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1. Úvod 

Základním tématem této magisterské práce je zjištění možností použití 

tarotových karet v psychoterapii. Toto téma jsem si zvolil proto, že již určitou 

dobu s technikami!, které budou uvedeny níže, pracuji a mám zkušenosti s tím, 

že pozitivně obohacující celý proces mezi klientem a terapeutem. Práce zahrnuje 

teoretický základ, z něhož tyto techniky vychází, tak i možnosti jejich praktického 

použití v terapeutickém procesu. Tarot je velmi působivým prostředkem 

otevírajícím lidskou psychiku. Každého, kdo se s ním kdy setkal nějakým 

způsobem oslovil. Je to v pravdě zrcadlo duše člověka, brána k jeho vědomým, ale 

i nevědomým stránkám. A byla by velká škoda, aby se toto zrcadlo nepoužívalo, 

aby tato brána zůstala zavřená. 

Nejdříve je třeba definovat základní pojmy tarot, symbol a psychoterapie 

(zejména gesta1t terapie). Budeme postupovat po linii psychologické, resp. 

psychoterapeutické, tudíž se nebudeme zabývat tarotem po jeho stránce 

esoterické jako pomůcky pro věštění, magická zasvěcení apod., ale jeho použitím 

jakožto soustavy symbolů. Nejedná se tudíž ani o vytvoření jakéhosi nového 

druhu typologie, ale o tvůrčí práci s tarotovým systém, na kterém participuje jak 

terapeut tak klient. 

Hlavním bodem této práce jsou pak techniky práce tarotem v psychoterapii 

a jejich názorné ukázky. V celém textu budou pro zjednodušení použity termíny 

terapeut a klient, i když se v některých případech nejedná přímo o psychoterapii, 

ale o poradenství či terapeutické poradenství. 

Inspirací k celé práci byla hlavně kniha Violet Oaklanderové "Třinácté 

komnaty dětské duše" a kniha M. a G. Wollschliigerových "Symbol v diagnostice a 

psychoterapii" . 

Všechna jména klientů jsou smyšlená a kasuistiky jsou upraveny tak, aby 

nedošlo k identifikaci či škodě nebo ublížení klienta.tudíž na některých místech je 

změněno kromě jména také povolání, datum narození apod. 

1 Pojem "technika", který je v celé práci používán pro zjednodušení, je nutno chápat jako 
ekvivalent slova "experiment" či "tvořivá práce", nejedná se o nic striktně rigidního či o nějaký 
arsenál zbrani. Gestalt terapie a chápání tohoto pojmu jako rigidního apod. jsou neslučitelné. 
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Tato práce vychází z mých vlastních zkušenostní a je také determinována 

životním obdobím, ve kterém jsem se nacházel, když jsem ji psal, všemi problémy, 

se kterými jsem se musel tehdy zabývat (a s některými i nyní a možná i na věčné 

časy). Proto se zde, možná pro někoho záhadně, objevují témata související 

s legislativou a podmínkami podnikání v tomto oboru, které jsem mimo jiné v té 

době řešil. Jsou zařazeny ovšem také proto, že mi přišlo líto, je po tak velké 

námaze (opravdu nemám rád úřady) "po použití vyhodit". 
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2. Definice tématu - tarot 

V této části se pokusíme ve stručnosti zachytit nejdůležitější informace o 

tarotu. Popíšeme si vnitřní členění tarotových karet, genezi slova tarot, pokusíme 

se také poodhalit původ a historii tarotu, které je obestřena závojem tajemna. 

Podíváme se na tarot v dnešní době, zamyslíme se nad tím, jaký tarotový set 

zvolit a podle jakých kritérií postupov;at při jeho výběru a na závěr uvedeme 

alespoň základní informace o těch tarotových setech, které byly použity v této 

práci. 

2.1 Co je vlastně tarot ? 

Tarot je soubor 78 karet2, které se dělí na tzv. "Velká arkána" (z lat. slova 

arcanum = tajemství) a "Malá arkána". Karet Velké arkány je 22, Malá arkána 

čítá 56 karet. 

Velká arkána se také jinak nazývají trumfy. Jsou číslována od O do 21 a 

zastupují "neustále a stále se měnící psychické a spirituální síly ovlivňující 

člověka."3 Každá karta má obvykle své číslo a název. Většinou se při zkráceném 

popisu používají římské číslice, aby se odlišili karty z Velké arkány od karet 

z arkány Malé. Standardně je jejich pořadí následovné: 

0- blázen, I-mág, 2-velekněžka, 3-císařovna, 4- císař, 5- velekněz, 6-

zamilovaní, 7- vůz, 8- spravedlnost, 9- poustevník, 10- kolo štěstí, 11- chtíč, 12-

viselec, 13- smrt, 14- umění, 15- ďábel, 16- věž, 17- hvězda, 18- měsíc, 19- slunce, 

20- aeon, 21- vesmír.4 

Malá arkána se dělí do čtyř skupin a to nejčastěji na : poháry, meče, disky 

a hole. Každá z těchto skupin je dále složena z karet od esa přes dvojku, trojku až 

2 78 karet je obvyklý počet, existují však tarotové sety s odlišným počtem. Pro naše účely budeme 
vždy myslet tarotovým setem 78 karet. 
3 Přeloženo; Kaplan S.R. : Encyklopedia ofTarot 1. (Stamford CT 1994), str. 2. Dále všechny 
citace z Encyklopedia ofTarot I-III budou označeny EoT I-III. 
4 Názvy se mohou ojediněle lišit. Pokud pracujeme s tarotem, který nevyšel v češtině, jednoduše 
se dá řídit podle čísel. V případě velké jazykové bariéry doporučuji tabulku "Tituly karet Velké 
arkány v angličtině, francouzštině, italštině a němčině" in : EoT I, str. 2-3, kde jsou také různé 
varianty názvu karty v daných jazycích. Její doplněná a upravená verze je připojena jako Příloha 
č.1 
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k desítce (tzv. Pip cards5) a dále následují tzv. karty dvorní - princezna, princ, 

královna a rytíř. Jejich názvy mohou být u různých tarotových setů různé stejně 

jako označení čtyř základních skupin6• 

Každá z karet Malé arkány (Pip cards) má určitý význam, který bývá pro 

zjednodušení vyjádřen jedním slovem, jakýmsi názvem karty podobně jako u 

karet Velké arkány, kterÝ je uveden buď přímo na kartě či ve výkladové 

literatuře k danému tarotovému setu (např.u Thothova taro tu - 9 disků "Zisk", 8 

pohárů "Netečnost", 4 holí "Uskutečnění", 2 mečů "Mír", apod.). 

2.2 Terminologie tarotu7 

Termín trionfi byl použit v Itálii v patnáctém století k popisu 22 karet 

Velké arkány. Termín tarocchiv Itálii používán zástupně od začátku šestnáctého 

století, nejdříve jako označení pro 22 karet Velké arkány, poté i pro kompletní 78 

kartový set sestávající z 22 karet Velké arkány a 56 karet Malé arkány. Slova 

tarocchi a tarocco byly často zaměňovány, slovo tarocchi je plurálem slova 

tarocco. Tarot, francouzský ekvivalent italského slova tarocchi, se rozšířil i do 

anglického jazyka, ze kterého poté přešel i do jazyka českého. 

MacGregor Mathers v roce 1888 popsal několik anagramů slova taro: 

Tora - zákon (hebrejština) 

Troa - brána (hebrejština) 

Rota - kolo {latina} 

Orat - mluví, souhlasí nebo zapřísahává {latina} 

Taor nebo Taur - egyptská bohyně temnoty 

Ator nebo Athor - egyptsky Hathor, bohyně radosti 

Termín trumf je odvozen z latinského triumphi. Dvacet dva trumfových 

karet, také nazývaných Velká nebo Vetší arkána, obsahují symbolický nebo 

5 EoT 1., str. 8 
6 Stejně jako u Velkých arkán i zde v případě překladatelských problému odkazuji na srovnávací 
tabulky v EoT 1., str. 5; 7. Jejich upravené a doplněné verze jsou připojeny jako Příloha č. 2 a 
Příloha č. 3 
7 Přeloženo, upraveno a zkráceno dle EoT I. str. 1. 
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alegorický obraz. Trumfy jsou také známé jako atouts ve francouzštině a atutti 

v italštině. Atouts označuje karty, které mají větší hodnotu než karty ostatní. 

Někteří autoři se domnívají, že se slovo tarot vyvinulo z termínu tarotée, 

což je slovo používané jako označení reversu prvních karet - mnohonásobné série 

křížících se celých či čerchovaných linií různých šířek. Spíše ovšem slovo tarotée 

vzniklo odvozením ze slova tarocchi, neboť slovo tarocchi se užívalo mnohem 

dříve. Na soše cechu výrobců karet v Paříži z roku 1594 se sami výrobci nazvali 

jako tarotiers, což je jiná forma slova tarot. 

Antoine Court de Gebelin napsal na konci osmnáctého století vyčerpávající 

práci s názvem Monde Primitif, ve které popsal a rozpracoval mnoho aspektů 

antických civilizací, tedy i tehdy používané jazyky. Zastává názor, že slovo tarot 

bylo složeno z egyptského slova tar, znamenající cestu či silnici, a ze slov ro, ros a 

rog, která jsou označením pro krále. 

2.3 Historie tarotu8 

Původ tarotových karet, a to jak karet Velké tak i karet Malé arkány, je 

obestřen rouškou tajemství. První set tarotových karet, který se nám dochoval, je 

ručně malovaný německý "Hunting" set ze Stuttgartu, který se datuje někdy do 

let 1420-1430, ovšem neobsahuje žádné trumfy. Nejranější Visconti-Sforza 

tarocchi datuje ta:ké do stejného období. Bohužel o vzniku tarotových karet se 

můžeme jen dohadovat. Existuje mnoho teorií o jeho vzniku. 

Někteří autoři, jako např. Arthur Corwin, vidí alegorické symbolismy 

tarotových karet jako piktografické metafory, které vyjadřují přístup prvních lidí 

k otázce měření času. Kalendář byl velmi důležitou věcí v životě člověka ( a stále 

je). Člověk vedl záznamy o nebeských jevech denních, měsíčních a ročních. 

Objevil princip rovnodennosti, astronomické pohyby hvězd a planet a další 

opakující se události. 

Již zmíněný Court de Gebelin ve svém díle Monde Primitifz roku 1781 

zase zastává názor, že Velká arkána jsou sestavena na bázi egyptské hieroglifické 

8 Přeloženo, upraveno a zkráceno podle EoT 1., str. 12- 23, kde lze najít podrobnější informace. 
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"Knihy Thothovi" (Book of Thoth), která má být jakousi syntézou všech lidských 

znalostí a hlubokého mysticismu. 

Samozřejmě existují i zastánci teorie, že tarot vychází z hebrejské Thory a 

mají souvislost s hebrejskou abecedou, které má stejný počet písmen jako je počet 

karet Velké arkány, tedy dvaadvacet. Od toho je již jen krůček k tomu' začít 

propojovat tarot a kabalu, tajnou židovskou nauku. 

Ale ani východní náboženství nezůstávají stranou zájmu, a tak můžeme 

najít teorie, které tarot řadí ke kultu boha Vishnu či ke kultům mexických a 

středoamerických indiánů. A ve výčtu bychom mohli pokračovat ještě velmi 

dlouho. Dokonce podle jedné teorie přinesli tyto karty do Evropy slovanské 

kmeny, zvláště kmen Čechů. 

Vzezření tarotového setu tedy velmi ovlivňuje, ke které z různých teorií se 

a u tor hlásL 

2.4 Tarot dnes 

V dnešní době existuje podle S.R.Kaplana více jak 950 různých druhů 

tarotových setů,9 a stále jich přibývá. Ke každá z teorií o původu tarotu existuje 

určitý počet tarotových setů, k některým samozřejmě více, k jiným méně. V České 

republice se také začali vydávat některé tarotové sety, pokud je mi známo, nyní 

se jich v české verzi prodává asi dvě desítky tarotových či od tarotu odvozených 

karetních sad. Vzhledem k celkovému počtu existujících to jistě není mnoho, ale 

existují cesty, jak si určitý tarotový set objednat v cizojazyčné verzi. Cena 

tarotových setů se pohybuje přibližně kolem sedmi set českých korun v závislosti 

na typu, velikosti, zpracování, zda je přiložena kniha apod. Existují samozřejmě 

tarotové sety levnější a mnohem dražší provenience. 

Které tarotové sety lze tedy koupit v českém překladu? Jedná se hlavně o 

"Thothův Tarot" podle Aleistera Crowleyho, velice známý a celosvětově populární 

"Rider Waite Tarot" od Arthura Edwarda Waiteho, "Rohrig Tarot" jehož autory 

jsou Car! W. Rohrig a Francesca Marzano Fritz, "Tarot - Moudrost Východu" - A. 

Klanprachar a T. Boonyawan, "Tarot Keltských draků" od D.J.Conway a L. Hunt 

9 Podle EoT I. -III. 

11 



či třeba "Kosmický Tarot" Norberta LOsche. Zajímavostí je také bezesporu 

limitované vydání "The Tarot of Prague" vytvořeného na motivy pražské 

architektury a umění K. Mahony a A. Ukolovem. Většinu do češtiny přeložených 

tarotových setů u nás vydává a distribuuje nakladatelství Synergie. 

Ke každému setu tarotových karet bývá přiložena brožura k výkladu, ve 

které čtenář nalezne návod k vykládání karet a zejména popis každé karty. 

Výhodou českých verzí tarotových setů je právě to, že tyto brožury jsou v české 

jazyce a navíc, že ke většině tarotových setů vycházejí samostatně různé tituly, 

které dále rozšiřují zvláště popis každé jednotlivé karty. Takovým to případem je 

u nás hlavně "Thothův Tarot" podle Aleistera Crowleyho, ke kterému dle mého 

názoru existuje nejvíce další různé doplňující literatury. O použití právě této 

výkladové literatury při psychoterapeutické práci s tarotem budeme hovořit 

později. 

Tarotové karty se neliší jen stylem ilustrací či orientací na určitou 

"vývojovou teorii" vzniku tarotu, ale také v neposlední řadě svou velikostí. Známe 

cca. 15 velikostních typů. Od opravdu kolibří velikosti (v x š) 3,5 cm x 2,lcm přes 

např. 15 cm x 10,7 cm až po 17,6 cm x 9,1 cm. lO Některé tarotové sety jsou 

vyráběny v několika různých velikostech. Uvádím zde tyto informace pro to, že je 

velmi důležité vhodně zvolit velikost karet, se kterými chceme pracovat. Malé 

karty mohou mít svůj půvab ale je důležité, abychom na kartě viděli trochu více 

než jen změť barev. A ještě jedna rada. Pokud vidíme my, nezapomínejme na to 

že nemusí vidět klient. Při práce s taro tem v psychoterapii nám jde hlavně o to, 

aby viděl klient. 

2.5 Jaký tarotový set zvolit? 

Již jsme mluvili o velikosti karet, které je pro práci s kartami velice 

důležitá. Jaké jsou další kritéria? Musíme mít na paměti, že s daným tarotovým 

setem budeme pracovat my i klienti. Jak naše tak klientovo hledisko je 

individuální a subjektivní. Jelikož o hledisku klienta se můžeme jen dohadovat. 

Začněme nejdříve z pohledu našeho. 

10 podle EoT 1., str. 9 "Tarot card size variations" 

12 



Každý tarotový set je vlastně malé umělecké dílo, která na nás určitým 

způsobem působí, stejně jako obrazy v galerii. Důležité je, aby nás daný tarotový 

set nějakým způsobem oslovoval. Měl by nám takříkajíc "sednout". Stejně jako si 

hráč kulečníku dlouho vybírá tágo se kterým bude nakonec hrát, tak i my bychom 

měli vybírat mezi jednotlivými tarotovými sety. Pokud se nám nějaký set 

z nějakého důvodu nelíbí, je to téma, na které by možná stálo za to se zaměřit, ale 

prozatím bychom s ním neměli pracovat. Stejně jako u tága na kulečník můžeme 

dojít k tomu, že se s ním buď budeme chtít naučit hrát a nebo prostě zjistíme, že 

pro nás vážně není či dokonce že je opravdu špatné a nepoužitelné. 

O vybraném setu se pak budete muset ještě něco naučit, tudíž pokud si 

vyberete např. "Tarot Keltských draků" počítejte s přídělem informací o dracích, 

Keltech apod., u "Thothova Tarotu" zase o jeho "tvůrci" A. Crowleyem, egyptském 

náboženství a kultech, mnoho různých symbolů na jedné kartě apod. Při výběru 

bychom tedy měli zohlednit i tuto otázku, neboť tarotový set je ucelený systém a 

nejde úplně jednoduše odvrhnout to, co má původně podle jeho autora či autorů 

vyjadřovat a začít s ním hned jen tak pracovat, protože se nám moc líbí jejich 

výtvarné ztvárnění. Určitým kouzlem tarotových karet je, že jakýkoliv drobný 

detail má své přesně dané místo a význam. Pomůže nám, když o něm budeme 

vědět. 

Uvedli jsme, že o hledisku klienta se můžeme jen dohadovat. Ne každému 

se přece musí líbit zrovna náš tarotový set, který jsme si vybrali. Matematicky 

ovšem lze zvýšit pravděpodobnost určité shody mezi námi a klientem tím, že 

klientovy dáme na výběr z více tarotových setů. Myslím si, že se různé typy 

tarotových setů hodí k různým lidem a pro různé příležitosti. Jelikož v našem 

životě není nic statické ale naopak vše je v neustálém procesu, tak i možnosti 

použití daného tarotového setu, náš vkus, vkus klienta, to vše se mění. Tato 

změna může být vyvolána jak vnějšími tak vnitřními faktory, které na každého 

z nás působí. Proto je dobré používat několik typů tarotových setů, pokud možno 

každý zaměřený jiným směrem, jinak výtvarně ztvárněný, vycházející z jiné 

teoretické základny apod. Je to opět podobné jako u kulečníku. Hráč kulečníku 

má také na různé typy her a různé typy šťouchů různá tága. 
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2.6 Tarotové sety použité v této práci 

Při práci s klienty byly použity následující tarotové sety. "Thothův Tarot" 

podle Aleistera Crowleyho, "Tarot Keltských draků" od D.J.Conway a Lisy Hunt, 

"Tarot of the Old Path" od Sylvia Gainsfordové a Howarda Rodwaye, "The 

Vampire Tarot" Nathalie Hertzové, "The Medieval Scapini Tarot" od L. Scapiniho 

a "The Tarot of Prague" a "The Baroque Bohemian Cats' Tarot" vytvořené Karen 

Mahony a Alexem Ukolovem. Uvedu zde stručnou charakteristiku každého z nich 

pro ozřejmění jejich použití v kasuistikách, které jsou uvedeny dále v této práci. 

Některé kasuistiky mají také obrazové přílohy, ve kterých jsou vyobrazeny 

alespoň některé karty z každého níže uvedeného setu. 

"Thothův tarot". Autorem tohoto tarotového setu jsou Aleister Crowley a 

Lady Frieda Harris. Ona ztvárnila sérii 78 obrazů podle Crowleyho náčrtků. 

Práce, která měl původně trvat několik měsíců nakonec zabrala celých pět let. 

