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Wstęp

Nasza książka jest formalnym eksperymentem. Jest „małżeństwem”
dwóch na pozór kompletnie odrębnych od siebie światów – tarota

i run oraz psychologii. Napisana została przez dwa małżeństwa – jedno
o niedługim stażu, ale w nieco zaawansowanym wieku, drugie młodsze,
ale z dużym stażem małżeńskim. Pierwsze ma skłonności do metafizyki,
doskonałą intuicję, żyje w świecie tarota, run, medytacji, skąd czerpie
inspiracje, wspierając je życiowymi doświadczeniami. Druga para
– waleczni racjonaliści, badają z upodobaniem ludzką psychikę, specja-
lizują się w komunikacji międzyludzkiej, więc potrafią powiedzieć z bar-
dziej naukowej strony „co komu w duszy gra”.

Naszą publikację sygnuje nazwiskiem Elżbieta Ellis, autorka książki
„Medytuj z Aniołami”, tarocistka, miłośniczka kosmicznego porządku,
specjalizująca się w odczytywaniu w kartach tego, co los może przynieść
człowiekowi.

Książka powstała po burzliwych dyskusjach zaprzyjaźnionych mał-
żeństw, które nie ustawały we wzajemnym przekonywaniu siebie, że
bezwzględnie należy wybrać między tarotem, a racjonalizmem, podszy-
tym rozlicznymi i mądrymi filozofiami świata. Twórczy czworokąt po-
glądów i przekonań stawiał radykalną tezę, że – albo wierzy się w me-
tafizykę i intuicję, albo stąpa się mocno po ziemi, analizując każdy swój
krok i sens istnienia. W efekcie długich dyskusji padł pomysł, na pozór
zwariowany, by po raz pierwszy te koncepcje połączyć – „ożenić” tarot
i runy z chłodnym, racjonalnym spojrzeniem na małżeństwo.

I wyszło coś zaskakującego, a przy okazji arcyciekawego i często
niestety smutnego, bo z każdej strony bliskiego człowiekowi. I tak „for-
macja tarocistów” z przyjemnością stwierdziła, że obserwacja i analiza
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ludzkiej natury i zachowań (często stereotypowych) doskonale uzupeł-
niają wypowiedzi kart, a „zastęp racjonalistów” z aprobatą znalazł
w tarocie, kartach anielskich i runach rzeczowe odpowiedzi na dręczące
od wieków każde małżeństwo pytania.

W efekcie powstała książka pełna i powagi, i uśmiechu, która poka-
zuje, że tarot zna człowieka niejako na wylot. Że można zadać mu
pytania dotyczące każdego aspektu życia, a on je wyjaśni. Z drugiej
strony – jest to książka o psychologii związków, która wspiera ludzkie
poczynania, pozwalając znaleźć rozwiązania małżeńskich problemów.
Jak ze zdumieniem stwierdzili autorzy – tarot i oparta na obserwacji
zachowań psychologia to prawie to samo, tyle tylko, że mówią trochę
innymi językami – jak „typowe małżeństwo”.

Książka uczy i podpowiada, jak nie popełniać kluczowych małżeń-
skich błędów, które dręczą ludzkość od zarania. Od tysiącleci bowiem
człowiek jako partner w małżeństwie się nie zmienił. Odmienna jest
tylko rzeczywistość, która go otacza.

Musimy też lojalnie ostrzec, że książka w części tworzonej przez
„racjonalistów” często nie przypomina sielanki. Otwarcie mówimy
o dręczących ludzi problemach, nie tuszujemy krzywdzących wielu z nas
schematycznych zachowań, nie usprawiedliwiamy beztroskiego ranienia
się wzajemnie i nie dopisujemy baśniowych finałów często smutnym
historiom, prawdziwym, bo pisanym przez życie. W książce zostały
zmienione tylko imiona postaci, cała reszta jest prawdą. Dlatego niektó-
re z opisanych przykładów chwytają za serce.

My, piszący, patrzymy na świat z perspektywy ludzi, którzy potrafili
wznieść małżeństwo na poziom sztuki. Wiemy, ile lat i jak wielkiego
wysiłku na to potrzeba. Dlatego nigdy nie będziemy twierdzić, że jest
to proste i osiągalne jednym, banalnym gestem. Jeśli ktoś życzy sobie
prostych rozwiązań, tu ich nie znajdzie.

Jeśli ktoś dał się ponieść codzienności i wpadł w pułapkę związku,
który nie daje satysfakcji, może w naszej publikacji znaleźć podpowiedź,
jak się z niej wydostać – tarot, runy i anioły w parze z racjonalizmem
i chłodną, wspartą chęcią uproszczenia spraw skomplikowanych ana-
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lizą, dadzą często rozsądną, wyważoną podpowiedź, którą jednak każdy
powinien dostosować do własnej rzeczywistości i marzeń o związku.

Dwie autorskie pary codziennie uczą się, że małżeństwo może być
genialnym doznaniem, budowanym na przyjaźni, cieple, humorze, wza-
jemnym zrozumieniu i uwielbianiu za najdrobniejsze nawet przejawy
człowieczeństwa. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika jedno:
problemy, pytania i wątpliwości, z którymi ludzie zgłaszają się do taro-
cistki i psychologa, można rozwiązać. Wszystko leży w Waszych rękach,
słowach i czynach.

