Původní výklad
Uzavřete se, nejlépe večer, v místnosti izolované, pokud to jde, od vnějšího hluku. Posaďte se
za stůl pokrytý tmavým ubrusem a když jste se dostatečně zkoncentrovali a dobře připravili k
věšteckému výkladu, rozdělte balíček tarotu levou rukou a rozložte 78 karet do půlkruhu
vyobrazením dospod.
I.
Používejte stále jen levici, a vytáhněte pozvolna patnáct náhodných karet. Urovnejte je před
sebe do jedné řady a to velmi přesně jednu, za druhou. Vezměte poslední kartu rozložených
listů, položte ji obrácenou po své levé ruce a pokračujte dál zleva do prava. Potom by měla
být tedy první obrácená karta u vaší pravice. Vyjde-li v těchto patnácti kartách tajemství
XXII., představující rádce, můžete začít s výkladem. Pokud se však mezi kartami nenalézá je
nutné vyhledat ho v balíčku a položit před první kartu vlevo. Poté vytáhneme náhodně
sedmnáctou kartu a položíme před rádce. Na to přelétneme všechna tajemství a pohroužíme se
do hlubokého rozjímání; pomalu se rodí myšlenky, seřazují se a vytváří věty a věštba se nám
pomalu začíná objevovat.
Tajemství čteme vždy zprava do leva, aniž bychom ztráceli ze zřetele hlavní celkový smysl.
Věštba je částečně akt okultní a proto je třeba, aby jí bylo využito k dobrému účelu. Je
speciální dispozicí a konečně zvláštním stavem, který nemůžeme přivodit kdykoli. S trochou
dobré vůle a vytrvalosti se můžeme dopracovat zajímavých výsledků.
II.
Shrňte všechny karty dohromady a znovu zopakujte tutéž operaci.
III.
Složte opět karty a utvořte tři řady, snímajíc vždy náhodně jednu kartu po druhé. Výkladem
těchto tajemství seance končí.
Následně uvádím tři další zvláštní metody, které se mohou vyskytnout.
Holubice:
Odložte ze hry (vždy tak, jak bylo popsáno dříve) tolik karet, kolik písmen má příjmení
milované osoby; vyhledejte ve hře kartu rádce (tajemství XXII.) a kartu představující
milovanou osobu (sluhu,
dámu nebo krále), spojte tyto dvě karty s ostatními a rozložte je do půlkruhu, vyobrazením
dospod. Potom velmi zvolna berte namátkou jednu kartu po druhé a položte je vedle sebe.
Obracejte je a tvořte půlkruh (stále z leva doprava).
Výklad zakončíte tím, že opět zdvihnete karty, zamícháte a rozdělíte na tři řady: První řada
pro rádce, druhá řada pro srdce milované osoby a třetí řada pro nepředvídané.
Krahujec:
Výklad je skoro stejný, jenže se netýká milované osoby, nýbrž nepřítele. Rozdělíme karty do
tří řad: První řada pro rádce, druhá řada pro nepřítele, třetí řada pro nepředvídané.
Isidiny perly:
Odložíme sedm karet, které překryjeme dalšími sedmi kartami do tvaru kříže. Pak vykládáme
jednu po druhé.

Další způsob je autentická metoda cikánů vyňatá z katalonského grimoiru.
V Českém překladu:
"Vezmi všechny karty, dobře zamíchej a slož ve 12 řad po čtyřech kartách.
"Do první řady: převedeš všechny otázky, které se týkají života člověka, jeho konstituce,
temperamentu, těla, zvyků a trvání života.
"Do druhé řady: štěstí neb chudobu, jeho žádosti, obchod, a podniky.
"Do třetí řady: rodinu, rodiče a příbuzné.
"Do čtvrté řady: statky nemovité, dědictví, okkultní poklady a požadovaná dobrodiní.
"Do páté řady: lásku, těhotenství ženy, narození, pohlaví a počet dětí, milostné korespondence
a domácí krádeže.
"Do šesté řady: nemoci, jejich příčiny, jejich průběh a uzdravení.
"Do sedmé řady: sňatek a nepřátelství.
"Do osmé řady: smrt.
"Do deváté řady: vědy, umění, zákony a rozličná povolání člověka.
"Do desáté řady: všechny věci vztahující se na řízení a administrativu státu.
"Do jedenácté řady: přátelství, laskavost a ušlechtilé city.
"Do dvanácté řady: zlo, zármutek a persekuce všeho druhu.
"Chceme-li zodpovědět otázku, nestačí, abychom vzali jedinou řadu, nýbrž lépe tři, abychom
utvořili trojici. Je nutno znát tyto trojice; jsou čtyři:
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2 6 10
3 7 11
4 8 12
"Předpokládejme na příklad otázku: Je tato osoba milována jinou? Tato otázka náleží do páté
řady. Vezmeš ji a rozložíš karty do řady; pak vezmeš devátou hromádku a rozložíš karty
vespod; konečně s první hromádkou učiníš to samé, do třetice."