Tento tarotový set sestává ze standardního počtu 78 karet, přičemž ovšem 

Crowley ve svém studiu tarotového systém přidal ještě dvě karty navíc a to kartu 

černou a bílou. Černá karta znázorňuje tzv. unikursulální hexagram, na bílou 

kartu umístilo vydavatelství text, jakousi definici tarotu. ll 

Crowley zde spojuje prvky astrologie, numerologie a symboliku různých 

duchovních směrů. Dá se říci, že tento set je velmi eklektický co se těchto 

symbolů týče, neboť zde nalezneme egyptskou mytologii, hebrejská písmena, 

znaky planet a znamení zvěrokruhu, prvky antické mytologie, křesťanské 

symboly i symboly východních náboženských směrů. Každá karta je plná 

nejrůznějších symbolů. Proto je na jednu stranu velmi těžké proniknout do všech 

nuancí tohoto sytému na straně druhé ovšem právě spojení mnoha různých 

symbolů z mnoha rozdílných kultur poskytuje velkou šanci na to, že nějakým 

způsobem člověka osloví, ať už klienta či terapeuta. 

Tento tarotový set se v České republice vyrábí v češtině, a to jak 

výkladová brožura, tak i názvy na karet na kartách samých a ve třech různých 

II více o významu těchto dvou karet in; Crowley A. : Kniha Thothova (Brno 1994), str. 145-151 
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velikostech, od nejmenší (v x š) 8,7 cm x 5,5 cm přes střední velikost 11 cm x 7 cm 

(tato sada byla používána), po největší 14 cm x 9,5 cm. 

Thothův tarot má také tu výhodu, že k němu v českém překladu existuje 

zdaleka nejvíce výkladové literatury (cca 10 různých knih a brožur). Zmíním jen 

ty, které jsou dle mého názoru nejdůležitější: M. Krefting "Jednoduchý Crowley 

Tarot", A. Arrien "Velká kniha Crowleyho Tarotu" či přímo autorovo dílo A. 

Crowley "Kniha Thothova". 

"Tarot Keltských draků". Autory jsou D.J.Conway a Lisa Hunt. Je to 

komplet 78 karet a knihy. Jak píše sama D.J. Conway : "Protože jsme chtěli 

vytvořit ojedinělý tarotový soubor, rozhodly jsme se vyhnout všemu, co by 

připomínalo styl New Age a místo toho jsme se snažili o navození keltské 

atmosféry a symboliky, které se k drakům velmi dobře hodí, a navíc používá 

mnoho duchovních symbolů. Použili jsme pouze obrazy keltské krajiny z oblasti 

Irska, Skotska a Walesu. Zdálo se nám zcela přirozené, že součástí této keltské 

atmosféry, atmosféry téměř z jiného světa, bude středověké oblečení a hrady."12 

Karty vypadají velice jemně a pohádkově, opravdu skoro jako z jiného 

světa. Nejsou tak naplněny symboly jako Thothův tarot, jsou jednodušší, ovšem 

bez pejorativního smyslu slova. Mají nádech středověku a světa fantasy. Velikost 

karet je (v x š) 11,7 cm x 7 cm. 

Bohužel k tomuto tarotovému setu v češtině vyšla jen jedna výkladová 

publikace (osobně nevím ani o žádné jiné v jiných jazycích), názvy na kartách 

samých jsou také v češtině. Téma keltské mytologie bylo již samozřejmě 

zpracováno do podoby různých tarotových setů 13, ovšem použití výkladové 

příručky z jiného setu na tento by bylo vzhledem k velkým rozdílům v typu 

výtvarného zpracování dosti problematické. Proto doporučuji pro zájemce o 

keltskou symboliku knihu S.Heinze "Keltské symboly" či knihu M.J.Greenové 

"Keltské mýty". 

12 D.J.Conway, 1. Hunt: Tarot Keltských draků (Praha 2001) str. 9'10 
13 např. Celtic Tarot in EoT nI., str. 137,139-140 
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"Tarot of the Old Path". Tento tarotový set vytvořili Sylvia Gainsfordová a 

Howard Rodway. Skládá se z obvyklých 78 karet a velmi útlé výkladové brožury, 

která je, stejně jako karty, v angličtině (tarotový set se do České republiky dováží 

voriginálním znění). Autoři při jejich tvorbě vyšli ze základů hnutí Wicca. 

Symboly jsou tedy jak z Keltské, tak také z egyptské provenience, najdeme zde 

symboly planet, živlů, zodiaku, ale také run či zvířat a rostlin14• 

Karty mají velmi krásné, syté a jemné barvy. Jsou hodně prodchnuty 

přírodou, zvířaty, rostlinami ale samozřejmě i lidskými postavami. Působí trochu 

romanticko"naivistickým způsobem. Určitým způsobem připomínají výše 

zmíněný "Tarot Keltských draků" s tím rozdílem, že tento tarotový set Sl 

zachovává klasičtější pojetí. Obrazy působí velmi příjemným, klidným a 

vyrovnaným dojmem. Autoři v podtitulu uvádí, že se jedná o tarot spjatý se 

ženskou energií a ta opravdu z výtvarného ztvárnění tohoto setu vyřazuje. Karty 

mají rozměry (v x š) 12 cm x 7cm. 

I když je ke kartám přiložena jen velmi útlá výkladová brožura, které se 

navíc nevěnuje popisu karet, ale jen jejich výkladu, přesto není problém 

symbolům porozumět, neboť podobné symboly lze najít i u jiných tarotových setů, 

v našem případě u Thothova tarotu. 

"The Vampire Tarot". Autorkou tohoto tarotového setu je Nathalie 

Hertzová. Obsahuje standardní počet 78 karet, ke kterým je připojena útlá 

výkladová brožura, která je, stejně jako názvy karet, v angličtině. Jak již název 

napovídá, karty jsou inspirovány upíří tématikou, na kartách jsou tedy místo 

osobnidí osoby/upíři. 

Tématem je ovlivněno i barevné zpracování, dominují černá a červená 

barva, které jsou doplněny temnějšími odstíny modré a zelené, které občas velmi 

kontrastně a invazivně doplňuje např. barva žlutá. Autorka preferuje práci 

hlavně s kartami Velké arkány, což je patrné v jejich propracovanosti oproti 

kartám Malé arkány (což ovšem neplatí o kartách dvorních, které lze řadit na 

14 pro symboly planet, živlů a významy různých rostlin doporučuji knihu Cunningham S. : 
Magické rostliny (Praha 1994). 
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podobnou úroveň jako karty Velké arkány). Rozměry těchto karet jsou stejné jako 

u "Tarot ofthe Old Path", tedy (v x š) 12 cm x 7 cm. 

"The Vampire Tarot" působívá na první pohled velmi temně. Tato temnota 

může odrazovat a právě proto je zajímavý, neboť na něm lze názorně vidět, že i 

temnými věcmi lze vyjádřit pozitivní věci, tedy že nic není jen bíle a černé 

(polarity), ale že mezi nimi existuje mnoho odstínů šedi. 

"The Medieval Scapini Tarot". Tvůrcem tohoto tarotového setu je sochař a 

malíř Luigi Scapini. Tento set má klasicky 78 karet, je k němu také přiložena 

útlá, leč velmi dobře zpracovaná výkladová a popisná brožura. Celý komplet je 

dodáván v angličtině. 

Scapini se při tvorbě tohoto setu nechal inspirovat původními velkými 

taroty z Itálie 15. století. Ilustrace buď věrně kopírují či jemně a velmi dobře 

dokreslují středověký, někdy až trochu renesanční vzhled tarotových karet. Právě 

snaho o středověký vzhled také způsobila to, že karty Velké arkány používají 

římské číslování té doby, tedy nepoužívají IV, ale IIII jako označení čísla 4. 

Je zde zastoupeno mnoho symbolů, některé z nich jsou jen velmi těžko 

identifikovatelné bez použití výkladové literatury. Tyto symboly spojují 

"středověké ikony s esoterickou tradicí, která se stala známou v 18. století a 

pokračuje až dodnes jako silná stránka tarotu."15 Co se týče právě počtu symbolů 

na kartu lze říci, že se vyrovnají ba že dokonce překonávají Thothův Tarot A. 

Crowleyho. Proto doporučujeme velmi pečlivě prostudovat kartu po kartě 

s přiloženou brožurou v ruce. Velikost karet je (v x š) 13,3 cm x 7 cm. 

"The Tarot of Prague". Text a grafickou úpravu vytvořili Karen Mahony a 

Alex Ukolov. Tento tarotový set je limitované vydání čítající pouze 3500 vydaných 

setů. Set obsahuje 79 výkladových karet. Ona jedna karta navíc je dána tím, že 

autoři vytvořili dvě verze karty XIII - Smrt a to proto, ,,'" abyste si mohli vybrat, 

kterou upřednostňujete. "16 

15 Kaplan S.R. ; The Medieval Scapini Tarot; in; Scapini L. : The Medieval Scapini Tarot 
(Stamford 1985), str. 3 
16 Mahony K., Ukolov A. : Taroty Prahy (London 2003), str. 4 
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Popis tohoto tarotového setu velmi výstižně podávají sami jeho autoři: "My 

jsme navrhli Taroty Prahy tak, aby byly energickým výrazem města. Obrázky 

jsou koláže tisíce originálních fotografií ulic a domů, nástěnných maleb a soch, 

rukopisů a kreseb, také her, které tvoří bohatý vizuální poklad Prahy. Každá 

karta je obraz sám o sobě a mnoho z nich je tak silně výpravných, až připomínají 

jakoby ilustrace k pohádkám, nebo obrysy příběhů napůl zapomenutých."17 

Tento tarotový set opravdu nádherně vystihuje atmosféru Prahy. Koláže 

jsou velmi zajímavě zpracované a i volba barev se dle mého názoru zdařila. 

Autoři zvolili od veselých a jásavých koláží přes jemné a klidné až po temné a 

zlověstné. Myslím, že se jim podařilo zachytit velmi zajímavou škálu nálad a 

emocí. 

Velikost těchto karet je (v x š) 12,5 cm x 7,5 cm. Stejně jako u Tarotu 

Keltských draků i zde existuje pouze jedna výkladová brožura, která je jak 

v anglické, tak i české verzi, ale vzhledem k jejich velmi silnému emočnímu rázu 

není ani příliš mnoho jiných výkladových verzí potřeba, neboť autoři zde 

neoperují s nějakými složitými nám neznámými symboly, ale spíše s propojením 

postava barev, které nepotřebují popis jako např. symboly z egyptských kultů. 

Názvy karet na kartách samých jsou v angličtině, karty Velké arkány postrádají 

číslování. 

"The Baroque Bohemian Cats' Tarot" pochází stejně jako "The Tarot of 

Prague" z dílny Karen Mahony a Alexe Ukolova. Set obsahuje obvyklých 78 karet 

a navíc kartu Herma pro štěstí. 

Svým zpracováním jsou velmi podobné "The Tarot of Prague", jedná se 

také o jakési koláže. V tomto tarotovém setu ovšem, jak již název napovídá, 

nefigurují osoby lidské, ale kočky, tedy kočky v lidských šatech. Jak se píše na 

obalu tohoto setu, tento set je určen milovníkům koček a tarotu. Je vyveden 

v jasných barvách, má optimistický, místy až humorný nádech. Ale i přesto, že 

jsou na obrázcích kočky, velmi věrně vyjadřují lidské emoce a stavy. 

17 Mahony K., Ukolov A. : Taroty Prahy (London 2003), str. 2 
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Velikost těchto karet je (v x š) 12,8 cm x 7,8 cm. Přiložena je tenká 

výkladová brožura v angličtině. Názvy karet na kartách samých jsou v angličtině, 

karty Velké arkány postrádají číslování. 
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3. Definice tématu - symbol 

Se slovem symbol se setkáváme poměrně často. Co ale toto slovo vlastně 

znamená a jakým způsobem může být chápáno a vyloženo? Uvedeme několik 

různých definic různých autorů, zvláště definice C.G.Junga, na jejichž základě se 

pak pokusíme vymezit slovo symbol tak, aby bylo co nejvhodněji postulováno pro 

téma této práce. 

Původní význam slovo symbol je spojovat, dávat dohromady. Pochází 

z řeckého slova symballein, kde základ slova sloveso ballein znamená hodit, 

obrátit, unášet, předpona sym znamená spolu. 

3.1 Pojem symbol u C.G.Junga 

Na poli psychologie a psychoterapie nejvíce rozvinul pOjem a pojetí 

symbolu C.G. Jung. Asi nejjednodušší Jungova definice symbolu je tato. "Slovo či 

obraz jsou symbolické, pokud je v nich obsaženo více, než je na první patrné."18 

Dále symbol definuje (kromě jiného) takto. "To, co nazýváme symbolem, je výraz, 

jméno nebo také obraz, který nám může být důvěrně známý z každodenního 

života, ale vedle svého konvenčního smyslu má navíc zvláštní vedlejší 

významy."19 

Jung ve svém díle dále prohlubuje téma oněch "zvláštních vedlejších 

významů". Ve svém referátu "Praktická použitelnost analýzy snů" z roku 1931, 

v části, kdy mluví o rozdílném pojetí termínu symbol u Freuda a u sebe, právě 

tyto "zvláštní vedlejší významy" odmítá exaktně definovat, přisuzuje jim 

neurčitelný obsah. "Snad je trochu zvláštní, že těmto relativně ustáleným 

symbolům přisuzuji neurčitelný obsah. Kdyby takový nebyl, nešlo by o symboly, 

nýbrž o znaky nebo symptomy .... Místo abych se oddával dogmatickému 

přesvědčení založenému na iluzi, že něco známe, protože pro to máme známé 

slovo, považuji symbol radši za neznámou, těžko rozpoznatelnou a koneckonců 

nikdy zcela neurčitelnou veličinu .... symboly jsou poměrně ustálené : v žádném 

18 in: Heinz-Mohr G. : Lexikon symbolů (Praha 1999), str. 7 
19 in: WollschHiger M. a G. : Symbol v diagnostice a terapii (Praha 2002), str. 18 
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jednotlivém případě však nemáme apriorní jistotu, že by se v praxi musel symbol 

vykládat právě takto."20 Ve stejném smyslu se C.G. Jung vyjádřil i své přednášce 

"Základní aspekty praktické psychoterapie" v roce 1935. Právě to, že 

" ... symbolické obsahy je možné vykládat několikerým způsobem"21 je jedním ze 

zdrojů "ideje dialektického postupu"22 v psychoterapie, jak o něm budeme mluvit 

níže. 

Zastavme se ještě na chvíli u rozdílu mezi znakem a symbolem. Jung ve 

své práci "Teoretické úvahy o podstatě duševna" se dostává k pojmu 

"symptomatické obsahy". Tyto symptomatické obsahy jsou dílem nevědomí, jsou 

výsledkem podprahových procesů. "Symptomatické obsahy JSou 

zčásti ... symbolické a představují nepřímé reprezentanty nevědomých stavů nebo 

procesů, jejichž povahu lze z obsahů objevujících se ve vědomí odhalit a uvědomit 

si jen neúplně."23 To, co si uvědomujeme neúplně lze tedy považovat za obsah 

symptomatický a pro zjednodušení užijme slova symbol, pokud však víme, či si 

myslíme, že víme, jde o obsah sémiotický, tudíž použijeme slovo znak. Bohužel 

právě na toto zapomínal Z. Freud ve své psychoanalýze a degradoval bohatství 

symbolu (symptomatických obsahů) na jednoduchost, exaktnost a danost znaku 

(sémiotický obsah). Ovšem toto bývá zdrojem sporů stále mezi psychoanalytickou 

a hlubinně·psychologickou školou psychoterapie24. Téma symptomatických a 

sémiotických obsahů rozvineme níže na základě prací C.G.Duboise, aP. Ricoeura 

tak jak je popisuje V. Borecký ve své knize "Porozumění symbolu". 

Pokud tedy shrneme alespoň tyto krátké výroky na téma symbol od 

C.G.Junga, dostaneme se k tomu, že za symbol lze považovat de facto cokoliv, co 

kromě svého znaku, tedy něčeho obecně známého a této věci primárního, má 

navíc další význam pro daného jedince, o kterém my se můžeme jen dohadovat. 

Naše dohady o významu daného symbolu mohou být ovšem do určité míry 

správné, neboť: " ... některé symboly vystupují také jako vrozené "praobrazy", 

20 Jung C.G. : Výbor z díla 1. (Brno 2000), str. 153·154 
21 Jung C.G. : Výbor z díla 1. (Brno 2000), str. 21 
22 Jung C.G. : Výbor z díla 1. (Brno 2000), str. 21 
23 Jung C.G. : Výbor z díla II. (Brno 1998), str. 26-27 
24 Velmi krásně tento problém komentoval sám Jung: "Když při zkoušce najdu cukr v moči, pak 
je to prostě cukr, a nikoliv fasáda z bílkoviny."; in: Dieckmann H. : Sny jako řeč duše (Praha 
2004), str. 112 
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archetypy, či znaky kolektivního nevědomí."25 Stručně řečeno, pro skupinu lidí 

v daném čase a prostoru existuje určitá skupina symbolů, která je společná. Je to 

dáno buď právě jejich vrozené, resp. příslušnosti ke kolektivnímu nevědomí, tak i 

procesem učení. To znamená, že mohou být jak vrozené, tak získané. Pokud 

bychom to chtěli více osvětlit pomocí pojmu archetyp, můžeme říci, že : "Archetyp 

... není konkrétním obrazem či symbolem. Je jeho formou, která se s ohledem na 

sociální a kulturní okolnosti konkretizuje v symbolech a obrazech. Archetypy jsou 

univerzální, kdežto obrazy jsou jedinečné."26 

Právě díky příslušnosti k určité skupině jedinců lidského druhu máme 

možnost sdílet společnou databázi symbolů. Můžeme to přirovnat ke dvěma 

kružnicím, které se vzájemně protínají. Každá kružnice značí jedince a jeho 

databázi symbolů, průnik těchto kružnic pak ukazuje velikost společné databáze 

symbolů, které mají tito jedinci společné. Nikdy se nestane, aby se kružnice 

neprotínaly vůbec, protože jsme všichni členové lidstva, každý je člověk; a 

zároveň se nikdy nebudou plně překrývat, neboť každý z nás je jedinečný.27 

3.2 Symbolická imaginace dle C.G.Duboise a P. Ricoeura 

Již u C.G.Junga jsme narazili na problém vztahu mezi znakem a 

symbolem, sémiotickým a symptomatickým obsahem. Tuto problematiku 

zajímavě rozvedl, ovšem spíše z filozofického než z psychologického pohledu, prof. 

Cla ude Gilbert Dubois z Bordeaux, reprezentant Centra výzkumu imaginace. 

Prof. Dubois ,,'" vytyčuje metodologickou problematiku imaginace třemi termíny: 

obraz, znak a symbol. Obraz má přímý vztah ke všem 

reprezentačním ... aktivitám .... Znak je základem aktivity označovací (signifikace), 

respektive aktivity sémiotické ... Znak označuje vztah meZI materiálním 

substrátem ... tj. označujícím ... a reprezentovaným nebo myšleným obsahem ... tj. 

označovaným. V imaginaci je nám nabízen simultánně obraz i znak .... Zatímco 

znak je libovolný a konvenční a nelze ho tedy zaměňovat s tím, co 

označuje ... ,proces symbolizace postupuje mimo jednoduché udělování smyslu 

25 Jung. C.G. in : Nakonečný M. : Sociální psychologie (Praha 1999), str. 53 
26 Borecký V. : Porozumění symbolu (Praha 2003), str. 37 
27 viz. Příloha Č. 4 - Schéma sdílení symbolů 
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znakem ... Symbolizace Je na rozdíl od pouhé signifikace polysemická 

(mnohovýznamná) .... Symbolizující . má podobně jako označující materiální, 

konkrétní základ, ale symbolizované se na rozdíl od označovaného u znaku stává 

označením nového řádu ... Od symbolizujícího se nedostáváme přímo k celku 

smyslu. Mezi symbolizujícím a symbolizovaným dochází ke zlomu. Část smyslu 

zůstává skryta. "28 

Pokud výklad zjednodušíme můžeme říci, že obraz a znak k nám přicházejí 

současně, jsou jasné a exaktní. Poté ovšem může dojít k symbolizaci, tedy k tomu, 

že jasná a exaktní věc dostává pro daného jedince ještě další, nový smysl, který 

ovšem nemusí být úplně jasný, tudíž se od znaku dostáváme k symbolu, tedy od 

sdělení sémiotického ke sdělení symptomatickému. 

