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Przedmowa

Pomysł stworzenia tej książki był genialny. Napisana jest prostym 
i zrozumiałym dla każdego językiem. Nie ma w interpretacji kart 

tarota zakazów, natomiast są „drogowskazy” – rady. Możemy skorzy-
stać z nich, gdy stoimy na rozstaju dróg życiowych, gdy mamy dyle-
mat: co dalej robić, którą drogą dojść do celu? Gdy się już zdecyduje-
my, wybór następnych kart podpowie nam, czego możemy się spo-
dziewać, co może nas spotkać, zaskoczyć w przyszłości. Na jaką 
ewentualność powinniśmy być przygotowani, co nam pomoże, a co 
będzie przeszkadzać.

Dla złagodzenia trudnych życiowych sytuacji autorka podała „dobre 
rady”. Bardzo często na to, co się dzieje obecnie w naszym życiu, duży 
wpływ ma nasza przeszłość, bo przyszłość jest wypadkową tego, co mi-
nęło, i teraźniejszości, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Korzystając z lektury „Tarot wskaże Ci drogę”, żadna nasza wątpli-
wość nie pozostanie bez odpowiedzi. Może nie zawsze rada będzie 
nas satysfakcjonowała – ponieważ na ogół oczekujemy odpowiedzi 
„tak” lub „nie” – ale to my mamy wolną wolę i wybór.

Autorka opracowała rozkład, w którym są trzy możliwości dla nur-
tującego nas problemu, a wyciągając kolejne karty dla danej opcji, 
możemy się dowiedzieć, co czeka nas w bliższej i dalszej przyszłości. 

„Tarot wskaże Ci drogę” to efekt pasji, pracy i ustawicznego poznawa-
nia archetypów i symboli kart tarota w odniesieniu do wielu życiowych 
sytuacji. To miłość do tarota, świata i do ludzi, którym zawsze stara się 
pomóc. Książka napisana jest z nadzieją, że dzięki „radom” dotrze do 
każdego potrzebującego, że to, co niekorzystne, można ominąć, a tym 
samym wykreować lepszą przyszłość, sukces i szczęście.

Bezgranicznie wdzięczna,
tarocistka Barbara Kmiotek

Bytom, 17 sierpnia 2017 r.
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1. Wstęp, czyli miłe złego początki

Czy można wzbogacić naszą wiedzę o zjawisku kulturowym zwa-
nym tarotem? Pewnie tak. Na świecie wielu jest znawców tarota 

i ich pracy zawdzięczamy kolejne poradniki – przewodniki po skom-
plikowanych ścieżkach rozkładów karcianych. Ostatnio namnożyło 
się nam wróżbitów, jasnowidzów, egzorcystów i przewodników po 
duchowych ścieżkach rozwoju, jak również specjalistów od uzdrawia-
nia ciał i dusz (oraz kieszeni). Wiadomo – gdzie jest popyt, tam i po-
daż, interes się kręci, wszyscy są zadowoleni.

Co nas tak pociąga w parapsychologii – i rzecz jasna – w tarocie? 
Prawdopodobnie zaglądanie przez dziurkę od klucza i dreszczyk emo-
cji związany z kosztowaniem zakazanego owocu. No bo przecież tarot 
to karty diabelskie, czyż nie?

No to skosztujmy tego owocu; wprawdzie to kosztowne, ale za to 
bezpieczne! Nic nam nie grozi, w końcu to nie my, to ta wróżka – cza-
rownica pójdzie do piekła! A my tylko sobie zajrzymy do… no właśnie, 
do czego? Do przyszłości? Do naszych wyobrażeń o niej? A może do 
pragnień…

Kiedy po raz pierwszy usłyszałam słowo tarot? Nie pamiętam. Ale 
usłyszałam: „karty diabelskie” i od razu uszy same wyciągnęły mi się 
na długość króliczych słuchów. Sąsiadka mówiła mojej mamie o wróż-
ce mieszkającej w pobliżu naszego mieszkania i tak moja dziecięca 
wyobraźnia została raz na zawsze zainfekowana bakcylem NIEZNA-
NEGO. Mijały lata, wróżka wyprowadziła się (a może umarła?), litera-
tury na ten temat w księgarniach ani na lekarstwo, kart takoż. Ale 
bakcyl krąży w krwiobiegu i czeka na sposobny moment.

