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Arkana Wielkie  

 

0.  GŁUPIEC  

KORESPONDENCJE: Powietrze  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Ciekawość, nowe początki, otwartość, niewinność, podekscytowanie, 

radość życia, eksploracja, nieustraszoność (-): Brak ostrożności, lekkomyślność, niechęć do 

podejmowania odpowiedzialności  - bility  

ZNACZENIE Kartą otwierającą sekwencję Wielkich Arkana jest Błazen.  To początek, szeroko 

otwarta ciekawość i sposób, w jaki dziecko będzie widziało świat, pełne zachwytu i obojętne na 

niebezpieczeństwo.   

ODKRYWANIE KARTY Centralny motyw karty przedstawia nowonarodzonego reinkarnację w 

tej egzystencji pomimo niebezpieczeństw, z którymi będzie musiała się zmierzyć, 

reprezentowane przez otaczające go zwierzęta.  Jajko za dzieckiem wskazuje na początki i 

możliwości, a węzeł w tle oznacza ciągłość.  Oznacza to, że Błazen to nie tylko początek 

podróży, ale także koniec, który rozpoczyna nowy cykl.   

 

1. MAG 

KORESPONDENCJE MAGUSA: Merkury  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Wola, świadomość, kontrola, kształtowanie świata materialnego, 

pomysłowość, samorealizacja, wcielanie pomysłów w czyn (-): Szarlatan i oszust, 

wykorzystujący innych  

ZNACZENIE Mag jest  świadomy, indywidualny człowiek przejmujący kontrolę nad swoim 

otoczeniem.  Magus pokazuje bohatera na początek jego poszukiwań.  ODKRYWANIE KARTY 

Magus New Era to właściciel, przebojowy, który potrafi się komunikować i przekonywać, który 

zawsze ma pełną kontrolę.  Otaczają go produkty reprezentujące cztery żywioły.  Wykres 

giełdowy za Magusem ujawnia ciemną stronę iluzji, że w ten sposób możemy przejąć całkowitą 

kontrolę.  Czasami Magus jest po prostu oszustem, a to, co ma do zaoferowania, to tylko 

złudzenia.   

 

2. WYSOKA KAPŁANKA.   

KORESPONDENCJE: Księżyc SŁOWA KLUCZOWE (+): Wewnętrzna mądrość, znajomość 

tajemnic życia i śmierci, cierpliwość, spokój, tajemna moc i ukryte siły (-): Iluzja, ukrywanie się w 

marzeniach, bycie oszukanym przez własne lęki lub pragnienia  

ZNACZENIE Wysoka Kapłanka strzeże tajemnic życia i jest archetypem mądrej kobiety i 

anima.  Nie objawione siły mogą działać lub możemy znaleźć się w odwrocie od rzeczywistości 

do snów.   

ODKRYWANIE KARTY W tej talii Wysoka Kapłanka jest autoportretem artysty.  Siada 

spokojnie przed tradycyjną zasłoną, która jest związana z tym arkanum.  Nie stara się skrywać 

tajemnic odwiecznych prawd, ponieważ w epoce postmodernistycznej nie ma ostatecznej 

prawdy.  Istnieje tylko indywidualna intuicja, która może prowadzić człowieka.  

 

3. CESARZOWA.   
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KORESPONDENCJE: Wenus  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Macierzyństwo, naturalne cykle i wzrost, potencjał twórczy, płodność, 

harmonia, miłość, zmysłowość (): Mściwość, zaborczość, okrucieństwo, zahamowania 

związane z matką lub kobietami w ogóle  

ZNACZENIE Cesarzowa symbolizuje twórczość  kobieca zasada, radość życia i fizyczne 

istnienie.  Jest Matką Naturą i jest synonimem dużej energii, pewności siebie, optymizmu i chęci 

inicjowania zmian.   

ODKRYWANIE KARTY Cesarzową tej talii jest plemię Himba.  Himba walczą ze swoim 

surowym elimatem, pokrywając je pastą z ochry, tłuszczu i żywicy, co sprawia, że się pojawiają 

jakby byli jednością z ziemią, po której chodzą.  Cesarzowa od niechcenia trzyma swoje 

dziecko między udami, nie zaprzeczając, skąd pochodzi.  Za nią widzimy ciemne 

drzwi.  Cesarzowa jest nie tylko przejściem, przez który wkraczamy w życie, ale także drzwiami, 

które nas z niego wyprowadzają, pokazując, że boginie matki mogą nie tylko odebrać życie, ale 

także je dać.   

 

4. Cesarz.   

KORESPONDENCJE: Baran  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Zasada patriarchatu, władza, zwycięstwo człowieka nad naturą, 

nauka, struktura i porządek, powód (-): Agresja, tyrania, kontrola i dominacja nad innymi, 

zahamowania związane z ojcem lub mężczyznami  ogólnie  

ZNACZENIE Jako karta, Cesarz oznacza męski porządek rzeczy.  Oznacza cywilizację, prawa, 

naukę, hierarchię i władzę.  Chęć przewodzenia, brania na siebie odpowiedzialności, 

zapewniania i chronienia słabych to także atuty tej karty.  ODKRYWANIE KARTY Pomnik 

Lincolna w Waszyngtonie służy jako Cesarz dla tej talii.  Ta karta ukazuje kontrast między 

mężczyzną a kobietą, rasą, potworem i żywym a nieożywionym.  Cesarzowa dba o własne ciało 

i krew.  Cesarz poświęci dzieci innych matek, aby służyć jego wizji.  Fotel Lincolna ma dwie 

pasy podtrzymujące jego dłonie.  Te wiązki trzciny zostały wniesione przed rzymskimi 

urzędnikami, aby oznaczyć ich status.  Od tej tradycji wywodzi się nazwa „faszyzm”.  Wskazuje 

to na przesłanie karty: że Imperator zniszczy każdego, kto ośmieli się rzucić wyzwanie jego 

mocy.   

 

5. PAPIEŻ.   

KORESPONDENCJE: Byk  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Zasada nauczania i uczenia się, kultura, systemy wierzeń, 

nauczanie, słuchanie własnego sumienia (-): Dogmatyzm, bigoteria, duchowa arogancja, 

fanatyzm ZNACZENIE Karta Hierofanta reprezentuje raczej systemy wierzeń wielu ludzi niż 

osobistą wiarę i oznacza socjalizację jednostki w grupę. 

ODKRYWANIE KARTY Tradycyjnie Hierofant został przedstawiony jako papież 

rzymskokatolicki.  Dzisiaj niektórzy przywódcy religijni stanęli przed dylematami 

moralnymi.  Jedną z najbardziej podziwianych postaci wśród przywódców religijnych jest 

Dalajlama.  Aby pokazać, że nie ma jednej ścieżki wiary, jest otoczony symbolami religii tego 

świata.   
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6. KOCHANKOWIE.   

KORESPONDENCJE: Bliźnięta SŁOWA KLUCZOWE (+): wybór, przynależność, więź i kobieta, 

znajdowanie spełnienia, gotowość otwarcia się na kogoś innego (-): Zdrada, pokusa, problemy 

z zaufaniem, niechęć do popełnienia  

ZNACZENIE Po wylosowaniu Kochankowie  może oznaczać, że znajdziesz równowagę między 

mężczyzną a kobietą w tobie.  Karta stawia przed nami wyzwanie, aby dowiedzieć się, gdzie 

jesteśmy iz kim.  są i wybrać, gdzie chcemy ODKRYWANIE KARTY Kochankowie w tej talii 

uwzględniają zarówno ideę przyciągania, jak i wyboru.  To starsza para, która przeszła przez 

wzloty i upadki życia.  Zakochali się, ale potem dokonali świadomego wyboru, by przetrwać 

trudne czasy.  Siedząc pod drzewem genealogicznym, owoce ich życiowych wyborów są 

symbolizowane przez inicjały ich dzieci i wnuków.  

 

7. RYDWAN.  KORESPONDENCJE: Rak SŁOWA KLUCZOWE (+): Dyscyplina, niewrażliwość, 

stałość celu, obronność, ważna podróż, ukrywanie swojego prawdziwego ja (-): Zamknięcie, 

upór, przecenianie samego siebie, pędzenie w wypadek.  

ZNACZENIE Rydwan to bohater wyruszający w podróż.  W odczycie Rydwan wskazuje na 

intensywne dążenie do osiągnięcia czegoś.  ODKRYWANIE KARTY Kiedy wojownicy używali 

rydwanów, odgrywali w zasadzie rolę czołgu na polu bitwy, więc współczesne podejście do 

karty zastępuje wózek ciągnięty przez sfinksa trojanem opancerzonym pojazdem.  Nie jest to 

przede wszystkim pojazd szturmowy, ale taki, który oczyszcza ścieżkę prowadzącą do 

przodu.  Jego zamknięty i mocno osłonięty przód uosabia zamknięty charakter tradycyjnego 

arkana.  

 

8. SPRAWIEDLIWOŚĆ.   

KORESPONDENCJE: Waga  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Harmonia wszechświata, uczciwość, prawda, równowaga, 

nagroda.  a kara, obiektywizm, kwestia prawna (-): Utrata równowagi, zemsta, niechęć do 

kompromisu lub wybaczenia  

ZNACZNIE Równowaga lub Dostosowanie dotyczy rzeczy, które mają tendencję do 

wyrównania się.  Każde działanie ma odwrotną reakcję, a kiedy te się spotykają, pojawia się 

poczucie równowagi.   

ODKRYWANIE KARTY Korekta przedstawia młodego indyjskiego tancerza linowego.  Nosi 

groźny grymas koncentracji, gdy porusza się po linie.  Do piersi przywiązana jest laska, którą 

ostrożnie używa ze sobą umiejętności niezbędne do opanowania sztuki równowagi.   