"Paul Ricoeur to vystihuje, když nazývá symbol ,jakoukoli významovou 

strukturu, v níž smysl přímý, primární, doslovný poukazuje navíc k jinému 

smyslu, nepřímému, druhotnému, přenesenému, jenž nemůže být uchopen jinak 

než skrze smysl první. "29 

Názorný příklad. Vidím jablko, které existuje samo o sobě, samo o sobě 

dává smysl, ale navíc poukazuje např. k prvotnímu hříchu, k tomu, jak Eva 

utrhla jablko ze zakázaného stromu poznání. Tento poukaz ke smrtelnému 

hříchu je právě tím oním nepřímým, druhotným, přeneseným smyslem. 

3.3 Pojem symbol u dalších autorů 

Zde uvedeme ještě několik dalších definicí, pojetí slova symbol, které by 

nám Jej měli ještě více objasnit. Jelikož není účelem této práce uvést všechny 

definice slova symbol, tak také není jejím účelem rozebrat důkladně pojetí 

symbolu u každého z níže citovaných autorů, tyto citace nám poslouží jako 

inspirace, nástin způsobů výkladu, které můžeme při práci se symboly 

akceptovat. 

Erich Fromm nám rozšiřuje jungiánské pojetí ještě více o emoční stránku. 

Symbol je něco, co : " ... zastupuje něco jiného ... vnitřní prožitek, pocit nebo 

28 upraveno, Borecký V. : Porozumění symbolu (Praha 2003), str.21-22 
29 Borecký V. : Porozumění symbolu (Praha 2003), str.23 
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myšlenku. Symbol tohoto druhu je něco vně nás samých, avšak to, co symbolizuje, 

je cosi v nás. "30 

Velmi krásně popisuje symbol i J. W. Goethe, který říká, že symbolika 

proměňuje jevy v ideje ,,'" a ideu v obraz tak, že idea zůstane v obrazu vždy 

nekonečně účinná a ne uchopitelná, a i kdybychom ji svou řečí plně vyjádřili, 

zůstane i pak nevyslovitelná!"31 

V podobném duchu mluví i německý religionista J.J. Bachofen : "Symbol 

probouzí tušení, řeč může jen objasňovat... Symbol vypouští kořeny až do 

nejtajnějších hlubin duše, řeč jen čeří povrch pochopení jako tichý závan větru. 

Jen symbolu se podaří spojit největší rozmanitost do jednotného společného 

výrazu... Slova udělají z nekonečného konečné, (zatímco) symboly provázejí 

ducha přes hranice konečného a bytí do říše nekonečného jsoucího světa. 

Probouzejí tušení, jsou znamením nevyslovitelného a jako takové jsou 

nevyčerpatelné ... "32 

Když jsme mluvili o pojetí symbolu u C.G.Junga, zjednodušeně jsme řekli, 

že funkci symbolu může mít v podstatě cokoliv. S tímto naším názorem je ve 

shodě i výpověď autorů knihy ,,Aktivní imaginace" Ang Lee Seifertové, Theodora 

Seiferta a Paula Schmidta: "Všechny fenomény, které vnímáme, ať zvenku, nebo 

niterně, můžeme považovat za symboly jedné jediné, souvislostmi provázané 

skutečnosti, jednoty či božství, čemuž se v jungovské terminologii říká bytostné 

Já. To je realita ducha, realita energie sloužící jako nosič vědomí. Každá "věc" je 

tak symbolem zcela určité vibrace vědomí. "33 

Ingrid Riedelová, psychoterapeutka vycházející taktéž z pojetí C.G.Junga, 

ve své knize "Obrazy v terapii, umění a náboženství" přináší tento pohled na 

symbol : "Symbolem se stává obraz tehdy, když vyjadřuje daleko více než to, co 

zobrazuje. Něco zastupuje : určité místo, které zaujímá ve světě; určité životní 

vyladění; koresponduje s určitou krajinou naší duše a stimuluje tím zároveň 

30 in: Wollschlager M. a G. : Symbol v diagnostice a psychoterapii (Praha 2002), str. 18-19 
31 in: Dieckmann H. : Sny jako řeč duše (Praha 2004), str. 29 
32 in: Dieckmann H. : Sny jako řeč duše (Praha 2004), str. 29 
33 Seifert A.L., Seifert T., Schmidt P. : Aktivní imaginace (Praha 2004), str. 57 
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obrazy ve vlastní psyché... Symboly jsou tím, co sjednocuje protiklady a tak 

vytváří smysl. .. Symboly v sobě zahrnují to, co by se jinak beznadějně rozpadlo."34 

3.4 Definice symbolu pro tuto práci 

Nyní se na základě výše uvedených definic renomovaných autorů pokusíme 

sestavit definici slova symbol tak, jak ho pro naše účely chápeme. Dopředu je 

třeba říci, že tento náš pokus neznamená, že bychom s některou z výše uvedených 

definic nesouhlasili, naopak, ale proto, že potřebujeme takovou definici, která 

bude vystihovat co nejlépe vystihovat zamření této práce. 

Základním východiskem pro nás budou jednoznačně definice C.G.Junga, že 

"To, co nazýváme symbolem, je výraz, jméno nebo také obraz, který nám může 

být důvěrně známý z každodenního života, ale vedle svého konvenčního smyslu 

má navíc zvláštní vedlejší významy."35. 

Dále vyjdeme z definice Ericha Fromma. Symbol je něco, co : " ... zastupuje 

něco jiného ... vnitřní prožitek, pocit nebo myšlenku. Symbol tohoto druhu je něco 

vně nás samých, avšak to, co symbolizuje, je cosi v nás."36 Zde doplníme, že 

symbol v nás může vyvolat jak vnitřní prožitek typu myšlenky, pocitu tak také 

prožitek somatický, např. zvýšený tep, změny v dýchání apod., neboť o člověku 

můžeme říci, že je psychosomatická jednotka. 

A na závěr i část definice Ang Lee Seifertové, Theodora Seiferta a Paula 

Schmidta: "Všechny fenomény, které vnímáme, ať zvenku, nebo niterně, můžeme 

považovat za symboly ... "37. 

Naše definice tedy zní: Každý fenomén můžeme považovat za symbol, 

pokud kromě svého původního smyslu (smyslu o sobě) má také jiný, zvláštní 

vedlejší význam pro daného jedince, pro kterého již tento fenomén není jen 

fenoménem o sobě, ale zastupuje také něco v jedinci samém, což se může projevit 

jak po stránce psychické tak i po stránce somatické. 

34 upraveno a zkráceno; Riedel I. : Obrazy v terapii, umění a náboženství (Praha 2002), str. 13-
14;17;18. 
35 in: WollschHiger M. a G. : Symbol v diagnostice a psychoterapii (Praha 2002), str. 18 
36 in: Wollschliiger M. a G. : Symbol v diagnostice a psychoterapii (Praha 2002), str. 18-19 
37 Seifert A.L., Seifert T., Schmidt P. : Aktivní imaginace (Praha 2004), str. 57 
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Tato definice bohužel není tak vzletná jako definice J.W.Goetha či J. J. 

Bachofena, ale pro naše účely je vyhovující. 
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4. Definice tématu - terapie 

Co je terapie? Co je psychoterapie? Co je gestalt terapie? Tyto a další 

otázky se pokusíme zodpovědět na následujících stránkách. Budeme postupovat 

analyticky od obecného ke konkrétnějšímu, zmíníme se také o jiných směrech, 

které nám posloužili jako inspirace či určité teoretické východisko. Výjimkou 

bude Gestalt terapie, která je nosnou základnou této práce, proto se jí budeme 

zabývat podrobněji. 

4.1 Co je terapie? 

Slovo terapie je odvozeno z řeckého podstatného jména therapia, které 

znamená služba, ošetřování nemocných. S tím souvisí řecké sloveso therapeuein 

znamenající býti služebníkem, léčit. Od toho podstatné jméno therapón -

služebník. Terapeut je tedy ten, který slouží, ošetřuje.38 

Slovo terapie tedy můžeme do češtiny přeložit nejlépe jako léčba. 

V psychologii resp. v psychiatrii rozlišujeme mezi třemi druhy léčby, a to mezi 

psychoterapií, terapií pomocí fyzikálních činitelů (farmakoterapie, 

elektrokonvulzivní terapie, apod.; v angl. biomedical therapy) a sociální terapií 

(změna prostředí, docházka do denního centra apodJ.39 Tyto léčebné postupy lze 

vzájemně kombinovat na základě diagnózy a potřeb klienta. 

4.2 Co je psychoterapie? 

Ještě než se dostaneme přímo k definicím psychoterapie, pozastavíme se 

na chvíli u termínů poradenství a terapeutické poradenství. Definovat jasné 

rozdíly mezi psychoterapií, poradenstvím a terapeutickým poradenstvím je velmi 

těžké. V některých případech se pojmy zaměňují. J. Mackewnová používá slova 

38 V Malé československé encyklopedň můžeme pod heslem "terapeuti" najít toto: " náb. asketická 
sekta vzniklá v 1. st. mezi alexandrijskými Židy, blízká pravděpodobně essejcům. T., pokládající se za 
"uzdravovatele chorých ve jménu boha", neuznávali otroctví, opovrhovali smyslovými požitky, zříkali se 
vlastnictví a hlásali pacifismus. V náb. obci se přísně dodržovalo neuzavírání manželství". In : kolektiv 
: Malá československá encyklopedie VI sv. (Praha 1987), str. 176. Zajímavé. 
39 upraveno, dělení podle Cohen RM. : Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi (Praha 
2002), str. 16 
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poradenství a psychoterapie jako označení "dvou vzájemně blízkých oborů, které 

se v podstatné míře překrývají či představují dva póly kontinua terapeutického 

poradenstvÍ. "40 

V této práci zmiňujeme rozdíl mezi poradenstvím na jedné straně a 

psychoterapií na straně druhé mimo jiné také z důvodů legislativních, zejména 

s ohledem na podnikání v této oblasti (podrobněji se o této otázce zmíníme níže). 

Poradenství je tedy pro nás jaký předstupeň psychoterapie, na kterou je 

samozřejmě požadována větší kvalifikace. Poradenství má svou hlavní úlohu 

v sebepoznání, v seberozvoji, psychoterapie už ze svého názvu v léčenÍ. Tím 

nechceme říci, že psychoterapie nemůže být použita k sebepoznání a že 

poradenství nemůže mít někdy léčivý efekt. Obě dvě profese se prolínají, ale 

hlavní rozdíl vidíme v kvalifikaci daného člověka - terapeuta. Proto by se 

poradenství nemělo pouštět do hlubších vrstev tak jako terapie, neboť 

poradenství chybí určité know·how, jak poté s klientem zacházet dále. Ona 

hranice kam až zajít je individuální jak v poradenství tak i v psychoterapii, 

vychází zejména ze zkušenosti a určité intuice terapeuta a ze situace "tady a 

teď". Každý terapeut by si měl být vědom svých mezí, za které by se neměl 

pouštět, aby neohrozil klienta ale i sám sebe. 

Nesmíme ovšem zapomenout, že se jak v poradenství, tak i v psychoterapii 

jedná o vztah dvou lidÍ. Je to právě vztah, co je nejdůležitějším faktorem. 

Důležitá je tedy zejména zakázka, to, na čem se dva lidí v rámci tohoto, řekněme 

terapeutického vztahu, dohodnou. Zakázka pak výrazným způsobem ovlivňuje 

další náplň setkánÍ. Můžeme tedy říci, že náplň vztahu (řekněme také budoucí 

"práci") je dána domluvou mezi klientem a terapeutem. Na každém z nich závisí 

výsledná podoba domluvy· zakázky. Proto je také důležité, aby terapeut znal své 

profesní meze a neuzavíral zakázku, která je "nad jeho síly". 

Ale nyní již zpět k definici psychoterapie. 

Jedna z nejzákladnějších definic terapie zní takto : "Psychoterapie je 

proces ve kterém se pacient (často nazýván klient) a profesionál snaží napravit 

40 Mackewn J. : Gestalt psychoterapie (Praha 2004), str. 15 
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psychologické obtíže. V psychoterapii je kladen důraz na změnu jako na následek 

diskuse a interakce mezi terapeutem a klientem."41 

Car! Gustav Jung mluví ve své přednášce "Zásadní aspekty praktické 

psychoterapie" o psychoterapii jako o "oblasti léčebného umění"42, kde "jde 

v určitém smyslu o dialektický postup, to znamená o dialog nebo konfrontaci 

dvou osob."43 

S. Kratochvíl definuje znaky psychoterapeutického působení následovně: 

Psychoterapie využívá psychologických prostředků - verbálních 1 

nonverbálních podnětů, různých způsobů stimulace emocí, mechanismu 

učení, vlivu dynamiky skupinových vztahů a interakcí, atd .... 

Cílem psychoterapie je odstranění nebo zmírnění potíží, případně 1 

odstranění příčin, které je vyvolaly. 

V průběhu psychoterapie dochází ke změnám v oblasti emočního prožívání, 

rozumového hodnocení, celkové postoje k sobě i ke světu a ke změně 

v chování. Klient získává korektní emoční zkušenost, náhled, tzn., že 

porozumí svým problémům a naučí se přijatelnějšímu způsobu chování. 

Psychoterapii může provádět Jen odborník s přesně vymezenou 

kvalifikací44. Laické působení může být i škodlivé.45 

V dnešní době existuje mnoho různých psychoterapeutických přístupů. Od 

svého počátku daného prvními spisy Dr. Breuera a jeho žáka Sigmunda Freuda46 

se psychoterapie, resp. její přístupy a techniky proměňovaly v závislosti na 

různých typech pojetí determinace lidské psychiky (environmentalistická a 

nativistická teorie, interakcionistické teorie a teorie individualistická47). Některé 

41 přeloženo podle Feldman S.R. : Understanding psychology (New York 1999), str. 575 
42 C.G.Jung: Výbor z díla I. (Brno 2000), str. 13 
43 C.G.Jung: Výbor z díla I. (Brno 2000), str. 13 
44 tzn. většinou vysokoškolské vzdělání psychologického směru, absolvovaný psychoterapeutický 
výcvik obvykle v délce 4-5 let. Podmínky pro přijetí do psychoterapeutického výcviku si stanový 
psychoterapeutický institut daného směru (věková hranice, typ VS vzdělání, praxe, předchozí 
zkušenost s psychoterapií, etc .. .). Viz také níže formy psychoterapie podle kvalifikace 
psychoterapeuta. 
45 in: Vágnerová M. : Psychopatologie pro pomáhající profese (Praha 2002), str. 50 
46 zajímavý pohled na počátky psychoterapie přinesl ve svém beletristickém díle I. D Yalom 
"Když Nietzsche plakal" (Praha 2000). 
47 více viz. Vágnerová M. : Úvod do psychologie (Praha 1999), kap. 2, str. 8-18. 
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směry se osvědčily, jiné zanikly či se po čase transformovaly v jiné, dále vznikají 

nové přístupy (např. Hagioterapie P. Remeše). Tuto situaci C.G.Jung velmi trefně 

přirovnává k moderní fyzice. "V psychoterapii jsme tedy konfrontováni se situací 

srovnatelnou s moderní fyzikou, kde například vedle sebe existují dvě navzájem 

si odporující teorie světla. Stejně tak jako fyzika nepovažuje tento rozpor za 

nepřekonatelný, neměla by být existence více psychologických možností přístupu 

podnětem k předpokladu, že teoretické rozpory jsou nepřekonatelné a jednotlivá 

pojetí jsou beze zbytku subjektivní, a proto je nelze srovnávat."48 

Můžeme mluvit jak o formách terapie, tedy o technikách a způsobech jejich 

použití, tak i o typech psychoterapeutických škol, které jsou dány rozdílnými 

teoretickými východisky, na jejichž základě pak přistupují k řešení a porozumění 

psychologických problémů a ze kterých byly odvozeny techniky typické pro tu 

kterou psychoterapeutickou školu. 

Než však přejdeme k popisu různých forem a škol psychoterapie, podívejme 

se nejdříve na jejich společné znaky v chápání psychoterapeutického procesu, jak 

je definuje R. L. Atkinsonová : 

mezi terapeutem a klientem je vztah vřelosti a důvěry. Klient věří, že se 

terapeut zajímá o jeho problémy, že jej chápe a chce mu pomoci. Tento 

vztah poskytuje klientovi uklidnění a podporu. 

Desenzibilizace - v atmosféře důvěry terapeutického vztahu se klientovi 

jeví jeho problémy postupně jako méně ohrožující. 

Posilování adaptivních reakcí. Terapeut posiluje pozitivní reakce a žádoucí 

změny svého klienta. 

Porozumění, resp. vhled. Psychoterapie poskytuje klientovi vysvětlení jeho 

potíží, a tím posiluje jeho víru v možnost zlepšení. 49 

Tento výčet společných znaků, zvláště jejich formulaci, berme pouze jako 

orientační, neboť každý psychoterapeutický směr si pod těmito čtyřmi pojmy 

představí něco trochu jiného. Např. formulace "klient věří, že jej chápe a chce mu 

t8 C.G.Jung: Výbor z díla I. (Brno 2000), str. 14 -15. 
49 in: Vágnerová M. : Psychopatologie pro pomáhající profese (Praha 2002), str. 50-51 
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pomoci" se dá vyložit a pochopit více způsoby. To že klient věří, je hezké, ale jaká 

je realita. Terapeut mu chce poinoci, ale za jakou cenu (tzv. páchání dobra)? 

Pevný význam těchto čtyř bodů je tedy u každého psychoterapeutického směru 

dám jeho teoretickým základem a principy práce s klientem. 

4.3 Formy psychoterapie 

Uvedeme zde jednu z možností klasifikace forem psychoterapie podle S. 

Kratochvíla, který dělí psychoterapeutické přístupy podle typu terapeutického 

působení na klienta následovně: 

Míra direktivnosti terapeutického působení - na direktivní a nedirektivní 

(někdy se také uvádí invazivní a neinvazivnO. Direktivní metody působí na 

klienta přímo, usměrňují jeho psychické procesy jednoznačnými příkazy a 

radami. Nedirektivní přístup naopak zachovává neutrální postoje. 

Terapeut pouze povzbuzuje a podněcuje, ale přijatelné řešení si musí 

nalézt klient sám. 

Zaměření psychoterapeutického působení - symptomatická a kauzální 

psychoterapie. Symptomatická psychoterapie usiluje jen o odstranění 

nežádoucího příznaku. Výhrady k tomuto způsobu zaměření 

psychoterapeutického působení spočívají v riziku, že je její účinek omezený 

a krátkodobý. Někdy ovšem není jiné řešení dostupné. Kauzální 

psychoterapie se snaží zjistit a odstranit příčinu problému. Nevýhodou je 

značná časová náročnost a někdy i obtížnost odstranění příčiny 

onemocnění. 

