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MALÁ ARKÁNA
 

STRUČNÝ OSUD

Nejjednodušší je výklad s pomocí jediné karty, která 
by měla odhalit celkový osud tazatele. Můžete si k ní  
v případě potřeby vytáhnout ještě několik dalších dopl-
ňujících karet, avšak první karta je rozhodující a prozradí 
vám, kam vývoj směřuje. 

Otázky je přitom vhodné formulovat takto: 
Co tazatele čeká v období nejbližšího půl roku?
Co tazatele čeká v období nejbližšího roku?
Co má tazatel za sebou?
Co se právě děje v životě tazatele?
Jaký je celkový osud tazatele?
Tyto otázky lze dále upřesnit na jednu konkrétní ob-

last, tedy:
Co tazatele čeká v období nejbližšího půl roku v pra-

covní oblasti?
Co tazatele čeká v období nejbližšího roku ve vzta- 

zích?
Při tomto způsobu se používají pouze karty Malé ar-

kány (Hole, Meče, Mince, Poháry i s jejich dvorními 
kartami*). Zvláštní význam má i to, zda je karta tažená 
ve správné anebo obrácené pozici (vzhůru nohama).

*Dvě nejznámější sady tarotových karet – Rider-Waite  
a Crowleyho tarot – označují dvorní karty rozdílně, proto  
u nich uvádíme oba druhy názvů – pozn. red.
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HOLE

ESO HOLÍ: V pracovní oblasti opakované vzdělávání. 
Možné je povolání učitele. Ve vztazích má sklon prožít 
nevyrovnaný vztah, případně více vztahů. Musí se nau-
čit vhodně komunikovat. Obráceně: Změna zaměstnání, 
možná i opakovaná. Rozchod, rozvod. Přitažlivá je práce 
s lidmi, sociální sféra.

DVOJKA HOLÍ: V práci tvrdá námaha, sám ale může 
být nečestný, pokrytecký, bez vlastního názoru. Hodí 
se pro něho práce řemeslníka. Ve vztazích zažívá chlad 
nebo je sám chladný. Obráceně: Je nečestný, zákeřný. 
Ve zralejším věku se může stát zodpovědnějším a moud-
řejším. Ve vztahu bude mít pocit osamocení.

TROJKA HOLÍ: Hodí se k němu samostatná činnost 
či podnikání. Má povzbudivé vyhlídky. Je šance, že bude 
mít kvalitní partnerský vztah, ale může mít problémy 
s příbuznými. Obráceně: I když je šikovný, druzí mu 
závidí a kazí jeho úspěch. Ve vztahu má štěstí na dobrého 
partnera, od něhož se toho hodně naučí, ale příbuzní mu 
budou působit mnohé problémy, komplikace a neshody.

ČTYŘKA HOLÍ: Celkově ho čeká štěstí a spoko-
jenost. V pracovní oblasti se bude naplno realizovat 
v první polovině života. Možná profese: zdravotnic-
tví, lékař, vědec, pořádání přednášek. Má sklon k ne-
závazným svazkům, přesto ho čeká harmonický vztah. 
Obráceně: Delší studium, možná akademická dráha, 
ale s překážkami a nepochopením ze strany kolegů. 
V oblasti vztahů má sklon k samotářství, všechen čas 
bude věnovat práci.
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PĚTKA HOLÍ: Část života může prožít v zahrani-
čí. Hodí se pro něho vychovatelská činnost. V mezilid-
ských vztazích má sklon k potížím, i když bude v této 
oblasti velmi usilovat o harmonii. Obráceně: Vystřídá 
vícero zaměstnání, hlavně v první polovině života. 
Okolnosti mu zařídí četná životní dobrodružství, i když 
by dal přednost klidu a pohodlí v kruhu rodiny. Toho se 
mu dostane jen ve velmi malé míře.

ŠESTKA HOLÍ: Je velmi šikovný, přesto se neštítí 
nečestných prostředků. Může být politikem nebo praco-
vat ve státní správě. Vztahy ho příliš nezajímají; dobrý 
vztah bere jako samozřejmost, špatný vymění za lepší. 
Obráceně: Zákeřný, ale velký diplomat. Může pracovat 
v tajných službách. Je schopný, přizpůsobivý a chytrý.