 

9. ZEZWOLENIE PUSTELNIK.  KORESPONDENCJE: Panna  

SŁOWA KLUCZOWE (+): introspekcja, mądry człowiek i doradca, wewnętrzna iluminacja, 

samotność, samoświadomość, pogodzenie się z samym sobą (-): Samotność, wyobcowanie od 

innych, bycie zdystansowanym i niedostępnym ZNACZENIE Pustelnik przedstawia  archetyp 

starego, mądrego człowieka, który jest zarówno poszukiwaczem, jak i mentorem.  Uczy 

samoświadomości oraz mądrości i oświecenia, które pochodzą z odcięcia się od hałaśliwych 

przerw w życiu codziennym i skoncentrowania się na naszym własnym centrum.   

ODKRYWANIE KARTY W tej talii jest stary człowiek przeniesione do nowoczesnego, 

miejskiego otoczenia.  Powoli kroczy chodnikiem przed murem ozdobionym graffiti 
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przedstawiającym górzysty krajobraz.  Podobnie jak tradycyjny Pustelnik, ma laskę, ale jego 

latarnia przyjmuje teraz postać latarni ulicznej.   

 

10 - KOŁO FORTUNY.   

KORESPONDENCJE: Jowisz  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Koło istnienia, przeżywanie otwartości przyszłości z obawą lub 

podekscytowaniem, akceptowanie zmian, elastyczność i optymizm, wyciąganie z ręki tego, co 

najlepsze (-): użalanie się nad sobą  , fatalizm, pesymizm  

ZNACZENIE Karta oznacza bieg życia przez szczęście i nieszczęście fortuna jest 

postrzegana.  Radzi nam, abyśmy wykorzystali okazje na naszą korzyść i spróbowali rozegrać 

swoje ręce na los.   

ODKRYWANIE KARTY Karta zachowuje tradycyjne koło w postaci nowoczesnego koła 

ruletki.  Szanse, jakie daje nam życie, mogą być przypadkowe.  Aby podkreślić ten punkt, 

pasmo DNA przecina kartę, ponieważ to, z czym się rodzisz, to sposób, w jaki zaczynasz życie 

i nie masz wyboru.  Ale nie jesteśmy całkowicie bezsilnymi ofiarami losu, a para kart poniżej 

oznacza, że mamy również możliwość wpływania na to, co się z nami dzieje.  Łacińskie 

wyrażenie na dole karty faber est suae quisque fortunae oznacza „każdy jest twórcą swojego 

losu”.  

 

11 - SIŁA.   

KORESPONDENCJE: Leo  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Dziki i nieokiełznany instynkt zwierzęcy, wybór uwolnienia lub 

ujarzmienia wewnętrznej bestii, kontrolowanie swoich „gorących przycisków” (-): Wściekłość, 

brak kontroli impulsów  

ZNACZENIE Karta przypomina nam o stawieniu czoła każdemu  zagrożenie lub 

niebezpieczeństwo z determinacją i zaufaniem naszym wrodzonym zdolnościom.  Siła 

potrzebna do pokonania wyzwania przedstawionego przez tę kartę ma zwykle wiele wspólnego 

z siłą woli i determinacją.   

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia lwa ze swoim młodym.  Samce lwów mogą być 

okrutne, gdy przejmują nową dumę.  Jeśli jednak młode są same, agresja znika i pozwolą 

własnemu potomstwu skakać na nie, gryźć je i generalnie sprawiać tyle kłopotów, ile chcą.  To 

całkiem trafny obraz ograniczonej agresji.   

 

12 WISIELEC.   

KORESPONDENCJE: Woda  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Poświęcenie, akceptacja losu, złapanie w ślepy zaułek, całkowite 

zdemaskowanie i bezradność, utrata kontroli, bierność, czekanie (-): Brak cierpliwości, walka, 

frustracja, niechęć do  zrezygnuj z kontroli ZNACZENIE Wisielec to niewygodna karta, która 

może jednak wiele nauczyć.  Zazwyczaj przeżywamy kryzys, gdy zdajemy sobie sprawę, że 

mają nasze stare nawyki i poglądy straciły na znaczeniu.  Musimy czekać na swój czas i 

poświęcić się, aby znieść tę kartę.  

ODKRYWANIE KARTY Mężczyzna na tej karcie nie jest związany liną.  Zamiast tego wygląda 

bardziej, jakby po prostu „spędzał czas” z nogami zaczepionymi o gałąź drzewa.  Jest nagi, aby 

podkreślić poczucie bezbronności i ekspozycji, które należą do tej karty.  Jego ramiona są 
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skrzyżowane, ponieważ jest to wstępna karta.  Musimy wejść w siebie, gdy stoimy w obliczu 

kryzysu i musimy zmienić nasz pogląd, aby uwolnić się od woli.   

 

13 ŚMIERĆ.   

KORESPONDENCJE: Skorpion SŁOWA KLUCZOWE (+): Pożegnanie, śmierć jako wstęp do 

nowego życia, przejście, zmiany i przemiany, naturalny koniec czegoś i początek czegoś 

nowego (): strach przed zakończeniem lub śmiercią, niemożność odpuszczenia  

ZNACZENIE Zazwyczaj karta Śmierci wskazuje na naturalną przemianę.  Doszliśmy do 

logicznego końca rozwoju i musimy porzucić nasz stary pogląd na świat lub naszą starą 

tożsamość.   

ODKRYWANIE KARTY Z tej karty usunięto większość dramatów tradycyjnych kart 

Śmierci.  Dotknij twarzy, a poczujesz pod spodem własną czaszkę.  To bardzo intymne 

przypomnienie śmierci.  Za czaszką znajduje się tło maków - zarówno po to, by pokazać, że 

istnieje nowe życie po śmierci, jak i dlatego, że kwiaty są bardzo kruche i tradycyjnie kojarzą się 

ze snem.  

 

14. UMIARKOWANIE.   

KORESPONDENCJE: Strzelec  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Proporcja i harmonia, przeciwieństwo we wszystkim, alchemia, 

transformacja od wadliwego do doskonałego (-): Nadmiar, uzależniające zachowanie, 

poszukiwanie mocnych wrażeń  

ZNACZENIE Wstrzemięźliwość nie jest tak naprawdę cenioną cnotą w dzisiejszych 

czasach.  Świętujemy nadmiar.  Musimy być najlepsi, najszybsi, najbogatsi, najmądrzejsi, 

najpiękniejsi.  Umiarkowanie uczy nas, jak znaleźć środkową karę.  

ODKRYWANIE KARTY Na tej karcie widzimy młodego Hindusa zaangażowanego w praktykę 

oferowania słońcu wody w ramach porannych kąpieli rytuał.  Ten obrzęd, praktykowany przez 

Hindusów od tysięcy lat, nawiązuje do elementarnego małżeństwa ognia i wody.  Kiedy rytuał 

oczyszcza i równoważy wielbiciela, pozwala mu rozpocząć dzień z głębokim poczuciem 

równowagi.   

 

15- DIABEŁ. 

KORESPONDENCJE: Koziorożec  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Spotkanie ze swoim cieniem, egoizmem, brakiem miłości, ceną, którą 

płacisz i ceną, którą zmuszasz innych do zapłacenia za siebie (-): Zaprzeczanie lub ignorancja 

czegoś złego, co się dzieje, pozwalanie  Zło stało się  

ZNACZENIE W rozprzestrzenianiu Diabeł może poruszać się na dwa sposoby: zmusza cię do 

zbadania, czy jesteś ofiarą, czy sprawca.  Czy w twoim życiu jest diabeł, który cię przykuwa i 

wysysa z ciebie całe życie, czy też jesteś diabłem dla kogoś innego?  Kto cierpi przez 

ciebie?  ODKRYWANIE KARTY W tej talii nie ma centralnej postaci demona, a karta Diabła po 

prostu pokazuje nam ofiary.  Nie można winić nowoczesnego zła jakiejś szatańskiej 

istocie;  robi to osoba obok tłumu, która w nic nie szkodzi hoy noh tylko dlatego, że masz 

niewłaściwy kolor, orientację seksualną lub przekonania.  Przywołuje się ideologię, aby to 

wszystko usprawiedliwić.   
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16- WIEŻA.   

KORESPONDENCJE: Mars  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Rewolucja, unicestwienie starego, wojna, rozbijanie więzienia, 

zniszczenie naszych struktur bezpieczeństwa (-): Udręka bez ulgi, ślepe zniszczenie  

ZNACZENIE Po przejściu przez prawdziwe doświadczenie Wieży życie już nigdy nie będzie 

takie samo.  Wieża ma dwa wymiary.  Podczas gdy dla niektórych zniszczenie wieży jest 

strasznym wydarzeniem, dla innych może to oznaczać nagle pęknięte więzienie.   

ODKRYWANIE KARTY Ta karta przedstawia dwa scenariusze.  Na pierwszym planie widać 

tłum podczas burzenia muru berlińskiego.  Kiedy ludzie skutecznie zbuntowali się przeciwko 

represjom, dało się osiągnąć ogromne poczucie sukcesu.  W tle straszny upadek wieży z 11 

września.  Po tym, co się stało, świat nie był już taki sam. Pomiędzy oboma scenariuszami 

dowiedzieliśmy się, jak to jest żyć z mocą i jak to jest żyć w strachu.   