W modnym i poczytnym krakowskim „Przekroju” ukazuje się cykl 
artykułów o tarocie. Pojawiają się ikonki kart tarota marsylskiego 
wraz z opisem. Uśpiony bakcyl ożył i zaczął się namnażać. A tymcza-
sem zewnętrzny racjonalny świat jedynie słusznych teorii zaczął się 
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kruszyć i rozpadać, a tarot natychmiast z tej okazji skorzystał. Wcho-
dzę sobie do księgarni i co widzę na dzień dobry? „Tarot” – autor 
Witold Suliga. Naprzód, przyszła wróżko! Do ataku!

Niestety! Pierwsza, druga, trzecia i następne szarże nieudane. Nic 
z tego nie rozumiem! Tępa jestem czy co? Całe życie czekałam na tę 
chwilę, a teraz porażka? W życiu się wróżyć nie nauczę! Chińszczyzna 
przy tym tekście to pestka! 

Tak zaczęła się moja wielka przyjaźń z tarotem. Od przegranej wal-
ki o zrozumienie czytanego tekstu. Na szczęście jedna przegrana wal-
ka nie oznaczała przegranej wojny. Uświadomienie sobie swojej tę-
poty umysłowej miało pozytywne skutki. Zrozumiałam, że potrzebuję 
nauczyciela. Ba, tylko skąd go wziąć? Pomógł mi przypadek. Zsunęły 
mi się na biurko okulary, jedno ze szkieł porzuciło oprawkę i zakoszto-
wało wolności. Musiałam opuścić „stanowisko pracy” i udać się do 
optyka (bez okularów widzę podwójnie). Po drodze zatrzymałam się 
przed wielką tablicą ogłoszeń. Daję słowo, nigdy tego nie robię, nie 
korzystam z okazji tanich zakupów z wyprzedaży („skuli gibkiego wy-
jazdu sprzedom antryj z byfyjem”)1, ale coś mnie zmusza do zajrzenia 
w karteczkę wielkości znaczka pocztowego z napisem „TAROT tel. …”. 
Przepisuję numer, ręce mi się trzęsą. Po pracy wracam do domu jak 
na skrzydłach. Telefon! Jest! Przez zaciśnięte gardło pytam: czy kurs 
już długo trwa? Och nie, zaczynamy w tym tygodniu w sobotę. Trzask! 
Ogromny kamień zsuwa mi się z serca. Idę na kurs!

Dopiero na kursie trwającym trzy lata dowiedziałam się, a ze mną 
wszyscy obecni, że książki o tarocie pisane są celowo w taki sposób, 
aby liczba tarocistów nie wzrastała równie szybko jak populacja homo 
sapiens na świecie. 
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2. Jak pokochałam tarota, 
a pomimo to nie zostałam wróżką

Kurs tarota prowadzony przez Małopolskie Centrum Jogi „Prana” 
odbywał się początkowo w Katowicach – Ligocie, a następnie 

w Krakowie przy samym Wawelu. Na kursie spotkałam wspaniałych 
ludzi, a niektórzy z nich uczynili mi zaszczyt, obdarzając swoją przy-
jaźnią. Parali się oni parapsychologią (i czynią to nadal), co dla moje-
go racjonalnego umysłu oznaczało (wtedy) hokus-pokus-marokus – 
bełkot pseudonaukowy. Moje uporządkowane życie z mocno ugrun-
towanym materializmem („życie jest formą istnienia białka”) od cza-
su bliskich spotkań z tarotem zaczęło wykazywać oznaki zmęczenia 
materiału. Na wszystkich jedynie słusznych teoriach pojawiły się rysy 
i pęknięcia trudne do zaklejenia. Zaczęłam doświadczać zjawisk trud-
nych (choć nie niemożliwych) do wytłumaczenia. Z czasem zaczęłam 
je nazywać dotknięciami nieznanego. Może niesłusznie wiążę je z ta-
rotem, ale czyż to nie nasz nauczyciel tarota ostrzegał nas, że tarot 
przyciąga różne złe energie?