SEDMIČKA HOLÍ: Čeká ho tvrdá práce, silná kon- 
kurence, konflikty, závist. Bude se muset spoléhat pouze
sám na sebe. Může být obchodníkem, ale ne ve vlastní 
firmě. Ve vztazích se chová odtažitě a lhostejně, pro-
to bude mít potíže s udržením partnerství. Obráceně:  
V práci má velmi nejistou půdu pod nohama. Nejednou 
přijde o peníze nebo bude obelhán. Měl by být opatr-
nější. V partnerství to taky nebude mít lehké. Všechny 
problémy se odrazí i na jeho zdraví.

OSMIČKA HOLÍ: Dokáže samostatně podnikat, 
musí však mít spolehlivého a schopného partnera, který 
usměrní jeho vlastní zbrklost. Může působit v oblasti 
cestovního ruchu anebo v technické oblasti. Ve vztazích 
hledá pořád něco nového a není zrovna stálý. Obráceně: 
Musí mít po boku někoho, kdo by ho vedl, jelikož není 
dost samostatný. Ve vztazích má sklon střídat partnery 
a zaplétat se i se ženatými či vdanými lidmi.
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DEVÍTKA HOLÍ: Čeká ho tvrdá práce a námaha, 
kterou ale bude dobře odvádět. Je spíš uzavřený, v ko- 
lektivech se cítí ohrožený. Může být horníkem. Ve vzta-
zích se cítí nenaplněný, zatrpklý, neschopný vytvořit 
kvalitní svazek. Obráceně: V práci se mu nebude dařit. 
Bude mít těžkou práci a nacházet se v tíživém, konflikt-
ním prostředí, ve falešném kolektivu. Ve vztazích má 
smůlu, pravděpodobně zůstane opuštěný. 

DESÍTKA HOLÍ: Může se věnovat nakladatelské 
nebo umělecké činnosti. Skoro stále trpí stresem a příliš 
vysokými nároky. Nejednou zažije neúspěch a smůlu. 
Ve vztazích ho čeká spíš trápení, bude se cítit osamělý, 
i kdyby v nějakém svazku žil. Snadno sebou nechá ma-
nipulovat. Obráceně: Neustále je pod tlakem, což ho na-
konec donutí zanechat práci, kterou má rád. Odrazí se to 
i na jeho zdraví. Má sklon vybírat si arogantní, egoistické 
partnery, takže nezažije příliš pozitivní vztahy.

RYTÍŘ HOLÍ: Čeká ho častá změna bydliště a hodně 
cestování. Může být vojákem z povolání. Snaží se všeho 
dosáhnout co nejrychleji, a to i nečestnými prostředky. 
Do vztahů se vrhá spíše z vášně než z rozumu. Obráceně: 
Je velmi výbušný a energický. I když má dobré úmysly, 
nejednou ublíží nevinným lidem. Řídí se svou vlastní 
vůlí, je pro něho těžké poslouchat jiné. Má rád dobro-
družství.

KRÁLOVNA HOLÍ: Potřebuje pracovat samostat-
ně. Čeká ho neustálý postup a pokrok, pokud ovšem 
nedá přednost svému sklonu k zahálce a hýření. Působí 
v oblasti textilu či návrhářství. Ve vztazích má sklon čas-
to střídat partnery, hlavně v mladším věku. Obráceně: 
Má rád povrchní zábavu. Bude se snažit, aby musel co 
nejméně pracovat. Zajímá ho finančnictví, ale protože 
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není spolehlivý, může mít i problémy se zákonem. Až  
v pozdějším věku se uklidní a zmoudří. 

KRÁL/PRINC HOLÍ: V životě se mu bude dařit. 
Pravděpodobně je ředitelem nebo vedoucím, anebo 
se dostane na jiné lákavé místo, možná i do zahrani-
čí. Ve vztazích dává přednost volnosti a nezávislosti. 
Obráceně: Bude mít úspěch, ale přes četné překážky. 
Všechno si bude muset vybojovat a vyřešit sám, na-
nejvýš s jedním věrným přítelem. Až mnohem později  
v životě dosáhne toho, po čem silně toužil.

