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Desiatka mincí
Divinačný význam: Veľký zisk, bohatstvo, 

šťastie, radosť, sláva, oslava, vrchol možností, 
schopnosť dávať, podeliť sa o svoje šťastie s dru-
hými.    

Hore nohami: „Zlatá klietka“, pocit vnú-
tornej prázdnoty napriek vonkajšiemu úspechu  
a bohatstvu, nevyužitie bohatstva (vonkajšieho 
aj vnútorného), uzavretie sa pred svetom. 

Páža mincí
Divinačný význam: Reálna šanca, nový 

podnet s nádejou na úspech, rast, zrod, plodnosť, 
materstvo, tehotenstvo, nový začiatok, obnova. 

Hore nohami: Nereálne očakávania, klam-
livá príležitosť, premárnená, nevyužitá šanca.

Rytier mincí
Divinačný význam: Usilovnosť, vytrvalosť, 

trpezlivosť, oddanosť, odhodlanie, sila, stabilita, 
spoľahlivosť, vernosť, ochota slúžiť, zodpoved-
nosť, námaha, ktorá sa vyplatí. 

Hore nohami: Neschopnosť spoľahnúť sa 
na vlastné schopnosti, nerozhodnosť, ťažkopád-
nosť, pomalosť, stagnácia, povrchnosť, zbabe-
losť, flegmatickosť.
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Kráľovná mincí
Divinačný význam: Nadbytok, hojnosť, 

štedrosť, potreba fyzického pohodlia a bezpečia, 
oddych, zmyselnosť, zmysel pre rodinu, stálosť, 
vernosť, prítulnosť, ženskosť. 

Hore nohami: Vyčerpanosť, vypočítavosť, 
zneužívanie priateľov a známych, sklon neustá-
le kontrolovať a opravovať druhých, prílišná po-
sadnutosť majetkom, sexom, prepychom. 

Kráľ mincí
Divinačný význam: Pragmatickosť, realiz-

mus, cieľavedomosť, schopnosť hmotne sa za-
bezpečiť, starostlivosť o telo a fyzické potreby, 
užívanie si, zmyselnosť, výrazná sexualita, stá-
losť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, vytrvalosť, 
rozvaha, sila.

Hore nohami: Neresť, nedostatok vhodnej 
miery, slabosť, korupcia, tvrdohlavosť, ťažko-
pádnosť, žiarlivosť, zištnosť, majetnícke sklony, 
ignorovanie inej ako hmotnej stránky života. 
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Spôsoby vykladania 
kariet

Každé vykladanie tarotových kariet za-
čneme tým, že sa sústredíme na danú otázku 
(problém, situáciu, vzťah a pod.) a pritom 
miešame karty (ľubovoľným spôsobom). 
Keď cítime, že to už stačí, postupne si vytiah-
neme (opäť ľubovoľným spôsobom) toľko 
kariet, koľko treba pri vopred zvolenej for-
me, a rozložíme ich podľa príslušnej schémy. 

Niekedy si stačí vytiahnuť iba jednu kar-
tu pre rýchly, jasný a jednoznačný náhľad na 
určitú záležitosť, resp. pre získanie múdrej 
rady. 
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Jednoduchý kríž
Tento spôsob je vhodný na získanie rýchlej 

odpovede na otázky ohľadne niečoho, čo nás 
v súčasnej dobe najviac trápi.

Vytiahneme si 4 karty, ktoré rozložíme do 
tvaru kríža. Prvá karta v poradí predstavuje nás, 
prípadne tú osobu, ktorej vykladáme karty. Dru-
há karta predstavuje jadro otázky (problému), 
tretia vplyvy okolia a posledná výsledok – mož-
nú budúcnosť, odpoveď na otázku či radu. 

Jednotlivé karty predstavujú:
1. ja
2. jadro
3. okolie
4. výsledok

1

4

2

3



44

Keltský kríž
Spôsob vhodný pre podrobnejšie objasnenie 

určitej záležitosti. Vyťahuje sa pri ňom 10 kariet, 
ktoré rozložíme v tom poradí, v akom sme ich 
vytiahli, podľa danej schémy.   

Jednotlivé karty predstavujú:
  1. jadro
  2. súčasný hlavný vplyv
  3. potenciál, smerovanie, nádej
  4. korene, hlbšie príčiny
  5. minulosť až doteraz
  6. najbližšia budúcnosť
  7. ja (ten, kto sa pýta)
  8. druhí ľudia, partner, okolie
  9. čo bude treba prekonať, vyriešiť, 
      zvládnuť
10. celkový výsledok

5
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Vzťahy
Týmto výkladom je možné hlbšie nazrieť 

do tajomstva akýchkoľvek vzťahov, nielen part-
nerských a ľúbostných. 

Pri miešaní myslíme na danú osobu. Vytiah-
neme si 7 kariet a postupne rozložíme podľa danej 
schémy. Stĺpec A predstavuje partnera (človeka, 
vzťah s ktorým nás zaujíma), stĺpec B nás (toho, 
kto sa na vzťah pýta). Ich význam je takýto:

1. čo si myslí partner
2. čo cíti partner
3. ako sa správa partner
4. čo si myslím ja
5. čo cítim ja
6. ako sa správam ja
7. momentálny výsledok vzťahu

6
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