    Nevíme, za jakých okolností, za jakým účelem a kde vznikl
původní Tarot, existuje však několik teorií, o nichž bylo napsáno
mnoho moudrých knih. První zmínky o Tarotu pocházejí ze 14. sto
letí, nedochoval se nám ale žádný návod, který by objasňoval jeho
funkci nebo účel. Veškeré tarotové teorie vznikají až od 18. století
a stále se vyvíjejí, dokonce se používají v novodobé psychoanalýze.
Funkcí Tarotu je několik. Tou nejznámější a nejpoužívanější je
nahlížení do budoucnosti, ale tím nejdůležitějším, nejkrásnějším
a nejtajemnějším účelem Tarotu je sebepoznání.
    Svatojanský Tarot je můj vlastní pohled na tento nádherný
fenomén. Inspirace je zřejmá – prastarý středověký Marseillský tarot
se svou přímočarou jednoduchostí, prostotou a čistotou vyjádření.
    Tarot je rozdělen na Velkou a Malou arkánu. Velká arkána
čítá 22 karet a představuje archetypální symboly a situace, jako jsou
například narození, smrt, osvícení, růst, přeměna, láska, zkrátka velké
věci. Ochranné karty jsou tři – Velekněz, Velekněžka a Hvězda.
Tyto tři karty zaručují příznivý vývoj a pozitivní zakončení všeho,
nač se ptáme.
   Karet Malé arkány je 56 a ukazují na lidské chování
a aktuální okolnosti a děje. Malá arkána se dál dělí na barvy – žezla,
poháry, mince a meče a na dvorní karty – Kluky, Rytíře, Královny
a Krále. Žezla jsou symbolem světla, energie, ohně a mužské síly,
přinášejí světlo ducha do hmotné tmy. Reprezentují tvůrčí osoby,
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upřímné a opravdové. Kalichy představují vodu, krev, podvědomí,
emoce, lásku a štěstí. Jejich funkce je vnímavá, pasivní, ženská.
Mince jsou obrazem materiálního světa, země, vlastnictví, stability
a spolehlivosti. Manifestují různé energie v hmotném světě. Meče
symbolizují vzduch, dech, mysl a rozum. Jsou symbolem vznešenosti,
moci a rytířství, ale i smrti a bolesti.
    V dvorních kartách Malé arkány pouze Králové a Královny
mohou představovat skutečné osoby, Rytíři a Kluci představují jen
směr, kokrétní situace a vlivy.
   3 Způsoby vykládání karet
    Je mnoho způsobů, kterými můžete karty vyložit, jsou různě
složité a mají různé interpretace. Známé jsou například výklady zvané
Šalamounova pečeť, Tajemství Velekněžky, Pyramida, Keltský kříž
nebo starý cikánský výklad.
    Nejjednodušší, nejsrozumitelnější a zároveň nejsdělnější jsou
však dva způsoby – dva kříže.
   4 Co mě čeká a proč?
1. karta – hlavní charakter situace nebo podstata odpovědi
2. karta – minulost, z tohoto výchozího bodu vzešla tato situace
3. karta – výsledek, směřování do budoucnosti
4. karta – nepostižitelný záměr „shora“, nadstavba
5. karta – základ, na kterém situace stojí, skryté příčiny
4
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    4 Co je teď důležité, jak se mám v této situaci zachovat?
1. karta – o to jde, základ situace, podstata otázky, výchozí bod
2. karta – toto není nyní důležité, tím se nezabývejte, toho není třeba
se bát, to prozatím nechte stranou
3. karta – tento směr je správný, to je v současné chvíli důležité, na
to musíte brát zřetel, toto konejte
4. karta – výsledek, sem se ubírá vaše cesta, brzká budoucnost,
obvykle v horizontu kratším než dva měsíce
3
4

2
1

    K výkladu přistupujte s čistým srdcem, beze strachu, ale také
bez přehnaného očekávání. Podřiďte se tomu, co vám karty říkají,
a nechtějte je přechytračit. Pokud výkladu neporozumíte, není to
chyba karet, ale vašeho postoje, zkuste karty odložit a zeptat se znovu
až za nějaký čas. Nikdy nevykládejte karty víckrát než dvakrát po
sobě na jednu otázku, odpověď, kterou chcete slyšet, si nevynutíte.
Pokuste se v klidu přemýšlet o kartách, které vám vyšly. Často je lepší
stručný, ale výstižný popis skutečnosti, kterou karty symbolizují, než
nekonečné odstavce a velké množství často protichůdných informací,
jež nás spíše zmatou.