PRINCEZNA/KLUK HOLÍ: Výborný organizátor 
a manažer. V lásce je obětavý a velkorysý. Obráceně: 
V práci se projevuje jako tvrdý obchodník. Není však 
příliš spolehlivý, protože hledá jenom svůj vlastní pro-
spěch. I ve vztazích je díky svým manipulátorským 
sklonům dost sobecký, což ovšem partner zjistí až po 
dlouhé době. 
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POHÁRY

ESO POHÁRŮ: V pracovní oblasti ho čekají zdlou- 
havá řešení a dlouhodobé projekty, které budou mít 
nakonec dobrý výsledek a přinesou mu pocit naplně-
ní. Možná profese ve zdravotnické či farmakologické 
oblasti. Co se týče vztahů, prožije hlubokou lásku. Může 
pociťovat rozpor mezi osobním a pracovním životem, 
obojí ale dokáže dobře sloučit. Obráceně: V práci se 
mu bude dařit dobře, avšak bude mít příliš vysoké, ne-
reálné ambice. Kvůli přílišnému pracovnímu nasazení 
bude zanedbávat rodinu, a tak se jeho zpočátku velmi 
dobrý partnerský a rodinný život časem zhorší.

DVOJKA POHÁRŮ: Bude pracovat ve větším ko-
lektivu. Může být zvěrolékařem anebo pracovat jiným 
způsobem ve spojení s přírodou a zvířaty. Má sklon 
obětovat se pro druhé, pro partnera a rodinu. Obráceně: 
V práci je uznávaným odborníkem, má však problémy  
a komplikace ve vztazích. Partner ho totiž bude využívat, 
přičemž on to bude velmi dlouho snášet.

TROJKA POHÁRŮ: Vede bezstarostný život, dosa-
huje uspokojivých pracovních výsledků. Bude pracovat 
v příjemném prostředí, kde kolegové jsou zároveň přáte-
li. Pravděpodobné povolání je programátor, redaktor. Ve 
vztazích má štěstí, prožije hluboký, kvalitní partnerský 
vztah. Obráceně: Vede příliš volný životní styl, obklo-
puje se falešnými přáteli, jimž slepě důvěřuje, a dočká 
se tak pouze zklamání. V partnerském vztahu ho přesto 
štěstí nemine.
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ČTYŘKA POHÁRŮ: Věčná nespokojenost v práci. 
Pravděpodobně je to inženýr, vyšší vzdělání však často 
získá až v pozdějším věku (právě díky zmíněné nespo-
kojenosti). Ve vztahu se snaží druhého ovládat, postup-
ně se však sám stane obětí manipulace ze strany part-
nera. Obráceně: Neustále si volí činnost, na niž nestačí, 
proto postupně začne být k práci lhostejný. Bude čas-
to měnit zaměstnání. Hrozí mu negativní, dramatický 
vztah se špatným koncem.

PĚTKA POHÁRŮ: Většinou je činný v obchodní 
oblasti. Ve vztazích se mu moc nedaří, je však silně emo-
cionálně založený, proto nemůže zůstat sám. Uspokoji-
vé partnerství nalezne až v pozdějším věku. Obráceně: 
V pracovní oblasti si bude muset vše vybojovat tvrdě  
a sám. Volí osamělost před vztahem.

ŠESTKA POHÁRŮ: Naplní své pracovní ambice, 
i když po delších problémech a bojích. Také bude čas-
to měnit zaměstnání. Může působit v záchranářské ob-
lasti. Čeká ho vášnivý a hluboký vztah. Svou lásku na 
čas ztratí, ale poté ji opět nalezne. Obráceně: V práci se 
mu nebude moc dobře dařit, čekají ho neustálé potíže, 
nedorozumění, možná nesmírně namáhavá až životu ne-
bezpečná práce. V partnerství by měl být spokojený.

SEDMIČKA POHÁRŮ: Nedbalý až nepoctivý v prá-
ci. Mohl by být novinářem. Ve vztazích má sklon ideali-
zovat si partnera, zároveň je citově nejistý a nestálý. Je pro 
něho důležité používat rozum a racionalitu. Obráceně: 
V práci používá nečestné prostředky, je nesmírně dravý. 
K partnerství se zrovna moc nehodí, a i když bude mít 
partnera, ten ho bude zřejmě podvádět, nebo se k němu 
bude chovat jiným nečestným způsobem.
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OSMIČKA POHÁRŮ: Pracuje většinou v chemic-
kém průmyslu či výzkumu. Možné profesní potíže a nez- 
dary. Kvalitní, naplňující partnerský vztah ho čeká až 
později. Obráceně: V pracovní oblasti se mu nebude 
moc dobře dařit, i když ho ve druhé polovině života 
čeká výraznější úspěch. V partnerství naplnění zřejmě 
nezažije, případně ho čeká rozpad dlouhodobého vz-
tahu.

