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ZNACZENIA WRÓŻEBNE KARTY RYDWAN VII

Rydwan - zwany również Wozem Triumfu, Aleksandrem Wielkim, Pa-
nem Zwycięstwa nad Światem.

Rydwan to dawny wóz bojowy (protoplasta czołgu), ciągną go za-
stępujące konie dwa sfi nksy: czarny sfi nks męski i biały żeński. Pod 
baldachimem stoi kierujący rydwanem młody wojownik przyodziany 
w pancerz z charakterystycznymi naramiennikami w kształcie pół-
księżyców. Wojownik trzyma w prawej dłoni różdżkę opartą o bok 
rydwanu (Mag trzymał ją uniesioną). Gwieździsty baldachim wsparty 
jest na czterech fi larach (jak cztery żywioły). Głowę wojownika zdobi 
wieniec laurowy i korona z gwiazdą o 8 promieniach, na pancerzu 
widnieje błyszczący kwadrat. Przednia ściana rydwanu ozdobiona 
jest herbem wyobrażającym m.in. uskrzydloną kulę i pierścień na 
trzpieniu. W tle karty za rydwanem widać pas wody, a za nim wzno-
szące się w oddali baszty zamkowe. Młody wojownik jest zatem zwia-
dowcą lub strażnikiem kontrolującym przedpole grodu. Od jego spo-
strzegawczości, odwagi i umiejętności kierowania rydwanem zależy 
powodzenie rozpoznania terenu przed bitwą. Po wygranej batalii wo-
jownik stanie się bohaterem, a jego rydwan przejedzie w triumfi e 
przed władcą i ludem. 
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W postaci woźnicy będącym punktem równowagi przeciwieństw 
(męskie - żeńskie, czarne - białe) karta uosabia zażegnanie konfl iktów 
wywołanych działaniem przeciwstawnych sił (z jednej strony prag-
nienie „chcę”, a z drugiej rozum – „ale czy mogę”).

Rydwan jako karta 2 „Bo tak chciał Los”
Pytający podejmuje własne decyzje, jest panem swego losu, czuje 
swoją samodzielność. Ponieważ wszystko mu się udaje, nabiera 
z czasem przekonania, że nic złego nie może mu się przydarzyć, po-
nieważ jest w stanie sam dać sobie radę z problemami.

Niestety, dobra passa nie trwa wiecznie. Woźnica Rydwanu może 
przecenić swoje umiejętności lub też nieprzewidziana przeszkoda 
sprawi, że pojazd najpierw rozjedzie wszystko, co stoi mu na drodze, 
a potem straci równowagę i wywróci się do góry kołami. Katastrofa 
może dotyczyć wszystkich dziedzin życia Pytającego, w szczególności 
uczuć, zdrowia i majątku. 

Rydwan jako karta 3 „Bo zawinił Pytający”
Karta na tej pozycji wydaje się sugerować, że Pytającemu dotychczas 
zawsze się udawało. Dobra passa sprawiła, że Pytający podświado-
mie nastawił się na uzyskiwanie sukcesów i w końcu być może uznał 
się za dziecko szczęścia. Ale w życiu bywa różnie. Woźnica Rydwanu 
nie kieruje sfi nksami - same idą w pożądanym kierunku, czasem 
mogą się znarowić25 i sprzyjająca Fortuna go opuści. Pytający powi-
nien zadać sobie pytanie, czy może jego nadmierny optymizm nie 
zaślepił go do tego stopnia, że zaczął popełniać błędy? Warunki ze-
wnętrzne zmieniają się, a postawa Pytającego, jako mało elastyczna, 
może się po prostu nie sprawdzać.

Rydwan jako karta 4 „Tendencje rozwojowe obecnej sytuacji”
Dawniej Pytającemu zwykle udawało się wyjść obronną ręką z kłopo-
tów. Teraz jednak warunki zewnętrzne zmieniły się i zasady postępo-
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wania wypracowane przez Pytającego w podobnych sytuacjach mogą 
się nie sprawdzić.

Rydwan jako karta 5 „Rada tarota”
Nadchodzi właściwy moment do działania. Pytający powinien teraz 
zaryzykować i zrobić to, co wydaje mu się stosowne w danej sytuacji 
– po prostu Fortuna będzie mu sprzyjać, a opór przeciwności Losu 
osłabnie. Do śmiałych zdobywców należy świat!

Rydwan jako karta 6 „Co pomoże Pytającemu”
Pytającemu będzie sprzyjać rozwaga polegająca na dokładnym przy-
gotowaniu planu działania i przemyśleniu sposobu jego realizacji.
W szczególności dotyczy to nowości, takich jak nowe przedsięwzię-
cia, nowe mieszkanie, praca, partnerstwo, podróż. W razie pojawie-
nia się niespodziewanych okoliczności plany należy na bieżąco wery-
fi kować.

Rydwan jako karta 7 „Co będzie przeszkadzać Pytającemu”
Pytającemu może pokrzyżować plany zarówno niecierpliwość, jak
i zwykła zwłoka w działaniu. Należy wybrać właściwy moment rozpo-
częcia działań, aby nie zniweczyć swego powodzenia.

Rydwan jako karta 8 „Bliższa przyszłość”
Czas jest sprzymierzeńcem Pytającego i działa na jego korzyść. Pyta-
jący wkrótce będzie mógł wiele osiągnąć dzięki sprzyjającym okolicz-
nościom, niechaj więc wykorzysta je jak najlepiej.

Rydwan jako karta 9 „Dalsza przyszłość”
Karta na tej pozycji oznacza dla Pytającego pokonanie przeciwności 
Losu i przezwyciężenie przeszkód – jak również realizację zamierzeń 
– w dziedzinie uczuć, zdrowia, władzy i majątku.