Ela Ellis i małżeńska S-ka
Cieszyn, 2010
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Symbole i nazwy run

  1  Fehu – f
  2  Uruz – u
  3  Thurisaz – T
  4  Ansuz – a
  5  Raidho – r
  6  Kenaz – k
  7  Gebo – g
  8  Wunjo – w
  9  Hagalaz – h
10  Nauthiz – n
11  Isaz – i
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12  Jera – j
13  Eihwaz – I
14  Perthro – P
15  Algiz – z
16  Sowilo – s
17  Tiwaz – t
18  Berkano – b
19  Ehwaz – E
20  Mannaz – m
21  Laguz – l
22  Ingwaz – N
23  Dagaz – d
24  Othala – o
25  Wyrd –

z
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Konstrukcja książki

Książka składa się z opisu 52 życiowych sytuacji, podporządko-
wanych związkowi oraz małżeństwu. Wszystkie są przypadkami

znanymi autorom książki z doświadczeń zawodowych bądź obserwacji.
Wielu osobom, zagubionym w małżeńskim labiryncie, pomogliśmy
za sprawą aniołów, tarota i run, bądź analizy związków i wnikliwych
rozmów o problemie.

Każdy rozdział, opisujący jeden z problemów, rozpoczyna się od
przedstawienia życiowej sytuacji, z którą borykali się narzeczeni lub
małżonkowie. Potem następują informacje, jakie rozwiązania danej
sytuacji podpowiadają runy, tarot i karty anielskie. Następnie pojawiają
się afirmacje mające na celu pomóc dojść do siebie zagubionym w mał-
żeńskim labiryncie.

Kolejną częścią danego rozdziału jest swoisty poradnik, sugerujący
jak wykorzystać rady kart w praktyce. Tu jest mowa o teraźniejszości
i możliwościach jej modyfikacji.

Rady te są ściśle związane z pewnymi sugestiami wylosowanych dla
danego problemu kart – o który problem chodzi sugeruje odmienna
czcionka fragmentu o poradach tarota.

Musimy napisać wprost i wyraźnie – nasze analizy nie są pomyślane
jako instruktaże dobrego małżeńskiego życia. I tak też nie powinny być
traktowane. Mogą służyć czytającym jedynie jako inspiracja, sugestia,
podpowiedź, jak zmodyfikować własny związek. Nie ma, niestety, jedno-
znacznej recepty na szczęśliwe małżeństwo. Jest ich nieskończona ilość.
Każdy może odkryć własną. A nasza książka – być może – stanie się na
tej drodze swoistym pomocnikiem.
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1.

Naprawa pogwarancyjna
mężów i żon

Piotr, rozwodnik z dzieckiem, poznał Elizę. Wpadli sobie
w oko, po pewnym czasie zakochali się bez pamięci. Wkrótce
się pobrali i mieli nadzieję, że małżeństwo będzie udane. Kie-
dy byli zakochani, rozmawiali ze sobą, zwierzali się sobie ze
wszystkich kłopotów, byli nierozłączni. Po niedługim okresie
małżeństwa wszystko się zmieniło. Eliza nie miała już ochoty
rano wstawać, by przygotować śniadanie dziecku Piotra. Uzna-
ła, że ojciec sam może robić małemu kanapki. Nie umiała już
okazywać Piotrowi, że kochając go, potrafi przelać uczucie
również na dziecko. Kiedy pochłonęła ich codzienność, prze-
stali angażować się w układanie najdrobniejszych spraw
w związku. Po jakimś czasie z byle powodu skakali sobie do
oczu, kłócąc się straszliwie.
Eliza i Piotr oddalali się od siebie, rozmawiali tylko o pienią-
dzach i ewentualnych inwestycjach. Coraz mniej było w ich
związku czułości i uczucia. Oboje ze zdziwieniem obserwo-
wali, jak stan zakochania i euforii minął i zupełnie zmienił się
obraz drugiej osoby. Teraz okazało się, że oboje mają wady,
w pewnych sytuacjach są dla siebie irytujący, nie potrafią się
porozumieć. Zapomnieli, że należy dbać o związek, troszczyć
się o partnera, podobać mu się i starać się wzajemnie, by
uczucie rozkwitało. Eliza i Piotr coraz częściej zaczęli zadawać
sobie proste pytanie, czemu po ślubie tak się zmienili?
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Eliza zadała kartom tarota, runom i kartom anielskim
pytanie:

„Dokąd zmierza nasze małżeństwo?”

Wylosowane karty, II Najwyższa Kapłanka (odwrócona), 3 Denary
(odwrócona), 8 Buław, 9 Monet wyjaśniły sytuację.

II Najwyższa Kapłanka (karta odwrócona) wyraźnie wskazuje, że
w małżeństwie niezbyt dobrze się dzieje. Proste szczęście miało być
ich udziałem, a ono odwróciło się od nich, radość w związku
trwała zbyt krótko.