17. GWIAZDA.   

KORESPONDENCJE: Wodnik  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Gwiazda przewodnia, odnowa, nadzieja, tęsknota za tym, co dalekie i 

wieczne, inspiracja snami (-): Pragnienie niemożliwego, Zagubienie  

ZNACZENIE Gwiazda wysyła przesłanie nieskażonej nadziei.  W najciemniejszej godzinie jest 

światło, które nas prowadzi.  Gwiazda zachęca nas, abyśmy pozwolili świecić własnemu 

światłu.  Wskazuje drogę do szczęścia i sukcesu.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia 

nocną latarnię morską pod rozgwieżdżonym niebem.  Jest latarnią światła w ciemności, 

wskazującą marynarzom drogę i przypomina nam o naszym pragnieniu dotarcia do nowych 

brzegów w naszym życiu.  Długa droga Mlecznej Drogi łukiem nad latarnią morską oznacza 

tęsknotę, która nas napędza, a której nie można zaspokoić jedynie podróżując po morzach tego 

świata.   

 

18 · KSIĘŻYC.   

KORESPONDENCJE: Ryby  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Noc, sny, koszmary, zejście w podświadomość, intuicyjne 

zrozumienie, odkrywanie swojej ciemnej strony (-): Rzeczywistość zagrożona iluzjami, głębokie 

zaprzeczanie, paranoja, choroba psychiczna, lęk przed podążaniem za snami  

ZNACZENIE  Księżyc może oznaczać, że jesteśmy działając głównie na płaszczyźnie 

intuicyjnej: instynktownie poruszamy się po ścieżkach snów z pewnością lunatyka.  Z drugiej 

strony.  Księżyc niesie również ostrzeżenie uno;  ciemny krajobraz księżycowy może być sceną 

koszmarów.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia skupisko księżycowych kwiatów pod 

ubywającym księżycem.  Księżycowe kwiaty są pięknie białe, eleganckie i mają subtelny 

zapach.  Jednak są również trujące.  Rdzenni Amerykanie używali księżycowego kwiatu jako 

rośliny inicjacyjnej, więc karta zawiera pewien aspekt zejścia do podświadomości, który może 

dostarczyć prawd, które pozwolą ci na pogardę.  

 

19 SŁOŃCE.   

KORESPONDENCJE: Słońce  

SŁOWA KLUCZOWE (+): dzień, światło, ogień, energia, rozum, jaźń, kompletność, hojność, 

jasność, optymizm, kreatywność, radość, sukces (-): płaskość, narcyzm, zaangażowanie w 

siebie ZNACZENIE Słońce  jest symbolem siły życiowej.  Oznacza ekspansję, sukces, jasność 
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świadomości i poczucie celu.  Czujemy się pobudzeni, życie przepływa przez nas i jesteśmy w 

stanie połączyć się z naszym centrum duchowym.   

ODKRYWANIE KARTY Karta Słońca jest celowym lustrzanym odbiciem karty 

Księżyca.  Słoneczniki na pierwszym planie podążają za kursem słońca po niebie, podkreślając, 

że powinniśmy się ustawić z jasnością i jasną stroną życia.  Zapewniają również odżywienie.  w 

ich nasionach, co oznacza, że dostatek dosięgnie nas, a my z kolei będziemy dzielić się 

radością, energią i miłością z innymi.   

 

20. WYROK SĄD.   

KORESPONDENCJE: Ogień  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Karma, działania i reakcje, osądzanie na podstawie własnych 

czynów, wyrzuty sumienia, konfrontacja z rezultatem swoich działań (-): Niezdolność do 

autentyczności, wychylanie się z formy dla innych ONINVIWN Osąd zwykle oznacza  że jesteś 

wezwany do swoich działań i zachowania.  Jeśli możesz żyć ze sobą i co zrobiłeś, nie ma się 

czego bać.  Z drugiej strony, jeśli masz zachowywałeś się w sposób, który jest sprzeczny z tym, 

kim jesteś, lub jeśli skrzywdziłeś innych swoimi czynami, możesz zostać poproszony o 

naprawienie krzywd z przeszłości lub radzenie sobie z wyrzutami sumienia w konstruktywny 

sposób.  ODKRYWANIE KARTY Ta karta przedstawia intymną i codzienną scenę 

sądu.  Mężczyzna kontempluje własną twarz w zbitym lustrze.  Jego wyraz twarzy jest 

ambiwalentny, jeśli chodzi o siebie.  Czy postrzega siebie jako zepsutego?  Czy jest z siebie 

dumny?  Czy potrafi spojrzeć na siebie obiektywnie?  Czy rozbił lustro, ponieważ nienawidzi 

tego, co widzi?   

 

21. WSZECHŚWIAT  

KORESPONDENCJE: Saturn  

SŁOWA KLUCZOWE (+);  Dopełnienie, kosmiczne zjednoczenie, harmonia, synergia, 

odnalezienie siebie prawdziwe miejsce w życiu, bycie jednością ze stworzeniem (-): 

zaprzeczanie swojej prawdziwej naturze i potencjałowi, poczucie zmęczenia i wyczerpania  

ZNACZENIE Wszechświat jest końcem i sumą rozwoju poprzednich kart.  Tancerka ma 

pewność, że istnieje pełna harmonia pomiędzy jej bytem, jej działaniami i światem, w którym się 

znajduje.  

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia świątynną tancerkę otoczoną surową energią i 

dynamiką manifestowanych żywiołów.  Odzwierciedlają wdzięk i łatwość jej tańca, na zawsze 

przechodząc z jednego stanu w drugi. 

 

MNIEJSZE ARKANA   

DWÓR OGNIA  

AS OGNIA  

KORESPONDENCJE: Iskra tworzenia, ogień SŁOWA KLUCZOWE Siła woli, pierwszy Jamod 

(+): Impulsy, poczucie siebie, kreatywność, sukces (-): Przecenianie własnych umiejętności, 

sprzeczne pragnienia i  brak skupienia ZNACZENIE ogień jako element wiąże się z siłą woli, 

początkami, indywidualnym poczuciem siebie i siłą fe.  Karta oznacza nadejście nowych 
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impulsów i pomysłów oraz dotyczy energii i działania. 

ODKRYWANIE KARTY Wiązany pierścień otacza migoczące płomienie przed tłem 

przedstawiającym podczerwony obraz powierzchni Słońca.  Wokół centralnego dysku 

znajdowały się mniejsze medaliony węzełkowe z podstawowym symbolem ognia, symbolami 

Marsa i Słońca oraz trzema ognistymi znakami Zodiaku.   

 

2 ognia.  DOMINACJA.  

KORESPONDENCJE: Mars w Baranie  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Walka, agresja, rywalizacja, konflikt, potrzeba potwierdzenia siebie 

(-): Konieczność zrobienia kroku baek, bezcelowa konfrontacja  

ZNACZENIE Musimy uporać się z koncepcją  władzy i przemocy w konstruktywny 

sposób.  Możemy albo zdecydujemy się poddać naszym agresywnym impulsom i zaczniemy 

walczyć ze wszystkimi, albo będziemy potrafili, być może w przyjacielskiej rywalizacji 

wykorzystajmy nasz popęd w bardziej konstruktywny sposób.  ODKRYWANIE KARTY Karta 

przedstawia walkę woli podczas pokazania dwóch ramion próbujących zmagać się ze sobą w 

celu poddania się.  Błyskawica w tle pokazuje potencjalnie wybuchowy charakter walki między 

dwiema siłami woli walczącymi o dominację.   

3 ognia.  BADANIE.   

KORESPONDENCJE: Słońce w Baranie  

SŁOWA KLUCZOWE (+): ciekawość, robienie planów, energia do stawienia czoła nowemu, 

czas na projekty i przedsięwzięcia (-): Stalling by zrobić kolejny krok, pędząc bez 

potrzeby.  ostrożne przygotowania  

ZNACZENIE Ustaliliśmy nasze zamiary i cele, a teraz zaczynamy odkrywać i wyruszać w 

kolejną przygodę.   

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia scenę z jednej z wielkich eksploracji i przygód 

ludzkości ostatnich kilku dekad.  Prom kosmiczny wyrusza w nową podróż na grzbiecie szeregu 

trzech rakiet, które służą jako zastępcze dla elementu ognia, a także jako elementarny symbol 

różdżki.   

 

4 ognia.  DOSKONAŁOŚĆ.   

KORESPONDENCJE: Wenus w Baranie  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Harmonia, równowaga, ujarzmienie nasza siła, koncentracja (): 

Samozadowolenie, niechęć do uczenia się czegoś nowego  

ZNACZENIE Osiągamy równowagę psychiczną i odnajdujemy własne centrum.  Osiągamy 

ukoronowanie długiego i żmudnego zadania.   

ODKRYWANIE KARTY Karta podkreśla zarówno poczucie równowagi, jak i dynamikę, dzięki 

projektowi żonglera ognia, który trzyma dwa metalowe wentylatory z dwoma zapalonymi 

pochodniami każdy.  Będzie musiała zastosować swoje mistrzostwo, aby utrzymać równowagę 

swoich czterech płomieni, gdy porusza się, aby wykonać swój taniec.   

 

5 ognia.  KONFLIKT.   

KORESPONDENCJE: Saturn in Leo SŁOWA KLUCZOWE (+): Wyzwanie, napięcie, impuls, 

rywalizacja, konflikt, rozwiązywanie frustracji poprzez spór (-): Bycie niechętnym do konfliktu i 

znoszenie niesprawiedliwości, problemy z gniewem  
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ZNACZENIE Nastąpi walka i konfrontacja, ale może to być zdrowy wybuch, który oczyści 

powietrze.  Stajemy w obronie siebie i potwierdzamy naszą wolę.  W niektórych przypadkach 

karta może oznaczać zdrową rywalizację i pokonywanie oporu.  

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia bojownika bankowego, który strzela pięcioma flarami 

smugowymi nad miastem.  Istnieje silny kontrast między precyzyjnie dostrojonym kawałkiem 

technologii a jej celem wyzwolenia energii i zniszczenia.  Ilustruje ambiwalencję karty.   

 

6 ognia.  ZWYCIĘSTWO.   