Míra změny osobnosti, o kterou psychoterapeutické působení usiluje -

podpůrná a rekonstrukční terapie. Podpůrná psychoterapie nemá za cíl 

změnit osobnost, poskytuje porozumění, podporu a pomoc. akceptuje 

člověka takového, jaký je, podporuje jeho sebedůvěru a pomáhá mu řešit 

jeho aktuální problémy. Naopak rekonstrukční psychoterapie usiluje o 

změnu celé osobnosti. 
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Míra náhledu klienta na vlastní problémy -náhledová a akční 

psychoterapie. Náhledová psychoterapie vede klienta k porozumění 

podstatě vlastních problémů. Zasahuje hlouběji do jeho osobnosti. Akční 

psychoterapie je zaměřena pouze na nácvik strategií a dovedností, 

potřebných k řešení nějakého problému. Porozumění podstatě tohoto 

problému není považováno za nutné. 

Kvalita interpersonální dynamiky v psychoterapeutickém vztahu 

individuální a skupinová psychoterapie. Individuální forma psychoterapie 

je založena na dyadickém vztahu terapeuta a klienta. Skupinová 

psychoterapie pak vYužívá skupinové dynamiky. Umožňuje klientovi 

získat náhled na vlastní chování prostřednictvím reakcí ostatních členů 

skupiny, kteří mají podobné potíže, a ověřit si ve skupině nové, účelnější 

chování.50 Speciálními formami skupinové psychoterapie jsou ještě terapie 

párová a terapie rodinná. 

Rádi bychom zde ještě zmínili dvě formy psychoterapie, které mezi sebou 

úzce souvisí, a to tzv. psychoterapie sebezkušenostní a psychoterapie orientovaná 

na osobnostní rozvoj. Chci předeslat, že toto rozdělení, stejně jako každé jiné, je 

umělé a také to, že slovu sebezkušenostní přiřazuji mírně odlišný význam než je 

možná zvYkem. Samozřejmě že každá terapie je sebezkušenostní a že každá 

terapie je de facto osobnostním rozvojem. Při terapii klient něco "na sobě zakusí" 

a také sám sebe (ale i terapeuta) obohatí, rozvine. Zde ovšem používám slovo 

"sebezkušenostní" pro terapii, které je součástí psychoterapeutického výcviku a 

slova "orientovaná na osobnostní rozvoj" pro takovou psychoterapii, která není 

součástí psychoterapeutického výcviku a terapii, která není započatá v reakci na 

určitý, již existující problém klienta či jeho diagnóze. 

Sebezkušenostní psychoterapie je zpravidla součástí psychoterapeutického 

výcviku, někdy zvaná také jako procesní část psychoterapeutického výcviku, je 

tedy určena hlavně pro budoucí psychoterapeuty, od toho se odvíjí i její náplň. U 

výcviků v délce 4 až 5 let trvá cca 2 roky, tedy asi 350 hodin (samozřejmě že se 

50 upraveno; in : Vágnerová M. : Psychopatologie pro pomáhající profese (Praha 2002), str. 51-52. 
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sebezkušenostní terapie promítá i v dalších letech výcviku, ovšem již ne v tak 

velkém počtu hodin). Sebezkušenostní psychoterapie je část výcviku,.ve které si 

budoucí terapeuti mají získat osobní zkušenost s daným terapeutickým směrem, 

takže sami jsou v úloze klienta, ovšem s přesahem do teoretických základů 

daného směru a budoucího systému práce s klientem. Neřeší žádné imaginární 

problémy, ale naopak své vlastní vnitřní prožitky, pocity, věci týkající se 

přítomnosti i neukončené, nedořešené problémy z minulosti. Cílem je najít u sebe 

nějakým způsobem nedořešené záležitosti, které by v případě, že s nimi klient do 

terapie přijde, mohli zasáhnout terapeutovo citlivé místo a ovlivnit tak průběh 

celého terapeutického procesu negativním způsobem. Žádoucím výsledkem je tato 

citlivá místa u sebe objevit a být si jich vědom, naučit se sebereflexi. Některá 

z těchto citlivých míst jdou zpracovat v rámci vlastní sebezkušenostní terapie, u 

jiných je nutné být si jich alespoň vědom. Stejně jako se řemeslník učí pracovat se 

svým nástrojem, tak se i terapeut učí pracovat se sebou, neboť on sám je 

nástrojem při své práci. 

Karel Kopřiva k sebezkušenostní psychoterapii říká : "Každý, kdo se 

rozhodne vstoupit do takového výcviku, by si měl být průběžně vědom cíle, pro 

který tam jde: aby sám sobě porozuměl, a nikoliv aby někdo porozuměl jemu."51 

Psychoterapie orientovaná na osobnostní rozvoJ Je podobná 

sebezkušenostní psychoterapii. Klient k nám nepřichází s nějakým pevně daným 

problémem, ale s tím, že by chtěl pracovat sám na sobě, na svém rozvoji (toto by 

byla ideální zakázka, většinou je cesta k podobně formulované zakázce mnohem 

složitější a zdlouhavější, může se vyvinout třeba po cílené terapii, kdy klient 

zjistil, že mu daný psychoterapeutický přístup pomáhá a cítí potřebu v terapii 

dále pokračovat). Sebezkušenostní psychoterapie není tedy podmíněna či 

vyvolána diagnózou. Také může předcházet psychoterapii sebezkušenostní jako 

první setkání s psychoterapií před započetím psychoterapeutického výcviku. 

Někdo by mohl namítnout, že taková psychoterapie není vlastně terapií, 

tedy léčením. Nabízí se paralela s masáží. Masáž jako součást fyzioterapie např. 

po úrazu léčí, ale nelze nesouhlasit s tím, že masáž je pro tělo prospěšná i bez 

51 Kopřiva K. : Lidský vztah jako součást profese (Praha 2000), str. 133 
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toho, aby muselo utrpět úraz. Stejně je psychoterapie prospěšná pro duši, která 

"úraz" utrpěla (mnohdy je dokonce nutná) tak i pro duši, která "úraz" neutrpěla. 

Psychoterapie se podobá broušení diamantu. Některý diamant je potřeba 

upravit, některý se může "nechat tak jak je", ale na obou je vždy co zlepšovat. 

Sami na sobě máme stále co zlepšovat a každý, kdo někdy započal se 

sebepoznáním potvrdí, že je to práce na celý život. 

Psychoterapii také můžeme dělit z hlediska požadavků na kvalifikaci 

psychoterapeuta, tak jak to navrhla česká Společnost pro psychoterapii a 

rodinnou terapii : ,,1. psychoterapie podpůrná, kterou může vykonávat každý 

lékař a psycholog, 2. psychoterapie odborná, k jejímuž vykazování je potřebná u 

psychologů závěrečná zkouška z postgraduální specializační průpravy pro práci 

ve zdravotnictví, u psychiatrů atestace z psychiatrie a u lékařů jiných oborů 

speciální zkouška v akreditovaném školícím zařízení a 3. psychoterapie 

systematická, která vyžaduje speciální vzdělávání, výcvik a supervIzI se 

stanovenými počty hodin a absolvování kvalifikační zkoušky před komisí. 

Kvalifikační požadavky k provádění odborné psychoterapie mimo oblast 

zdravotnictví, zejména v manželském, rodinném a pedagogicko psychologickém 

poradenství si určují příslušné stavovské společnosti."52 

Právě kolem toho, kdo, kde a za jakých podmínek může vykonávat 

psychoterapii se rozhořela poměrně vášnivá debata. Na jedné straně stojí kliničtí 

psychologové se svým "jediným správným" vzděláním, zastoupeni např. Asociací 

klinických psychologů53 a na straně druhé "ostatní", kteří nabízejí 

psychoterapeutické služby, zastoupeni např. Českou asociací psychoterapeutů. 

Pokud bychom se v této "válce" měli přiklonit k nějakému názoru, plně bychom 

souhlasili s O. Kunertovou, předsedkyní České asociace psychoterapeutů 

"Výsledkem psychoterapeutické práce má být především užitek pro klienta a 

tomu je, myslím, úplně jedno, jakou kdo vystudoval školu, ale zajímá ho spíš, jak 

52 Kratochvíl S. : Základy psychoterapie (Praha 2002), str. 16 
53 viz. rozhovor J. Hučína s B. Čepickou, členkou odborné rady Asociace klinických psychologů, 
Psychoterapii nemůže nabízet každý, časopis Psychologie dnes, ročník XI., 2005, č.2, str. 12-15. 
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účinně je schopen mu konkrétní terapeut pomoci."54 Autorka, myslím, nechce říci, 

že teoretická příprava - tedy vysokoškolské vzdělání a renomovaný výcvik - je 

zbytečná, naopak. Problém je v tom, které vzdělání má být tím ,jediným 

správným" (pokud vůbec máme o nějakém "jedině správném" vzdělání mluvit). 

Podívejme se na tento problém z pohledu dnes platné právní normy. 

Provozování živnosti v České republice se řídí podle zákona č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání. Nebudeme zabíhat do přílišných detailů, soustředíme 

se jen na náš obor. Zde máme dvě možnosti. Buď podnikat ve smyslu vázané 

živnosti "Psychologické poradenství a diagnostika", pro kterou ovšem příloha č. 2 

k zák. 455/1991 Sb. ve znění zák. č. 167/2004 Sb. předepisuje následující 

podmínky : "vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě 

jednooborového studia 3 roky praxe v oboru a v případě víceoborového studia 5 let 

praxe v oboru." 

Druhou možností je podnikat pod volnou živností, jak to stanovuje příloha 

k nařízení vlády č. 140/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č. 100/2005 Sb. a to pod 

číslem oboru 100 "Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoJe 

osobnosti". Vymezení předmětu činnosti je následovné : "sociologie; rozvoJe 

osobnosti; vizážistika a barvové poradenství; logopedické poradenství s výjimkou 

klinické logopedie; jiná obdobná činnost." Podnikání v této živnosti nemá, na 

rozdíl od živností vázaných, žádné speciální podmínky. 

Dále doporučujeme seznámit se s zákonem č.58611992 Sb. o daních 

z příjmů (ve znění pozdějších předpisů) , zvl. s §7a, §7b, §7c, které hovoří o dani 

stanovené paušální částkou, daňové evidenci a minimálním základu daně. 

Vzhledem k ne zrovna přehlednému daňovému systému České republiky 

doporučujeme tento zákon sehnat s komentářem, který osvětluje určité hůře 

srozumitelné pasáže. 

54 Kunertová O. : Psychoterapň může nabízet každý, časopis Psychologie dnes, ročník XI., 2005, č. 
3, str. 2-3. 
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4.4 Psychoterapeutické školy 

Stejně jako existuje několik typů členění forem psychoterapie, tak také 

existuje několik možností jak dělit psychoterapeutické školy. Pro naše účely si 

uvedeme několik typů členění terapeutických škol, které jsou si v mnohém 

podobné, oba dva vycházejí z časové následnosti jednotlivých škol. Prof. M. 

Vágnerová ve své knize "Psychopatologie pro pomáhající profese" dělí 

psychoterapeutické školy na čtyři kategorie, a to na dynamickou, resp. 

psychoanalytickou terapii, behaviorální terapii, kognitivně-behaviorální 

psychoterapii (KBT) a humanistickou psychoterapii.55 Podobně dělí psychoterapii 

i S. Kratochvíl, a to na dynamickou, kognitivně-behaviorální a humanistickou.56 

Můžeme také mluvit o dělení psychoterapeutických škol na 

psychoanalytické, kognitivně-behaviorální, humanistické a transpersonální a jiné 

přístupy. Jak je na první pohled vidět, toto dělení spojuje behaviorální a 

kognitivně behaviorální blíže k sobě a navíc přidává jako čtvrtou školu 

transpersonální psychoterapii a jiné přístupy, které jsou vývojově nejmladší. 

Ve stručnosti se podívejme na základní definice jednotlivých 

psychoterapeutických škol. 

Dynamická psychoterapie, na jejímž počátku stojí S. Freud, zastává názor, 

že duševní problémy jsou působeny vlivem nevědomých procesů, které mohou mít 

svůj původ již i v ranném dětství klienta. Typickými slovy vystihující dynamickou 

psychoterapii jsou "rigidita, abstinence". 

Kognitivně behaviorální psychoterapie. Behavior je z angl. chování, 

kognitivní z lat. cognitio myšlení. Slovo kognitivní znamená v širším významu 

také myšlenkové procesy, znalosti a vnímání.57 Tato škola tedy vychází jak 

z učení, podmiňování a chování jako takového, tak i z názorů a vnitřního 

prožívání klienta, z jeho chápání jeho problému, resp. situace a její interpretace. 

Typickými slovy pro kognitivně behaviorální psychoterapii jsou např. 

"strukturovanost, transparentnost". 

55 Vágnerová M. : Psychopatologie pro pomáhající profese (Praha 2002), str. 52 
56 Kratochvíl S. : Základy psychoterapie (Praha 2002), str. 16 
57 Greenberger D., Padesky C.A. : Na emoce s rozumem (Praha 2003), str. 7. 
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Humanistická psychoterapie má ve svém centru člověka, je zaměřená na 

člověka. Nosným principem je zde vzájemný vztah dvou lidí, terapeuta a klienta, 

kteří se společně podílejí na terapeutickém procesu. Tento vztah je rovnoprávný, 

rovnocenný, s výrazným zaměřením na to, co se odehrává nyní, v přítomnosti 

(teď a tady). Typickými slovy pro humanistickou psychoterapii jsou např. 

"partnerství, dialog, autenticita". 

Transpersonální psychoterapie a jiné směry. Do této skupiny S. Kratochvíl 

řadí transpersonální psychoterapii, procesorientovanou psychoterapii, satiterapii, 

bioenergetiku, terapii realitou a pozitivní psychoterapii. 58 Najít společného 

jmenovatele pro tyto směry je velmi těžké. Uvádíme je zde proto, že si i tyto 

směry vydobyli v České republice své místo, např. zakladatelem transpersonální 

psychoterapie je Čech S. Grof, ale jejich definování by bylo komplikované, proto 

odkazujeme na S. Kratochvíla a jeho knihu "Základy psychoterapie", kde jsou 

uvedeny nejen charakteristiky těchto směrů, ale také i odkazy na literaturu 

zabývající se přímo tím daným směrem.59 

4.5 Psychoterapeutické směry vážící se k tématu práce 

Již jsme uvedli formy psychoterapie a základní psychoterapeutické školy, 

nyní se blíže podíváme na tři psychoterapeutické směry, za kterých v této práci 

více či méně čerpáme a které nám slouží jako východisko pro terapeutické 

techniky práce s tarotem. Jsou jimi Jungovská psychoterapie, Katatymně

imaginativní psychoterapie a zejména Gestalt psychoterapie, které bude věnován 

samostatný oddíl. Na závěr se zmíníme o eklektickém přístupu k psychoterapii, 

který se stále více rozšiřuje a je stále populárnější. 

Jungovská psychoterapie. Se jménem zakladatele tohoto směru 

C.G.Jungem jsme se setkali již výše, jak u tématu symbol tak také při snaze 

definovat psychoterapii, podívejme se tedy alespoň velmi krátce (což ovšem není 

snadný úkol, shrnout celý systém jungovské psychoterapie do několika řádků, 

58 Kratochvíl S. : Základy psychoterapie (Praha 2002), str. 100-108. 
59 Kratochvíl S. : Základy psychoterapie (Praha 2002), str. 100-108. 
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sám Jung o psychoterapii napsal přes dvacet spisů, nehledě na ohromný počet 

knih na toto téma od jeho žáků a dalších terapeutů zastávajících tento směr) na 

to, z čeho jungovská psychoterapie vychází a v čem spočívá. Základními pojmy 

typické pro tento směr (z našeho pohledu) jsou nevědomí, kolektivní nevědomí a 

symbol, o kterém jsme mluvili výše. Jungovská terapie se řadí mezi hlubinné 

psychoterapii, zjednodušeně bychom ji mohli zařadit mezi psychoterapie 

dynamického, resp. analytického charakteru. Jak už jsme zmínili výše, Jung - na 

rozdíl od S. Freuda - chápe člověka jako bytost, jejímž cílem je dovršení procesu 

individualizace a jejímž motorem na této cestě je snaha o seberozvíjení se, chápe 

člověka jako komplikovanou bytost, ve které probíhá množství různých procesů 

jak na vědomé, tak i na nevědomé úrovni, nikoliv že vše v člověku se dá 

redukovat na sexuální základ, na libido. 

Jako úvod do Jungova pojetí psychoterapie, do jeho názorů nejen na tento 

obor ale na člověka jako komplexní bytost ve světě, lze doporučit knihu "Člověk a 

duše", která je výběrem myšlenek z celého jeho díla od roku 1905 do roku 1961. 

Bohužel vlastní autory spisy jsou poměrně náročné. "Zdá se, že užitek ze 

systematického studia Jungových spisů může mít čtenář osobnostně vyladěný 

nebo disponovaný sklonem k introverzi (tento pojme pochází právě od Junga -

pozn. autora), meditaci, duchovnu a filozofickému myšlení, nebo se k němu musí 

propracovat životní cestou s hledáním, utrpením, zklamáním a pochybnostmi."60 

Katatymně-imaginativní terapie. Tento směr zmiňujeme hlavně proto, že 

jedna z knih, které jsme uvedli v úvodu, která nás inspirovala k této práci, byla 

kniha M. a G. WollschUi.gerových "Symbol v diagnostice a psychoterapii", a právě 

oni byli silně osloveni tímto psychoterapeutickým směrem. Slovo katatymní, 

původem z řečtiny, znamená zkreslení obsahu vědomí, úsudku či názoru vlivem 

emocí. Zakladatelem tohoto směru je H. Leuner, který : ".'. vypracoval 

z imaginativní techniky, označované původně jako "katatymní prožívání obrazů", 

postupně variantu krátkodobé psychoterapie s psychoanalytickou 

orientací...Leuner žádá relaxovaného pacienta, aby si představoval určité motivy 

sloužící jako krystalizační jádro pro vytváření živých představ, jež mají 

60 Kratochvíl S. : Základy psychoterapie (Praha 2002), str. 40 
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symbolický význam .... Terapeut může přitom svým vyjadřovaným porozuměním a 

svými podněty další směr i obsah pacientova snění ovlivňovat. Očekává se, že se 

v prožívaných obrazových dějích projeví jak současné emoční problémy, tak jejich 

nevědomé kořeny sahající do raného dětstvL"61 

4.6 Gesta1t psychoterapie 

Gestalt (z něm. die Gestalt) znamená tvar, proto se také někdy setkáme 

s názvem tvarová terapie, který se ovšem v Čechách moc neujal. Jak se píše 

v podtitulu knihy J. Mackewnové "Gestalt Psychoterapie", Je Gestalt 

psychoterapie "moderním holistickým přístupem k psychoterapii". 