II
Najwyższa
Kapłanka

Tarot
Rider-Wait

(Duże i Małe Arkana)

3
Denary

Tarot
Rider-Wait

(Duże i Małe Arkana) 8
Buław

Tarot
Rider-Wait

(Duże i Małe Arkana)

9
Monet

Tarot
Rider-Wait

(Duże i Małe Arkana)
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Odwrócona karta 3 Denarów wskazuje na fakt, że ani Eliza ani Piotr
nie pracują nad relacjami, przestali troszczyć się o to, by w związku
dobrze się działo. Nie wkładają żadnego wysiłku, by zbliżyć się
do siebie. Przeżyli zakochanie i co dalej? Oboje myślą, że stan zauro-
czenia będzie trwał wiele lat, a oni zestarzeją się razem, tworząc cudow-
ny związek. Ot, marzenia. Zapomnieli, że codziennie powinni dbać
o ciepło w małżeństwie, że związek dwojga ludzi jest jak piękny krzak
róży. O róże trzeba się przecież troszczyć, pielęgnować je, podlewać,
zasilać i okopywać, by mogły swoim pięknem cieszyć nasze dusze i oczy.

Kolejna karta tarota 8 Buław potwierdziła, że w ich związku najważ-
niejszy jest seks.

9 Monet pokazała natomiast jak bardzo samotna w związku czuje się
Eliza. Jedynym osiągniętym rezultatem są pieniądze, ale szczęście jest
daleko.

Runy 16 Sowilo, 8 Wunjo (karta odwrócona) oraz 22 Ingwaz (karta
odwrócona) pokazują samotność w ich związku. Eliza i Piotr są razem,
ale tylko ciałem, ich serca płaczą z powodu izolacji emocjonalnej, ogar-
nia ich coraz większa tęsknota za czyimś ciepłem i może upłynąć
niewiele czasu, kiedy zaczną szukać pocieszenia w ramionach

16
Sowilo

Karty Run Voenix
„Magia Run”

s
22

Ingwaz

Karty Run Voenix
„Magia Run”

N
8

Wunjo

Karty Run Voenix
„Magia Run”

w
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innego partnera. Karty ostrzegają, że jeśli młodzi ludzie nie zmienią
konsumpcyjnego stosunku do siebie, ich małżeństwo rozpadnie się bez-
powrotnie. Brak porozumienia i troski o partnera, kłótnie i napięcia
wkrótce doprowadzą do rozstania.

By pomóc Elizie w podjęciu życiowej decyzji i odnalezieniu szczęścia
w ramionach męża, wylosowałam anioły: Anioła wewnętrznej mocy,
Anioła troski pełnej miłości i Anioły żółtego promienia.

Karta Anioł wewnętrznej mocy pojawiła się w rozkładzie nieprzy-
padkowo, chce powiedzieć Elizie, że musi coś przemyśleć i zrozumieć.
Nie są potrzebne wielkie pieniądze, by cieszyć się miłością i wsparciem
bliskiego człowieka. Negatywne myśli, obawy, stresy i kłótnie zabierają
cenną energię i radość życia w rodzinie.

Elizo poproś Anioła troski pełnej miłości i Anioły żółtego promienia
o pomoc. Otoczą cię opiekuńczymi skrzydłami i pozwolą zrozumieć
mowę twego serca, nauczą cię patrzeć na bliskie osoby z miłością i pokażą
drogę wyjścia z trudnej sytuacji. Anioły przyniosą ci otuchę w chwilach
smutku, otrą twoje łzy i pokażą, że obok ciebie jest jeszcze mały syn
Piotra, który też potrzebuje twojej miłości i zainteresowania.

Anioły
żółtego promienia

„Świetlista siła Aniołów”
Jeanne Ruland

Anioł troski
pełnej miłości

„Świetlista siła Aniołów”
Jeanne Ruland

Karta autorstwa
Elli Seleny
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Afirmacje:
„Dbamy z mężem/żoną o zrozumienie w związku”.
„Odnajduję szczęście w ramionach męża/żony”.
„Z mężem/żoną idziemy razem przez życie, wspierając się wzajem-

nie”.
„Codzienne przebywanie z żoną/mężem jest ekscytujące dla każdego

z nas”.
„Często mówię mężowi/żonie miłe słowa i tego samego oczekuję od

partnera/partnerki”.
„Pracuję nad tym, by mój związek był szczęśliwy dla nas obojga”.

Jak zastosować rady tarota w praktyce, czyli
vademecum dobrego związku

1. Bo on się po ślubie „zepsuł”!
Znowu przyjdzie nam stawić czoła mitowi dręczącemu miliony mał-

żeństw. Jak wyjaśnić ludziom, że związek jest jak samochód? Bez paliwa
nie pojedzie. Zdumiewa nas niewyobrażalnie powtarzalność pytań
– „Jak to się stało, że on/ona po ślubie tak się zmienił/a? Jak to się dzieje,
że moja „druga połowa jabłka” jest mi teraz obojętna albo wroga?”.

Spotykamy się z takimi pytaniami na co dzień i z cierpliwością stoika
odpowiadamy – bo tak się dzieje, gdy kończy się chemia zakochania,
o czym już pisaliśmy.