KORESPONDENCJE: Jowisz w Lwie  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Radość, optymizm, triumf, ukoronowanie chwały, entuzjazm, 

zaufanie, lojalność, sukces (-): Duma, próżność, przecenianie siebie, radowanie się, bycie 

zwycięzcą bez gracji  

ZWYCIĘSTWO Znajdujemy uznanie i  publiczne uznanie, kiedy jesteśmy w stanie rozstrzygać 

konflikty i traktować je jako sposób na rozwój.  Ufamy naszym umiejętnościom.   

ODKRYWANIE KARTY Maratończyk jako pierwszy przekroczy linię mety.  Unosi ręce w geście 

triumfu i uśmiecha się radośnie ze swojego zwycięstwa.  Jej wola wypchnęła ją poza momenty 

wyścigu, w których była zmęczona i wyczerpana, ale ona pokonała te wyzwania i to jest jej 

nagroda.   

 

7 ognia.  ODWAGA.   

KORESPONDENCJE: Mars in Leo  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Nie poddawać się bez walki, bohaterstwo, niewzruszenie w tym, w co 

wierzymy (-): Obłudność, walka z egoistycznych pobudek, tchórzostwo  

ZNACZENIE Weszliśmy do walki wierząc, że możemy wygrać  , ale teraz zdajemy sobie 

sprawę, że szanse są zbyt duże.  Mimo wszystko kontynuujemy niezależnie.  Prawdziwa 

odwaga nie polega na tym, by wdać się w walkę, w której mamy pewność zwycięstwa, ale na 

wytrwaniu wbrew wszelkim przeciwnościom.   

ODKRYWANIE KARTY Dwóch strażaków idzie przed siebie w ciężki i gęsty dym który spowija 

ogień, z którym walczą.  Nie widzą, jakie niebezpieczeństwa ich czekają, ale idą naprzód z 

zamiarem ratowania życia i mienia.   

 

8 OGNIA - SZYBKOŚĆ.   

KORESPONDENCJE: Merkury w Strzelcu  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Pomysły, ruch, postęp, szybka komunikacja, pomysłowe rozwiązania, 

myślenie na nogach, spontaniczność (-): Pośpiech w coś, panika lub niezdecydowanie 

ZNACZENIE Jesteśmy nagradzani serią  geniusz: myśląc błyskawicznie, czujemy się 

zainspirowani i wymyślamy genialne rozwiązania.   

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia współczesną scenę związaną z szybkością. reakcje 

ułamkowe i energia.  Osiągi zawodników zależą od delikatnej równowagi inżynieryjnej, a także 

zdolności kierowców do obsługi złożonych maszyn pod dużym ciśnieniem.  mieszanka energii, 

symbol It oraz zdolności intelektualne i fizyczne to podstawowe przesłanie tej karty.   

 

9 FIRE.  MOC.   

KORESPONDENCJE: Księżyc w Strzelcu  
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SŁOWA KLUCZOWE (+): Siła, energia, równowaga wszystkich impulsów, harmonia duchowa i 

fizyczna (-): Niezgodność z samym sobą, obawa przed sukcesem  

ZNACZENIE Nasze podświadome popędy są zgodne z naszą świadomą  przekłada się to na 

moc lub siłę.  Czujemy jedność, napęd i intuicja, które ciągną nas w tym samym 

kierunku.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia komorę przedwzmacniacza w National 

Ignition Facility w Kalifornii, która służy do zwiększania energii wiązek laserowych.  Centralny 

punkt, w którym skrapla się energia, promieniuje dziewięcioma wiązkami światła, aby odbijać 

numer karty.   

 

10 ognia.  UCISK.   

KORESPONDENCJE: Saturn w Strzelcu  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Dogmatyzm, fiksacja, problemy z autorytetem, walka o władzę, 

prawo i porządek, stłumiona agresja, struktura (-): Przesadna potrzeba kontroli, brak dyscypliny, 

niezdolność do skupienia 

ZNACZENIE Wszystkie nasze życzenia, pragnienia, impulsy i popędy stają się 

rzeczywistością.  Jesteśmy proszeni o okiełznanie naszej frustracji, sprawdzenie rzeczywistości 

i wypracowanie kompromisu między tym, czego chcemy, a tym, co jest realnie możliwe.   

ODKRYWANIE KARTY Obraz na tej karcie przedstawia leoparda przykucniętego na gałęzi w 

jego klatce z 10 stalowymi prętami wyznaczającymi jego więzienie z tyłu.  Drapieżne koty 

często kojarzą się z żywiołem ognia oraz dzikim i zaciekłym nieokiełznanym duchem.   

 

CÓRKA OGNIA  

KORESPONDENCJE: Woda Ognia  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Entuzjazm, duch, radość życia.  pasja, piękno, moc (-): Zewnętrzny 

urok i podniecenie bez prawdziwej treści, poczucie bezbronności i niepewności  

ZNACZENIE Namiętna, ciekawa, kreatywna młoda kobieta chętnie się uczy.  Ma ogromny głód 

życia, całkowicie się angażuje i łatwo ją podnieca coś intrygującego i nowatorskiego.  Może być 

niecierpliwa i szybko się nudzić, gdy ogień nowości i intensywności wygaśnie, ale spotkanie z 

nią zmieni cię.  Być może niespokojny, może wzbogacony.   

ODKRYWANIE KARTY Karta Fire court łączy nas z powrotem do miejsca, z którego po raz 

pierwszy wywodzi się popęd i świadomość homo sapiens i skąd od pierwszej iskry 

rozpoczęliśmy naszą podróż jako gatunek - Afryka.  Młoda kobieta Masajów ubrana z 

wyszukaną biżuterią z koralików spogląda na kwerenta z czujną ciekawością.  

 

SYN OGNIA.  

KORESPONDENCJE: Powietrze ognia  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Aktywność, niecierpliwość, podejmowanie ryzyka, spontaniczność, 

głód przygody, entuzjazm dla nowego projektu (-): Zbyt agresywna i lekkomyślna, nadmierna 

potrzeba uznania przez innych  

ZNACZENIE Energiczny, charyzmatyczny, ambitny i pewny siebie młody człowiek.  Uwielbia 

wyzwania, ekscytację i przygodę i potrafi być dość impulsywny.  Jeśli sprawy nie postępują w 

jego tempie, może szybko się niecierpliwić. 

ODKRYWANIE KARTY Karta kontynuuje kojarzenie żywiołu ognia z kontynentem afrykańskim i 

przedstawia młodego wojownika Masajów w tradycyjnym nakryciu głowy z koralików.  Trzyma 
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różdżkę / włócznię na prawym ramieniu.   

 

MATKA OGNIA  

KORESPONDENCJE: Ziemia Ognia  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Zmiana i wewnętrzna przemiana, niezależność, godność, empatia, 

dominacja (-): Arogancja, zaborczość, zazdrość, sarkazm, urazy, brak szacunku do siebie 

ZNACZENIE Ten potężny  , pewna siebie i niezależna kobieta zna swoje miejsce w życiu, jest 

optymistyczna, inspirująca i pełna Energia, Ona rozwija się w towarzystwie tych, których kocha i 

zaciekle ich szanuje. Jeśli zostanie rzucona wyzwanie lub zlekceważona, jej wściekłość może 

być siłą, z którą trzeba się liczyć, ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia dojrzałą masajską 

kobietę noszącą bogactwo  jej wyszukana biżuteria i ozdoby z koralików.  Patrzy na widza 

otwarcie i spokojnie, ale się nie uśmiecha.  Ktokolwiek się zbliży, będzie musiał jej udowodnić.   

 

OJCIEC OGNIA  

KORESPONDENCJE: Ogień  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Przywództwo, odpowiedzialność, entuzjazm, życzliwość i hojność 

(-);  Sztywność, tyrania, okrucieństwo, brutalność, nadmierne poszukiwanie mocnych wrażeń 

ZNACZENIE Ten potężny, pewny siebie człowiek posiada wysoki poziom prawości i 

samoświadomości.  Rozumie, jak ważne jest bycie sobą i uczciwość wobec innych.  Jako 

przywódca jest całkowicie oddany tym, którzy są mu powierzeni i zawsze gotowy do 

przewodzenia z przodu, prosząc o nic, czego sam by nie zrobił.   

ODKRYWANIE KARTY Ojciec Ognia to starszy mężczyzna.  Życie zarysowało się na twarzy 

Ojca, ale jego spojrzenie jest wyraźne, a jego doświadczenia doprowadziły go do wglądu i 

mądrości. 

 

DWÓR KIELICHÓW 

As Wody  

KORESPONDENCJI: Źródło duszy, woda  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Pełnia emocji, zjednoczenie, wiara, iluminacja, spełnienie, wolność, 

nieograniczona błogość (-): Emocje przesłaniają postrzeganie tego, co jest prawdziwe  

ZNACZENIE As Wody  kojarzy się z emocjami, intuicją, przekonaniami, zmysłowymi 

przyjemnościami i podświadomością.  Wychodzimy poza nasze własne ego i doświadczenia 

oraz reagujemy na świat i ludzi wokół nas.  To wskazuje, że mamy do czynienia z początkiem 

nowej miłości lub nowej świadomości.  ODKRYWANIE KARTY Knotworkowy pierścień otacza 

pojedynczą kroplę, tworząc zmarszczki, gdy uderza w gładką powierzchnię wody.  W tle 

widzimy zmarszczki światła słonecznego padające na płytki akwen.  Wokół centralnego dysku 

znajdują się mniejsze medaliony węzełkowe z podstawowym symbolem wody, symbolami 

Wenus i Księżyca, które są wyrównane z żywiołem oraz trzema znakami wodnymi Zodiaku.   