"Gestalt poradenství a terapie je elegantní způsobe práce, který lze 

považovat za umění svého druhu, vyžadující znalost příslušných technik, 

zkušenost a cit. Všechny aspekty terapeutického procesu, terapeutova otevřenost, 

schopnost navázat vztah, způsob mluvy, reakce či pohyby, načasování intervencí, 

hodnocení a diagnostické dovednosti, schopnost propojit jednotlivá setkání mezi 

sebou a uvědomění s klientovým životem a problémy jsou součástí celkového 

tvořivého procesu. Každé terapeutické setkání je jako prázdné malířské plátno, 

kus hlíny či stránka čistého papíru, s jejichž pomocí terapeut a klient vytvoří 

jedinečný umělecký výtvor, jenž bude jedním z kamínků mozaiky, kterou 

postupně vytváří terapeutický proces."62 

Zakladatelem Gestalt terapie je Frederick (Fritz) S. Perls. Teoretická a 

filozofická východiska Gestalt terapie popsal zejména spolu s R. F. Hefferlinem a 

P. Goodmanem v rozsáhlém díle s názvem "Gestalt terapie - Vzrušení lidské 

osobnosti a její růst", která vyšla prvně v roce 1951 (úplně první Perlsova kniha, 

kde je již náznak rodícího se nové přístupu, se jmenovala "Ego, hunger and 

agression"). Perls měl svůj velmi osobitý styl,což bylo také s části dáno tím, že 

Perls odpor raději prorážel, než že by s ním pracoval, který můžeme nejlépe 

poznat v jeho knize "Gestalt terapie doslova"63, kde najdeme jak krátké teoretické 

61 zkráceno; Kratochvíl S. : Základy psychoterapie (Praha 2002), str. 183 
62 Mackewn J : Gestalt psychoterapie (Praha 2004), str. 24 
63 pro ilustraci uvádíme krátký úryvek: "rozlišuji tři stupně žvanivosti: kecy - jako "dobrý den", 
,jak se máte" atd.; těžké kecy - "protože", racionalizace, omluvy; a gigantické kecy - mluvení o 
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části,tak hlavně velké množství kasuistik z jeho praxe a seminářů. Fritz Perls je 

mimo jiné také autorem techniky "prázdné židle" (viz níže) a tzv. Gestalt kréda, 

někdy také nazývaného Gesta1t vyznání: 

"Já dělám svoje a ty dělej taky svoje. 

Nejsem na světě proto, abych žil podle tvého očekávání, 

a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mého. 

Ty jsi ty a já jsem já, 

a jestliže náhodou najdeme jeden druhého, je to krásné. 

Jestliže ne, nedá se s tím nic dělat." 

Gesta1t terapie se dále vyvíjela, takže lze mluvit o jakémsi "neo" gestaltu, 

či po"perlsovské generaci. Ta dala Gestalt terapii větší teoretické prohloubení, 

zvláště co se týče základních teorií. Byli to např. J. Zinker v knize "Tvůrčí proces 

v Gestalt terapii", E. a M. Polsterovi "Integrovaná Gesta1t terapie", V. 

Oaklanderová "Třinácté komnaty dětské duše" či již zmíněná J. Mackewnová 

v knize "Gesta1t psychoterapie", která je de facto "učebnicí" o Gesta1t terapii, tak 

jak ji známe nyní v praxi64. 

"Gestalt terapie čerpá z různých dynamických teoretických systémů či 

disciplín, jako jsou moderní fyzika, východní náboženské systémy, existenciální 

fenomenologie, dramatické umění, psychoanalýza, Gestalt psychologie, teorie 

systémů a pole, bioenergetika a expresivní pohyb."65Tento výčet lze rozšířit ještě 

o další náboženské systémy, jejichž volba záleží na každém terapeutovi, východní 

náboženské systémy jsou zmíněny hlavně proto, že jejich vlivy lze najít u Perlse. 

Je vidět, že Gestalt terapie je velmi otevřený a flexibilní systém, tudíž každý 

Gestalt terapeut má možnost velké svobody a tvořivosti v rámci tzv. eklektického 

přístupu k psychoterapii (viz. níže). 

filosofii, existenciální gesta1t terapň atd. - to, co právě dělám." In: Perls F.S. : Gesta1t terapie 
doslova (Olomouc 1996), str. 51 
64 více o historickém vývoji Gestalt terapie viz. Mackewn J : Gestalt psychoterapie (Praha 2004), 
str. 27"28; také bych rád upozornil na diplomovou práci P. Štípka "Komunikační aspekty Gesta1t 
terapie", Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta humanitních studií, 2004. 
65 Mackewn J: Gestalt psychoterapie (Praha 2004), str. 28 
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Jan Roubal v předmluvě k českému vydání knihy J. Zinkera "Tvůrčí proces 

v Gestalt terapii" tvrdí, že : " Teoretický tvar Gestalt terapie je obtížně 

uchopitelný. Je to proto, že Gestalt terapie je v první řadě praktickým přístupem 

k psychoterapii, řemeslem a uměním. Kromě toho, že je existenciálně dialogická, 

fenomenologická a pracuje s teorií pole, je také metodou experimentální. Laura 

Perls to popsala třemi "E" Gestalt terapie : "Při své práci může Gestalt terapeut 

používat nepřeberné množství terapeutických intervencí, pokud JSou 

existenciální, experienciální (prožitkové) a experimentální."66 

Uvedeme zde jen několik principů Gestalt terapie. Na začátku jsme 

napsali, že slovo Gestalt znamená tvar. Ale v Gestalt terapii se za gestalt dá 

považovat de facto cokoliv. můžeme říci, že celý život člověka je gestalt, který se 

skládá z menších gestaltů, ty ještě z menších etc. Např. vypití sklenice vody je 

gestalt. Každá polknutí vody je také gestalt. Je třeba x-krát polknout vodu (x

gestaltů) na to, abychom vypili sklenici vody (gestalt). 

V gestalt terapii tvrdíme, že člověk má potřebu uzavírat, dokončovat. 

"Když se díváme na jednotlivé body a nedokončené vzory, automaticky je 

dokončujeme, dotváříme tak, že je doplníme nebo odhadneme, jaké části asi 

chybí, abychom dotyčnému tvaru mohli přiřadit nějaký význam."67 Tento 

fenomén je znám jako "Gestalt zákony organizovanosti, které objevila počátkem 

20. století skupina německých psychologů, kteří studovali vzorce, resp. 

gestalty ... Objevili několik důležitých principů, které jsou podstatné pro vizuální, 

ale i audio stimuly. Jsou to principy uzavírání, blízkosti, stejnosti a 

jednoduchosti, tedy série principů popisujících, jak organizujeme kousky a části 

informací do smysluplných celků."68 Obecně máme tendenci vnímat věci podle 

těchto zákonitostí, neuzavřené tvary doplňujeme, objekty nepříliš vzdálené od 

sebe vnímáme jako celek a ne jako jednotlivosti, stejné objekty řadíme k sobě i 

když jsou promíchané s jinými typy objektů a nakonec, když vidíme obrazec, 

máme tendenci ho vnímat co možná nejjednodušeji, přímo a v nejkratším čase. 

66 Roubal J. "Předmluva k českému vydání" in: Zinker J. : Tvůrčí proces v Gestalt terapii (Brno 
2004), str. ix 
67 Mackewn J : Gestalt psychoterapie (Praha 2004), str. 29; viz také Příloha č. 5 
68 přeloženo podle Feldman S.R. : Understanding psychology (New York 1999), str. 127-128 
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Teprve po delším zkoumáním objevujeme jiné možnosti vnímání a význam u 

daného tvaru. 

Toto dokončení Je tzv. uzavření gestaltu. A stejnou tendenci máme 1 

v našem chování a prožívání. Když nás někdo naštve a my mu to neřekneme nebo 

uděláme něco, k čemu jsme byli nějakým způsobem donuceni, tak v nás přetrvává 

nepříjemný pocit. Snažíme se to nějak uchopit, pojmenovat, srovnat se s tím, tedy 

danou situaci dokončit, uzavřít gestalt. 

Gestalt terapie vychází také z teorie figury a pozadí (což vychází z celkové 

teorie pole). Tato teorie byla velmi důkladně rozpracována z psychologického 

pohledu, např. v otázkách regulace vztahu já-okolí, navazování kontaktu apod. 

my si ji vysvětlíme jen velmi jednoduše. Zkusme brát vše kolem nás jako pole. 

Když se na něco v tomto poli zaměříme, např. na obraz na zdi, všimněme si, že 

okolní předměty (zbylé části pole) nejsou tak jasně zřetelné jako obraz, na který 

jsme zaměřili naši pozornost. Obraz se stal tzv. figurou a zbytek pole se stal tzv. 

pozadím. Když však zaměříme svou pozornost jinam, např. na dveře, stanou se 

dveře figurou a obraz se dostane do pozadí. 

V Gestalt terapie můžeme říci, že gestalt je figurou. Vraťme se k našemu 

příkladu. Pokud nás někdo naštve a my jsme zaměřeni na tuto situaci, je tato 

situace figurou. Jestliže se s touto situací vypořádáme pro nás adekvátním 

způsobem, situace se ukončí, gestalt se uzavře a z figury se může stát pozadí a 

my jsme připraveni zaměřit svou pozornost jinam. Pokud ovšem v nás tato 

situace stále vyvolává pocity nelibosti a stále přitahuje naši pozornost, pak pro 

nás není ukončena, gestalt není uzavřen a tudíž figura nemůže ustoupit do 

pozadí či ustupuje pouze částečně a naše otevřenost pro nové podněty, nové 

figury, je omezena, protože se jakoby snažíme v našem zorném poli udržet figury 

dvě. 

K. Lewin zastával názor, že " ... jedinci aktivně organizují či utvářejí své 

pole a dávají svému životu smysl v souladu se svými současnými potřebami a 

převládajícími životními podmínkami."69Z pole tedy vystupuje ta figura, která je 

pro nás v dané situaci aktuální. Když máme žízeň, vystoupí jako figura potřeba 

se napít, když se nám chce spát, vystoupí jako figura potřeba spánku, postele. 

69 Mackewn J : Gestalt psychoterapie (Praha 2004), str. 30-31 
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Pokud jsme tedy schopni ukončit gestalt, který je právě figurou, je vše v pořádku 

a může se objevit další. Pokud se nám však neukončené gestalty začnou 

hromadit, máme problém. Některé jdou odsunout na čas, některé na hodně 

dlouho, ale stále jsou přítomny. Je to stejné jako u počítače. Když máte spuštěn 

jen jeden program, počítač se plně věnuje jednomu programu. Pokud si však 

spustíte programy tři nebo čtyři zároveň, počítač musí vynaložit více energie na 

to, aby je udržel vchodu. Záleží pak na výkonu počítače a náročnosti programů, 

kdy se počítač začne zpomalovat, kdy již nepůjdou otevřít další programy či 

dokonce kdy počítač odmítne další spolupráci a vypne se (a vy pak ztratíme 

spoustu dat a spoustu času s jejich obnovováním). U počítače se může vyměnit 

procesor, zvětši paměť apod., ale u člověka to zatím nejde. Proto se musíme 

naučit, kolik programů si chceme a můžeme pustit a kdy už by toho na nás bylo 

moc. 

Jak vlastně gestalt vzniká a zaniká? Jedná se o tzv. kontaktní cyklus, 

který právě vychází z teorie pole. Tento cyklus má řadu názvů, neboť popisuje 

gestalt a gestaltem lze nazvat de facto vše. Tudíž jej lze nazvat kontaktním 

cyklem, cyklem vzniku a zániku gestaltu či cyklem uvědomění. Zinker ho 

popisuje těmito fázemi: 1. vjem, 2. uvědomění, 3. vzrušení{mobilizace energie), 4. 

akce, 5. kontakt, 6.stažení se70• Stejně jako na sebe navazují fáze kontaktního 

cyklu, tak na sebe navzájem navazují celé kontaktní celky - gestalty71. Uveďme 

si příklad kontaktního cyklu: vidím vodu (1), uvědomím si že mám žízeň (2), 

sbírám energie na to, abych se k té sklenici vody dostal (3), dosáhnu sklenice 

vody (4), piji (5), a stahuji se, ukojil jsem pocit žízně, zažívám libé pocit a jsem 

připravenost k něčemu jinému. Pokud se někde tento řetěz přeruší, opět nastává 

problém. Pak je nutné přijít na to, kde se řetěz přerušil a na tomto základě pak 

hledat řešení. 72 

V gestalt terapii jde tedy o ukončování gestaltů. V terapeutickém procesu 

vystoupí neukončený gestalt zcela z pozadí, stane se z něj plně figura, pomocí 

např. určité techniky, která vyplyne z nastalé situace tady a teď dojde k abreakci 

70 in: Zinker J. : Tvůrčí proces v Gestalt terapii (Brno 2004), str. 77-78,82; viz také Příloha Č. 6 
71 viz. Příloha Č. 7 
72 více viz. Zinker J. : Tvůrčí proces v Gestalt terapii (Brno 2004), str. 82-97 
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a dokončí se tak kontaktní cyklus, výsledkem je opětovné stažení se a otevřenost 

k novým gestaltům. 

Gestalt terapeutický proces je také typický silnou orientací na tady a teď, 

kterou můžeme vidět např. v používání raději otázky "jak?" než-li "proč?" či 

v důsledném vedení klienta, aby, pokud mluví o sobě, používal "já", nikoliv 

"člověk, osoba" apod. či také při práci se sny. U práce se sny se nyní na chvíli 

zastavíme neboť dle mého názoru je to jedna z výkladních skříní Gestalt terapie. 

Na rozdíl od např. analyticky orientovaných směrů klient v Gestalt terapii 

vypraví sen nikoliv v minulém, ale v přítomném čase tak, jako by se právě 

odehrával. To dává snu a celému terapeutickému procesu mnohem větší 

dynamiku, nepohybujeme se někde v minulosti ale něco se odehrává přímo teď 

mezi námi. Klient neříká "Včera se mi zdálo, že jsem šel po poli ... ", ale "Zdá se 

mi, že jdu po poli ... ". Stejným způsobem se pracuje i s představami o věcech 

budoucích, snažíme se je uchopovat pokud možno stejně jako věci z minulosti 

v přítomném čase, v přítomnosti. To umožňuje vyhnout se různým interpretacím 

"co by kdyby" a naopak se otevírá cesta k emocím, k prací s tělem, k různým 

experimentům, ke tvůrčí práci. Přítomnost vede k realitě a k odpovědnosti Mnoho 

problému plyne z minulosti či z budoucnosti, či lépe řečeno my si je tam odtud 

přitáhneme. A přitom minulost už není a budoucnost ještě není. Jak tedy 

můžeme tyto problémy vyřešit? Jen tím, že je přeneseme do toho co je, do 

přítomnosti. 

Kde všude lze uplatnit Gestalt terapii, Gestalt přístup? J. Mackewnová 

uvádí velmi vyčerpávající přehled : "S úspěchem se například používal při práci 

s depresivními klienty a lidmi závislými na alkoholu, v rámci psychiatrických 

oddělení, pro cílené poradenství ve zdravotnictví a v praxi obvodních lékařů, při 

práci s lidmi trpícími poruchami příjmu potravy, s lidmi s traumatickými zážitky, 

s oběťmi sexuálního zneužívání, ve školství a vorganizacích. Jeho důraz na 

vzájemné vztahy a systémové pojetí ho přímo předurčuje k práci s páry, 

rodinnými systémy, skupinami, pracovními týmy a většími komunitami či 

politickými systémy. "73 

73 Mackewn J. : Gestalt psychoterapie (Praha 2004), str. 25. 
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Eklektický přístup k psychoterapii. Eklekticismus znamená slučování 

různých názorů či směru, byť i protichůdných, nebo výběr a smíšení jejich 

určitých prvků subjektivně nejlépe vyhovujících. V psychoterapii jde tedy o 

propojování technik z různých směrů, prolínání různých terapeutických směrů 

podle momentální potřeby. Feldman definuje eklektický přístup jako takový 

" ... přístup k terapii, který používá techniky vzaté z různých léčebných metod 

raději než z jedné."74 

S. Kratochvíl rozlišuje mezi eklektickou a integrativní terapií. "Eklektická 

psychoterapie se obvykle chápe jako kombinované využívání různých metod bez 

ohledu na jejich původní teoretické východisko, podle toho, jak se to prakticky 

orientovanému psychoterapeutovi zdá nejvhodnější. Integrativní psychoterapie se 

chápe jako přístup pokoušející se sjednotit různé teoretické přístupy do vyššího 

celku nebo vytvořit teorii jim nadřazenou."75Svým způsobem můžeme říci, že se 

eklektický přístup s přístupem integrativním lehce (někdy by se snad dalo říci i 

samovolně) prolíná. 

Za jednoho z prvních stoupenců eklektického přístuÍm k psychoterapii 

bychom mohli, alespoň podle jeho názorů, označit C.G.Junga (tím nechceme 

nikterak snižovat osobu a dílo C.G. Junga, naopak). Jeho názor na různost 

psychoterapeutických směrů jsme již citovali výše v oddíle "Co je psychoterapie?". 

Jung navíc vyžaduje, " ... aby terapeut pro každého pacienta vymyslel nový 

terapeutický jazyk."76 Vzhledem k jeho názorům na jedinečnost každé lidské 

bytosti se není čemu divit. 

Nejznámější zastánce eklektického přístupu je Irvin D. Yalom. Yalom 

navazuje na Jungovu výzvu vytvořit pro každého klienta nový terapeutický jazyk, 

ba dokonce jde ještě dál a tvrdí, že : "Terapeut musí usilovat o to, aby pro 

každého pacienta vytvářel novou terapii."77 

Eklektický přístup přináší větší svobodu a tvůrčí volnost 

v psychoterapeutické práci. Zároveň také reflektuje lidskou jedinečnost a proto 

nabízí širší škálu různých metod a technik, které pomohou k vytváření lepšího 

74 přeloženo podle Feldman S.R. : Understanding psychology (New York 1999), str. 592 
75 Kratochvíl S. : Základy psychoterapie (Praha 2002), str. 109 
76 in: Yalom I.D. : Chvála psychoterapň (Praha 2004), str. 47 
77 Yalom I.D. : Chvála psychoterapň (Praha 2004), str. 47 
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terapeutického vztahu. Když něco opravujete, máte svůj oblíbený nástroj, ale jsou 

věci, které svým oblíbeným šroubovákem prostě nespravíte a občas se vyplatí 

použít třeba i kleště. 

Jak je vidět ve světle předešlých řádků, tato práce se dá považovat jak za 

vycházející z Gestalt terapie, tak také za eklektickou (a se vší skromností 

doufám, že i částečně za integrativní), neboť kromě Gestalt psychoterapie 

čerpáme i z jiných výše uvedených směrů. 
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5. Definice tématu - práce s tarotem v psychoterapii 

V této části práce se zaměříme na praktickou stránku práce s tarotem v 

psychoterapii. Uvedeme důvody, proč vlastně pracovat s tarotem v psychoterapii, 

jaké to má výhody, podíváme se na práci s výkladovou literaturou k danému 

tarotovému setu. Ukážeme některé techniky po jejich teoretické stránce, které 

budou doplněny příklady z praxi a to jak pro individuální tak i pro skupinovou 

psychoterapii. 

5.1 Proč pracovat právě s tarotem? 

Již několikrát jsme uvedli, že jednou z knih, která nás k napsání této práce 

a k práci s tarotem vůbec inspirovali, byla právě kniha M. a G. WollschUigerových 

"Symbol v diagnostice a psychoterapii". Ve své knize popisují, jak pracovat se 

symboly v terapii. Jako symboly používají nepřeberné množství různých věcí78. 

Pohlednice, fotografie, sochy, reprodukce obrazů různých autorů, předměty 

z domácnosti apod. Všechny tyto věci vyjadřují různé aspekty lidského života, 

lidské touhy, přání, emoce, mezilidské vztahy, etc ... 

Sami WollschHigerovi uvádějí, že těmito předměty mají zaplněnou celou 

terapeutickou místnost. Předměty jsou v kufříkách, na policích, v koších, 

v otevřených prosklených skříních. Z toho plyne, že nebude jednoduché pracovat 

pomocí těchto nashromážděných předmětů mimo vlastní terapeutickou místnost. 