Moja fascynacja tarotem rosła, ale nie przekroczyła granic przy-
zwoitości. Nie stałam się niewolnicą tarota, zasięgając wiadomości 
z drzewa złego i dobrego przed podjęciem każdej decyzji. Nie stara-
łam się też nad tarotem zapanować, pomna ostrzeżeń Witolda Suligi, 
autora wielu (chyba najlepszych) książek o tarocie. Pokochałam go 
dla niego samego i moim marzeniem było od samego początku po-
większanie posiadanego zbioru kart. Obok pierwszej talii, wyciętej 
nożyczkami z książki, pojawiły się inne, duże i małe, prostokątne 
i jedna okrągła, skromne i złocone, anielskie i diabelskie, niewinne 
i wyuzdane. Ich liczba szybko rośnie, odkąd zasila moją kolekcję przy-
jaciółka z Regensburga. Zbiór liczy już 252 talie, ale jest to wciąż je-
den tarot. Ludzie pytają: potrafi sz wróżyć każdą talią? Naturalnie, 
każdą. Uczyłam się wróżenia inaczej niż zalecają to podręczniki. Żeby 
opanować pamięciowo około 100 znaczeń dla każdej karty, należy 
łączyć je z symboliką karty tarota, np. na karcie Głupiec:
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wiążą się z konkretnymi znaczeniami, jakby przywołują w umyśle 
wróżącego wywieszki z magazynu pamięci. Częste obcowanie z róż-
nymi taliami kart zawierającymi tę samą myśl przewodnią, lecz wyob-
rażoną na dziesiątki innych sposobów, pozwoliło mi na opanowanie 
tej właśnie techniki studiowania kart. Przyznaję jednakowoż, iż 
w przypadku kart szczególnie mało czytelnych zastępuję w myśli trud-
ny obrazek znajomą ikonką z talii Rider Waite i wszystko idzie jak 
z płatka.

Nie jestem i chyba nie zostanę wróżką zawodową. Obcowanie 
z kartami w moim przypadku nigdy nie miało na celu zdarcia zasłony 
okrywającej naszą przyszłość. Jeżeli jestem proszona o odpowiedź na 
pytanie typu: „a co mnie jeszcze w życiu dobrego spotka?”, z reguły 
odmawiam stawiania kart. Inaczej jest, gdy Pytający ma życiowy 
problem, z którym nie daje sobie rady, albo stoi na rozdrożu i nie 
może zdecydować się na wybór jakiejś opcji - wtedy nie odmawiam 
pomocy. Pamiętam jednak o ważnym przykazaniu zabraniającym in-
gerowania w wybór drogi życiowej Pytającego. Doradzić – tak, wpły-
wać na decyzje – nigdy!

•
•
•
•
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3. Tarot a przyszłość, czyli czy jesteśmy 
życiowo zaprogramowani

Mnogość teorii na temat tego, czy to, co się nam przydarza, jest 
nam dane niejako „z góry” lub wręcz przeciwnie, jest tylko 

przypadkiem, stanowiła dla mnie, początkującej tarocistki istotną 
przeszkodę w zrozumieniu tarota jako instrumentu do odkrywania 
przyszłości.

Gdyby nie wykłady pana Janusza Wieloboba, prawdopodobnie 
zraziłabym się do samej idei poszukiwania dalszej drogi życiowej za 
pomocą tych kart. Przełomem w sposobie myślenia o nadchodzącej 
przyszłości i możliwościach jej przewidywania było świadome odrzu-
cenie zasady „linearności” przyszłości oraz praktyczny przykład z ży-
cia J. Wieloboba obrazujący „teorie katastrof”. Zasadniczym elemen-
tem teorii J. Wieloboba zawartej w autorskim rozkładzie 25 kart jest 
stwierdzenie, że na los człowieka mają wpływ czynniki, na które on 
sam nie ma bezpośredniego wpływu, oraz jego wolna wola. Innymi 
słowy, nasza przyszłość zależy (umówmy się, że w połowie) od LOSU 
(doli), a w drugiej połowie od naszych własnych decyzji, od tego, co 
zrobimy lub czego zaniechamy.

Zilustrujmy tę tezę poniższym przykładem:
Rozkład kart ostrzega Pytającą, że grozi jej niebezpieczeństwo zwią-
zane z napadem, zaborem mienia. Wróżka radzi Pytającej, aby w cią-
gu najbliższych trzech miesięcy unikała samotnych spacerów i nie 
wychodziła z domu po zmierzchu.