    Poznání by k vám mělo přijít jako šíp z nebe, nemělo by být
klopotně hledáno a složitě rozplétáno z mnoha slov. Mělo by být jasné
a jednoznačné – nebraňte se mu.
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   4 blÁzEn
Přistupujte ke všemu s otevřenou myslí a nenechte se zmást
pošetilostí davu.
   Karta Blázen se nazývá také Divoká karta, nemá číslo.
Představuje Počátek i Konec, symbolizuje propojení šílenství a sva
tosti, pošetilosti a moudrosti, je spojením mužského a ženského
principu. Je to symbol prastaré úcty k potulnému svatému bláznu.
Tato karta nám říká, že myšlením nedojdeme ke spasení, rozum nás
zavádí do slepé uličky a klame. Blázen je nejbližší lidská podoba
Boha, je obrazem dítěte v nás, opravdovosti, upřímnosti, nevinnosti,
tvořivosti a zvídavosti. V bibli se píše: „Pokud se neobrátíte a nebudete
jako děti, nevstoupíte do království nebeského.“ Blázen představuje
radost, optimismus, čistotu
srdce, ale také nedostatek
kázně a zodpovědnosti.
    Celá karta je pikto
grafem kreativního světa. Pes,
jenž je zvířetem stojícím na
rozhraní mezi tímto a oním
světem, se snaží bezstarost
ného šaška zadržet na jeho
cestě a trhá mu kalhoty. Pád
do propasti je ale nevyhnu
telný, v ní se nám otevírá svět
nekonečného tvoření. Blázen
drží v ruce hůl, která je nosi
telkou životní síly.
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   i 4 MÁg
Nezneužívejte slabosti druhých a nenechte ani ostatní, aby zne
užívali vás.
   Karta mág představuje sebevědomí, bystrost, šikovnost
a aktivitu. Hlavním rysem této karty je kreativita, zručnost
a diplomacie. Činorodý Mág má sklon k drzosti a sobectví, nemá
předsudky a často ani svědomí, výborně se vyjadřuje a snadno
ovlivňuje druhé, má rychlé myšlení a umělecké sklony. Jeho kouzelná
hůlka je nositelem demonstrované energie. Je to Syn – idea Otce se
v Mágovi manifestuje činem.
    Na kartě je vyobrazen Mág u stolu plného kejklířského
náčiní. Můžeme si všimnout všech čtyř symbolů – barev Malé arkány:
mince jako symbol bohatství
a blahobytu, meč jako nositel
tajuplných sil a moci, pohár
jako symbol života i hole,
která je důležitou rekvizitou
s kouzelnou mocí.
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   ii 4 vElEKNĚžkA
Vaše upřímná snaha bude odměněna hlubokým poznáním.
   Karta velekněžka představuje naše lepší Já, je sym
bolem vnímavosti, mlčenlivosti, meditace a tajemství.
    Z Velekněžky vyzařuje ušlechtilá shovívavost, dobrota, víra
a přátelská láska. Je čistým rozumem s ženskými aspekty intuice
a empatie, je prostá všech vášní a bouřlivých emocí, je chladná a mírná.
Je to panenská lovkyně Artemis, která však loví beze zbraně, jen
za pomoci kouzel a čar. Symbolizuje nevědomou sílu, předtuchu
a nevysvětlitelnou, ale hlubokou jistotu. Právem je jednou ze tří
ochranných karet Tarotu. Důstojná žena, která je vyobrazena na
této kartě, má na hlavě papežskou korunu a v klíně otevřenou knihu.
Kniha je atributem Krista
a apoštolů a je naplněna ta
jemnou silou.
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   iii 4 císařovna
Nepřeceňujte hmotný svět, ale ani jej nepodceňujte.
   Císařovna je kartou přírodních zákonů, je kartou
Matky Země. Představuje pasivní sílu, pravý ženský princip,
ženu jako takovou, mateřskou lásku, domov a bezpečí, humanitu
a dobročinnost. Tato karta symbolizuje nevyčerpatelný pramen
života, schopnost přetvořit energii v něco hmotného, věčný koloběh
života a bolest zrodu.
    Na kartě vidíme ženu – vládkyni – s atributy moci na trůnu:
korunou jako symbolem úzkého spojení s Bohem, štítem, znakem
nezranitelnosti a bezpečí, a žezlem s jablkem jako symbolem moci
a důstojenství. Orel na štítu je prastarým vladařským symbolem.
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