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Tarot Inaczej
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Tarot Inaczej – Wielkie Arkana zawierają dwie dodatkowe 
karty. Są to Arkan Śmierci oraz Gwiazda, która występuje 
także jako Nadzieja.
Struktura Tarota jest nieskomplikowana: ma 78 kart, 22 Wiel-
kie i 56 Małych.
Do nabywcy Tarota Inaczej należy decyzja, które z Wielkich 
Arkanów pozostawi w talii, a które odłoży do pudełka.



3

Alfa, początek – Omega, koniec

Z reguły w tym momencie autor uderza w klawiaturę kompu-
tera i wpisuje pierwsze zdania powieści. Przy Tarocie jest jed-
nak inaczej, zwłaszcza kiedy piszemy o Tarocie Inaczej. Tym 
razem skoncentrujmy się wyłącznie na Wielkich Arkanach, 
włącznie z odmiennym spojrzeniem na Tarota.
Tak na marginesie: co znaczy określenie Tarot Inaczej? Jak 
inaczej? W czym kryje się jego głębia? O co, tak naprawdę, 
chodzi?
Na rynku jest około 600 talii Tarota. Zatem blisko 600 auto-
rów zawarło swoje spojrzenie na Świat Tarota, na jego blaski 
i cienie. Przeważająca większość nie ma pełnego pojęcia 
o tym, co zrobiła. Ot, zawarła swoje wyobrażenie tarota (bo 
popularny, modny, bo należy lub wypada). Wśród autorów 
kart są tzw. niszowi – twórcy kart o niewielkim zasięgu, któ-
rzy najczęściej sami wydają swoje opracowania. Jest znaczna 
grupa, których prace zostały opublikowane przez uznane 
firmy wydawnicze. Są również autorzy znani lokalnie w swoim 
kraju. Przy tak dużej ilości talii wydawać by się mogło, że 
tarotowy rynek jest już wypełniony do ostateczności. Tak nie 
jest, bowiem coraz to powstają nowe talie, nowi autorzy chcą 
przedstawić światu swoje dzieła, które znajdują nabywców 
i inspirują kolejne pokolenia.
To dobre zjawisko, bo świadczy o ciągle żywym duchu Tarota. 
Niemniej w tej beczce miodu zawiera się i łyżka dziegciu. 
Dużo talii zawiera w sobie podstawowe błędy, wynikające 
z braku rozumienia Tarota i jego historii.
Cóż więc zawiera w sobie Tarot Inaczej? Co mówi odbiorcom?
Nowością w podejściu do Tarota jest ujęcie Wielkich Arka-
nów w ciągu numerologicznym, podobnie jak i Małych. Nie 
ma klasycznego podziału na żywioły, nie ma wyodrębnionych 
Wielkich Arkanów czy arkanów dworskich.
Nie znaczy to, że ich w ogóle nie ma.
Są, tylko inaczej.
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Drugim, także nowatorskim rozwiązaniem, jest odstąpienie 
od kart odwróconych. Czyli co? Nie ma negatywów Tarota? 
Są, tylko inaczej.
To czym jest owa nowość? 
Tarot Inaczej powiada: jest dzień i jest noc. Dom w blasku 
dnia wygląda ładnie, nocą jest ciemny, trudno dostrzec 
szczegóły. Czy jednak jest inny? Nie, to cały czas jest ten 
sam dom. My, jako odbiorcy, inaczej go postrzegamy w ciągu 
dnia, inaczej nocą. Generalnie w Tarocie jest tak, że w rozkła-
dach mogą pojawiać zarówno karty w położeniu prostym, jak 
i odwróconym. Mamy bowiem do czynienia z plusami i minu-
sami. Rzecz tylko w tym, że te arkana są pojedyncze. Zatem 
w rozkładzie, dajmy na to ośmiokartowym, mamy pięć kart 
w pozycji prostej i trzy w odwróconej. Analizujemy rozkład 
i czytamy go pytającemu. Co jeśli w tym samym rozkładzie 
wystąpią karty w kolorze i skali szarości? Co jeśli owe w skali 
szarości będą odwoływały się do tarotowych cieni?
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Tarot Inaczej – nowy, stary świat tarotowych ścieżek.
Zapraszam do odkrywania Tarota Inaczej.