Pytająca może postąpić na dwa odmienne sposoby. Przymuszona 
potrzebą (zabrakło papierosów, soli, kawy, alkoholu etc.) wychodzi 
do sklepu, z ciemności wyłania się napastnik, uderza, zabiera pienią-
dze. Pytająca wraca do domu pełna uznania dla wróżki: rację miała ta 
wróżka, prawdę mi powiedziała. Ale scenariusz wydarzeń może ulec 
zmianie. Pytająca podejmie inną decyzję: nie wyjdę z domu, obejdę 
się, pożyczę od sąsiadów. Napastnik spod sklepu zabierze pieniądze 
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innej osobie. Pytająca po trzech miesiącach dojdzie do wniosku, 
że wróżka się pomyliła, bo przecież nic się nie wydarzyło.

Powyższy prosty przykład odnieść można do losu każdego człowie-
ka. Warunki niezależne usiłują Pytającego wepchnąć „do lejka” i jeże-
li wola człowieka połączona z wysiłkiem nie będzie w stanie przeciw-
stawić się temu procesowi – będzie tak, jak chce tego los. Kismet2 
– powiedzą na Wschodzie. Allach jest wielki!

Pytający może jednak walczyć, może swo-
je życie ułożyć inaczej. Suma jego działań 
w końcu doprowadzi do powstania innego 
„lejka”, tzn. sytuacji, z której nie ma już od-
wrotu. Ale będzie to skutek działania wolnej 
woli człowieka.

Życie dostarcza nam wielu przykładów 
świadczących o tym, że przyszłość to wiele 
potencjalnych możliwości, które zostaną 

wykorzystane lub nie. Wiele okazji, sposobności, przypadków… Przy-
szłość można zatem przyrównać do korony drzewa; w żadnym wy-
padku nie jest ona jedna i liniowa.

Nazwałabym tę potencjalną przy-
szłość alternatywną, ponieważ w za-
sadzie odpowiada ona na pytanie: 
a co będzie, jeżeli…? Tak też odpo-
wiada nam tarot w rozkładach. Nie 
mówi nam (na szczęście), co BĘDZIE. 
Mówi nam: co może być, jeżeli zde-

cydujemy się na konkretne posunięcie. Dzięki temu tarocista, rozkła-
dając karty, może ukazać Pytającemu fragmenty jego alternatywnej 
przyszłości, z której elementy wybrane mniej lub bardziej świadomie 
utworzą przyszłość, która po przejściu przez punkt teraźniejszości 
stanie się przyszłością.
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4. Jak tarot widzi przyszłość, 
czyli pożytki z wchodzenia na górę

Istnieją różne teorie i defi nicje czasu. Dla potrzeb wróżenia przyjmij-
my, że czas jest to sekwencja zdarzeń od urodzenia do śmierci czło-

wieka. Przywykliśmy dzielić ją na dwie części: płynna, przesuwająca 
się granica TERAZ oddziela to, co już się zdarzyło, od tego, co się do-
piero zdarzy. 

Punkt TERAZ jest przez człowieka rozumiany jako teraźniejszość. 
Tarot postrzega tę teraźniejszość znacznie szerzej i zwiększa pole wi-
dzenia tarocisty. 

Wyobraźmy sobie Pytającego jako człowieka, który – siedząc na 
parterze domu – widzi przez okno jedynie furtkę wejściową i płot 
gęsto obrośnięty krzewami zasłaniającymi widoczność. Pytający do-
strzega jedynie bramę – jego TERAZ jest statyczne, pozbawione ru-
chu. Gdyby Pytający w tym samym czasie, w tej samej chwili TERAZ 
przebywał na piętrze, jego TERAZ wyglądałoby zgoła inaczej. Widział-
by sąsiadkę dochodzącą za murem krzaków do furtki, już wyciągającą 
rękę do klamki. A gdyby przebywał jeszcze wyżej, na poddaszu? Ha, 
cóż, widziałby może jeszcze goniącego ją męża z siekierą w ręku.

Tak więc dzięki wchodzeniu wyżej statyczna na parterze teraźniej-
szość zamieni się w dynamiczną przyszłość. I o to właśnie chodzi, to 
pokazuje nam tarot - rozszerzone widzenie TU i TERAZ, które staje się 
przyszłością.