Kiedy człowiek jest zakochany zupełnie nie panuje nad swoimi emo-
cjami i zachowaniami. Potrafi dokonać rzeczy, które nigdy by mu do
głowy nie przyszły. Największy leniwiec tego świata zrobi milion pom-
pek, żeby zaimponować ukochanej muskulaturą, jeśli ona będzie tego
oczekiwać. Kiedy się ożeni, będzie dbał z upodobaniem o „mięsień piw-
ny” i kciuk opanowujący z perfekcją klikanie w klawisze pilota do tele-
wizora.

Tak działa zakochanie, że odmienia naturę ludzką o całe 100%
i dodatkowo 180 stopni. Czyli – kiedy chcemy żenić się z kimś w „stanie
zakochania”, możemy już zacząć szukać w książce telefonicznej „stacji
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pogwarancyjnej naprawy mężów i żon”. Problem tylko w tym, co robić,
gdy gwarancja już się skończyła.

Żarty na bok, bo sytuacja jest bardzo poważna. I, niestety, nie uświa-
damiana młodym ludziom, którzy jeszcze zakochania nie przeżyli. Twier-
dzimy, że gdyby już nastolatków przygotowywać do życia w partnerstwie
i wyraźnie mówić o mechanizmach zmiany, która nastąpi po stanie za-
kochania, z większą ostrożnością wchodziliby w związki. To pozwoliłoby
im zrozumieć sytuację i szybciej przekształcić stan zakochania w przy-
jaźń. Nagła zmiana osobowości partnera i jego zachowań nie byłaby dla
nich szokiem, bo spodziewaliby się jej i umieli – przynajmniej w teorii
– ją modyfikować. Może sprostujmy – partner nie zmienił się po ślubie.
On tylko wrócił do swojej prawdziwej natury sprzed zakochania. Zmie-
niał się tylko wtedy, gdy był zakochany. Czyli Eliza i Piotr ulegli złudzie,
wyobrażeniu, że się znają, choć tak naprawdę poznali tylko swoje
„zakochane osobowości”.

Problem jest o tyle poważny, że środowisko z zaangażowaniem kibi-
cuje związkowi, dopingując zakochanych do szybkiego ślubu. Ludzie
używają wtedy szczególnych zwrotów: „Stanowicie tak doskonałą parę...”,
„Aż radość patrzeć, jak wam szczęście bije z twarzy...”, „Widać, że
on/ona jest dla ciebie stworzony/a...”. I to co w naszym pojęciu jest
najbardziej niebezpieczne, słowa bliskich – „Czas już najwyższy się
ustatkować, ożenić, wyjść za mąż”, „W końcu chcielibyśmy zostać dziad-
kami”.

Wielu spod takiej presji nie jest się w stanie wyrwać, dlatego decy-
dują się na pośpieszny ślub we wczesnym (tym samym niebezpiecznym,
bo oszukującym partnera) stadium zakochania. Rodzina jest szczęśliwa,
młodzi wniebowzięci, a tu za rogiem czai się rozczarowanie i często
– nieszczęście.

Twierdzimy z całą stanowczością, że rodzina nie powinna się w ta-
kich momentach wtrącać ani wywierać presji. Decyzja o byciu z kimś jest
tak poważna, że nie można jej podejmować pod czyimś wpływem.

Problem, o którym piszemy, nie dotyczy tylko młodych ludzi, ale
i tych, którzy już sporo przeżyli, czasem nawet mają za sobą nieudany,
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długoletni związek. Wszyscy ulegają oszustwu zakochania, licząc, że stan
nadludzkiej euforii będzie trwał nieustannie. Tym mocniejsze i drama-
tyczniejsze jest rozczarowanie, kiedy wszystko nagle i niespodziewanie
się skończy.

2. Zamienię go na lepszy model
I kolejny mit, o którym wspomniały karty. Drugi, który jest tematem

tabu, co powoduje rosnącą ilość nieszczęśliwych małżeństw i zdrad.
Kiedy przechodzi zakochanie, na jego miejsce wkracza z równą mocą

rozczarowanie (nie zawsze się tak dzieje, niemniej – często). I przycho-
dzi myśl – skoro on/ona się nie sprawdził/a, trzeba szukać kogoś innego,
z kim nieustanna euforia będzie trwała i trwała.

To częsta przyczyna zdrad małżeńskich. I mężczyźni, i kobiety
liczą, że w ramionach tej nowej osoby znajdą szczęście, którego zabrakło
w „starym” związku. Znowu złuda. Kolejny mit. Następne oszustwo.
W nowym związku sytuacja się powtórzy kropka w kropkę. Najpierw
czas zalotów, zdobywania się, rozkosznej ekscytacji towarzystwem no-
wej osoby. Potem rozkochiwanie, zakochanie i przeświadczenie, że zna-
lazło się istotę idealną. Czas zakochania i trwanie w euforii, po czym
upadek z wysokości. I znowu rozczarowanie, bo ten ktoś wraca do swojej
natury. Można tak w kółko. Problem w tym, że ci, którzy w ten sposób
postępują zostawiają za sobą wiele skrzywdzonych osób i sami sobie
robią niewyobrażalną krzywdę.

