Současný Tarot

K tarotovým kartám můžeme přistupovat ze dvou různých perspektiv:
buď se je rozhodneme vnímat racionálně z hlediska striktně materiálního, kdy pro nás budou
podstatné konkrétní dochované důkazy z historie nebo se zaměříme na jejich psychologickou
hodnotu, čímž zvolíme úroveň archetypálního chápání. Duše člověka je plná praobrazů, které
nemají konkrétní definovanou podobu. Vykládáme-li karty, archetypální struktura jejich
obrazů oslovuje hluboko uložené matice nevědomí a zprostředkovává tak informaci, která
doposud nebyla ve vědomí obsažena. Proto je možné, že ten, jenž vykládá karty druhé osobě,
skutečně odhalil věci, kterých by se jinak, žádným racionálním způsobem nemohl dopátrat.
Neobejde se však bez schopnosti archetypálního vnímání a povědomí o funkci a úloze
archetypů v lidském nevědomí.
.. asi dost častou otázkou je jak je možné, že z Tarotových karet lze získat informace, které
jsou až obdivuhodně často přesné a pravdivé. Definice funkčnosti by mohla znít: "Princip
výběru konkrétních karet je založen na nevědomém vyhodnocení pocitů a vjemů z
jednotlivých karet." Tarotové karty jsou pouhým médiem - prostředníkem mezi námi a naším
podvědomím, a jako takové jsou schopny vytvořit pro nás čitelný informační most. K tomu,
abychom tento most dokázali vytvořit, mohou velmi dobře posloužit rozličné rituály. S jejich
pomocí ve skutečnosti necháváme vlastní vědomí ustoupit do pozadí a umožňujeme našemu
podvědomí vystoupit na povrch a pomocí vnějších symbolů se srozumitelně projevit.
Je pouze jediný rituál, bez kterého není možné s Tarotem pracovat. Tímto rituálem je
vytvoření velmi osobního vztahu ke kartám, které používáme. Již v okamžiku, kdy vezmeme
svou sadu Tarotových karet poprvé do rukou, měli bychom je zahrnout pocitem lásky,
přátelství, souznění a zároveň úcty a důvěry v jejich skrytou sílu. Tarot je i v tomto směru
naším zrcadlem a proto se k nám bude chovat přesně tak, jak jej "nakódujeme" - nabijeme
vlastní energií. Bude pro nás přítelem a důvěrníkem, na kterého se můžeme obrátit v
okamžiku osamění, anebo se stane naším pánem a my jeho poslušným otrokem. Avšak vždy
to budeme my, kdo určuje kvalitu tohoto vzájemného stavu.
Dalším rituálem je míchání karet. Hlavním pravidlem je soustředit se po dobu míchání na
položenou otázku nebo na řešený problém. Jestliže osoba míchající karty uteče při míchání od
sledovaného tématu, měla by jej přerušit a začít znovu. Vykladač by měl v duchu karty
oslovit, pozdravit je, předem jim poděkovat za jejich pomoc a vědomě nechat proudit energii,
kter8 karty pročistí a zharmonizuje.
... ke vhodným rituálům se může zařadit i způsob uložení karet. Dobrou volbou je uschovat
Tarotové karty do vhodné krabičky, případně je zabalit do vhodné látky či šátku. Velkou roli
bude hrát také harmonizování Tarotové sady karet pomocí drahého kamene. Volba kamene či
kamenů se může odvíjet například od významu barev.