Tarot, jakožto ucelený systém symbolů, má oproti výše uvedeným a jiným 

předmětům tu výhodu, že je velmi snadno přenosný. Pokud bychom měli 

vymýšlet nějaký vlastní ucelený systém symbolů např. z fotografií (či pohlednic), 

budeme stát před otázkou, kolik fotografií zvolit, zda-li už máme zastoupeny 

všechny hlavní oblasti, v neposlední řadě je problém i s formátem fotografií, 

protože pokud si nefotíme přímo sami, musíme počítat s tím, že každá bude mít 

mírně odlišný formát, což pro snadnou přepravu a přenosnost není příliš ideální. 

Výhodu přenosnosti zdůrazňujeme proto, že ne každý má k dispozici vlastní 

78 více viz. Wollschlager M. a G. : Symbol v diagnostice a psychoterapň (Praha 2002), str. 25-30; 
kapitola "Z čeho se skládá naše sbírka?" 
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terapeutickou místnost, zvláště pokud v oboru začíná, neboť je to poměrně velká 

finanční investice (cena tarotového setu je naopak poměrně přijatelná), navíc 

proto, že s některými klienty se můžeme setkávat na specifických místech a ve 

specifických zařízeních, kde si nemůže dopřát luxus vlastního terapeutického 

prostoru. Takovým příkladem může být práce s klientem v zařízení pro výkon 

trestu odnětí svobody (viz kasuistika níže) apod. 

Zmiňujeme tarot jako ucelený systém symbolů. Činíme tak proto, že i když 

jsme si vědomi, že symbol je z části kolektivní, ale zároveň i z části individuální 

záležitost, tudíž vždy by šlo ještě něco dodat, někdo by jeden obraz vyměnil raději 

za jiný apod., u tarotu, vzhledem k tomu, že obsahuje zpravidla 78 karet tak, jak 

jsme jej popsali výše, se nám nestalo, že by se v něm nenašel obraz, karta, prostě 

jakákoliv jeho část, která by neuspokojila přání klienta či přání terapeuta. To že 

tarot se skládá většinou ze 78 karet neznamená, že obsahuje 78 symbolů, ale 

mnohokrát více. Neplatí tedy rovnice 1 karta = 1 symbol. Ba spíše naopak, 

klientům většinou činí problém, jakou z tarotových karet zvolit, neboť je více 

karet a obrazů, které nějak rezonují s jejich vnitřním naladěním. Proto je občas 

vhodné pracovat např. jen s kartami Velké arkány, omezovat počet karet, které 

má klient vybrat či omezovat čas, který na to má vyhrazen(viz níže u jednotlivých 

technik). Pokud by měla nastat situace, že klient není schopen vybrat kartu, 

která by odpovídala jeho rozpoložení, může to být zapříčiněno špatnou volbou 

tarotového setu. Ne každý tarotový set totiž může oslovit každého člověka, jak 

jsme se o to již zmiňovali v oddíle "Jaký tarotový set zvolit?". Zajímavě se dá řešit 

tato situace u Thothova tarotu, kam A. Crowley doplnil ony dvě karty - bílou a 

černou - kde se dá jedna z nich použít jako "Velká neznámá" (viz kasuistika 

níže). 

Další dobrou vlastností tarotových karet je jejich hmatatelnost. Dá se na 

ně sáhnout, dají se přemisťovat, klást do různých obrazců, mohou se navzájem 

překrývat, lze z nich stavět "domečky z karet",apod .. Zároveň ovšem nejsou 

konečné v tom smyslu, jako např. vlastní kresba či vymodelovaná socha. Svým 

způsobem se dají přirovnat k hlíně. "Těm, kdo se cítí nejistě a vystrašeně, může 

práce s hlínou poskytnout pocit kontroly alespoň nad něčím. Jedná se o 
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prostředek, který lze snadno sprovodit ze světa ... "79 Na první pohled se může 

zdát divné srovnávat tarotové karty, které jsou z papíru, s hlínou, ale stejně jako 

výtvor z hlíny můžeme opět navrátit do původní "hroudy", stejně tak i vybrané 

tarotové karty, které jsme například poskládali do nějakého obrazce, můžeme 

jednoduše vzít a navrátit zpět do balíčku, který může v případě potřeby ještě 

navíc zamíchat, abychom úplně uzavřeli gesta1t. 

Jako při každé práci se symboly, i při práci s tarotem se pohybuje jako by 

ve dvou paralelních rovinách. Jednu můžeme nazvat rovinou reálnou, druhou 

rovinou fantazijní. Co tím myslíme? Když pracujeme s tarotem, klient může 

mluvit o kartě, popisovat ji, vytvářet o ní fantazie, identifikovat se s ní, 

propojovat ji příběhem s jinými kartami, etc .... Stále tedy mluví o kartě, příp. o 

kartách. Nemluví o sobě, mluví o kartách. To je fantazijní rovina. Ovšem při tom, 

jak mluví o kartách, mluví zároveň o sobě, o věcech, které se týkají jeho 

samotného. To je rovina reality. Klient z určité části ví, že mluví o sobě, ale to, že 

mluví o kartách, mu dává subjektivní pocit bezpečí. Bývá jednoduší mluvit o 

někom či o něčem jiném než mluvit o sobě. Lépe se tak mluví o věcech, které jsou 

pro klienta z nějakého důvodu citlivé, stále živé, které jsou bolestivé a pro klienta 

je nesnadné o nich mluvit otevřeně. Záleží pak na terapeutickém procesu, kdy, 

pokud vůbec, se rovina fantazie propojí s rovinou reality a bude pro klienty 

možné mluvit o sobě a ne o kartách. Tarotové karty jsou vlastně klíčem, který 

otevírá cestu ke klientově duši. 

Na tomto místě bychom se také rádi zmínili o dalších dvou rovinách a to o 

rovině objektivní a subjektivní. Práce s tarotem má velmi blízko k práci 

s fantazií, tedy k práci se sny, k imaginacím apod. Definici objektové a subjektové 

úrovně při práci se snem podává H. Dieckmann : 

1. "Objektová úroveň znamená, že snové postavy a symboly identicky 

odpovídají reálným objektům vnějšího světa, a sen tedy pojednává o 

vztahu snícího k těmto osobám nebo objektům. 

79 Oaklander V. : Třinácté komnaty dětské duše (Dobříš 2003), str. 65 
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2. Subjektová úroveň znamená, že do snových postav a symbolů se 

promítají části vlastního nitra, a sen tedy zobrazuje vztah, resp. střet 

mezí já a personifikacemi vlastního vnitřního světa."80 

Když tento výrok přeformulujeme do vztahu k práci s tarotem, můžeme 

říci, že symbol, resp. karta, kterou se klient vybral, může znamenat jak objektivní 

vztah, tak také klientovu projekci. Nedá se říci, že by byla zastoupena vždy jen 

jedna rovina, naopak, vždy jsou přítomny obě. Záleží pak na individuální situaci, 

která z nich se stane figurou a kde ustoupí do pozadí, stane se polem. 

Chápeme tedy tarot jako soubor symbolů par excellence a i když Sl 

myslíme, že jsme již dostatečně uvedli důležitost symbolu pro člověka, jeho vývoj, 

proces individuace a terapeutický proces, pokládáme za nutné zde ještě uvést 

slova Ang Lee Seifertové, Theodora Seiferta a Paula Schmidta: " ... symboly hrají 

směrodatnou roli nejen v osobním vývoji, nýbrž i ve velkých souvislostech 

historických, politických a náboženských. Většina lidí zná nesmírnou energii, již 

cítíme např. ve "věčném ohni", který hoří na olympiádě, jež je aktivována při 

nástupu mužstev na stadion při fotbalovém mistrovství světa, nalézáme ji ale i ve 

svatých obrazech různých náboženstvÍ. Vedle individuální energie tu jde -možná 

ještě intenzivněji - o energii všeobecně lidskou, která zachvacuje a motivuje 

milióny lidí po celé Zemi natolik, že jsou jí připraveni obětovat i své žiVOty."81 A 

právě tuto nesmírnou energii nám tarot pomáhá zprostředkovat. Pomáhá nám 

dostat se do kontaktu nejen se svou energií a svým nevědomým, ale i s energií a 

nevědomým kolektivním. 

Zkusme si tedy výhody práce s tarotovými sety shrnout. Je to ucelený 

systém symbolů, který je snadno přenosný a cenově dostupný, je hmatatelný, 

ovšem zároveň není konečný, nezměnitelný. Nabízí nám možnost pracovat 

s rovinou fantazie a rovinou reality. Vzhledem k tomu, že hlavním východiskem 

pro naši práci je Gestalt přístup, můžeme práci s tarotem použít u různých typů 

klientů (dětí, dospívajících, dospělých, etc ... ,viz oddíl Gestalt psychoterapie). 

80 Dieckmann H. : Sny jako řeč duše (Praha 2004), str. 175 
81 Seifert A.L., Seifert T., Schmidt P. : Aktivní imaginace (Praha 2004), str. 193 
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Zde je nutné zmínit jedno úskalí, se kterým se při práci s taroty můžeme 

setkat a to věřící klient. Věřící klient, zde míněn křesťan, může mít problém 

pracovat s tarotovými kartami, protože si není přesně jistý, zda-li tím neporušuje 

některé články své víry. Uvedeme krátký příklad: 

Klientka Anna (58), měla popsat kartu, kterou si vytáhla přijedné technice 

(keltský kříž). Nutno zdůraznit, že to bylo její první setkání s tarotovými kartami 

a před začátkem techniky byla srozuměna s tím, o co se při těchto technikách 

jedná, tedy že nejde o věštění ale o práci se symboly. 

Tibor: "Co vidíte na této kartě?U 

Anna: "Nic." 

T. : "Opravdu? Nic ve Vás nevyvolává? Žádné city, emoce? Nic Vám 

nepřipomíná?U 

A. : "Ne." 

T. : "Dobře, zkuste tedy jen říC1: co vidíte, co na ní je?" 

A. : "Nemůžu." 

T. : "Co se ve Vás teď odehrává?" 

A. : "Já mám nějaký blok, nevím jestli můžu ... " 

T. : "Jestli můžete co?" {Všiml jsem si na jejím krku přívěsku s P. Marií} 

"Jestli můžete pracovat s taroty?" {ticho} "Kvůli Vaší víře?" 

A. : "Ano." 

Poté jsme tedy znovu mluvili o tom, co tedy tyto techniky znamenají, na 

čem jsou založeny ale také o tom, zda odporují křesťanské víře či nikoliv. Po 

tomto krátkém vysvětlení jsme již opět mohli pokračovat v započaté technice bez 

větších obtíží. 

Tento problém zmiňujeme proto, že mezi pomáhající profese patří i 

duchovní, kteří mohou mít zájem o aplikaci některých psychoterapeutických 

technik a přístupů do své vlastní práce, tak také proto, že není neobvyklé setkat 

se s věřícím klientem (křesťanem). Odpovězme tedy na otázku, zda odporuje naše 

pojetí práce s tarotem křesťanské víře či nikoliv. 
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Vyjdeme hlavně z pojetí Římsko-katolické církve, neboť je nejpočetnější 

církev na našem území a také proto, že její nauka se zdá být ohledně tohoto 

tématu nejúplnější. Samozřejmě hlavní autoritou pro nás bude Písmo svaté. 

Hlavním důvodem, proč se může zdát, že naše techniky mohou být rozporu 

s Písmem svatým, je tato pasáž: "Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl 

svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani 

hadač nebo čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani 

jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci má 

Hospodin v ohavnosti."82 Tarot bývá zahrnován právě do věštění a věšteb, kam ho 

ostatně zahrnuli i toskánští biskupové ve svém pastýřském listě "Magie, zlí 

duchové, satanské obřady" ze dne 15. dubna 1994., stejně pak mluví i 

Katechismus katolické církve. Ovšem jak jsme již několikrát zdůrazňovali, naše 

techniky nejsou technikami věštícími, ale prací se symboly. A tudíž, pokud 

nevěštíme, neporušujeme Písmo svaté a tudíž jsou naše techniky v soulad u 

s Písmem. Je nutné odlišovat věštění a práci se symboly. 

Je ovšem faktem, že tarot je natolik ztotožňován s věštěním, že ani výše 

uvedená obhajoba našich technik někdy nemusí přesvědčit věřícího křesťana a 

proto je nutné počítat s tím, že někt~ří z nich budou mít i přesto k našim 

technikám výhrady a nebudou chtít se jich zúčastnit. Toto úskalí je dobré si 

uvědomit, zvláště pak pokud jde o skupinovou terapii, kde nelibost jednoho člena 

může ovlivnit celou skupinu. 

5.2 Práce s výkladovou literaturou 

Ke každému tarotovému setu existuje větší či menší množství tzv. 

výkladové literatury. Co se pod tímto pojmem skrývá ? Výkladová literatura je 

kniha či brožura, která bývá buď přiložena k tarotovému setu - většinou malá 

brožura - či se dá dokoupit samostatně, knihy. V každé takovéto publikace 

najdeme většinou krátký úvod, pojednání o historii tarotu, o historii daného 

tarotového setu, kdo je jeho autorem, jakým způsobem vznikal,z jaké tradice 

vychází a čím je inspirován. Pak následuje část popisu jednotlivých karet, která 

82 Dt. 18, 1O-12a; Bible - Český ekumenický překlad. 
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je stěžejní a nejvíce rozsáhlá. Na závěr bývají uvedeny různé techniky a možnosti 

výkladu ve věšteckém slova smyslu. Pro nás budou nejdůležitější poslední dvě 

zmíněné, tedy nejrozsáhlejší část s popisem každé karty a část s návody 

k výkladu. 

Část pojednávající o každé jednotlivé kartě zpravidla obsahuje její popis, co 

Je na dané kartě vlastně vyobrazeno. Ta je důležitá zvláště u těch tarotových 

setů, které jsou plné nejrůznějších symbolů, jako je tomu např. u Thothova 

Tarotu či The Medieval Scapini Tarotu. Většinou platí, že čím rozsáhlejší dílo, 

tím více prostoru je věnováno právě popisu jednotlivých karet. Tento popis bývá 

doplněn o význam dané karty při věšteckém výkladu ( věty typu : Čeká vás, Měli 

byste, apod.). S touto částí je potřeba zacházet citlivě, neboť jak jsme již 

několikrát zdůrazňovali, nejde nám o žádné věštění, ale o práci se symboly. 

Doporučujeme tedy tyto návody příliš nereflektovat. Existují ale určité výjimky 

potvrzující pravidlo, o kterých se zmíníme ve spojení s relevantními 

kasuistikami. 

Tyto popisné a vysvětlující části někdy neškodí v rámci techniky přečíst 

klientovi nahlas, ovšem je nutné znát míru a dodržet načasování, což se netýká 

jen knižních částí, ale i našich dalších znalostí (z oblasti mytologie, esoteriky, 

religionistiky, etc .. .) týkajících se daného motivu/symbolu. Rozšiřování symbolu 

touto cestou nazýváme amplifikací83• Podobný problém s množství sdělovaných 

informací je i u práce se snem ve hlubinné psychoterapii, což se zdá být na první 

pohled možná dost vzdálené od práce s tarotem (protože my v pravém slova 

smyslu neanalyzujeme), ale při hlubším zamyšlení zjistíme, že existují společné 

body, hlavním je, že fantazie klienta ohledně určité karty stejně jako sen odrážejí 

vnitřní svět klienta, ať již vědomý či nevědomý. Hlubinný psychoterapeut H. 

Dieckmann k tomu uvádí: "Analytik se dopustí hrubé a bohužel časté chyby, 

když pacienta doslova krmí mytologickými, nebo dokonce alchymickými 

paralelami k jeho snovým motivům. V nejlepším případě to pacient pokládá za 

nesmysl a vrtoch svého analytika a co nejrychleji na to zapomene. V horším 

případě se archetypovými obrazy vyvolá inflace vědomí a silný odpor, který pak 

analytik jen velmi obtížně odbourává .... Kolem motivu můžeme vytvořit síť 

83 Dieckmann H. : Sny jako řeč duše (Praha 2004), str. 143-158; kapitola 8 - Amplifikace 
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objektivních asociací a zaplnit jimi celou knihu. Odborníka budou jistě zajímat, 

protože mu objasní další stránky uvedeného motivu. Při praktickém použití 

amplifikace však méně znamená více, protože se tím vyhneme falešným stopám i 

vysloveným škodám. Musíme daleko spíše najít správný obraz nebo správný 

příběh. Když ho položíme vedle pacientova snu a asociací, měl by mu rozumět i 

on. Pak může začít nejen racionální, ale i emocionální poznávací proces. Vyprávět 

pacientovi bez výběru mytologémata, které obsahují analogie k jeho snovému 

motivu, je nejen nesmyslné, ale i scestné. Sám analytik musí o dané oblasti vědět 

co nejvíce, i když každý z nás i tak zůstane v té či oné míře nedokonalý."84 Aby 

lépe vyjádřil a přiblížil toto úskalí, uvádí ještě krátký příběh o Buddhovi 

v simsapaském lese : 

"Když Vznešený jednou pobýval v tomto lese, vzal hrst listí, ukázal je svým 

učedníkům. A řekl jim, že tak jako listí v jeho ruce znamená málo ve srovnání 

s listím celého lesa, tak málo je i toho, co jim řekl, je to jen pouhý zlomek toho, co 

ví. On však chce svým učedníkům odhalit jen tolik, kolik jim pomůže, aby dosáhli 

vysvobození!"85 

Na terapeutovi tedy záleží, jakou míru hermeneutiky {tedy umění výkladu} 

použije, aby byla pro klienta vhodná. Problém interpretace nám osvětluje také V. 

Michal, jeden z našich největších odborníků na projektivní techniky. Dá se totiž 

říci, že práce s tarotem v rámci psychoterapie je do jisté míry také projektivní 

technikou, neboť klient si do symbolů karet projikuje své vnitřní prožitky, emoce, 

etc... Michal tvrdí, že : "předpokladem dobré interpretace je identifikace klienta 

s nabídnutou skupinou."86 Pokud se klient hned neidentifikuje s námi nabízenou 

skupinou, lze pomocí vhodných otázek upřesnit, co mu není v naší interpretaci 

vhod, co není v souladu s jeho názorem na danou věc. Někdy to dokonce upřesní 

sám klient bez toho, abychom ho k tomu vyzívali či ho k tomu nějakým jiným 

způsobem vedli. Naše techniky ovšem nejsou založené na interpretacích ze strany 

terapeuta, proto bychom se měli interpretací zdržet a omezit je na minimum. 

Raději sdělujeme vlastní fantazie a obrazy, které se nám vybavují. Více si o tomto 

problému řekneme níže. 

84 Dieckmann H. : Sny jako řeč duše (Praha 2004), str. 115; 156 
85 in: Dieckmann H. : Sny jako řeč duše (Praha 2004), str. 115 
86 Michal V. : Projektivní interview, Psychologie dnes, ročník XI., 2005, č. 9, str. 33-34 
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Většinou poslední kapitoly výkladových knih se zabývají systémem 

výkladu, resp. jak věštit. My věŠtit nebudeme, ovšem určité obrazce či techniky 

lze také použít v praxi. To potvrzuje i V. Oaklanderová : "Někdy pracujeme 

s tarotem podle návodu a vždycky nám to pomůže otevřít důležitá témata."87 

Jedním z takových návodů může být např. velmi populární výklad "Keltského 

kříže", o kterém se zmíníme níže. 

Zde je nutné podotknout, že některé tarotové sety ve své výkladové 

literatuře uvádí pod popisem dané karty také její význam při věšteckém výkladu, 

a to podle toho, zda je orientována tzv. hlavou nahoru či dolů. Pokud je 

orientována nahoru, má obvykle kladný význam, pokud je orientována opačně, 

má význam záporný. Toto pojetí je již ovšem věštebné a pro nás tudíž irelevantní. 