 

2 WODA - MIŁOŚĆ.  KORESPONDENCJE: Wenus w Raku  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Zjednoczenie, szczęście w miłości, zmysłowość, harmonia, pociąg 
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erotyczny, zaufanie (-): Zakochanie się w idei miłości, zbytnie skupienie się na pojedynczym 

związku 

ZNACZENIE Na rozkładówce ta karta oznacza szczęście w miłości, zmysłowości, harmonii i 

atrakcyjności erotycznej.  Poszukiwacz zwykle szuka spełnienia w jedności z kimś innym.  Karta 

może wskazywać na ważne, pozytywne spotkanie, które przekształca się w miłość i 

partnerstwo.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia taniec pary koników morskich w 

delikatnie kołyszącej się trawie morskiej.  Podczas krycia koniki morskie włączają się w poranne 

tańce, dopóki samica nie przekaże jaj samcowi na przechowanie i inkubację.  Kontynuują swoje 

rytuały taneczne, podczas gdy on opiekuje się dziećmi aż do narodzin.  Fakt, że spędzają tyle 

czasu na umacnianiu swojego związku, co uczyniło z nich symbol partnerstwa i 

zaangażowania.   

 

3 WODY.  OBFITOŚĆ.   

KORESPONDENCJE: Merkury w Raku  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Radość, szczęście, poczucie przebywania na łonie luksusu, komfort, 

owoce miłości (-): Wstyd prosić o pomoc, nadużywanie hojności  

ZNACZENIE Stworzenie  nowego życia, ale także wewnętrznego wzrostu i spełnienia, 

szczęścia, otwarcia się na pełnię życia, które nas otacza przez cały czas i spotkania z 

wielkodusznością i sukcesami dookoła.  ODKRYWANIE KARTY Trzy wodospady spływają po 

skalnej ścianie otoczonej bujną zielenią pokaż odżywczą i życiodajną naturę wody.  Mógłby to 

być miejsce, w którym ktoś chciałby usiąść, aby poczuć się zanurzony w naturze i pięknie.   

 

4 WODY.  KOMFORT.   

KORESPONDENCJE: Księżyc w Raku SŁOWA KLUCZOWE (+): Bezpieczeństwo, stabilność 

uczuć, sytość, domostwo, spokój, spełnienie (-): Znudzenie i niepokój, obawa przed 

emocjonalnym zranieniem  

ZNACZENIE Czujemy się pewni i stabilni oraz  mieć poczucie sytości, udomowienia i 

spełnienia.  Jednak zbyt duży spokój może również prowadzić do poczucia nudy.   

ODKRYWANIE KARTY Cztery szczenięta foki są schowane na trawiastej plaży.  Foki są 

bardzo mobilne, zwinne i świadome w wodzie, ale niezręczne i powolne na lądzie.  Czwórka 

dzieci na zdjęciu została pozostawiona przez matki polujące na morzu.  Nie mają wiele do 

roboty, ponieważ czekają na powrót dorosłych i pielęgnują je.   

 

5 WODY.  ROZCZAROWANIE.  KORESPONDENCJE: Mars w Skorpionie  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Rozczarowanie, ból, powodzenia, łzy, separacja, otrzeźwiające 

spostrzeżenia, smutek, depresja (-): Niechęć do zaryzykowania z obawy przed rozczarowaniem 

ZNACZENIE.  Skupiliśmy się na czymś, ale teraz okazało się to nieuchwytne.  Karta oznacza 

rozczarowanie, aw najgorszym przypadku rozpacz, smutek i depresja.  ODKRYWANIE KARTY 

Spodziewaliśmy się tętniącej życiem, życiodajnej płynącej rzeki, ale zamiast tego znajdujemy 

tylko mały zastój otoczony popękaną ziemią wyschniętego koryta rzeki, aw nim pięć 

wybielonych ryb.   

 

6 WODY.  SZCZĘŚCIE.   

KORESPONDENCJE: Słońce w Skorpionie SŁOWA KLUCZOWE (+): Radość ducha, 
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spełnienie życzeń, przekonanie, że wszystko ułoży się tak, jak powinno (-): Bać się odpuścić 

sobie błogości, niezdolność do cieszenia się małymi rzeczami w życiu  

ZNACZENIE Znajdujemy w nas źródło kreatywności, zadowolenia, charyzmy, sukcesu i 

umiejętności pozwolić sobie płynąć z prądem i wykorzystać synchronizację.   

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia scenę w oświetlonej słońcem fontannie, w której 

sześcioro dzieci rozkoszuje się iskrzącymi strumieniami wody holua, pluskając się.  Na 

szczęście zanurzają się w doświadczaniu żywiołu.  

 

7 WODA · ILUZJA.   

KORESPONDENCJE: Wenus w Skorpionie  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Odurzenie, rządzenie się naszymi pragnieniami, utrata 

rzeczywistości, fałszywe nadzieje i obietnice, mętny osąd (): Bycie przytłoczonym wyborami, 

strach przed stawieniem czoła faktom  

ZNACZENIE Widzimy świat zniekształcony przez nasze  pobożne życzenie.  Kierują nami 

nasze pragnienia i tracimy kontrolę nad rzeczywistością.  Niebezpieczeństwo wprowadzenia się 

w błąd jest ogromne. 

ODKRYCIA KARTY Karta pokazuje nam scenę na pustyni, gdzie warstwy rozgrzanego 

powietrza tworzą miraż siedmiu niskich wzgórz, które wydają się odbijać w jeziorze.  Ale w 

rzeczywistości nie ma wody.  Nieświadomy podróżnik mógłby ulec pokusie, aby udać się w głąb 

niegościnnego krajobrazu zwabionego czymś, czego tam nie ma.   

 

8 WODY.  ROZPACZ.   

KORESPONDENCJE: Saturn w rybach  

SŁOWA KLUCZOWE (+): zaćmienie światła, rezygnacja, melancholia, skażenie, poddanie się, 

odwrót, fatalizm, zniszczenie wartości (-): użalanie się nad sobą, udawanie, że nic się nie 

dzieje, uśmierzanie bólu narkotykiami lub inne uzależniające zachowania  

ZNACZENIE Nasz umysł staje się naszym najgorszym wrogiem, kiedy toczy wojnę z naszymi 

emocjami.  Jesteśmy uwięzieni w ciemnej nocy duszy.  Jesteśmy zagubieni i zdesperowani i 

czujemy, że wszystko, co możemy zrobić, to się poddać.   

ODKRYWANIE KARTY Żółw morski jest uwięziony w oczkach sieci rybackiej.  Wciąż walczy z 

masą linii ciągnących ją w dół, ale każda walka na powierzchnię o oddech staje się coraz 

trudniejsza, aż w końcu poddaje się z wyczerpania i utonie.   

 

9 WODY.  RADOŚĆ.   

KORESPONDENCJE: Jowisz w Rybach  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Miłość, szczęście, zadowolenie.  optymizm, zaufanie w przyszłość 

(-): Samozadowolenie, arogancja, przywiązanie, utrata wdzięczności i pokory  

ZNACZENIE Czujemy, że wszechświat i nasze w nim miejsce są jakoś takie, jakie być powinny, 

że mają sens.  Daje to poczucie głębokiej radości, bycia zjednoczonym ze 

stworzeniem.  kochać i być kochanym.   

ODKRYWANIE KARTY Delfiny to stworzenia, które wydają się instynktownie swobodnie 

obchodzić się ze swoim otoczeniem, a jednocześnie zajmują się nim w zabawny sposób.  Tutaj 

wznoszą się z głębin morskich do promieni słonecznych powyżej.   
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10 WODY.  NAPEŁNIENIE.   

KORESPONDENCJE: Mars w Rybach  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Przejście przez zenit, spokój, umiejętność odpuszczania i cieszenia 

się, posiadanie wystarczającej ilości ukończenia (-): Niezdolność do wyjścia poza obecną 

chwilę ZNACZENIE Przekroczyliśmy punkt kulminacyjny i teraz pogrążamy się w blasku 

intensywnego emocjonalnego przeżycia.  Jesteśmy gotowi puścić z 

wdzięcznością.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia widok na spokojne jezioro z 

dziesięcioma głazami w wodzie, które sumują wartość numeryczną karty.  Wody są przejrzyste i 

pozwalają zobaczyć nie tylko odbicia krajobrazu, ale także to, co znajduje się pod 

powierzchnią.  

 

CÓRKA WODY.   

KORESPONDENCJE: Woda Wody 

SŁOWA KLUCZOWE (+): Uwodzenie, iluzja, marzenie, fantazja, intuicja, powab (-): Zbyt 

wrażliwa, sentymentalna i naiwna  

ZNACZENIE Wrażliwa, rozmarzona i kreatywna młoda kobieta, która bardzo dobrze zna swoje 

uczucia i posiada  empatia i intuicja, jeśli chodzi o innych ludzi.  Kiedy jej się nie udaje, może 

wydawać się oderwana od rzeczywistości i łatwo zraniona przez trudne okoliczności 

codziennego życia.   

ODKRYWANIE KARTY Kostium Wody przedstawia osobę, która jak żadna inna opanowała 

ocean.  Ludzie pochodzenia polinezyjskiego przemierzali Pacyfik i osiedlali się wyspa za wyspą 

bez pomocy sekstansu lub kompasu.  Tutaj dziewczyna Maorysów w tradycyjnej sukience z 

piór z zawieszką w kształcie haczyka na ryby wygląda spokojnie.  

 

SYNA WODY.   

KORESPONDENCJE: Powietrze wody  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Napięcie między uczuciem a umysłem, charyzma, uzyskanie 

klarowności własnych uczuć (-): Zbyt emocjonalność i impulsywność, kłamanie, koncentracja na 

własnej przyjemności i satysfakcji ONINVEW Wrażliwa, artystyczna  a emocjonalny młody 

człowiek uwho chętnie podąża za jego natchnieniem i sercem.  Może być trochę marzycielem, 

na dobre lub na złe, i może zatracić się w fantazjach i marzeniach.  Kiedy mu się nie uda, może 

zostać poddany konfabulacji. 