3. Konieczny przegląd techniczny
Czujemy się zobowiązani podsunąć jakieś rozwiązanie. Kiedy zako-

chanie rozpłynie się, na jego miejsce wkroczy codzienność, która może
być fascynująca. Trzeba jednak sporo wysiłku, by zauroczenie przero-
dziło się w prawdziwą miłość i przyjaźń. Należy codziennie, dzień po
dniu, przez całe życie stosować nieprzekraczalne zasady. Zaprezentuje-
my kilka z tysięcy, które można samemu stworzyć. Nazwijmy je Dekalo-
giem Dobrego Małżeństwa.
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DEKALOG DOBREGO MAŁŻEŃSTWA
(widziany oczami tych, którzy małżeństwo obrabiają

jak złotnik diamenty)

1. Ceń partnera za to, że jest cię w stanie znosić (być może, jako
jedyny na tym świecie).

2. Twój partner nie czyta w myślach – precyzuj swoje marzenia,
plany, obawy. Bądź egoistycznie szczery, mów zawsze co ci leży
na sercu.

3. Nie mów mu przykrych słów, bo odpłaci ci tym samym.
4. Wyklucz ze słownika „bo ty nigdy...”, „bo ty zawsze...” – wtedy

unikniesz dyskusji, które prowadzą donikąd.
5. Doceniaj partnera za drobne gesty i wymagaj tego samego.
6. Mów wiele dobrych, miłych słów i pilnuj, by usłyszeć ich tyle samo.
7. Nie noś w sobie urazy – przyjmuj z radością przeprosiny i pod

żadnym pozorem nie wypominaj starych błędów.
8. Załóż, że partner jest twoim jedynym sprzymierzeńcem i bądź

wierny tej przyjaźni.
9. Wymagaj od siebie wiele, by imponować partnerowi. Wymagaj

od niego wiele, by imponował tobie.
10. Czuwaj, by twoje prawa nigdy nie zostały zepchnięte na plan

dalszy – tego samego pilnuj i w przypadku partnera.

Pewnie wielu stwierdzi, że nasz Dekalog przypomina nieco słynne
zasady sztuki wojny. Trudno zaprzeczyć. Bo małżeństwo jest faktycznie
ciągłą wojną o dobry związek. Walczy się ze schematami, które wyniosło
się z samodzielnego życia i z domu, z wtrącającą się w nie swoje sprawy
rodziną, z własnymi wadami. Walczy się z niecierpliwością, zniechęce-
niem, czasem chęcią wyładowania swoich frustracji na kimś, kto jest
najbliżej. Walczy się ze wszystkim, co w człowieku dominuje, a co musi
zostać zepchnięte w „okopy”. I co najważniejsze – walczy się codziennie,
w każdej godzinie, minucie i sekundzie wspólnego istnienia. To najdłuż-
sza wojna, którą musi toczyć pojedynczy człowiek. Ale wojna, z której
ma się wspaniałe korzyści.
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2.

Matka kontra biznesmen

Młode małżeństwo ma dziecko. Piotr coraz rzadziej uczestni-
czy w życiu domu. Nie interesuje się Sonią. A gdy na moment
musi zostać z czteroletnim dzieckiem, woli włączyć mu telewi-
zor lub gry komputerowe. Często zawozi je do teściów, by się
nim zajęli. Przychodząc wieczorem zmęczony po pracy, chce
mieć przysłowiowy „święty spokój”. Piotr z zapałem realizuje
się zawodowo. Osiąga sukcesy. Dba o finanse rodziny, wie-
rząc, że tak pokazuje swoje zaangażowanie w sprawy domu.
Sonia całymi dniami opiekuje się dzieckiem, dba o dom, robi
zakupy, porządki i obiady. Jest zmęczona monotonią i sfrustro-
wana faktem, że mąż nie docenia jej wysiłków jako współtwo-
rzącej rodzinny dobrobyt. Piotr nie pomaga w obowiązkach
domowych, a w sypialni wieje chłodem.
Żona przestała być miłą, uśmiechniętą i chętną do igraszek
kobietą. Mąż skąpi czułych słówek, pieszczot, ba – zapomina
nawet pocałować ją w policzek na dobranoc. Ta para jest sobą
coraz mniej zainteresowana. Oboje funkcjonują w dwóch
odrębnych światach, każde ma inne oczekiwania i marzenia.
Sonia nie ma o czym rozmawiać z Piotrem. Jej celem stał się
rozwój dziecka, dbanie o dom. Piotr natomiast spotyka w pra-
cy intrygujących ludzi, zadbane kobiety biznesu. Prowadzenie
interesów i budowanie pozycji firmy na rynku pochłania całą
jego energię.
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Jak poprawić relacje tych dwojga miłych ludzi, których
kiedyś łączyły wspólne cele, marzenia, a później połą-
czyła miłość?

Jak runy, tarot i karty anielskie proponują
rozwiązać problem?

Runa 6 Kenaz (odwrócona) jako przyczynę problemu pokazuje „za-
duszony ogień miłości”.

