działaniu. Indywidualnie - zwrot uczuć do kogoś drugiego. W społeczeństwie - pasja dla nowej 
religii lub ruchu politycznego. Wylanie grupowej energii, aby wpłynąć na zmianę. Korzeń uczucia. 

2 KIELICHÓW Uran w Raku 

Przygoda. 

Niezwykłe doświadczenie. Podróż. Nowe zwyczaje i jedzenie. Krótkie spotkanie seksualne. 
Zwiększenie czucia. Utrata bezpieczeństwa. Możliwe niebezpieczeństwo. Brak pewności może 
oznaczać kłopoty w domu lub w pracy. 

3 KIELICHÓW Neptun w Raku 

Bezpieczne środowisko. 

Dobre samopoczucie. Chronione, zamknięte miejsce – zazwyczaj jednostka rodzinna. Wszystkie 
potrzeby zapewnione, pielęgnowanie, sympatia, stylowe udoskonalenie. Urocze otoczenie może być 
dekadenckie, a bezpieczeństwo może być błogosławieństwem lub więzieniem. 

4 KIELICHÓW Jowisz w Rybach 

Przyjemność. 

Komfort, dobroczynność, życzliwość, dobry humor. Niekończące się imprezy, kolacje i rozrywki. 
Rozwinięta wrażliwość i wyobraźnia. Łatwość finansowa. Podróżuj drogą wodną. Skrajna przyjemność 
może prowadzić do otyłości, kaca, nudy przy stałej stymulacji. 

5 KIELICHÓW Mars w Raku 

Kłopoty. 

Najtrudniejsze i najboleśniejsze z ludzkich doświadczeń. Długotrwała i nieuleczalna choroba. Zła wola, 
kłamstwa, oszczerstwa, kradzież. Skandal. Niezdecydowanie. Ryzyko utonięcia, poparzenia i zatrucia 
żywności. Trudności własnego autorstwa (w przeciwieństwie do Dziesiątki Kielichów). Nieświadome 
pragnienie negatywnych doświadczeń. 

6 KIELICHÓW Słońce w Raku 

Sympatyczne przywiązanie. 

Opieka nad rodziną i wyjątkowymi współpracownikami. Osoba postrzega siebie w kategoriach usług 
dla grupy. Jednostka zanurzona w zbiorowym umyśle. Samodzielność może zniknąć. Silne 
przywiązanie do rzeczy zewnętrznych, ludzi i mienia. Potencjał do nieco masochistycznych zachowań. 

7 KIELICHÓW Wenus w Raku 

Przeszkody. 
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Przeszkody przede wszystkim w miłości i pieniądzach. Bardzo subtelne „Bloki” mogą obejmować 
jednego lub oboje rodziców. Kłótnie rodzinne. Poważne starcie, ponieważ rodzice próbują 
kontrolować wartości poprzez wsparcie finansowe. Rodzice mogą zapewnić wsparcie. Poszukiwanie 
bezpieczeństwa i ciepła. Przejście — pokonywanie przeszkód wysiłkiem i poświęceniem. 

8 KIELICHÓW Merkury w Raku 

Zmiana. 

Romantyczne przemykanie od jednego pomysłu do drugiego. Czucie ważniejsze niż myślenie. 
Zabawne rozrywki. Intelektualne zrozumienie wielu tematów, niewielkie opanowanie jakiejkolwiek 
dziedziny. Związki krótkotrwałe. Powierzchowne poszukiwania. Zysk przez stowarzyszenia i grupy. 
Możliwe wsparcie od matki. 

9 KIELICHÓW Księżyc w Raku 

Niezdecydowanie. 

Swobodny przepływ pomysłów, myśli, emocji. Jeśli uczucia są kontrolowane przez innych — straszna 
niepewność i niemożność skupienia się. Ale jeśli są pod kontrolą umysłu, prądy te są bardzo potężne; 
interakcja z nieświadomością. Może oznaczać celowe zmniejszanie osobowości — skupienie. 
Rozluźnienie więzów postrzeganej rzeczywistości. 

10 KIELICHÓW Saturn w Raku 

Ból i smutek. 

Koniec cyklu. Śmierć, upadek, utrata zawodu. Rozwód, wygnanie, utrata miłości i choroba. 

MIECZE 

KRÓL MIECZY Słońce w Wadze i Księżyc w Baranie 

Romantyczny ojciec. 