ODKRYWANIE KARTY Karta kontynuuje kojarzenie żywiołu wody z mieszkańcami wysp 

Pacyfiku i przedstawia młodego hawajskiego muzyka w tradycyjnym stroju z liści, muszli i lei 

wykonanych z nawleczonych kwiatów i orzechów.   

 

MATKA WODY.   

KORESPONDENCJE: Ziemia Wody  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Wewnętrzna mądrość, intuicja, głębokie emocje, mądra kobieta i 

wiedźma (-): Bycie przytłoczonym własnymi emocjami, trudności w wyznaczaniu granic, brak 

empatii  

ZNACZENIE Kobieta, która jest bardzo w zgodzie z  jej uczucia i intuicję.  Jest współczująca i 

kochający innych, wspaniały słuchacz i delikatny opiekun.  Ma niesamowitą zdolność 

wyczuwania prawd o innych, a jej przeczucia zwykle okazują się wiarygodne. 
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ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia uśmiechniętą Maoryską kobietę ze wzorem mau 

moko na brodzie.  Trzyma w ręku książkę o tradycyjnej sztuce tatuażu Maorysów.  Na szyi nosi 

srebrny wisiorek z paproci koru, symbolizujący nowe życie, siłę, wzrost i pokój.   

 

OJCIEC WODY  

KORESPONDENCJE: Ogień Wody SŁOWA KLUCZOWE (+): Uraz, współczucie, zdobywanie 

mądrości poprzez cierpienie, równoważenie woli i instynktu (-): Zmienne emocje i pragnienia,  

nadmierna bierność, uczucie odrętwienia i braku dotyku  

ZNACZENIE Mężczyzna dojrzały emocjonalnie.  Jest świadomy własnych uczuć i dostosowuje 

się do nich, co czyni go mądrym doradcą, mentorem i doradcą.  Jego współczucie dla innych 

pomaga mu jako uzdrowicielowi i nauczycielowi.   

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia maoryskiego wojownika z twarzą ozdobioną 

skomplikowaną linią mau moko.  Nosi tradycyjny płaszcz z piór i wisiorek toki z zielonego 

kamienia, co daje mu autorytet wodza. 

 

DWÓR POWIETRZA  
As Powietrza  

KORESPONDENCJE: Podstawy świadomości, powietrze SŁOWA KLUCZOWE (+): 
Zrozumienie, zrozumienie, jasność, obiektywizm, zdolności poznawcze, decyzja, stosunek, idee 

i koncepcje (-): Nieufność emocjom, utknięcie w trybie analizy / paraliżu  
ZNACZENIE Element  of Air oznacza myśli, pomysły, koncepcje i sposób, w jaki podejmujemy 

decyzje.  As reprezentuje pierwszy błysk świadomości, moment powstania idei lub 
myśli.  Jesteśmy w stanie zobaczyć logiczną drogę naprzód.   

ODKRYWANIE KARTY Na karcie centralny węzeł otacza widok z lotu ptaka huraganu 
wirującego wokół centralnego oka.  Tło karty przedstawia chmurny pejzaż i mniejsze medaliony 
z plecionki z elementarnym symbolem powietrza, symbolami Merkurego i Jowisza oraz trzema 

znakami zodiaku.   
 
 

2 POWIETRZA RÓWNOWAGA KORESPONDENCJE: Księżyc w Wadze  
SŁOWA KLUCZOWE (+): Myślenie dualistyczne, harmonia poprzez zrozumienie, 

rozwiązywanie różnic, spokój, równowaga, sprawiedliwość (-): Brak kontaktu z emocjami, 
zwlekanie, zaprzeczanie czemuś  - 

ZNACZENIE został już rozwiązany.  Możesz mieć w głowie dwa pomysły i jeszcze nie 
zdecydować, który z nich przyjmiesz.  Logiczne równanie bez ODKRYCIA KARTY Karta 

przedstawia dwa tańczące żurawie.  Każdy ptak jest intensywnie świadomy siebie nawzajem, 
dopasowując skomplikowane kroki i ruchy, aby uzyskać pełną synchronizację.  Występuje 

kontrast między pozornie zamarzniętym i statycznym krajobrazem, a jednocześnie zwierzęta są 
intensywnie żywe i dynamiczne.  

 
3 POWIETRZA.  SMUTEK.   

KORESPONDENCJE: Saturn w Wadze  
SŁOWA KLUCZOWE (+);  Smutek, łzy, zranienie, bezradność, słabość, ból, rozczarowanie, 
tortury (-): Niezdolność do radzenia sobie z zranieniem, użalanie się nad sobą, tkwienie w 

smutku ONINVAW Odczuwamy ból z powodu konieczności przezwyciężenia starych i 
wygodnych zachowań lub ich zniszczenia również oznacza zdradę lub może być dla nas.  Karta 
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złamała zaufanie lub bolesna prawda.  ODKRYWANIE KARTY Karta odwołuje się do 
tradycyjnego motywu trzykrotnie pchniętego nożem serca jako tatuażu na ramieniu 

strzelającego narkomana.  To pokazuje niebezpieczeństwo związane z tą trudną kartą: że 
często unikamy bólu koniecznego żalu, odrętwiając się zamiast przechodzić przez nią.   

 
4 powietrza - rozejm.  KORESPONDENCJE: Jowisz w Wadze 

SŁOWA KLUCZOWE (+): Kontemplacja, bezruch, spokój, samotność, spokój, tolerancja, 
regeneracja, wgląd (): Unikanie introspekcji, niemożność nabrania dystansu i perspektywy 

ZNACZENIE Szukamy samotności, która daje nam poczucie spokoju i oferuje nowe, często 
intuicyjne  spostrzeżenia.  Nasze myśli są w równowadze, co pozwala nam badać nowe 

pomysły z poczuciem dystansu i tolerancji.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia cztery 
rozmnażające się albatrosy na kopcach gniazd.  W ich koloniach wszystkie gniazda są 

rozmieszczone w równych odległościach, aby ptaki nie mogły dosięgnąć się ostrymi 
dziobami.  Musimy wycofać się w miejsce spokoju, aby rozwijać nasze pomysły we własnym 

tempie.  
 

5 powietrza.  POKONANIE.   
KORESPONDENCJE: Wenus w Wodniku  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Upokorzenie, bierne znoszenie, uświadomienie sobie ograniczeń, 
strata, strach, zawstydzenie, zdrada (-): Brak rozpoznania destruktywności własnych pomysłów  

ZNACZENIE Rzeczy, które trzymaliśmy mocno w naszych umysłach i  na których 
zbudowaliśmy racjonalność naszych działań i nasz wizerunek własny okazuje się 

zawodny.  Więc prawie czujemy się, jakbyśmy zostali przeklęci.  ODKRYWANIE KARTY Karta 
przedstawia pająka owijającego szarańczę uwięzioną w jej sieci.  Cztery kolejne pechowe ofiary 

utknęły w lepkich jedwabnych pasmach otaczających go.  O ile byśmy chcieli, możemy nie 
wydostawać się z mentalnej sieci, którą utknęliśmy wokół siebie.   

 
6 AIR.  WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI.  KORESPONDENCJE: Merkury w Wodniku  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Nauka, poszukiwanie prawdy, zrozumienie, wgląd, inteligencja (-): 
Słabości lub martwe punkty, nieufność, cynizm ZNACZENIE Poszukujemy prawdy i dążymy do 

obiektywizmu, wysokość, która staje się mierzalna i zrozumiała właśnie dzięki oddzieleniu 
obserwatora od obserwowanego.   

 
7 POWIETRZA - Oszustwo.   

KORESPONDENCJE: Księżyc w Wodniku  
SŁOWA KLUCZOWE (+): Przebiegłość, naiwność, głupie zaufanie, spryt, uwodzenie, sztuczki 

(-): Bycie nieufnym wobec innych, niechęć do ujawniania się czystych  
ZNACZENIE Jeśli pozwolimy iluzjom przeszkodzić naszemu racjonalnemu umysłowi,  czujemy 

się oszukani.  Ta karta działa w obie strony: może albo oznaczać, że wpadamy w sidła w 
naszych własnych małych, podstępnych kłamstwach i spiskach, albo że inni chcą nas zwodzić. 

ODKRYWANIE KARTY Kukułki nie budują własnych gniazd.  Zamiast tego samica szuka 
gniazda określonego gatunku ptaków i składa tam swoje jajo.  Zwykle pisklę kukułki wykluwa 

się przed swoim przyrodnim rodzeństwem, a nieświadome ptaki rodzicielskie są nakłaniane do 
karmienia go zamiast własnych piskląt.  

 
8 POWIETRZA - INTERFERENCE.  KORESPONDENCJE: Jowisz w Bliźniętach SŁOWA 
KLUCZOWE (+): Niepokój, bycie zmotywowanym, wielorakie zainteresowania, zbyt wiele 

wyborów, nerwowość, mania, niezdolność do koncentracji (-): Zwlekanie, bycie w pułapce z 
góry przemyślanych pojęć, niezdolność do przyjmowania rad od innych 

ZNACZENIE Po prostu nie możemy pozostać przy jednym zadaniu, zamiast tego jesteśmy 
wciągani w wielu kierunkach i niewiele osiągamy.  haeny Odwrócenie uwagi może nie zawsze 
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pochodzić z wnętrza, ale od ludzi, którzy czują się skazani na udzielanie niezamówionych 
porad.   

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia jastrzębia nękanego przez grupę ośmiu wron, które 
nurkują, aby odwrócić jego uwagę i odciągnąć od ofiary i wydostać się ze swojego 

terytorium.  Cel łowcy zostaje pominięty, ponieważ musi unikać swoich napastników.   
 