W małżonkach narasta złość, którą na razie starają się ukryć.
Niemniej boją się, że niedługo skończy się cierpliwość. Przy najbliż-
szej okazji może dojść do wybuchu, słownej agresji, czy wzajemnego
oskarżania się o zmarnowane życie. Oboje cierpią. Pytają: „Dlaczego
tak się dzieje, przecież miało być pięknie?”. Ten stan dzieli mały
krok do coraz większego niezadowolenia ze swego życia i part-
nera. Rozstanie, a może rozwód wiszą na włosku. Rodzi się brak
zainteresowania współmałżonkiem, koniec przyjaźni, miłości. Tylko
obrączki na palcach przypominają, że kiedyś świat był dla nich
piękny.

6
Kenaz

Karty Run Voenix
„Magia Run”

k
5

Raidho

Karty Run Voenix
„Magia Run”

r
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Runa 5 Raidho radzi małżonkom działać jak najszybciej. Może na
kilka godzin dzieckiem zajmie się niania, by młodzi ludzie mieli trochę
czasu wyłącznie dla siebie. Wspólna rozmowa przy lampce wina
i pysznej kolacji pozwoli małżeństwu otworzyć się i zrozumieć słuszność
swoich racji. W miłej atmosferze łatwiej nawiązać porozumienie, gdyż
rozmawia się bez złych emocji.

Same rozmowy jednak nie pomogą. Małżonkowie za bardzo oddalili
się od siebie. Trzeba działać, by ratować ich szczęście. Wyznaczenie
wspólnych celów, podział obowiązków i ogromne starania obojga o przy-
jazną atmosferę w związku, to początek wyboistej drogi ratowania mał-
żeństwa i radości przebywania razem. Co najistotniejsze, oboje muszą
tego chcieć.

Zadałam tarotowi pytanie: „Jak ratować małżeństwo
dwojga młodych ludzi?”

Karta 3 Puchary doskonale uzupeł-
nia podpowiedzi run. W nudne mał-
żeństwo trzeba wnieść trochę nieprze-
widywalności, radości i ruchu. Można
zaplanować wspólną, małą wycieczkę
za miasto lub ognisko na działce u zna-
jomych. Małżonkowie wraz z pociechą
mogą pójść do parku karmić łabędzie
i kaczki. Pomóc może wycieczka do
ogrodu zoologicznego.

Konieczna jest odrobina zabawy,
uśmiechu i luzu w związku, by znowu

nawiązała się nić porozumienia. Oddaleni choć na chwilkę od domu,
w którym oboje zaczynają czuć się nieswojo, czy wręcz obco, wracając ze
wspólnej wycieczki, będą z sympatią wspominać miłe chwile. To jest coś,
co zrobili razem. Co dało im poczucie bliskości. Małymi kroczkami
trzeba dążyć do celu.

3
Puchary

Tarot
Rider-Wait

(Duże i Małe Arkana)
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Wylosowana przeze mnie karta Anioł
spokoju doradziła żonie, by nie była uszczypli-
wa w stosunku do męża. Chcąc odzyskać jego
zainteresowanie, powinna spokojnie i racjonal-
nie z nim rozmawiać. Żadne z nich nie po-
winno domyślać się, czego tak napraw-
dę oczekują od siebie wzajemnie.

Ważne są miłe słowa, np.: „Kocham
cię i jesteś mi potrzebny. Wiem, że ciężko
pracujesz, by nam niczego nie brakowało.
Doceniam to. Pragnę spędzać z tobą trochę
więcej czasu. Może razem poczytamy książkę
lub obejrzymy film. A może masaż lub wspól-

na kąpiel? Później będziesz miał czas tylko dla siebie” – może powie-
dzieć żona.

„Ja też cię kocham. Jesteś mi potrzebna. To ty wychowujesz nasze
dziecko, dbasz o dom, zakupy i moje koszule” – powinien umieć odpo-
wiedzieć mąż. I miła atmosfera powoli wkrada się do nudnego związku.

Żona idzie do fryzjera, może kosmetyczki, kupuje sobie coś ładnego,
by ponownie spodobać się mężowi. Mąż bierze kąpiel, wkłada nową
koszulę, kropi się wodą kolońską. Odro-
bina kokieterii wprowadzi dobry nastrój
w ich zastałe życie. Niewielki wysiłek mał-
żonków, trochę humoru i szczypta dobrej
woli sprawią, że miłość, radość i zadowo-
lenie znowu wkroczą do domu.

Układ wróżby zakończyła karta Anio-
ła miłości. Swoje uczucie małżonkowie
winni sobie pokazywać przez drobne
gesty, uśmiech, ciepłe spojrzenie, miłe
słowo. A wtedy ich miłość będzie trwać
przez długie lata.

Karta autorstwa
Elli Seleny

Karta autorstwa
Elli Seleny
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Dlaczego doszło do kryzysu w małżeństwie? Czyli, jak wytłumaczyć
spostrzeżenia run na temat jego rozpadu.

