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Tarot jako hra 
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Cesta čtyř poutníků 

 

Ohnivý poutník 
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Eso holí – nový začátek, výzva, příležitost 
 

Ohnivý poutník se za svítání probouzí 
z krásného snu. V noci se mu zdálo, že podnikl 
dobrodružnou cestu za svou vizí.  
 

Když otevřel oči a pomyslel na sen, ucítil 
obrovský příval energie.  

 

Ano, to je ono! Vydá se na cestu! Tady doma 

má sice vše, co potřebuje a život, který žije, mu 

dává pocit bezpečí a jistoty. Jenže - na druhou 

stranu cítí, že uvízl v jakési „komfortní zóně“. 

Zpohodlněl, je unavený, znuděný a jeho dny jsou neustálým sledem 
zaběhlých stereotypů.  
 

Ale teď, když si vzpomene na dobrodružství, které ho čeká, zaplavuje 

ho vlna nadšení, vitality a obrovské síly! Intuice mu říká, že je 
nyní správný čas začít něco nového. Celou svou bytostí cítí, že se právě 
teď naskýtá jakási skrytá příležitost. Neumí ten stav vysvětlit. Je to, 

jako by ho někde v dálce něco lákalo. Něco jako světlo, které oslnivě 
a nádherně září. Jako by ho neviditelná ruka zvedala z tohoto místa 
a prstem ukazovala, že se má vydat na cestu. Jako kdyby se mělo 
něco nového zrodit. Ohnivý poutník tento stav zná. Prožíval ho vždy, 
když byl čas nechat vše staré za sebou a vyrazit vpřed. 
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Zrcadlo situace: čas vydat se za novým poznáním nebo za 
uskutečněním své vize. Nový začátek. Nakumulovaná energie, která si 
žádá tvořivé využití. Něco nového: projekt, vztah, počaté dítě. 
 

Rada: jdi do rizika. Přijmi nabízenou příležitost. Zjisti, co tě „nabíjí“. 
 

Varování: pozor na destruktivní následky přílišného temperamentu! 
 

 

Nejčastější významy karty:  
 

• nový začátek  

• výzva  

• chopit se příležitosti 
• zvrat 

• sexualita  

• plodnost 

• nová neotřelá možnost 
• odvaha 

• vášeň 

 

ale také 

 

• velký výdej energie 

• mocenská síla 

• násilí 
• zbrklost 

• riziko 

• stále něco nového začínat a nic nedokončit 
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Ukázka karty Eso holí v tarotových sadách 
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Dvě hole – nerozhodnost, možnost výběru 
 

Ohnivý poutník si uvědomuje, jak dlouhá 
a namáhavá může být cesta za jeho krásným 
světlem.  

 

Již nepociťuje euforii, jako na úplném začátku. 
Připadá mu, jako by se rozdvojil. Jedna jeho 

část ho laskavě a přívětivě povzbuzuje, 

dodává mu odvahu a připomíná nedávné 

nadšení. Ovšem ta druhá ho od cesty rázně 
a agresivně zrazuje. Našeptává mu, že se 

vydal na cestu, plnou nástrah a nebezpečí a že 
ta cesta ho přivede do nesnází. Radí mu, aby zůstal tam, kde je.  
 

Ohnivý poutník ví, že ta laskavá část představuje jeho duši a ta 

zrazující - ego. Duše touží po růstu a vývoji, kdežto ego ho naopak 

vždy nutilo setrvávat ve známých a zdánlivě bezpečných situacích, 

ačkoli mu nevyhovovaly nebo v nich dokonce trpěl. A použilo k tomu 

jakékoli zbraně. Teď mu ego posílá strach ze změny a připomíná mu 
minulé zkušenosti, v nichž se mu nedařilo.  
 

Ohnivý poutník přešlapuje z nohy na nohu a jeho strach je pojednou 

tak silný, že jemný hlásek intuice již vůbec neslyší. Poutník se snaží 
získat vládu nad sebou samým a nastolit vnitřní rovnováhu. 
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Zrcadlo situace: nerozhodnost, boj sama se sebou, ztráta energie 
způsobená strachem ze změny. 

 

Rada: uvědom si, že máš vždy možnost výběru. Zjisti, co ti bere sílu 

a energii a co tě naopak „nabíjí“.  Pokus se rozeznat hlas duše od 

záměrů ega. Dopřej si čas ke správnému rozhodnutí. 
 

Varování: pozor, aby tě přílišná váhavost a letargie nesvedla z pravé 
cesty. Nelze dlouho „sedět na dvou židlích“. 
 

 

Nejčastější významy karty:  
 

• čekání na impulz  
• neutralita 

• rozcestí 
• nevyhraněnost 
• váhání 
• privilegium volby 

 

ale také 
 

• nerozhodnost  

• liknavost 

• letargie 

• „sezení na dvou židlích“ 

• konflikt mezi dvěma stanovisky 

• nehybnost 

• nedůvěra 

• vlažnost 
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Ukázka karty 2 hole v tarotových sadách 
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Ukázky výkladů studentek Tarotové školy 
 

Příklad 1 (Hanka): 
 

Který krok Ohnivého poutníka je právě teď pro mne důležitý? 

 

8 holí 
 

 
 

Osmička holí – to je rychlost, intenzita a vyšší vedení. Pokud jsme si 

odlehčili od starých a destruktivních návyků, které nás brzdily, tak to 
potom všechno sviští jedna radost. Tím, že se začínáme více spoléhat 
na svoji intuici a věříme ve vyšší vedení, kráčíme životem snadněji. 
 

Tato odpověď se mi, jako netrpělivému člověku, moc líbí. Když má 
všechno pořádný odpich a nemusí se dlouze na nic čekat, tak to ve 

mně vyvolává radost a nadšení. Je pravda, že se mi pak ale občas 
stává, že se v euforii vrhám bezhlavě do situací, které bych si měla 
pořádně promyslet. V tuto chvíli mě asi karta upozorňuje na tento 
problém a možná také na to, abych se více spoléhala na svoji intuici 

a věřila ve vyšší vedení. Důležité je nebát se změny a nepodléhat 
podsouvaným strachům, kterými mě mé ego brzdí. Pokud mám pocit, 
že bych měla něco změnit, tak teď nastal správný čas. Jestliže 
rozhodnutí sama neučiním, může se stát, že to za mne učiní VESMÍR 
a zvolí třeba i trochu „drsnější“ způsob než bych si představovala. 
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