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Úvod 
 

Vítejte u druhého dílu knihy Tarot jako hra.  V této části se budeme zabývat 
čtyřiceti kartami tzv. malých arkán (malého tajemství).  Abyste 

významům těchto karet lépe porozuměli, představím vám je formou 
příběhů čtyř živlových poutníků. 

 
Již v prvním dílu jsem se zmiňovala o tom, že tarotových sad je na trhu 

nepřeberně. Pokud jste již do tajů Tarotu začali pronikat jako samouci, 
možná jste zjistili, že interpretace jednotlivých karet se v knihách 
v mnohém liší. A pravděpodobně jste z  těchto rozporuplných informací 
byli zmatení… 

 

Vysvětlím vám důvod těchto rozdílností. 
 

Tarot není dogma. Naopak -  učí nás vnímat život po svém. Vede nás 

k tomu, abychom respektovali svou jedinečnost a utvářeli si své vlastní 
názory na základě každodenních zkušeností. Krom toho nám ukazuje, že 
každým okamžikem můžeme změnit způsob svého života, pokud je pro 

nás destruktivní a neumožňuje nám další růst a vývoj.  Kdykoli můžeme 
začít nově a jinak! Tarot můžeme tudíž chápat jako pomocníka 
k nalezení vlastní cesty, jako životního průvodce a také jako moudrého 
rádce v procesu sebepoznávání.   

 
Věci a události kolem nás nejsou pevně dané – to my sami jim díky 
vlastnímu vnímání dáváme jakési určení. A právě tohle Tarot respektuje. 

 
Jestliže je Tarot zrcadlem duše, pak také každý autor tarotových karet ve 
svých obrázcích jako v zrcadle odráží své osobité vnímání principů 
života a mystické symboliky. V prvním dílu knihy jsem vám 
doporučovala, abyste si vybrali takové tarotové karty, které s vámi 
budou rezonovat. Teď mám pro vás další radu: 

  

Staňte se autory vlastních tarotových karet! 
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Připravila jsem pro vás prázdné karetní šablony, které si na základě textů 
v knize můžete sami výtvarně zpracovat.  Najdete je v příloze této knihy 
a dostanete ode mne i krátký návod, jak s nimi naložit. Inspirací vám 
budou příběhy čtyř živlových poutníků. Studenti mých tarotových 
kurzů si „vlastní cvičné karty“ oblíbili natolik, že jim někdy trvalo dost 
dlouho, než si pořídili tištěnou karetní sadu. Někteří dokonce u vlastních 
tarotových karet zůstali! 

 

Díky příběhům a hlavně díky vlastnímu tvoření si můžete osvojit významy 
karet kreativní a hravou formou. Daleko lépe se vám budou propojovat 

souvislosti u vašich výkladů. A to bez mechanického učení zpaměti, 
které u studia Tarotu více škodí, než pomáhá. 
 

„Řekni mi a já zapomenu. 
Ukaž mi a já si zapamatuji. 

Nech mne to udělat a já pochopím.“ 

Čínské přísloví 
 

Věřím, že vás tarotové tvoření bude bavit. A pevně doufám, že až se za 
doprovodu čtyř živlových poutníků vydáte do nitra své duše, nebude se 

vám chtít z těchto dobrodružných míst odcházet.  
 

Přeji nám všem, abychom nescházeli ze své životní cesty, abychom 

respektovali vlastní sebeurčení u sebe i u ostatních, a také -  aby se nám 
dařilo žít tu nejlepší verzi svého já! 

 

Radostně a hravě. Neboť - život je hra. Stejně jako Tarot. 
 

Na závěr z celého srdce děkuji Ivě Janíčkové ze sdružení IRIL, která mne 
k napsání Cesty čtyř poutníků inspirovala. 
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Kdo jsou čtyři poutníci? 
 

Než se pustím do vysvětlení toho, kdo jsou čtyři živloví poutníci a jakou 

roli budou v této části knihy hrát, dovolím si malou rekapitulaci. 
 

Tarotový soubor obrázkových listů se skládá ze dvou částí, a to: 
 
• z 56 karet malých arkán 

• z 22 karet velkých arkán 

 

Slovo „arcanum“ se většinou překládá jako „tajemství“. Jde tedy 

o 56 malých tajemství a 22 tajemství velkých. 
 

Jednotlivé karty (archetypy) velkých arkán symbolizují velký a hluboký 
cyklus vývoje naší duše a velké životní výzvy, s nimiž se každý z nás 
během svého života konfrontuje.  S těmito archetypy vás blíže seznámím ve 
4. dílu této knihy, nazvaném „Putování duše“. 

 

U karet malých arkán jde o postupný vývoj duše a projevy ega skrze naše 

každodenní události. Základem těchto karet jsou čtyři přírodní živly 

(oheň, voda, vzduch, země).  Padesát šest karet malých arkán můžeme dále 
rozdělit na 40 karet číselných a 16 karet figurálních.  Šestnácti 
figurálními kartami se bude zabývat 3. díl knihy s podtitulem „Figurální 
karty“. 