I když někdy pracujeme podle návodu, vždy pracujeme se stejně orientovanými 

kartami. Žádná karta totiž není sama o sobě jen negativní či jen pozitivní. 

Rozlišovat význam karty podle toho, jestli je "nahoru nebo dolů" je pro nás 

kontraproduktivní a omezující. 

Je dobré seznámit se s výkladovou literaturou toho tarotového setu, který 

chceme používat (pokud není k dispozici či se zdá být neadekvátní, lze si 

vypomoci jinými knihami, které hovoří o tématice, kterou daný tarotový set 

znázorňuje, viz. výše např. Tarot Keltských draků, kde odkazujeme i na jinou než 

přiloženou výkladovou literaturu). Může nám sdělit věci, které jsme v tarotovém 

setu přehlédli, pomůže nám ho lépe pochopit. Také můžeme použít výkladovou 

literaturu k jinému setu než k tomu, se kterým právě pracujeme. Většina karet si 

totiž i přes různost výtvarného zpracování zachovává určité základní rysy, které 

jsou pro danou kartu signifikantní (např. u karty XII. Viselec je zpravidla 

zobrazována postava visící za nohy hlavou dolů apod.) a také význam dané karty 

je tedy z větší části podobný. Bohužel ovšem zůstaneme ochuzeni o přesný popis 

symbolů vyobrazených na dané kartě. K praktickému použití výkladové 

literatury se dostaneme v oddílu věnovanému základnímu schématu tarotových 

technik a u jednotlivých technik a kasuistik s nimi spojenými. 

87 Oaklander V. : Třinácté komnaty dětské duše (Dobříš 2003), str. 77 
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5.3 Struktura práce s tarotem v rámci gestalt psychoterapie 

Naše techniky, o kterých pojednáváme v této práci, patří v rámci gestalt 

terapie mezi experimenty. Gestalt terapie je, jak jsme již uvedli, velmi tvořivý a 

otevřený přístup, proto v něm o experimenty není nouze. A právě proto byly 

vytvořeny různé modely a pro vytváření, resp. spoluvytváření experimentů 

v rámci terapeutického sezení. Uvedeme zde dvě podobná upořádání na jichž 

základě pak lépe osvětlíme, jak naše techniky a fungují v rámci gestalt terapie. 

(Gestalt terapie je pro nás určující východisko,což ovšem neznamená, že by tyto 

techniky byly omezeny jen na tento přístup. Jelikož se jedná o techniky, které 

v sobě zahrnují jak práci se symboly, tak i fantazii a imaginaci, lze je použít i 

v jiných psychoterapeutických směrech.) 

J. Zinker uvádí následující kognitivní mapu posloupnosti experimentu: 

pokládání základů; 

vyjednávání konsenzu mezi terapeutem a klientem; 

odstupňování práce podle obtížnosti pro klienta; 

vynoření klientova uvědomění; 

nalezení klientovi energie; 

zaměření uvědomění a energie směrem k rozvoji tématu; 

vytvoření sebepodpory pro klienta i pro terapeuta; 

volba určitého experimentu; 

přehrání experimentu; 

vyslechnutí klientovi zprávy a završení88 

Jak je vidět, jeho kognitivní mapa je velmi podobná schématu kontaktního 

cyklu (viz. Příloha č. 6). 

J. Ma~kewnová uvádí následující vodítka pro spoluvytváření experimentů, 

podle nichž budeme nadále pracovat a ze kterých budeme vycházet. Právě proto 

je zde uvádíme v nezkrácené podobě, tedy nejen v bodech, ale i s vysvětlujícím 

popisem, který ilustruje celý průběh terapeutického procesu v Gestalt terapii : 

88 Zinker J. : Tvůrčí proces v Gestalt terapň (Brno 2004), str. 107 

56 



Bod l.Výchozí podmínky: Klienti se musí chtít podělit o to, co cítí, na co 

myslí, co dělají, a pochopit přínos učení metodou pokus"omyl. Poradci často 

musí nejdříve opakovaně vysvětlovat důvody experimentování a aplikovat 

je postupně"začít u malých, snadno zvladatelných cvičení, pokud se klienti 

zdráhají experimentovat. 

Bod 2. Uzemnění a hledání tématu: Naslouchejte (holisticky) a pátrejte po 

tématu, které se mezi vámi a klientem objevuje. Může se jednat o nějaké 

jeho životní téma. Nebo to může zcela nové téma, které se objevilo právě 

během vaší společné práce. Musí to však být něco, co klienta skutečně 

zajímá, čeho si je částečně, ale ne zcela vědom. 

Bod 3. Vyjednávání : Vyjednávejte s klientem, zda nalezené téma vnímá i 

on jako skutečně důležité a zda se jím chce blíže zabývat. Uvítejte 

jakékoliv jeho návrhy ohledně způsobu, kterým by je chtěl zkoumat. 

Bod 4. Návrh a ujasnění tématu: Navrhněte nebo společně vymýšlejte 

experiment v přítomnosti, což umožní klientovi téma aktivně prozkoumat a 

uvědomit si různé souvislosti, bez ohledu na výsledek experimentu. 

Charakter experimentů se může výrazně lišit, ale jeho součástí by snad 

vždy měla být výzva klientovi, aby přehnal či zesílil současné chování či 

postoj, nebo aby toto chování naopak přerušil a svůj postoj změnil. 

Bod 5. Dolaďování a vyjednávání: Při vyjednávání s klientem dolaďujte či 

dávkujte experiment tak, aby byl pro klienta dostatečnou a přitom 

bezpečnou výzvou. Můžete také různě pracovat s mírou vaší terapeutické 

podpory. 

Bod 6. Slepá ulička : Když je kontakt s popíraným aspektem tématu či 

uvědomění fIxovaného gestaltu intenzivní a živé, klient ucítí vzrušení či 

úzkost. V takovém okamžiku klienti často zažívají pocit "bezpečného 

ohrožení" či existenciální krizi a může se jim zdát, že uvízli ve slepé uličce, 

napůl cesty mezi vzrušením a strachem. 

Bod 7. "Zúžení" slepé uličky: Můžete s klientem zůstat ve slepé uličce a 

podpořit jej k tomu, aby svou strnulost či konflikt prožil naplno, zakusil 

všechnu úzkost a zmatek, které ji doprovázejí. Poradce musí vlastní 

subjektivně nepříjemné pocity strnulosti či úzkosti také umět zvládat. 
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Klienti by s vaší pomocí měli rovněž důkladně prozkoumat odmítané či 

vzdorující síly a části své· osobnosti nebo podpořit tu svou část, které chce 

slepou uličku prorazit. 

Bod 8. Rozvoj uvědomění : V rámci experimentu, který je bezpečně 

ohrožující, mohou potlačované nebo nevědomé postoje vůči zkoumanému 

tématu či slepé uličce zcela ovládnout klientovo vědomí a změnit tak jeho 

pohled na sebe sama a vnímanou míru vlastní odpovědnosti a svobody 

rozhodování. 

Bod 9. Asimilace a zhodnocení : K této důležité fázi experimentu se 

dostanete například pobídkou klienta k opakovanému "rozžvýkání" zážitku 

a rozhovorem o něm. tak zjistíte, co se klient naučil, co si uvědomil, a on 

má možnost svou novou zkušenost asimilovat.89 

Toto je základní teoretický koncept, ze kterého vycházíme a do něhož 

začleníme naše tarotové techniky. Budeme postupovat bod po bodu a zkoumat 

možnosti využití našich technik v té které fázi. Je ovšem důležité zdůraznit, že 

výsledné schéma není rigidní, důležité je stále postupovat v rámci zásady "teď a 

tady". Je vždy problematické uchopit "živé" věci, dějící se "teď a tady", do 

teoretického "mrtvého" schématu "vždy a všude", ale doufám, že popis bude 

alespoň částečně srozumitelný a že možné nesrovnalosti budou více vysvětleny a 

popsány níže. 

Pro větší přehlednost nyní uvedeme celkové schéma práce s tarotem 

v gestalt terapii, které bude následně podrobněji vysvětleno. U schématu podle J. 

Mackewnové budeme mluvit o bodech, u práce s tarotem jako o fázích. Nelze 

mluvit o tom, že by fáze, tak jak jsou níže uvedeny, byly samostatné. K tomu by 

bylo třeba mluvit i o fázích , které by byly úplně identické s body. I když je 

dvakrát uvedeno, že se fáze a body kryjí, neznamená to, že by daný bod a daná 

fáze byly identické. Systém dává smysl jen když ho uchopíme jako celek (gestalt), 

který se vzájemně doplňuje a je víc než jen součet částí. Následující popis bude 

veden z pohledu individuální terapie, zvláštnosti použití práce s tarotem ve 

skupinové terapie budou zmíněny zvlášť. 

89 Mackewn J. : Gestalt psychoterapie (Praha 2004), str. 143'144 (Tab. 16.1) 
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Bod 1. Výchozí podmínky 

Bod 2. U zemnění a hledání tématu 

Fáze 1. Seznámení klienta s tarotem a technikou 

Fáze 2. Práce na technice 

Bod 3. Vyjednávání (kryje se s fází 3.)Fáze 3. Práce s vybranými kartami (klient) 

Fáze 4. Amplifikace (terapeut) 

(Body 4.,5.,6. a 7. mohou začínat ve fázi 4. či se v ní uskutečnit; nemusí 

proběhnout přesně dle popisu) 

Bod 8. Rozvoj uvědomění 

Bod 9. Asimilace a zhodnocení (kryje se s fází 5.) Fáze 5. lnquiry 

Prvním bodem, který Mackewnová uvádí, jsou "vÝchozí podmínky". Tyto 

vÝchozí podmínky, tedy snahu klienta chtít se podělit o to, co cítí apod. 

považujeme za již splněnou, neboť je to podmínka pro jakýkoliv alespoň trochu 

smysluplný terapeutický vztah. Samozřejmě u každého klienta je délka vytvoření 

takovéhoto vztahu individuální a ne vždy bezproblémová, ale o tom, jak vytvořit 

tyto vÝchozí podmínky, pojednává snad každá kniha zaměřená na praktické 

aspekty terapie, proto se zde touto problematikou zabývat nebudeme. Považujme 

tedy tento první vÝchozí bod za splněný. Důležité upozornění - klient může svou 

ochotu podělit se o své vnitřní prožitky jen hrát (viz dále také gesta, proxemika, 

etc .. .). Jedná se zpravidla o nemotivované klienty, kteří do terapie buď nepřišli 

z vlastní vůle (na příkaz kurátora, etc .. .) nebo o ty, kteří tím sledují nějaký svůj 

vedlejší profit, vÝhody (klienti ve VTOS, etc .. .). V takovÝchto situacích je práce 

obtížná a je nutné být na tuto eventualitu více citlivÝ. 

Druhým bodem je "uzemnění a hledání tématu". Zde s klientem hledáme 

nosné téma, které ho zajímá, na němž chce dál pracovat. V tomto bodě již lze 

uplatnit některé z tarotovÝch technik, neboť, jak již bylo několikrát řečeno, tarot 

je zrcadlem duše, v tarotu máme možnost nahlédnout naše vnitřní psychické 

procesy, je tedy ideální právě k tomu, aby s jeho pomocí bylo nalezeno právě ono 

nosné téma, téma, které je aktuální "teď a tady". 
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Ve druhém bodě tedy začíná první část práce s tarotem, a to seznámení 

klienta s tarotem a danou technikou, kterou mu nabízíme. V této fázi se klient 

možná prvně setkává s tarotovými kartami a proto doporučujeme tarotové karty 

před ním rozložit do tvaru vějíře aversem nahoru tak, aby byly vidět pokud 

možno všechny karty. Důvod je prostý. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud dáte 

někomu do ruky balíček 78 karet, bude si je chtít všechny prohlédnout, což je 

nemalá časová investice. Pokud mu je rozložíme tak, aby je viděl pokud možno 

všechny, klient je může prohlížet bez toho, že by s nimi musel fyzicky 

manipulovat, což šetří čas a také jich vidí více najednou, čímž šetří čas také. 

Přitom mu zároveň můžeme sdělit detaily ohledně tarotu samotného, daného 

tarotového setu, který má před sebou a také informace o námi navrhované 

technice. 

Poté, co se klient seznámil s tarotem a technikou, následuje druhá fáze 

práce s tarotem, a to přímo daná technika, na které jsme se s klientem dohodli. 

Většina technik,jak bude uvedeno níže, jsou časově ohraničené, klient má jen 

omezenou dobu na to, aby např. vybral daný počet karet apod. Druhou část práce 

s tarotem bychom mohli nazvat přímo částí časovou, resp. pozorovací. V této 

chvíli je totiž velká část aktivity na klientovi, on pracuje na úkolu, on je aktivní, 

my jsme v roli pozorovatele, ale pro nás velmi důležité. V této pozorovací fázi totiž 

máme možnost získat cenné informace, které nám pak mohou pomoci v dalších 

fázích terapeutického procesu. 

Co tedy během klientova plnění úkolu (druhé fáze) pozorujeme? Zaprvé 

celkový čas, který mu byl dán na splnění úkolu. Jak s ním pracuje? Je hotov 

dříve, ve stanové době nebo mu přidělený čas nestačí? Toto je zajímavé zvláště ve 

skupinovém procesu, neboť někdo je hotov první a na někoho musí nakonec celá 

skupina čekat. 

Za druhé pozorUjeme čas, který klient stráví u dané karty. Ve většině 

technik je klient požádán, aby vybral určitý počet karet za určitý čas. My zde 

sledujeme, kolik času u které karty strávil. Samozřejmě že nemáme v ruce stopky 

a neměříme to na setiny vteřiny, ale i bez stopek si lze velmi dobře všimnout, že 
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na některou kartu se klient podívá a vybere ji a u některé výběru předchází půl 

minuta váhání. 

Za třetí pozorujeme celkovou komunikaci klienta, a to jak verbální 

(paraverbální - tón hlasu) tak i nonverbální. U technik nemusí být nutně 

zakázáno mluvení, zvláště v individuální terapii k tomu není důvod, proto 

holisticky nasloucháme tomu, co klient při provádění techniky říká, ať už nám, či 

jen polohlasně sám pro sebe. Mohou to být první dojmy z karty, nad kterou 

uvažuje, myšlenky, které mu teď přišli náhle na mysl apod. Není příliš žádoucí 

zasahovat do tohoto mluveného proudu, ale lze s ním pracovat v pozdějších 

fázích. Pokud to situace přímo nevyžaduje, je lepší nechat klienta pokud možno 

v klidu při provádění technik, aby měl možnost soustředit se a nebyl vyrušován 

ze svých myšlenek, neboť právě v této chvíli spatřuje svůj obraz v "zrcadle". 

Dále pozorujeme nonverbální komunikaci, a o zejména proxemiku, 

posturiku, gesta, mimiku a pohledy90. Proxemika je v našem případě vzdálenost, 

kterou od nás klient zaujímá. Pozorujeme, zda se tato vzdálenost mění, klient se 

k nám může přibližovat ale také se od nás může vzdalovat, chtít být v danou 

chvíli sám. Proxemika je i o hranicích mezi (dvěma) lidmi a délka této vzdálenosti 

nám může mnohé napovědět. 

Posturika je tělesný postoj, držení těla, rukou, hlavy, poloha nohou. 

Z držení těla lze dobře odhadnout momentální emoční naladění klienta. Existuje 

mnoho příruček, které se snaží tyto tělesné signály dekódovat, ale je nutné mít 

na paměti, že vše je individuální a odehrává se teď a tady. Člověk, který se 

škrábe na nose nemusí být nejistý nebo dokonce lhát, ten nos ho může prostě 

opravdu jen svědit. Proto je lepší, když se prostě klienta na chování, která nás u 

něj nějakým způsobem upoutalo, v rámci tzv. ,,3 8"91 gestalt terapeuta, prostě 

zeptáme. 

Sledujeme také gesta, kterými klient může doprovázet či nějak vyjadřovat, 

co se s ním při práci na technice děje. Většina gest bývá nevědomá, tudíž jsou 

poměrně spolehlivým ukazatelem vnitřního dění klienta. Mezi gesta v našem 

případě řadíme také práci rukou při výběru karet, jak s kartou manipuluje, zda 

90 uvedené pojmy budou charakterizovány jen zkráceně; více o nonverbální komunikaci viz. např. 
Čírtková L. : Policejní psychologie (Praha 2000), str. 202-205 
91 Gestalt terapeut je "Slow, Selfish and Stupid" (pomalý, egoistický a hloupý) 
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váhá rukou nad danou kartou a podobně. Práce rukou s kartami Je velmi 

důležitá. 

Mimika klienta má pro nás také velkou určující hodnotu. Mimikou 

rozumíme výraz obličeje, důležitá je hlavně dolní polovina obličeje (zvláště 

úsměv, tvar rtů). Z obličeje můžeme vnitřní procesy klienta vyčíst nejspolehlivěji. 

Jako poslední se zaměřujeme na pohledy, oči, oční kontakt klienta. Kam se 

dívá? Jak dlouho se dívá? "Pohled je vůbec nejbohatším zdrojem neverbální 

komunikace. O jeho vysoké informační hodnotě svědčí i množství výrazů pro 

charakteristiku pohledu : např. pohled hodnotící, tázavý, tupý, těkavý, zoufalý, 

rozpačitý, cudný, udivený. Z výčtu vidíme, že pohled nás informuje především o 

různých charakteristikách momentálního psychického stavu partnera. Důležité je 

povšimnout si, že pohled umožnuje určit poměrně specifické a konkrétní stavy. 

V tom je jeho mimořádná hodnota pro správné vedení rozhovoru. Termín pohled 

je užíván nejen pro samotné oči, ale zahrnuje i partie přilehlé : okohybné svaly, 

pohyby víček, obočí, vrásky."92 

A za čtvrté věnujeme pozornost pořadí výběru karet. Již jsme toto téma 

naznačili u gest, jde nám o to vědět, v jakém pořadí si klient karty vybral, nad 

kterou z karet váhal, ke které z nich se vracel, kterou vybral rychle a kterou 

rychle odhodil apod. 

Všechny informace, které naším pozorováním získáme, nám pomohou 

osvětlit vnitřní procesy klienta, pomohu nám lépe porozumět dané situaci a 

poskytnou nám cenné možnosti při další práci s klientem. 

Třetí fází práce s tarotem je pak následná práce s vybranými kartami. 

Klient nějakým způsobem splnil zadání, vybral určitý počet karet. Nyní tedy 

spolu s ním s jednotlivými kartami dále pracujeme. Zpravidla postupuje kartu po 

kartě tak, že klienta nejdříve požádáme, aby nám ji popsal. Co na ní vidí? Co mu 

připomíná? Jaký z ní má pocit? Co se uvnitř něho teď a tady děje? Klademe důraz 

na to, aby klient sám hovořil a sám si kartu popsal a vyložil. Je důležité co na ní 

on sám vidí, co jemu samému připomíná, co pro něj znamená. Někdy se stane, že 

92 Čírtková L. : Policejní psychologie (Praha 2000), str. 205 
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klient v kartě vidí něco úplně jiného, něž co třeba zamýšlel autor karty, co říká 

výkladová literatura či co v ní vidíme my. 

Je možné, že klient bude chtít o své kartě hodně mluvit, může mít mnoho 

zajímavých doplnění, hermeneutických výkladů apod. To samo o sobě 

samozřejmě není špatné, ale v této fázi je lepší, když klientovo racio ustoupí na 

čas do pozadí, aby se mohla více projevit emocionální a nevědomé stránka. Racio 

totiž působí jako brzda, protože příval různých racionálních komentářů jakékoliv 

vědecké hodnoty naprosto spolehlivě zakryje veškeré emoce. To samé platí ve 

chvíli, kdy klient z nějakého důvodu najednou neví, co pro něj daný symbol/karta 

znamená či když neví, jakým způsobem vlastně k výběru karty došlo. "Protože 

symbol představuje pro daný okamžik nejlepší možnou odpověď, neměl bych jej 

pitvat rozumem, protože tím ho připravím o energii, kterou ve mně probouzí. 