Więcej informacji ogólnych: swiattarota.pl
dotyczących kursów: dariuszcecuda.pl

Zainteresowanych kursami, zarówno jako uczestników, jak 
i organizatorów, proszę o wysłanie maila na adres:
kurs@swiattarota.pl
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07. Rydwan

Helios, bóg Słońca, rzymski Sol. Wska-
zuje na sukces i zwraca uwagę na ko-
nieczność opanowania naszej energii. 
Mając ją do dyspozycji, możemy nabrać 
rozpędu, który pozwoli nam odnieść 
zwycięstwo nad sprzecznymi silami, 
a tym samym znaleźć w życiu prawdzi-
wą drogę. Prowadzeni przez intuicję 
i  czyste intencje, zajmujemy miejsce 
woźnicy w rydwanie swojego życia. 
Symboliczne wezwanie, by zapanować 

nad konkurującymi ze sobą siłami wewnętrznymi bądź ze-
wnętrznymi i pogodzić je.
Odwołuje się do potrzeby przejęcia kontroli nad swoimi 
działaniami, aby wznieść się ponad konflikty w swoim życiu. 
Ostrzega nas o potrzebie czerpania energii nie tylko z na-
szych zasobów materialnych, ale również z naszego wnętrza. 
Przypomina, że musimy mieć zrównoważoną energię, aby 
móc czerpać korzyści z tego wszystkiego, co dało nam życie. 
Symbolizuje dualistyczną naturę oraz to, że każda akcja ma 
równą i przeciwną reakcję. Aby w pełni wykorzystać sytuację, 
konieczne jest skupienie i świadomość. Co najważniejsze, Ry-
dwan reprezentuje potrzebę ścisłego trzymania się sterów, 
ponieważ jeśli je puścimy, możemy z dużym prawdopodo-
bieństwem zboczyć z kursu.
Rada, by starać się opanować będące w konflikcie elementy 
naszego życia.
Aby tego dokonać, mamy być mistrzami samych siebie i wypra-
cować sobie strategię określoną dzięki jasnym przemyśleniom 
i dokładnej znajomości celu. Daje pewność, że dysponujemy 
środkami, które pozwolą nam zatryumfować nad przeszko-
dami i pozostać na obranym przez siebie kursie. Być może, 
jako wynik naszej własnej siły i determinacji, nadejdzie po-
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10. Koło Fortuny

Trzy Parki. Tajemnice cykli życia, śmierci 
i ponownych narodzin. Działanie sił, któ-
rych nie możemy zobaczyć, świadczące 
o istnieniu nadrzędnej inteligencji strze-
gącej porządku. Chodzi o to, że w jakiś 
tajemniczy sposób wszyscy uczestniczy-
my w tworzeniu swojego przeznaczenia 
i bierzemy udział w wyznaczaniu kursu, 
jaki obierze nasze życie.
Odniesienie do starożytnego symbolu 
całości i  jedności świata, utrzymywa-

nej w wyniku nieustannego obrotu kręgów życia, śmierci 
i odrodzenia. Reprezentuje szansę, los i nieuchronność. Sym-
bolizuje wzloty i upadki w życiu, ale co ważniejsze, pokazuje, 
że na wszystko przychodzi odpowiedni czas. Zazwyczaj Koło 
Fortuny można podzielić na cztery części, które symbolizują 
cztery pory roku we wszechświecie. Wiosna – czas nowych 
początków; lato – czas wzrostu i rozkwitu; jesień – czas re-
fleksji i dojrzewania; zima – czas odpoczynku i odprężenia.
Wprawiliśmy coś w ruch, wystarczy tylko poczekać na wy-
niki, zwykle pozytywne. Może złożyliśmy podanie o pracę 
albo zdawaliśmy egzaminy na studia. Być może zapoczątko-
waliśmy nową znajomość lub romans. Nawet przypadkowe 
zdarzenie mogło wprawić koło w ruch.
Niezależnie od przyczyny, wchodzimy w nową fazę. Być mo-
że wkrótce będziemy zmuszeni podjąć ważną decyzję co do 
następnego życiowego kroku. Niekiedy też niespodziewany, 
korzystny zwrot wydarzeń dosłownie odmieni nasze życie. 
Może wskazywać, że nadarza się okazja do wzrostu ducho-
wego i dalszego rozwoju.
Koło Fortuny – klucz do interpretacji
Pomyślny los. Wszystko dobrze się układa. Druga szansa. 
Początek nowego cyklu. Postęp. Każda nowa okoliczność 
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14. Umiarkowanie