 



 

7 

 

Tato část knihy s názvem „Cesta čtyř poutníků“ se zaměří na 
čtyřicet číselných karet malých arkán, a to konkrétně na tyto: 

 

Eso holí Eso pohárů Eso mečů Eso pentaklů 

2 hole 2 poháry 2 meče 2 pentakly 

3 hole 3 poháry 3 meče 3 pentakly 

4 hole 4 poháry 4 meče 4 pentakly 

5 holí 5 pohárů 5 mečů 5 pentaklů 

6 holí 6 pohárů 6 mečů 6 pentaklů 

7 holí 7 pohárů 7 mečů 7 pentaklů 

8 holí 8 pohárů 8 mečů 8 pentaklů 

9 holí 9 pohárů 9 mečů 9 pentaklů 

10 holí 10 pohárů 10 mečů 10 pentaklů 

 

Každý z výše uvedených sloupců vyjadřuje svou symbolikou jeden 

z přírodních živlů: 

 

Symbol 
 

hole 

poháry 

meče 

pentakly 

Živel 
 

oheň 

voda 

vzduch 

země 

 

Pravděpodobně už tušíte, že čtyři poutníci zde budou představovat 
zástupce výše uvedených živlů.   
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Ve čtyřech příbězích se vám představí: 
 

• Ohnivý poutník 

• Vodní poutník 

• Vzdušný poutník 

• Pozemský poutník 

 

Každý ze čtyř živlů neboli elementů se v našem životě nějakým způsobem 
neustále projevuje, ať už si to uvědomujeme či ne.   

 

Žijeme svůj každodenní život, a často ani nevnímáme, že jsou 

živly neustále kolem nás.  
 

Jak bychom mohli žít bez slunce a tepla? Co bychom si počali bez vody, 

vzduchu, potravy? A kdo z nás je za tyto dary, které bereme jako 

samozřejmost, dostatečně vděčný? Začínáme si jich obvykle všímat teprve 
v okamžiku, kdy nám chybí. 

 
Čtyři přírodní živly nás však neprovázejí pouze v našem vnějším životě. 
Jsou součástí našeho chování, našich návyků, postojů, našeho charakteru, 
emocí, našeho těla, jsou částí nás samých. 

 
Každý z jednotlivých elementů je něčím charakteristický. A stejně tak je 
něčím jedinečná cesta každého z poutníků. 

 



 

9 

 

Ohnivý poutník vás na své cestě provede světem vaší vůle, aktivity, síly, 
nadšení a dynamiky.  

 

Ukáže vám, jak hospodaříte se svou energií, poradí, co potřebujete v sobě 
aktivovat, abyste dosáhli svého cíle. Nastaví zrcadlo vaším vášním a bude 

vás konfrontovat s vašimi pudy a instinkty. 

 

Cesta Ohnivého poutníka vám představí proces cesty za cílem, kdy je 

často těžké rozeznat, kdy nás vede duše a kdy k nám naopak promlouvá 
ego. Nemusí však jít pokaždé o velký a výjimečný cíl, může se jednat 

o všední děje, které prožíváme ve své každodennosti. Stále přeci za 
něčím směřujeme.  
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Vodní poutník připluje, aby vám nabídl projížďku oceánem vašich emocí, 
citů, prožitků a intuice.  

 

Pomůže vám otevřít srdce, abyste lásku prožívali hluboce 
a bezpodmínečně. Doprovodí vás do světa snů, fantazie, ale i iluzí.  Možná 
ve vás objeví umělecké nadání. Ukáže vám vaše závislosti a bude se snažit 
probudit ve vás soucit, důvěru a zdravou sebeúctu. 

 

Především vám však bude neustále připomínat, že pokud se nenaučíte žít 
v sebelásce, vždy vám to budou lidé kolem vás zrcadlit. S Vodním 
poutníkem poplujete vstříc šťastným a spokojeným vztahům. 
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Vzdušný poutník vás vezme do míst, kde vládne rozum, logika, 

komunikace a inteligence.   

 

Nebude vás šetřit a ostře vám odzrcadlí postoje vašeho ega. Konfrontuje 

vás s vašimi strachy, zlozvyky, sebeobviňováním a pak vám představí 
vašeho vnitřního kritika.  

Ovšem, také vás obdaří skvělými nápady a poradí, jak se stát tvůrcem 

vlastního života. 
 

Vzdušný poutník vám připomene, že každý z nás má své vlastní postoje, 

které považuje za správné. A většina konfliktů mezi lidmi vzniká tím, že 
každý z nás považuje za správné něco úplně jiného. 
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Pozemský poutník je připraven, aby vás na své cestě provedl tím, co vám 
nabízí nekonečně milující Matka Země.  

 

Díky jeho moudré laskavosti se naučíte hospodařit tak, aby vaše úsilí 
přineslo ovoce. Osvojíte si rovnováhu mezi přijímáním a dáváním a poznáte 
míru vlastní sebehodnoty.  