9 POWIETRZA - OKRUTY.  
KORESPONDENCJE: Mars w Bliźniętach SŁOWA KLUCZOWE (+): Koszmary senne, 

poczucie winy, irracjonalny strach, wstyd, przerażenie, nędza, nienawiść, rozpacz, cierpienie 
(-): Nadmierne myślenie, paranoja, bycie uwięzionym we współzależnym związku, 

samookaleczenie ZNACZENIE Tłumimy, projektujemy, cofamy się, karamy siebie lub 
innych.  Krótko mówiąc, pokazujemy wszystkie typowe mechanizmy obronne głęboko zranionej 
psychiki.  Jeśli wyciągniemy tę kartę, wiadomość jest trudna, ale nie możemy uniknąć naszego 

strachu, wstydu i nieszczęścia.   
ODKRYWANIE KARTY Karta podkreśla okrutne i destrukcyjne aspekty proporcji, która na 

obrazie rozciętego szczura utrzymuje się niezależnie od cierpienia i potrzeb innych.  Odcięcie 
czegoś na części pozwoli ci poznać wewnętrzny skład zwierzęcia, a wgląd może nawet 

pozwolić ci zrobić coś dobrego, ale poświęcisz coś w tym procesie.  
 

10 POWIETRZA.  ZNISZCZENIE.  KORESPONDENCJE: Słońce w Bliźniętach SŁOWA 
KLUCZOWE (+): Koniec, separacja jako akt wyzwolenia, pożegnanie, przemiana, ruina, śmierć 

(-): Niezdolność do wyjścia z toksycznej sytuacji, powtarzanie tego samego destrukcyjnego 
wzoru  

ZNACZENIE Ta karta  oznacza, że widzimy rzeczy takimi, jakimi naprawdę są - bez myślenia 
życzeniowego, bez złudzeń, bez nadziei.  Doszliśmy do końca, czy to w pracy, w związku, czy 
w sprawach osobistych.  Teraz musimy podjąć świadomą decyzję, aby ponieść konsekwencje.   

ODKRYWANIE KARTY Karta pokazuje zarówno surową, niszczącą siłę tego arkusza, jak i 
poczucie, że to katharsis jest konieczne dla nowego początku.  Dziesięć sępów pożera zwierzę, 

które padło na sawannie.  Świadczą cenną usługę, usuwając szkodliwe szczątki zwłok.   
 

CÓRKA POWIETRZA  
KORESPONDENCJE: Woda Powietrza  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Impulsywność, samorealizacja, psoty, bunt, odnowa, duch walki (-): 
Niechęć do ustępstw, mściwość i złośliwość, psychiczne znęcanie się  

ZNACZENIE Inteligentny,  szczera młoda kobieta, która lubi psychiczne wyzwania.  Posiada 
silne poczucie dobra i zła oraz chęć przyjścia na świat, obrona tego, w co wierzy. Kiedy rzuca 

wyzwanie, może stać się pochopna i agresywna.  Ona sama mogła zostać w jakiś sposób 
zraniona i teraz znajduje się w defensywie.  ODKRYWANIE KARTY Karta łączy w sobie żywioł 
powietrza ze związanym z nim geograficznym regionem Wschodu i przedstawia młodą Japonkę 

w jedwabnej szacie, która zdejmuje katanę.  W skupieniu patrzy do wewnątrz i stoi przed 
abstrakcyjnym wzorem stylizowanych chmur.   

 
SYN POWIETRZA.  KORESPONDENCJE: Powietrze w powietrzu SŁOWA KLUCZOWE (+): 

Poszukiwanie zrozumienia i rozwiązań, zrywanie trzymających nas szybko więzi, pomysłowość, 
pokonywanie przeszkód (-): Brak odpowiedzialności, niejasne myślenie, nieufność do uczuć, 

sztuczki.  
ZNACZENIE Młody człowiek o bystrym, bezpośrednim i idealizmie.  Potrafi rozwiązywać 

problemy i uwielbia omawiać swoje pomysły z innymi.  Ma tendencję do przywiązywania wagi 
do racjonalności i nieufności wobec uczuć.  Potrafi być zawzięty w argumentacji i ma jasny i 
bezpośredni sposób komunikowania się.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia portret 

zamyślonego, młodego Chińczyka.  Spokojnie patrzy na widza z dłonią na policzku i 
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kontempluje pomysł.  Ma na sobie prosty sweter i wygląd zewnętrzny nie jest dla niego ważny.  
 

MATKA POWIETRZA.  
KORESPONDENCJE: Ziemia powietrza  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Wolność, samodzielność, inteligencja, rozum, podejście metodyczne, 
niezależność, uczciwość, rada, prawdomówność (-): Obliczanie chłodu, dystansu, arogancji, 

bycie własnym najgorszym krytykiem   
ZNACZENIE Inteligentna, niezależna kobieta.  Ma wielką jasność myśli, a doświadczenie dało 
jej spostrzegawczość i mądrość.  Skoncentruje się na uczciwości i sprawiedliwości, a nie na 

współczuciu.  Jest bezstronnym doradcą i zachowa głowę nawet w kryzysie.   
ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia portret mongolskiej tancerki w tradycyjnym 

kostium.  Podnosi rękę w wdzięcznym geście, a metaliczne akcenty jej wyszukanego kostiumu i 
nakrycia głowy nawiązują do motywów tradycyjnego stroju Mieczy.   

 
OJCIEC POWIETRZA  

KORESPONDENCJE: Ogień Powietrza SŁOWA KLUCZOWE (+): Aktywność, bystrość, chęć 
zrozumienia, strategia, oświecenie, zdolność adaptacji, spryt (-): Dwulicowość, cynizm, gry 

umysłowe, bezczynne spekulacje, brak uczuć ZNACZENIE  Człowiek z dojrzałym, łagodnym, 
analitycznym intelektem, którego używa do poszukiwania wglądu, prawdy i 

sprawiedliwości.  Komunikuje się jasno i bezpośrednio, z zawodowym dystansem.  Jest 
asertywny i niezachwiany w dążeniu do sprawiedliwości.  ODKRYWANIE KARTY Karta 

przedstawia portret starego Chińczyka, który wydaje się być zamyślony, gdy przykłada rękę do 
twarzy.  Metalowy łańcuszek, który nosi na szyi, łączy jego garnitur z tradycyjną zbroją mieczy. 

 

DWÓR ZIEMI  
As Ziemi  

KORESPONDENCJE: Korzenie materii, Ziemia SŁOWA KLUCZOWE (+): Posiadanie, 
bogactwo, władza, sukces, pięć zmysłów, zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne (-): 

Nadmierne skupienie się na światowym sukcesie, chciwości, chciwości, chorobie ONINVEW 
Karta jest prawidłowa  dla naszych własnych zasobów osobistych, naszego ciała, dóbr 

materialnych, talentów, pracy i kariery.  Zachęca nas do położenia realistycznych podstaw dla 
naszych planów i poszukiwania materialnych oznak nowego trendu lub wydarzenia. 

ODKRYWANIE KARTY Knotworkowy pierścień otacza otwartą kryształową geodę, która 
symbolizuje aspekt bogactwa elementu, a także jego niezmienność skalistą.  Na zewnątrz 

pierścienia widzimy teksturę wysuszonej gliny. Mniejsze medaliony z węzłami przedstawiają 
elementarny symbol ziemi, symbole Ziemi i Saturna oraz trzy znaki ziemskie Zodiaku.   

 
2 ZIEMI - ZMIANA.   

KORESPONDENCJE: Jowisz w Koziorożcu  
SŁOWA KLUCZOWE (+): Moc przeciwieństw, wieczny krąg, yin-yang, elastyczność, 

polaryzacja, transmutacja (-): unikanie ryzyka, stracone szanse, strach przed zmianą.  zajęty 
pracą 

ZNACZENIE: Karta skłania nas do uświadomienia sobie, że wszystko ma dwie strony i do 
porzucenia jednej perspektywy.  Do życia najlepiej podchodzić z pewną elastycznością i 

beztroską postawą.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia drzewo w krajobrazie 
zdominowanym przez zimę po lewej stronie i lato po prawej stronie.  Drzewo ewoluowało 
doskonale, aby podążać za cyklem pór roku, tak jak karta zachęca nas do zmiany naszej 

drugiej natury.   
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3 ZIEMI · PRACA 
KORESPONDENCJE: Mars w Koziorożcu  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Manifestacja, realizacja, obowiązek, rozwój, wzrost, postępy, wzrost 
materialny, tworzenie(-): Uczucie apatii lub rozproszenia, niemożność skupienia się na celu, 

lenistwo, wypalenie  
ZNACZENIE Teraz, gdy mamy materiały do pracy, pracujemy.  W pewnym sensie karta uczy 

nas akceptacji ograniczeń naszej fizycznej egzystencji, a następnie podjęcia próby ich 
przekształcenia i jak najlepszego ich wykorzystania.   

ODKRYWANIE KARTY Pszczoły symbolizują oddanie pracy i mistrzostwo.  To architekci, 
tancerze, zbieracze nektaru i pyłku, pielęgniarki i zaciekli obrońcy swojego ula.  Ciepła słodycz 

ich miodu bogato łączy je z żywiołem ziemi.   
4 ZIEMI.  STABILNOŚĆ.   

KORESPONDENCJE: Słońce w Koziorożcu 
SŁOWA KLUCZOWE(+): Moc, bezpieczeństwo, fiksacja, dopełnienie ziemskiej władzy, status, 
wpływy, struktura(-): Obsesja bezpieczeństwa, niechęć do podejmowania ryzyka, zamykanie 
się ZNACZENIE Jeśli kiedykolwiek chciałeś zostawić ślad na materiale  świecie, ta karta da ci 

tę szansę.   
ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia grupę czterech starożytnych drzew 

figowych.  Zakotwiczeni w ziemi nie mają swobody wyrwania się z ziemi i odejścia, ale ich 
bezpieczeństwo jest wyborem organie.  Ich pnie mogą być stabilne, ale ich gałęzie będą nadal 

poruszać się z wiatrem i nie przestaną rosnąć i zmieniać się.  
 