Silna wola i aktywność. Na pozór agresywny i towarzyski, ale może być niestabilny. Wybacza i szybko 
zapomina. Uwielbia zmiany, nowe pomysły, ekscentrycznych i dziwacznych ludzi i rzeczy. Bardzo 
niezależny. Działa bez troski o uczucia innych. Może być zdystansowany, wycofany. Może być okrutny 
i bezmyślny. 

KRÓLOWA MIECZY Słońce w Wadze i Księżyc w Raku 

Dyplomatyczna Matka. 

Przemiła kobieta o wyjątkowych umiejętnościach towarzyskich. Spostrzegawcza, wrażliwa, 
elastyczna. Wytrawny dyplomata, który unika konfrontacji. Rozdarcie między rodziną a karierą. 
Bardzo egocentryczna. Może być podstępna. 

KSIĄŻĘ MIECZY Słońce w Wadze i Księżyc w Wadze 

Syn Idealista. 
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Pełen wdzięku, uroczy, romantyczny. Może zbytnio polegać na innych. Uwielbia kochać i ucieka z 
ordynarnego świata do fantazji w książkach. Przemiły towarzysz, łatwo go zranić, łatwo osiągalny 
poprzez emocje. Ucieka przed konfliktem. Może wycofać się ze społeczeństwa lub poważnie 
zachorować emocjonalnie. 

KSIĘŻNICZKA MIECZY Słońce w Wadze i Księżyc w Koziorożcu 

Córka kontrolująca. 

Uporządkowana. Uczucia ma bardzo pod kontrolą. Ma niewiele szans. Ostrożna, rozważna, 
samolubna. Sprytny menedżer, który dostaje to, czego chce. Dla niej cel uświęca środki, nawet to, co 
jest nielegalne lub nieetyczne. 

AS MIECZY Pluton w Wadze 

Konflikt pomysłów. 

Walka o władzę. Konflikt ideologiczny o zasady. Wielka siła ujawnia szokujące sekrety. Prawdziwa 
prawda ujawnia się w otwartej i bezpośredniej walce. Ktoś może zostać zraniony emocjonalnie, 
fizycznie lub finansowo. Pojawia się coś nowego, odrzucone przestarzałe pomysły. Korzeń myśli. 

2 MIECZY Uran w Wadze 

Opozycja i strata. 

Rywalizacja, opozycja, krytyka. Koniec! Brak możliwości rozwiązania problemu. Przyjaźń zostaje 
zniszczona, małżeństwo kończy się rozwodem lub śmiercią współmałżonka. Zakończenie partnerstwa 
lub relacji biznesowej. Strata w wyniku działania impulsywnego. W malarstwie, literaturze i muzyce 
karta jest korzystna — oznacza zwiększoną wyobraźnię i intuicję. 

3 MIECZY Neptun w Wadze 

Idealizm. 

Nierealistyczne podejście do społeczeństwa i relacji. Bunt przeciwko strukturom instytucjonalnym. 
Odrzucenie planowanych programów; szukanie nowych i niesprawdzonych ścieżek. Wyobraźnia to 
sukces artystyczny u osób zdyscyplinowanych. Samooszukiwanie się na temat znaczenia związku. 
„Idealizm” pozytywny w poważnej miłości i przyjaźni. 

4 MIECZY Jowisz w Wadze 

Wyobraźnia. 

Energie wśród najbardziej pozytywnych z talii; wyobraźnia jako klucz do postępu ludzkości. Twórcza 
wizja posuwa cywilizację naprzód. Przyjaźń. Mistycyzm. Podróżuj w nieświadomą możliwość i 
przywołuj pomysły i obrazy, które wpływają na codzienne życie. Jeśli jest negatywna — tajna zdrada 
lub niezdolność do skupienia się na pomysłach. 

5 MIECZY Mars w Wadze 

Pochopna decyzja. 
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Nieprzemyślane działanie. Decyzja podjęta bez wahania. Uczucie ważniejsze niż myśl. Silne 
zaangażowanie seksualne, intensywna miłość, pospieszne małżeństwo, pospiesznie tworzone 
partnerstwo, pospiesznie zaciągnięty kontrakt. Sprawy mogą się udać lub nie. W najgorszym 
przypadku zerwane kontrakty, śmierć partnera lub przyjaciela. 

6 MIECZY Słońce w Wadze 

Sprawiedliwość. 