 

Uvědomíte si, jak důležitou vlastností je trpělivost a také zjistíte, jaký je 
váš vztah k tvoření, penězům i změnám. 
 

Pozemský poutník vás provede procesem zázraku života, kdy začátek 

všeho představuje statečnost  malého semínka opustit bezpečí své ochranné 
slupky, aby vyrostlo v něco velkého a krásného. 
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Příběhy čtyř poutníků vám nabízím jako inspiraci. 
 

Až se blíže seznámíte s živly a také s významy čtyřiceti číselných karet 

malých arkán, možná si budete chtít vytvořit vlastní příběhy poutníků. 

Jestliže do toho budete mít chuť, určitě to udělejte! Kreativní možnosti 
v Tarotu jsou neomezené. 

 

Akceptujte však základní a živlovou symboliku karet. Nezapomínejte, 

že každý z těchto čtyř poutníků představuje pouze určitou část nás 
samých. Ohnivý poutník vyjadřuje projev vůle, vášně a energie, vodní 
vnitřní svět prožitků, vzdušný poutník prochází mentální částí vaší 
bytosti a pozemský zase tím, co se odráží ve vaší vnější, fyzické realitě. 

 

Na čtyřech ilustračních fotografiích si můžete všimnout, jak nás jednotlivé 
živly dokážou ovlivnit a proměnit. Na obrázcích se objevuje jedna 

tvář, přesto je díky symbolice jednotlivých elementů pokaždé jiná. 

Vnímejte, jak na obličej působí ohnivá energie, jak jeho rysy změnila 
voda.  Pozorujte, co se s výrazem tváře stalo díky energii vzduchu 

a k jaké proměně došlo, když se tvář propojila s živlem země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Živly 
 

Než se vydáte na dovolenou do cizí země, pravděpodobně si koupíte 

průvodce, který vás seznámí s místopisem krajiny, zvyky obyvatelstva 
a možná se i naučíte několik základních frází jazyka této země. 

 
Stejnou věc je dobré udělat předtím, než přijmete pozvání na dobrodružnou 

cestu čtyř poutníků. 
 

Nepochybuji o tom, že víte, co je oheň, jak vypadá voda, co znamená nemít 
dostatek vzduchu nebo jaké to je, kráčet po zemském povrchu. Jistě, že 
znáte čtyři živly! Pojďte se však na ně podívat jinýma očima. Očima 
malého dítěte, které je chce poznat a přitom si hrát.  

 

Prozkoumejte živly vědomě, kreativně a s hravostí. 
 

Čím lépe poznáte přírodní živly v souvislosti s jejich symbolikou v Tarotu, 

tím snadněji porozumíte poselství tarotových karet ve svých výkladech. 
Navíc vám živlové hry a testy vytříbí intuici! 

 
Čtyři živly se vám nyní představí svou základní charakteristikou a pak do 

nich můžete hlouběji proniknout formou sebepoznávacích testů 
a cvičení. 

 
U níže uvedených úkolů zamíříme také do astrální říše. Astrální svět by se 

dal definovat jako „odlišná realita“, kterou většinou nejsme schopní 
vnímat běžným pozorováním.  

 
Věříte v bytosti přírody? Připouštíte i tzv.  jiné dimenze, v nichž má 
každý element svého zástupce? Pokud ano, budou se vám úkoly 

z astrální říše provádět celkem snadno. Jestliže jste však spíše 
racionálnějšího zaměření, pokuste se níže uvedené živlové úkoly pojmout 
z pohledu dítěte. Můžete si představit, že jste vstoupili do 

pohádkového světa. Hrajte si a úkoly z astrální říše vám pomohou 

rozvinout vaši intuici a představivost.  
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Oheň 

 
Zavřete oči, začněte zhluboka dýchat a představte si živel ohně. Pokuste se 
na něj pocitově naladit. Nepřemýšlejte, ale spíše tento element 
prožívejte.  

 

 
 

 
Co se ve vašich představách objeví? Plamínek svíčky? Plápolající 
ohniště a opékající se buřty? Vaše tvář, nastavená teplému letnímu slunci? 

Nebo rozpálená plotna, na níž bublá polévka? Sopka, požár, blesk? 

Žárovka? Vyprahlá poušť, hořící les? Sauna? 

 
Podob živlu ohně je mnoho. 

 
Oheň nás dovede příjemně hřát, poskytuje nám pocit bezpečí a domova. 

Jeho energie v nás vyvolává tvořivost, optimismus, nadšení a chuť do 
života. Vzpomeňte si, jak se nám vždy zvedne nálada, když po dlouhých 

deštivých dnech vysvitne sluníčko! Prožíváme radost, hravost, možná 
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Vzájemné působení živlů 
 

Prošli jste vědomou cestu se čtyřmi přírodními elementy. Bavila vás 
kreativní cvičení s ohněm, vodou, vzduchem a zemí? Užili jste si živlové 
hry? Pokud ano, mám z toho velkou radost.  Na závěr se ponořte do 
intuitivního úkolu s názvem „Vzájemné působení živlů“. 
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