Małżeństwo przechodzi kryzys z kilku przyczyn. Małżonkowie stop-
niowo tracili zainteresowanie swoimi zajęciami. Uznali, że ich światy się
rozeszły. To jednak nie jest prawdą. Mąż, choć zawodowo jest biznesme-
nem, w domu nadal pozostaje mężem i ojcem. Matka, choć zajmuje się
dzieckiem, nadal nie przestaje być żoną. Czyli naprawdę nie zmieniło
się nic, tylko małżonkowie wyobrażają sobie, że zaszła metamorfoza,
której nie potrafią cofnąć. Uważają, że nie mogą mówić o swoich do-
świadczeniach, bo mąż nie zrozumie, na czym polega wysiłek dbania
o dziecko i dom, a żona nie zna się na sprawach firmy. Ulegli schema-
towi, który głosi, że tradycyjne małżeństwo po kilku latach traci sobą
zainteresowanie. To wszystko potęguje obcość.

Afirmacje poprawiające relacje w związku:
„Moje małżeństwo jest szczęśliwe i spełnione”.
„Codziennie z mężem/żoną mówimy sobie kilka miłych słów – doce-

niamy swoje wysiłki i starania”.
„Codziennie/raz w tygodniu sprawiamy sobie małą niespodziankę

(mały bukiet kwiatów, prezent dany bez okazji, planujemy wspólny
spacer lub wycieczkę)”.

„Jestem wyrozumiała/wyrozumiały dla małych niedociągnięć part-
nera (partnerki)”.

„Szczerze i otwarcie omawiam z mężem/żoną kłopotliwe sytuacje”.

Jak zastosować rady tarota w praktyce, czyli
vademecum dobrego małżeństwa

1. Czas spędzany ze sobą
Teraz nie lubicie spędzać ze sobą czasu, bo twierdzicie, że obojgu

należy się odpoczynek. Tym samym mówicie sobie nie wprost: „Nie
jesteś dla mnie istotny/a, chcę mieć od ciebie spokój”. Taka sugestia
zrani każdego. W przyszłości trzeba założyć koniec z „odpoczywa-
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niem od siebie”. Wspólnie ustalcie, które zajęcia sprawiają wam przy-
jemność. Ważne! Muszą być miłe dla obojga i akceptowane przez
obie strony. Jeśli jedna ze stron krzywi się na myśl o zakupach, a druga
na wspomnienie o meczu dostaje dreszczy – takich zajęć nie ma sensu
sobie wzajemnie narzucać. Najlepiej przypomnieć sobie, co was łączyło,
kiedy byliście zakochani. Co wtedy lubiliście wspólnie robić? Wspo-
mnienia zainspirują do wykorzystania czasu tak, byście oboje byli zado-
woleni.

Istotną rolę odgrywają tu miejsca. Jeśli wrócić tam, gdzie skradło się
pierwszy pocałunek, gdzie uciekło się na randkę przed kontrolą rodzi-
ców, gdzie przeżyło się wspólnie coś warte wspominania, albo zawiozło
się ukochaną osobę do swojego ulubionego miejsca z lat dziecinnych
– nagle okaże się, że wspomnienia pomogą odbudować przyjazne
i ciepłe relacje. Taka bardzo niewielka zmiana, spojrzenie na siebie
z innej perspektywy, przypomni, że jest tysiąc tematów, o których da się
godzinami rozmawiać.

Istotą jest, by nie narzucać drugiej stronie konieczności robienia
czegoś, czego ona wyraźnie nie chce, nie lubi lub czego nie uznaje za
przyjemne. Ważne jest, by nie szantażować się wzajemnie: „Nie chcesz
iść na obiad do moich rodziców? Ty ich w ogóle nie szanujesz, nigdy ich
nie lubiłaś!” – takie zdania są zabronione, bo natychmiast wprowadzają
atakowanego w stan furii. Wystarczy ustalić, czy aby na pewno oboje
macie ochotę na taką wizytę. A jeśli któreś z was czuje, że sumienie
nie pozwoli wam nie iść, odwiedźcie rodziców na moment i szybko
wróćcie do domu.

Trzeba tak długo dyskutować ze sobą i tak często ustalać różne
sprawy, by nabrać przekonania, że żyjecie dla siebie, dla wspólnego
fascynowania się tworzonym razem światem. Dlatego trzeba szukać takich
rozwiązań, które ucieszą obie strony.

2. Rozmowa bez emocji
Obecnie ciągle sobie coś zarzucacie, wypominacie i przypominacie

błędy sprzed lat, miesięcy, chwil. Czasem czerpiecie z tego mściwą satys-
fakcję. Co gorsza, zdarza się, że mówicie o tym mimochodem, na rodzin-
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nych spotkaniach. Za wszelką cenę staracie się wybielić kosztem partne-
ra. Przyjaźń i stawanie po tej samej stronie się skończyły. Generalnie nie
rozmawiacie ze sobą, mijając się w pośpiechu. Udajecie, że rutynowe
czynności, cmokanie w policzek i mówienie o rzeczach obojętnych – to
prawdziwe życie rodzinne. Cieszycie się pozornym spokojem i brakiem
awantur. A gdzie długie rozmowy, które niegdyś tak bardzo was do
siebie zbliżyły? W przyszłości trzeba nauczyć się tej niezwykle trudnej
sztuki. To podstawowy klucz do szczęścia. Nie da się inaczej powiedzieć
drugiemu człowiekowi, jakim się jest, co się przeżywa, co czuje, jak
poprzez rozmowę. Prawda oczywista, a ciągle pomijana – ludzie nie
potrafią czytać w myślach! Trzeba wyraźnie mówić, co się czuje i jakie
ma się nastawienie do świata.

