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Cesta čtyř poutníků 
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Eso pentaklů – potenciál, šance uspět, 
 příslib hojnosti, tvoření reality 

 
Pozemský poutník stojí na pokraji pole, mlčky 
pozoruje pád Vzdušného poutníka a uvědo-

muje si své štěstí, že má již tuto zkušenost za sebou. 
 

Díky Bohu, pomyslí si. Už nechci žádné skály, žádné 
vodní víry ani vzdušné mraky! Jsem šťasten, že 

můžu pobývat na pevné zemi a věnovat se 
pěstování rostlin.  

 

Když jsem byl tehdy na místě Vzdušného poutníka, 
říká si, a na samém dně jsem si uvědomil svůj 

nesprávný postoj k životu, poznal jsem svou obrovskou tvůrčí sílu. Díky této 
síle jsem nyní schopen s pokorou a zralostí vytvořit realitu, která mi 
přinese plody. 

 

S láskou v srdci, s myslí plnou důvěry, klidu a vděčnosti a s rozechvělým 
očekáváním Pozemský poutník zasazuje do země semínko.  
 
 

Zrcadlo situace: nové začátky ve fyzickém světě, sebeuvědomění, 
schopnost tvořit, nový projekt, cesta do úplně neznámého prostředí, šance 
i správný čas zrealizovat své plány. 

 

Rada: je čas skončit s veškerou teoretickou přípravou a začít věci uvádět 
do praxe. Prostě začni! Tak, jako nechápeš, jak může z  malinkého semínka 

vyrůst obrovský strom, možná ti teď není jasné, jak je možné uskutečnit 
vizi, kterou nosíš v hlavě. Teď to vědět nemusíš, teď potřebuješ důvěřovat 
a udělat první krok!  
 

Varování: než vyroste ze semínka zralá rostlina, musí proběhnout proces, 

který má své přírodní zákonitosti. Pamatuj, že nic nelze uspěchat. 
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Nejčastější významy karty: 
  

• základní energie země 

• potenciál 
• semínko 

• něco nového ve fyzickém světě 

• šance uspět 
• zdraví 
• prosperita 

• plodnost 

• blahobyt 

• bohatství 
• správný čas na nový projekt nebo stěhování 

 

ale také  

 

• přílišné zaměření na hmotné věci 
• hamižnost 
• lačnost 
• chamtivost 
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Ukázka karty Eso pentaklů v tarotových sadách 
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Dva pentakly – změna, pohyb, ochota riskovat, 

pohyb coby základ života 
 

Poutník zalil semínko, pohlédl na slunce, které 

zářilo na obloze, a všiml si podobnosti vlastního 
života s klíčícím semínkem.  
 

Stejně jako toto semínko, také on v sobě musel 

kdysi najít odvahu opustit chráněný prostor 

prostředí, které znal, a vyrazit do neznáma. Prošel 

tehdy velkou vnitřní proměnou. Bylo to náročné, 
ale díky svému pevnému odhodlání dosáhl toho, že 
se věci daly do pohybu.  

 

Poznal, že základem života je pohyb. A protože se nebránil změnám, 

odměny na sebe nenechaly dlouho čekat. Dnes už je mu jasné, že pouze 

vnitřním procesem lze rozpohybovat vnější události! 

 

Jeho semínko je statečné a odvážné, ale zároveň plně důvěřuje tomu, že mu 
příroda pomůže. Pozemský poutník si nyní uvědomuje, že také jemu 
tenkrát pomáhaly vnější okolnosti. Aby se mu povedlo, co plánoval, 

musel své odhodlání spojit s důvěrou ve vyšší pomoc. 
 

Zrcadlo situace: nutnost opustit komfortní zónu a vydat se na cestu do 
neznáma, ochota riskovat, vnitřním odhodláním rozpohybovat vnější 
okolnosti 

 

Rady: je čas učinit změny. Vydej se do neznáma a věř ve vyšší pomoc. 

Možná znáš výrok z knihy P. Coelha Alchymista: „Když si něco opravdu 
přeješ, celý Vesmír se spojí, aby se ti to povedlo“. 
 

Varování: nemáš příliš mnoho „želízek v ohni“? Dostane se každému 
z nich patřičné pozornosti a péče? Možná by sis měl sepsat svůj žebříček 
priorit a řešit je postupně. 
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Nejčastější významy karty:  
 

• pohyb jako základ života 

• změny 

• pohrávat si s možnostmi 
• flexibilita 

• reorganizace 

• hravost 

• obratnost 

• přizpůsobivost 
• žonglování s více činnostmi nebo projekty 

• ochota riskovat 

• žít tady a teď 

 

ale také 

 

• balancování ve snaze udržet rovnováhu 

• lehkovážnost 
• ignorace 

• kolísavá finanční situace 
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Ukázka karty 2 pentakly v tarotových sadách 
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Ukázky výkladů studentek Tarotové školy 
 

Příklad 1 (Hanka): 
 

 
 
Který krok Pozemského poutníka je právě teď pro mne důležitý?  
 

7 pentaklů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dozrávání, přijímání, strach z neúspěchu, ale i obavy z úspěchu. Odevzdání 
situace a čas odpočinku a relaxace, trpělivost a potřeba nechat věci správně 
dozrát bez našeho zasahování. Pozor na skepsi, katastrofické scénáře 
a potřebu mít vše pod svou kontrolou. 

 

Při této odpovědi mě samozřejmě jako první napadá moje netrpělivost. 
Karta mi říká, že je pro mne důležité nechat věci správně dozrát 
a nezasahovat do průběhu tohoto procesu. Také mě upozorňuje, abych se 
nesnažila mít nad vším kontrolu. To, že některé situace a momenty 

odevzdám Vesmíru, neznamená, že se málo o svoji „úrodu“ starám. Je to 
o tom, že důvěřuji ve vyšší moc a že připouštím, že věci mezi nebem a zemí 
fungují.  
 

Pokud se něco vyvíjí trochu jinak, než je má představa, určitě bych neměla 
propadat skepsi a chmurným obavám. Místo toho mě Tarot nabádá 
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