DEVÍTKA POHÁRŮ: Podnikatel, pravděpodobně 
v oblasti konzumace jídla a nápojů. Ze všeho umí vytěžit 
zisk. Ve vztazích si bude užívat, čeká ho štěstí a spokoje-
nost, i když je poněkud povrchní a lehkomyslný. Pokud 
si nedá pozor, může se změnit v otupeného požitkáře. 
Obráceně: Neustále vyhledává zábavu, na což může  
i doplatit. Je povrchní, s potřebou svobody a nezávislos-
ti. Jestliže to okolnosti nedovolují nebo ho nutí k jinému 
přístupu, silně ho to znervózňuje.

DESÍTKA POHÁRŮ: Pracovně potřebuje být v neu-
stálém a různorodém styku s lidmi. Většinou se pohybu-
je v oblasti reklamy, cestovního ruchu či tlumočnictví. 
Správného partnera, s nímž může sdílet své bohaté city, 
bude hledat dlouho. Obráceně: Dobrodružný typ, neus-
tále toužící po něčem novém, nikde neumí zakotvit. 
Týká se to jak pracovní, tak vztahové oblasti.

RYTÍŘ POHÁRŮ: Aktivní, ambiciózní. Většinou 
působí v umění. V lásce ho čeká velké naplnění a tr-
valé štěstí. Obráceně: Nepochopení v pracovní oblasti. 
Jedině když vytrvá, dokáže uskutečnit své sny. Možná 
se mu to povede až v zahraničí. V lásce zažije vícero 
naplňujících vztahů, které se mu ale s odstupem budou 
jevit jako povrchní a nereálné. Po tomto poznání nabere 
jeho milostný život hlubší, zdravější směr.
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KRÁLOVNA POHÁRŮ: Hrozí mu opakované zap- 
letení se do něčeho nelegálního nebo nesprávného, pokaž- 
dé se mu však podaří udržet pozitivní směr cesty. Může 
působit v oblasti ezoteriky, například jako astrolog.  
Ve vztazích je ohleduplný, může se však dostat do po-
kušení nezdravě si k sobě partnera připoutat. Obráceně: 
Druzí se mu budou často snažit ublížit a občas se jim to 
i podaří. Jedná se totiž o příliš útlocitného a křehkého 
člověka, který se snaží každému pomáhat, jenomže na to 
občas doplatí. Partnera se snaží manipulovat a silně k so-
bě připoutávat. Také se bojí otevřít se, protože se obává 
odmítnutí. Postupně by se však měl naučit dívat se sám 
na sebe i na druhé pozitivněji a uvolněněji. 

KRÁL/PRINC POHÁRŮ: Dosáhne zaslouženého 
postavení, které možná nebude nijak mimořádné, je to 
však typ člověka, který se těší i z mála. Působí v oblasti 
služeb, zaměřených na péči o tělo a vzhled – například 
kadeřník, vizážista, masér. Mezi lidmi je velmi oblíbený. 
Ve vztazích se snaží o soulad, i když se zcela nevyhne 
hádkám a konfliktům. Obráceně: Pracuje s chutí, okol-
nosti ho však donutí odejít z oblasti, v níž se mu líbilo. 
To ovšem bude pouze dočasné; později se ke své profesi 
vrátí. Ve vztazích ho čekají nedorozumění a konflikty,
vyvolávané především partnerem.

PRINCEZNA/KLUK POHÁRŮ: V pracovní oblas-
ti se nechává opakovaně zatahovat do různých intrik. 
Působí v resortu sociální péče. Ve vztazích prožívá zá-
brany a žárlivost. Obráceně: Zaplétá se do pomluv, in-
trik a hádek, což bohužel patří k jeho životnímu stylu. 
Pramení to z vnitřní nejistoty a nízké sebedůvěry. Po-
kud na sobě dokáže pracovat, jeho život bude celkově 
šťastnější.
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