5 ZIEMI.  DRĘCZYĆ.  KORESPONDENCJE: Merkury w Byku SŁOWA KLUCZOWE (+): 
Kryzys, potrzeba, bankructwo, pov.  cierpienie, strata, lęki, brak celu, zniszczenie formy (-): 

Bycie uwięzionym w poczuciu nędzy i bezradności, paraliżowanie.  
ZNACZENIE Jesteśmy istotami materialnymi i jeśli zostaniemy pozbawieni naszego 

podstawowego pożywienia lub poczucia bezpieczeństwa, odczuwamy ból.   
ODKRYWANIE KARTY Obraz przedstawia seenę, w której cała agencja i fizyczne 

bezpieczeństwo są odbierane kwerentowi.  Małpa rezus zostaje unieruchomiona na stole 
laboratoryjnym naukowca.  Nie może się uwolnić będzie musiał znosić wszelkie zaplanowane 

dla niego eksperymenty.   
 

6 ZIEMI.  SUKCES.   
KORESPONDENCJE: Księżyc w Byku  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Pokonywanie kryzysu, sukces materialny, osiągnięcia, optymizm (-): 
Rozczarowanie rezultatami, utrata wdzięczności i szczodrość  

ZNACZENIE Karta kojarzy się z harmonią i pełnią, bogactwem i spełnianiem 
życzeń  .  Osiągamy nasze cele, a wydarzenia wydają się działać na naszą korzyść.   

ODKRYWANIE KARTY R. dotarł na szczyt, oferując im spektakularny widok na pokryte 
śniegiem szczyty wokół nich.  Są związani liną, aby pokazać, że grupa sześciu alpinistów ma 

ich osiągnięcie było pracą zespołową.   
 

7 ZIEMI.  NIEPOWODZENIE.  KORESPONDENCJE: Saturn w Byku  
SŁOWA KLUCZOWE (+): Pustka, rezygnacja, strata, nieszczęście, niedola (-): Pośpiech w coś 

bez przygotowania, oczekiwanie porażki ZNACZENIE Podejście do projektu z błędnymi 
założeniami i nierealistycznym spojrzeniem spowoduje  tylko jedno: porażka.  Po wylosowaniu 
ta karta przygotuje cię na coś złego.  ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia motyw dłoni 
zwalniającej szyjkę rozbitej szklanej butelki.  Sześć kolejnych leży na ziemi.  Entropia odsuwa 

nasze kreacje od trudów stany organizacji do chaosu.   
 

8 ZIEMI.  OSTROŻNOŚĆ.   
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KORESPONDENCJE: Słońce w Pannie  
SŁOWA KLUCZOWE (+): Przejrzystość dzięki organizacji i strukturze, wgląd w szczegółowe 

powiązania, planowanie (-): Analiza / paraliż, zejście na bok, utknięcie w rutynie  
ZNACZENIE Jesteśmy w stanie ustanowić harmonię z  nasze otoczenie poprzez wgląd i 

świadomy wysiłek.  Jesteśmy gotowi poczekać, aż rozwój wypadnie w naturalny sposób, aby 
pracować raczej z naszymi możliwościami niż przeciwko nim.   

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia stado ośmiu słoni podążających za matriarcha na 
wytartej ścieżce.  Zwierzęta wykazują celowy i oparty na wiedzy sposób interakcji ze swoim 

środowiskiem, aby odnieść sukces.   
 

9 ZIEMI.  ZDOBYĆ.   
KORESPONDENCJE: Wenus w Pannie  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Zadowolenie, bezpieczeństwo, przypływ szczęścia, wzrost, wzrost 
(-): Nadmierne skupienie się na korzyściach materialnych, pokusa sukcesu ZNACZENIE Karta 
inspiruje nas do rozwoju i próbowania więcej niż my  kiedykolwiek uważaliśmy, że jesteśmy do 
tego zdolni, ponieważ instynktownie wierzymy, że znajdziemy to, czego potrzebujemy. W jakiś 

sposób wydaje się, że wszechświat rozpoznaje naszą szczerość i reaguje życzliwie.  
BADANIE KARTY Ogrodnik trzyma w poplamionych brudem, szorstkich rękach młode drzewko 
z dziewięcioma liśćmi gotowymi do sadzenia w ziemi.  Dokłada wszelkich starań, jakie może, 

ale wtedy będzie musiał polegać na naturze, aby dokończyć swoją pracę.  
 

10 ZIEMI.  BOGACTWO.   
KORESPONDENCJE: Merkury w Pannie  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Solidność, bezpieczeństwo, mocne fundamenty, zewnętrzne i 
wewnętrzne bogactwa, satysfakcja, skarby (-): Bycie uwięzionym przez bogactwo, nudy, leniwy 

i znudzony  
ZNACZENIE żniwa wszystkich  zbierać aspiracje i wysiłki, a to dobrze.  Jest to nie tylko 

związane z zewnętrznym sukcesem i bogactwem, ale także oznacza poczucie wewnętrznego 
bogactwo, poczucie dojrzałości i bezpieczeństwa w tym, kim jesteśmy.   

ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia małą sadzonkę Dziewiątki Ziemi wyrosłą do pełnej 
dojrzałości i zapewniającą obfite plony.  Dziesięć gęstych kiści winogron zwisa między liśćmi 

starej, sękatej winorośli, która jest mocno zakorzeniona w ziemi.   
 

CÓRKA ZIEMI 
KORESPONDENCJE: Woda Ziemi  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Miłość, ciepło, ochrona, przebywanie w zgodzie z naturą, 
odpoczynek w sobie, troska.  wzrost (-): Samozadowolenie, lenistwo, pobłażanie, zwlekanie  

ZNACZENIE Ta młoda, praktyczna, przyziemna kobieta jest niezawodna, stabilna i zdolna do 
realizacji jej planów.  Jest pracowita, skupiona i rozważna, bardzo zgrana z naturą i własnym 

ciałem oraz jego potrzebami.  Wykonuje pracę, którą może wykonać rękami.   
ODKRYWANIE KARTY Ta karta łączy element ziemi z Północą oraz z ludźmi, którzy w całej 

historii prawdopodobnie wykazywali największe zainteresowanie materialnym 
wszechświatem.  Młoda kobieta rasy białej o gęstych, splątanych włosach uśmiecha się do 

widza.  Nosi mały naszyjnik z liści miłorzębu, a za nią abstrakcyjny wzór przypominający słoje 
drewna lub kamień.   

 
SYN ZIEMI.   

KORESPONDENCJE: Powietrze w Ziemi 
SŁOWA KLUCZOWE (+): Poświęcenie, koncentracja, wytrzymałość, wytrwałość, rzetelność, 

praca, skupienie na celu (-): Upór, nieelastyczność, brak skupienia  
ZNACZENIE Spokojny i praktyczny młody człowiek.  Jest stabilny i niezawodny i rzadko zbacza 
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ze swojej ścieżki, gdy zdecyduje się na jakiś sposób działania.  Potrafi zręcznie posługiwać się 
rękami i zwraca uwagę na szczegóły.  Nie radzi sobie dobrze z sytuacjami kryzysowymi lub 

zmianami w ostatniej chwili, które wymagają elastycznego podejścia.  ODKRYWANIE KARTY 
Syn Ziemi patrzy spokojnie i wytrwale na widza.  Jego dość skrupulatne ubieranie się pokazuje, 

że przykłada wagę do materiału i własnego wyglądu.  
 

MATKA ZIEMI  
KORESPONDENCJE: Ziemia na Ziemi  

SŁOWA KLUCZOWE (+): Bezpieczeństwo materialne, połączenie ze wszystkimi formami życia, 
realizm, ochrona tego, co masz (-): Uzależnienie, lenistwo, chciwość, niewrażliwość na 

potrzeby innych  
ZNACZENIE Rodzaj  - serdeczna, przyjazna i troskliwa kobieta.  Jej doświadczenia uczyniły ją 

pragmatyczną i nauczyły zdrowego rozsądku, ale nie stała się cyniczna.  Jest spokojna i 
praktyczna i chętnie opiekuje się innymi.  Zadba o to, by jej podopieczne były ciepłe, wygodne i 

dobrze odżywione.   
ODKRYWANIE KARTY Karta przedstawia starszą kobietę.  Na jej twarzy widać doświadczenia 

długiego życia.  Ona daje widzowi 
życzliwy uśmiech i łatwo mogłaby być czyjąś ulubioną ciocią lub babcią.   

 
OJCIEC ZIEMI  

KORESPONDENCJE: Ogień na Ziemi  
SŁOWA KLUCZOWE (+): Wytrzymałość, niezawodność, siła, cierpliwość, konserwatyzm, 

posiadanie, porządek i struktura, realizm (-): Nietolerancja, zazdrość o sukces innych, utrata 
dóbr materialnych  

ZNACZENIE Praktyczny, ostrożny  i ostrożny człowiek.  Ma jasne zrozumienie swoich talentów 
i zdolności oraz tego, jak skutecznie je zastosować.  To pozwoliło mu odnaleźć swoje miejsce w 

życiu.  Lubi swoje osiągnięcia, ale lubi też dbać o ludzi blisko niego.   
ODKRYWANIE KARTY Widzimy starszego mężczyznę w prostym, ulicznym ubraniu.  Patrzy na 
widza z życzliwym uśmiechem.  Jest bezpretensjonalny i przystępny, a swój sukces zbudował 

na swoich doświadczeniach. 
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