Współczucie, mądrość, sprawiedliwość, harmonia, intelekt, kompromis. Własne decyzje osoby i 
pogodzenie sprzecznych działań i pomysłów. Faktyczny pozew zostanie rozstrzygnięty bardzo 
sprawiedliwie. Stanowcza decyzja i determinacja. W bardzo niekorzystnych warunkach karta może 
oznaczać niemożność wyciągnięcia sprawiedliwych wniosków. 

7 MIECZY Wenus w Wadze 

Miłość. 

Prawie doskonałe szczęście. Miłość i małżeństwo. Idealny związek. Intensywna i wyrozumiała 
przyjaźń. Ciepła rodzina. Wszystkie potrzeby zaspokojone: emocjonalne, fizyczne, intelektualne. 
Pewność pieniędzy — może być przez małżeństwo lub partnera. Wyjątkowe, udane partnerstwo w 
biznesie. 

8 MIECZY Merkury w Wadze 

Umiejętności intelektualne. 

Ukończone pisanie i nauka. Myśl i twórcza inspiracja. Bezproblemowe opanowanie pisania. 
Wyrafinowana przyjemność w radzeniu sobie z pomysłami. Pieniądze poprzez popularne publikacje. 
Doskonała i klarowna manipulacja koncepcjami biznesowymi. 

9 MIECZY Księżyc w Wadze 

Dzielenie się. 

Praca z innymi. Dobra współpraca. Wygodne codzienne czynności – jedna osoba przewiduje potrzeby 
drugiej. Hojność, wyrafinowanie i urok. Partnerzy biznesowi bardzo dobrze się zazębiają. W 
najgorszym przypadku jeden partner staje się samolubny. 

10 MIECZY Saturn w Wadze 

Zyskaj dzięki partnerstwu. 

Sukces dzięki wspólnej pracy. Partnerzy lub współpracownicy bardzo różni, ale idealnie do siebie 
pasują. Ciężka praca, długie wspólne godziny się opłacają. Produktywne małżeństwo. W złych 
okolicznościach partnerzy się nie zgadzają — nielojalność, złe uczucia i zmniejszone zyski. 
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PENTAKLE 

KRÓL PENTAKLI Słońce w Koziorożcu i Księżyc w Baranie 

Odpowiedzialny Ojciec.  

Niezależny, asertywny, niestrudzony, silny i bezkompromisowy. Może być potężnym dyrektorem w 
dużej firmie. Chętny do słuchania, ale egocentryczny i wymagający. Zawsze uważa, że ma rację. 
Stawia innym surowe wymagania. Jest uczciwy, ale może być bezwzględny i okrutny, jeśli zostanie 
osaczony. 

KRÓLOWA PENTAKLI Słońce w Koziorożcu i Księżyc w Raku 

Sekretna Matka. 

Ekonomiczna do ekstremum. Bardzo powściągliwa. Samolubna, szuka sukcesu w biznesie. Myśli, że 
bogactwo i władza usprawiedliwiają środki. Niezwykle skryta w swoim życiu osobistym. Głęboko 
niepewna, prawie na granicy paranoi. Dobra matka i w najlepszym razie dobra bizneswoman. W 
najgorszym razie przebiegła i knująca. 

KSIĄŻĘ PENTAKLI Słońce w Koziorożcu i Księżyc w Wadze 

Pewny siebie Syn. 

Zmyślny, pewny siebie. Osiąga sukces dzięki sile osobowości. Popularny i lubiany. Dobry towarzysz. 
Pragmatyczny, najbardziej komfortowo czujący się w nauce, ale pociąga go też okultyzm. 
Wewnętrzny konflikt o to, w co wierzyć. Może być arogancki i wymagający, ma tendencję do 
alienacji. 

KSIĘŻNICZKA PENTAKLI Słońce w Koziorożcu i Księżyc w Koziorożcu 

Odosobniona córka. 

Odosobniona i introspektywna. Stała, ambitna, dokładna. Samotnik, który jest samolubny i może 
urazić surowymi wymaganiami. Małe zainteresowanie uczuciami podwładnych. Wie, że nie jest 
lubiana; myśli, że to nie jej wina. Słabe umiejętności społeczne. Niewielu przyjaciół, często 
przygnębiona i samotna. 

AS PENTAKLI Pluton w Koziorożcu 

Zniszczone bezpieczeństwo. 