 Naczynie – symboliczny atrybut wielkiej 
Bogini Matki starożytności. Ludzkie 
ciało zwane jest naczyniem duszy. 
Przelewanie płynu ze złotego pucharu 
do srebrnego ciągłym strumieniem to 
przekaz nieustannego mieszania się 
materialnych i duchowych planów rze-
czywistości i  symbolizuje wieczny 
przepływ mistycznej wody życia. 
Anioł, jak i puchary, są odniesieniem 
do żeńskiego ducha współpracy, rów-

nowagi, harmonii, wrażliwości i kreatywności. Odnosi się do 
równowagi i właśnie umiarkowania; wypośrodkowanie, roz-
puszczenie, harmonijnie zmieszane ze sobą. Potrzebna jest 
cierpliwość. Nie jesteśmy na pozycji, z której możemy spra-
wić, żeby rzeczy szły po naszej myśli. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak czekać, a w tym czasie gromadzą się i łączą ener-
gie życiowe.
Podobnie jak Sprawiedliwość stawia przed nami wyzwanie 
znalezienia równowagi w życiu, ale sugeruje znalezienie wspól-
nej płaszczyzny lub rozwiązania, które przyniesie korzyści obu 
stronom równania.
Sprawiedliwość to bardziej szczegółowe wydawanie osądów, 
zaś Umiarkowanie wyraźnie zajmuje się równoważeniem osą-
dów prawdziwym zrozumieniem i świadomością. To ciągłe ro-
zumienie życia i tego, jak wszystkie działania są równoważone 
w szerszym kontekście. Umiarkowanie płynie jak strumień 
i stabilnie znajduje drogę przez wszelkie trudności, jakie życie 
może postawić na jej drodze.
Umiejętność godnego i konstruktywnego czekania to sztuka 
warta zachodu. Zamierzone i celowe nic nierobienie prowadzi 
do rozwoju duchowego. Wiedząc, że zawsze nadchodzi taki 
czas, kiedy nic nie można zrobić, koniecznie trzeba sobie 
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16. Wieża (Punkt zwrotny)

 Głębokie psychologiczne i  ducho-
we znaczenie. Ruina i  zniszczenie, 
dramatyczna zmiana – ponieważ coś 
ulega zniszczeniu, aby na jego miejsce 
mogło przyjść nowe. Nawet, jeśli owa 
nagła sytuacja jest szokująca, musimy 
zaakceptować nagłą zmianę, która 
w ostatecznym rozrachunku okaże 
się korzystna. Trzymanie się starych 
wzorców zachowań, myślenia czy wie-
rzeń po prostu nas hamuje. Kiedy już 

otrząśniemy się z szoku, okaże się, że zostaliśmy uwolnieni! 
Ostrzeżenie, że musimy dokonać zmian, w przeciwnym razie 
poniesiemy poważne konsekwencje. 
Może być postrzegana zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, 
w zależności od nastawienia. Jest w stanie zniszczenia, ale 
i tak nigdy nie była zbudowana na solidnych fundamentach.
Jej przeznaczeniem był upadek. To zniszczenie świata zbu-
dowanego na iluzji i fałszywych pretekstach. Wiele związków 
rozpada się pod wpływem siły, jaką jest Wieża, ponieważ nie-
realistyczne nadzieje i marzenia zostały zbudowane na związ-
ku bez odpowiedniego wsparcia.
Mimo, że stanowi rozpad nadziei i marzeń, przynosi również 
szansę na właściwą odnowę na mocniejszym fundamencie 
zbudowanym z doświadczenia i bardziej konkretnej rzeczy-
wistości. Wieża sugeruje nieuchronny upadek, którego nie 
da się uniknąć. Można zacząć planować nowe i z nadzieją 
budować od nowa, unikając błędów przeszłości. Można tak-
że przygotować sie na upadek, ocalić fundamenty i na nich 
budować nowe.
Jeśli zlekceważymy zapowiedź naglącej konieczności zmiany, 
sami prosimy się o to, żeby wszechświat ją na nas wymusił. 
I wtedy trzask! Nadchodzi coś, co wydaje się katastrofą – 
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Kiedy już zdecydujesz się na jedną z możliwości, zinterpretuj 
przypisane do niej trzy karty.
SWOT1

Ciekawy rozkład, bazujący na podstawach wywodzących się 
z technik i narzędzi odległych od dywinacji. Może być stoso-
wany zarówno do kariery, jak i związków, finansów, miłości, 
zdrowia, obciążeń karmicznych, itp. Możemy pracować pełną 
talią bądź tylko Wielkimi Arkanami. W tym drugim wariancie 
powstaje dodatkowa możliwość dostawiania tzw. wirtual-
nych arkanów.
Tasujemy talię, koncentrując się na pytaniu.
Wyciągamy 9 arkanów z różnych miejsc w talii. Wybrane arka-
ny mieszamy raz jeszcze i rozkładamy, zgodnie z rysunkiem.
Nie wybieramy sygnifikatora.
Odczyt SWOT pozwala przeanalizować sytuację pytającego, 
zarówno w odniesieniu do jego plusów i minusów, jak ich 
uwarunkowań na osi czasu. Po lewej stronie mamy odnie-
sienia do przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości py-

³ Rozkład opracowany przez Dariusza Cecudę, wariant podstawowy.