Nie ma czytelnej instrukcji, jak zrobić pierwszy krok. Jedno jest pew-
ne – trzeba wyjść z domu. Porozmawiać w restauracji, pubie, parku,
romantycznych ruinach, gdzie wędrowaliście jako zakochani. Tam bę-
dzie miejsce na rozwiązanie problemu z rozpoczęciem rozmowy. A po-
tem już pójdzie samo. Zdziwicie się, ile macie sobie do powiedzenia.
Słowa popłyną jak wodospad. Niech to będą słowa dobre, pełne uczucia,
aprobaty. Mówcie o tym, za co się cenicie, szanujecie i lubicie. Co jesz-
cze moglibyście wspólnie planować. Czas na rozmowy o sprawach smut-
nych, drażniących wadach, o koniecznych do poprawienia pomyłkach
przyjdzie, gdy się na nowo polubicie, nauczycie rozmawiać oraz nade
wszystko będziecie akceptować fakt, że jesteście oboje ludźmi, którzy
mają prawo do błędów.

3. Szczerość i otwartość
Teraz już nie rozmawiacie o swoich marzeniach, obawach, proble-

mach. Boicie się lekceważenia, krytyki. To przeświadczenie o braku
zrozumienia jest pozorne, bo każdy potrafi wczuć się w sytuację drugiej
osoby i pojąć jej problem. Bo wszystko, o czym się mówi, dotyczy czło-
wieka.

W przyszłości musicie nauczyć się nie bagatelizować wzajemnie
swoich obaw. Jeśli jedno mówi, że się czegoś boi, niech drugie tego nie
wyśmiewa. Każdy jest człowiekiem mającym prawo do strachu, pomyłek
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i wad. Warto utwierdzać się w poczuciu, że błądzenie jest czymś ludz-
kim. Budujcie zaufanie, które polega na tym, że mąż czy żona zawsze
będą mogli opowiedzieć wam o swoich stresach, rozterkach i zwy-
cięstwach. Doprowadźcie do tego, by ten ktoś chciał je wam, jako pierw-
szym, wyjawić. I zawsze starajcie się zrozumieć, współczuć albo radzić
– w zależności od potrzeby.

Pod żadnym pozorem nie wolno ci krytykować, bo za jakiś czas to ty
znajdziesz się w analogicznej sytuacji i poczujesz gorycz niezrozumienia,
lekceważenia i negacji. Los jest w tym względzie sprawiedliwy – skryty-
kujesz kogoś, za jakiś czas on ci tym samym odpłaci.

Ważne jest, by zdobyć się na szczerość, otwartość i powoli uczyć
dyskutowania o swoich pragnieniach i marzeniach. Trudno wymagać od
drugiej osoby, jeszcze raz to podkreślimy, by czytała w myślach i sama
z siebie wiedziała, co dręczy współmałżonka. Trzeba, choć to bardzo
trudne, przemóc się i zacząć szczerze o sobie opowiadać. To przynosi
tak ogromną ulgę, że nawet jedna rozmowa może całkiem odmienić
życie.

4. Przyjaźń oraz wzajemne docenianie swoich wysiłków
i osiągnięć
Teraz oboje ciężko pracujecie i wyrzucacie sobie to, że jesteście wiecz-

nie zajęci, zmęczeni, że jedno z was robi więcej niż drugie. Udowadnia-
cie sobie, że praca jednego z was jest ważniejsza niż zajęcie drugiego.
Każde chce zyskać przewagę. To prowadzi do tego, że z najbliższych
stajecie się dla siebie wrogami. Zaczynacie rywalizować, nie zaś współ-
pracować i wspierać się wzajemnie.

W przyszłości wasze rozmowy muszą zupełnie zmienić formę. Mów-
cie sobie dużo zasłużonych komplementów, doceniajcie się wzajemnie
za każdy drobiazg. Bardzo obiektywnie oceniajcie swoje umiejętności
i podtrzymujcie się wzajemnie w chęci ich rozwijania. Jeśli mąż widzi, że
dziecko poznało nowe wyrazy, że posiadło jakąś umiejętność, niech
pochwali żonę, że to dzięki niej tak się rozwija. Jeśli żona dowie się,
że mąż miał dobry dzień w pracy, gdyż osiągnął nawet drobny sukces,
niech go za to chwali.
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Musicie oboje nauczyć się czerpać radość z drobiazgów – maleńkich
zwycięstw drugiej strony. Praktyka jest, niestety, inna, małżonkowie często
pomijają milczeniem swoje niewielkie osiągnięcia, ignorują wysiłki
drugiej strony, nie chcą dostrzegać jej nawet najmniejszych starań.
Chętnie za to wyciągają na światło dzienne pomyłki. Istotne w życiu jest
natomiast docenianie pozytywnych szczegółów, bo to one budują waszą
rzeczywistość i codzienność. Rzecz przecież w tym, żeby mieszkać
pod jednym dachem z prawdziwym przyjacielem, a nie z zażartym wro-
giem.