Rewolucja w świecie materialnym. Znane struktury zniszczone i oczyszczone. Rewolucja obala rząd. 
Biznes zrujnowany i bankructwo. Małżeństwo i rodzina upada. Traumatyczne wydarzenie, potem 
niepewność co dalej. Pył nie osiadł. Korzeń wszelkiej materii i zasady, że materia jest 
samoodnawiająca się. 

2 PENTAKLI Uran w Koziorożcu 

Reorganizacja. 
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Bardzo oryginalna i zorganizowana restrukturyzacja. Jeden przywódca, jeden indywidualny geniusz, 
rzuca wyzwanie przyjętemu autorytetowi. Przemyślana i inteligentnie przeprowadzona zmiana. 
Zużyte struktury szybko zastąpiono w wyniku długiego planowania. To, co się wyłania, niekoniecznie 
jest lepsze. 

3 PENTAKLI Neptun w Koziorożcu 

Odpowiedź na konflikt. 

Reakcja na zmianę struktury społecznej. Ambiwalentny stosunek do autorytetów. Konfrontacje są 
gniewne. Wewnętrzna „odpowiedź” może być niejasna. Wyparte materiały z dzieciństwa. Sukces w 
sztuce, filozofii i religii — które zagłębiają się w nieświadome materiały i sprowadzają je „w dół” dla 
świata. 

4 PENTAKLI Jowisz w Koziorożcu 

Bogactwo. 

Dużo pieniędzy, być może odziedziczonych, z którymi obchodzono się z ostrożnością, oszczędnie i ze 
zrozumieniem ich wartości. Pieniądze nie są celem samym w sobie, ale utrzymaniem stylu życia. 
Administracja finansami z entuzjazmem i umiejętnością. Zapewniony dobrobyt i osiągnięcia. 
Wszystko działa idealnie. 

5 PENTAKLI Mars w Koziorożcu 

Odpowiedzialny autorytet. 

Osoba ambitna zyskuje na znaczeniu dzięki ciężkiej pracy i chęci przyjęcia odpowiedzialności. 
Sprawnie działający biznes. Wygodna rodzinność. Asertywność i niecierpliwość mogą wywołać 
konflikt ze współpracownikami. Urazy narastają, jeśli nie zostaną szybko załagodzone, powodując 
zwolnienie z pozycji, rozwód itp. 

6 PENTAKLI Słońce w Koziorożcu 

Bogactwo dzięki ciężkiej pracy. 

Długa i ciężka praca z imponującymi wynikami. Samotna, niezachwiana samodyscyplina. Bardzo duża 
cierpliwość, praca wbrew przeciwnościom i przeszkodom. Pewność siebie gwarantuje sukces. Mogą 
być mroczne okresy niepewności i depresji. 

7 PENTAKLI Wenus w Koziorożcu 

Zysk dzięki handlowi. 

Pewna nagroda finansowa poprzez biznes, inwestycje, akcje lub bankowość. Pogoń za pieniędzmi i 
nagrodami z wyłączeniem wszystkiego innego. Rodzina i przyjaciele drugorzędni. Małżeństwo być 
może opóźnione, przyjaźnie zniszczone. 

8 PENTAKLI Merkury w Koziorożcu 

Manipulacja i sekrety. 
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Intryga. Tajemnica. Subtelność i dyplomacja zastosowana w jakimś konkretnym celu. Plan wydaje się 
kompletny, jest tak naprawdę przykrywką dla tajnych pomysłów. Ludzie potajemnie manipulowani. 
Agenda ukryta, umowy na osobności. Może oznaczać opóźnienie komunikacji. 

9 PENTAKLI Księżyc w Koziorożcu 

Egoizm. 

Egocentryczna kontrola. Nie martwienie się uczuciami innych. Wszystko kręci się wokół osoby, która 
dostaje to, czego chce. W najlepszym razie zasłużyło się na nagrodę; w najgorszym przypadku 
bezwzględność i zniszczenie. Lekceważenie konwencji społecznych, których inni muszą przestrzegać. 

10 PENTAKLI Saturn w Koziorożcu 

Izolowana moc. 

Potężna jednostka samotna i izolowana przez wygrywanie i utrzymywanie władzy i bogactwa. Nie ma 
nic ważniejszego niż pieniądze i władza. Ambicje. Rozbrajająca bezpośredniość i arogancja. Siła może 
ukrywać osobistą niepewność i samotność. 
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