Místo toho ho prostě nechám působit, pokusím se k veškerému dění přistupovat 

meditativně. Tak bude účinkovat nejlépe a něco ve mně ovlivní."93 

Třetí fáze práce s tarotem se kryje se třetím bodem podle Mackewnové, 

tedy s "vyjednáváním", neboť zde klient teprve začíná přímo prezentovat 

nalezená témata. On své téma vlastně nalezl, i když asi ještě ne plně vědomě, již 

ve druhé fázi práce s tarotem, když pracoval sám podle zadání techniky. My jsme 

možná již jeho pozorováním také nalezli nějaké indicie, podle kterých jsme mohli 

rozpoznat, o co možná půjde, ale teprve nyní to máme možnost slyšet z úst 

klienta. 

Čtvrtá fáze práce s tarotem následuje, pokud je to nutné, po popisu karty 

klientem. Nyní máme možnost amplifikovat - rozšířit- jeho sdělení. O problému 

amplifikace a hermeneutiky jsme se již zmínili výše, ale přesto ještě jednou 

upozorňujeme na nutnost vyvá~ení. V této fázi můžeme sami popisovat kartu, 

používat výkladovou literaturu. V zásadě platí, čím více sám klient řekne o 

vybrané kartě, tím méně je nutné používat hermeneutiku, výkladovou literaturu. 

S našimi fantaziemi, které mohou amplifikovat klientovo sdělení, je to jiné. 

V. Kastová, jungiánská psychoterapeutka, ve své knize "Imaginace jako prostor 

93 Seifert A.L., Seifert T., Schmidt P. : Aktivní imaginace (Praha 2004), str. 187 
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setkání s nevědomím" píše : "Při intervenci v roli terapeuta je důležité vědět, že 

sledujeme obrazy jiného člověka a snažíme si je co nejlépe představit. Reagujeme 

a intervenujeme pak na základě vlastní představy těchto obrazů. Lze si 

představit, že obrazové motivy jiného člověka v nás oživí obrazy, které se nás 

dotýkají: ty nás velice zaujmou. Potom je ale těžké zabývat se empaticky obrazy 

druhého člověka. V takovém případě je možné vlastní obraz sdělit - možnost 

společného prožívání se tím obnoví."94 

Zde musíme mít na paměti fenomén protipřenosu, neboť celá záležitost se 

odehrává mezi dvěma lidmi - terapeutem a klientem - a oba dva se navzájem, ať 

vědomě či nevědomě, ovlivňují. Jak tvrdí V. Kastová : "Protipřenosem rozumím 

všechny pocity, jež má analytik v analytické situaci vůči analyzandovi a které se 

snaží nějak zadržet. Tyto analytikovi pocity mohou přesně odpovídat pocitům 

analyzanda, a tak umožňují přímý přístup a empatické pochopení jeho 

pocitů .... Existují také protipřenosové pocity, které se vyjadřují ve formě obrazů, 

často i archetypových - tj. jako symboly, jež mají význam pro každého člověka. 

V archetypovém protipřenosu napadá analytika symbolický materiál, který 

souvisí s analyzandovou situací a staví ji do širších souvislostí. ... Podstatné je, 

abychom všechny tyto protipřenosové aspekty chápali jako výraz vzájemné 

komunikace analyzandova a analytikova nevědomí. Člověk může často pro 

bližního vyvolat obraz, který jeho situaci velmi přesně vyjadřuje a zároveň 

ukrývá možnost dalšího rozvoje."95 Pojem protipřenos zná samozřejmě i Gestalt 

terapie, velmi zajímavě ho rozpracovává např. J. Mackewnová v knize "Gestalt 

psychoterapie".96 Naše vlastní fantazie tedy mohou procesu napomoci lépe než 

stohy výkladové literatury. 

Tato čtvrtá fáze práce s tarotem může být začátkem pro další body gestalt 

procesu, tedy pro body 4,5,6 a 7, tedy pro "návrh a ujasnění tématu", kde 

pokládáme základy pro další experiment, který vede buď k znásobení, zesílení 

klientova chování či postoje nebo naopak k jejímu změnění, přerušení; dále pak k 

"dolaďování a vyjednávání" nad tímto experimentem a závěrem pak k práci na 

94 Kastová V. : Imaginace jako prostor setkání s nevědomím (Praha 1999), str. 59 
95 zkráceno; Kastová V. : Imaginace jako prostor setkání s nevědomím (Praha 1999), str. 46-47. 
96 Mackewn J. : Gestalt psychoterapie (Praha 2004), str. 103-108, kap. 10 
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slepé uličce (body 6 a 7). Náplně těchto fází může samovolně více či méně 

proběhnout při čtvrté fázi práce s tarotem Tyto fáze ovšem nemusí nezbytně 

nastat a může následovat rovnou osmý bod podle Mackewnové. 

Vosmém bodě, tedy v bodě "rozvoJe uvědomění", dochází k většímu 

uvědomění, ne jehož počátku stála právě práce s tarotem podle techniky, ne které 

jsme se s klientem dohodli. Dochází k určité změně v klientově náhledu na téma, 

na kterém jsme společně pracovali. 

Posledním bodem je "asimilace a zhodnocení", tl práce s tarotem můžeme 

použít také termín inquiry (pátá fáze). lnquiry je " ... 97volný neformální rozhovor, 

který často přináší signifikantní informace. Nezapomene klientovi vyjádřit 

uspokojení nad pěknou spoluprací (ovšem je nutno být autentický - pozn. autora), 

ptáme se na jeho dojmy a pocity, případně, zda ho ještě něco nenapadá 

k probíraným tématům apod. Optimální je, pokud je iniciativa v "inquiry" na 

straně klienta." Jde o uzavření dané situace, procesu, gestaltu. Tato závěrečná 

část je cenná jak pro klienta tak i pro terapeuta. Klient si zde douzavře gestalt, 

dokončí se proces, který byl započat prací s tarotem. Terapeut dostává zpětnou 

vazbu (tzv. feedback) od klienta, která mu přináší informace nejen o klientovi 

samotném, ale také o dané použité technice. Takto se vlastně neustále učíme. To 

je jedna z nejzajímavějších stránek terapie, s každým dalším klientem se učíme 

nové věci. 

Zvláštností pro skupinovou terapii není mnoho98• Kromě obvyklých 

mechanismů, které působí v každé skupině při použití skupinovÝch technik je zde 

snad relevantní jen podotknout, že se snažíme sledovat průběžně všechny členy 

skupiny, pokud techniku dělají všichni. Dále pak pokud jeden ze skupiny mluví o 

svÝch prožitcích, popisuje své karty (fáze 3), pak by měly následovat ještě názory 

dalších členů skupiny (což je amplifikace z jejich strany) a teprve po nich fáze 4 -

97 Michal V. : Projektivní interview, Psychologie dnes, ročník XL, 2005, Č. 9, str. 33-34 
98 více o skupinové psychoterapii jako celku viz. Yalom 1. D. : Teorie a praxe skupinové 
psychoterapie (Hradec Králové 1999) 
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amplifikace ze strany terapeuta. Úvodní a závěrečné části se mohou dělat 

společně. 

Výše uvedený popis je teoretický a informativní. V praxi je nutné stále se 

držet zásady "tady a teď", proto není nezbytně nutné dogmaticky trvat na výše 

uvedeném schématu tak, aby byl naplněn bod po bodu. Gestalt terapie je velmi 

tvůrčí, otevřený a flexibilní směr a proto je vhodnější přihlédnout vždy více 

k aktuální situaci než k dogmatickým zásadám. 
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6. Některé techniky práce s tarotem v terapii a jejich příklady 

V tomto oddíle uvedeme vybrané techniky práce s tarotem v terapii, v 

některých případech spolu s kasuistikami jako příklad jejich použití. Tyto 

kasuistiky pocházejí jak z individuálních sezení tak také ze skupinových, 

zejména z jedné psychoterapeutické skupiny, které byla zaměřena na práci 

s tarotem v rámci Gestalt terapie, kterou Jsme s mou kolegyní gesta1t 

psychoterapeutkou Hellenou Holečkovou otevřeli na podzim roku 2005. skupina 

byla krátkodobá, uzavřená, orientovaná na sebepoznání a seberozvoj. 

Techniky si rámcově rozdělíme na techniky "podle návodu", jak o nich 

mluví V. Oaklanderová, na techniky pro skupinovou terapii a na techniky pro 

individuální terapii. Toto rozdělení je umělé, neboť hranice mezi nimi se stírají a 

po drobných úpravách je lze použít jak v individuální tak i ve skupinové terapii. 

Toto umělé rozdělení vychází spíše z toho, zda jde o techniku "podle návodu" či 

nikoliv a také z toho, zda kasuistika, která ji ilustruje pochází z individuální či 

skupinové terapie. Techniky lze i navzájem kombinovat, jedna může vycházet 

z druhé apod, podle momentální potřeby a situace. 

Většinou se pracujeme s celým tarotovým setem, tedy se 78 kartami, ale 

podle velikosti skupiny a počtu karet, které má každý vybrat je možné pracovat i 

s více než jen jedním setem a naopak, pokud chceme omezit počet karet, lze 

pracovat jen s kartami Velkých arkán, tedy s 22 kartami, či je možno k nim 

přidat ještě tzv. dvorní karty, kterých je 16 (velká arkána a dvorní karty bývají 

většinou také více propracované než'li karty malých arkán). Těmto kombinacím 

se meze nekladou. Někteří autoři, jako např. Nathalie Hertz, upřednostňují více 

právě 22 karet Velkých arkán, neboť zastávají názor, že Velká arkána " ... jsou 

více sdělující a silněji symbolická."99 Dalo by se říci, že 22 karet Velkých arkán 

jsou podobné 12 znamením zodiaku. Fritz Riemann, psychoanalytik zabývající se 

propojením astrologie a psychoterapie, o dvanácti znameních zvěrokruhu píše : 

"Psychologicky řečeno obsahuje zvěrokruh na lidské úrovni dvanáct různých 

druhů "bytí ve světě", s jedním určitým charakterem jako výzvou. My bychom ve 

svém jazyce mohli mluvit o dvanácti archetypových obrazech charakterů, z nichž 

99 Hertz N. : The Vampire Tarot (Stamford CT 2000), str. 34 
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právě jeden určitý je nám dán jako představa cíle nebo předloha".lOo Stejně jako 

dvanáct znamení zodiaku tak i 22 karet Velkých arkán můžeme brát jako určité 

archetypy. 

Karty, o kterých se budeme mluvit v kasuistikách, budou pokud možno 

vyobrazeny v přílohách. Pasáže výkladové literatury, které byly v rámci 

terapeutického procesu čteny zde kvůli jejich přílišné délce citovat nebudeme. 

Významy karet se i přes odlišné výtvarné zpracování tolik neliší, proto pro 

představu stačí nahlédnout do jakékoliv výkladové literatury. Měl by tam být jak 

popis karty co se týče vyobrazení, tak také co dané karta vyjadřuje, jaké 

představuje vlastnosti apod. 

6.1 Techniky "podle návodu" 

Jak už jsme zmínili výše, jde o techniky, kdy s tarotovým setem pracujeme 

podle přiloženého návodu, jak to zmiňuje V.Oaklanderová ve své knize "Třinácté 

komnaty dětské duše". Uvedeme tedy několik technik "podle návodu" s mírnými 

terapeutickými úpravami a připomínkami. 

Symbol osobnosti 

Tato technika je převzata z knihy "Velká kniha Crowleyho Tarotu" od A. 

Arrienové, která vystudovala antropologii na univerzitě v Berkeley. Technika je 

založena na tom, že podle data narození klienta vypočteme jeho kartu z Velkých 

arkán. 

Příklad: 19.5.1968; 19+5=24+1968=1992 1+9+9+2=21 2+1=3 Výslednou 

kartou - symbolem osobnosti - je karta III. (Císařovna). 

Tuto kartu mu potom ukážeme s obvyklým postupem, tedy aby on kartu 

popsal, řekl, že nám, co cítí, co se v něm odehrává, co mu připomíná a podobně. 

Poté kartu popíše terapeut, resp. vyjádří své fantazie. Zároveň je vhodné přečíst 

co možná nejvíce z výkladové literatury, a to jak popis karty tak i její význam. 

100 Riemann F. : Astrologie (Praha 2004), str. 41 
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Klient potom opět reaguje, s čím v popise souhlasí, co je pro něj nové, o čem si 

naopak myslí, že není pravdou apod. 

Oldřich (28 let, t.č. ve VTOS) měl za sebou 7 sezení spíše poradenského 

rázu s prvky psychoterapie. Při sedmém sezení projevil zájem o práci 

s tarotovými kartami. Před tím jsme se zabývali jeho sebepojetím, tudíž jsem jeho 

nápad uvítal. Na příští sezení jsem si s sebou přinesl tedy tarotový set (Thothův 

TarotJ. Jako první techniku jsme tedy zvolili Symbol osobnosti. Na základě jeho 

data narození jsme došli ke kartě číslo VII (Vůz}I°I 

Tibor: "Tak toto by měla být tvoje karta - symbol osobnosti. Jak na tebe 

působí? Co na ní vidíš?" 

Oldřich: "No, tahle karta je teda hodně jiná než ta, kterou jsem si vybral." 

(původně si totiž při zběžném prohlížení vybral jinou kartu - Princeznu disků lO2) 

"Co znamená?" 

Přečetl jsem popis karty z výkladové literatury (v tomto případě Krefting 

M : Jednoduchý Crowley Tarot) První čeho si více všiml, co ho více zaujalo, byl 

rak, který sedí vozatajovi na přilbě, na kartě viděl spíše rytíře než ten vůz jako 

celek. Poté jsem přečetl i výklad, tedy co tato karta říká, co vyjadřuje, jaké 

vlastnosti apod. 

O. : "No, na mě to docela sedí, zvlášť ten konec ... ta lehkovážnost, 

vychloubavost .... Vim to o sobě ... něco na tom je ... " 

Více mluví o negativních stránkách než o těch pozitivních. V rytíři vidí 

spíše agresivitu, sílu a nebezpečnost, než meditační pozici. Napadlo mne zapojit 

do procesu i tu první kartu, která ho zaujala, Princeznu disků. 

T. : "Co myslíš, že se stane, když se princezna a rytíř setkají? Jaké to 

bude?" 

O. : "Já nevim, ale mohl by ji zranit, ona je taková subtilní. .. " 

Pak jsme dále probírali tuto otázku s pomocí karet. Téma vztahů se pak 

objevovalo ještě v několika dalších sezeních. 

101 viz. Příloha Č. 8 
102 viz. Příloha Č. 8 
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Na tomto příkladu je vidět, jak lze kombinovat různé karty v závislosti na 

vzniklé situaci - jak kartu symbolu osobnosti, tak i tu, která klienta nezávazně 

na zadání upoutala. Také je vidět ona fantazijní rovina, o které jsme se zmiňovali 

výše. Klient mluví o kartách, ale zároveň o sobě. Rytíř představuje jeho, 

princezna pak vztah, o který by on stál. Také je vidět, jak je důležité, co na dané 

kartě vidí klient a ne tolik to, na co klade důraz výkladová literatura. 

Při této technice je také zajímavé navrhnout klientovi, aby si vyzkoušel 

pozici na té kartě, v případě karty VII, aby si zkusil sednout tak, jak sedí onen 

rytíř. Při zapojení těla zpravidla dochází k intenzivnějšímu uvědomění, ovšem jak 

vlastně zapojení těla dopadne, lze jen těžko předvídat. Jak píše Gestalt terapeut 

M. Jára : "Proces, který vyvolá tělesná identifikace, nelze předvídat, lze jej 

v podstatě jen podstoupit. Zda vyústí v porozumění, resp. interpretaci, nebo 

v další zkušenost, není předem jasné."103 

Keltský kříž 

Keltský kříž je nejrozšířenější systém výkladu tarotových karet vůbec a 

najdeme ho snad v každé výkladové literatuře v kapitole, které se věnuje výkladu 

tarotu. Jak píše A. Arrienová : "Výklad, který se zabývá celou osobností, takzvaný 

keltský kříž, je nejstarším schématem ve vykládání Tarotu vůbec. Zachoval se 

z dob středověku a za tu dobu prošel mnoha změnami. Je zrcadlem, které 

neopomíná nic z toho, co se týká člověka."104 

Výsledné schéma se skládá z deseti karet (viz. Příloha č. 9) a každá z nich 

má mít svůj specifický význam, který se v různých publikacích mírně liší. 

Vytvořil jsem tedy vlastní vymezení významu každé karty a to následující : 

1 - původní situace, prvotní karta 

2 - pozitivní či negativní vlivy 

3 - hlava, rozum, vědomí 

4 - srdce, emoce, nevědomí 

lO3 Jára M. : Sny naživo (Praha 2004), str. 90 
104 Arrien A. : Velká kniha Crowleyho Tarotu (Praha 1998), str. 307. 
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5 - nedávná minulost 

6 - blízká budoucnost 

7 - tazatel, jeho přístup 

8 - vnější vlivy 

9 - naděje a obavy 

10 - vzdálená budoucnost, finální karta 

Toto pojmenování slouží jako orientační a spíše evokuje otázky. Zvláště 

karty 7 - 10 berme jako doplňující, orientační. 

Technika keltského kříže je vhodná v době, kdy se z nějakého důvodu 

nemůžeme dopracovat k nosnému tématu, neboť vzhledem k počtu karet přináší 

mnoho materiálu. Proto je také vhodnější k individuální terapii než ke skupinové, 

zvláště vzhledem k její časové náročnosti. Je ovšem pravdou, že nikde není psáno, 

že by tato technika musela proběhnout celá, stane se, že se již u např. u páté 

karty velmi jasně stane figurou takové téma, kvůli kterému by pokračování a 

probrání všech deseti karet bylo spíše ke škodě než k užitku. 

Tato a jí podobné techniky fungují tím způsobem, že v klientovi otevřou, 

rezonují, s tím, co je pro něj v dané chvíli důležité, nad čím zrovna "bádá". 

Gestalticky řečeno tarot funguje jako určitý vyhledávač a "vytahovač" figury 

z pole. 

Vzhledem k tomu, že terapeut, který pracuje s tarotovými kartami, by je 

měl pokud možno znát co nejlépe, je vhodné tuto techniku aplikovat i sám na 

sebe. Být terapeutem znamená vydat se na cestu sebepoznání a tarot je jednou 

z technik sebepoznání. 

Brána 

Brána je technika, která vychází z techniky Pražský "Prag" výklad 105. 

Tento výklad byl vytvořen speciálně pro "The Tarot of Prague". Sestává z pěti 

karet, které jsou vyloženy do tvaru brány (viz. Příloha č. 10). Autoři doporučují 

postupovat tak, že první karta je před bránou, druhá za bránou, třetí karta je 

105 Mahony K., Ukolov A. : Taroty Prahy (London 2003), str. 12-13. 
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levý pilíř brány. Pak ovšem doporučují jako čtvrtou kartu vytáhnout tu, která 

tvoří přemostění mezi levým a pravým pilířem. Tento postup osobně nepokládám 

za správný, neboť stejně jako při stavbě brány, nejdříve je nutné postavit oba dva 

pilíře a ž poté je možné je nahoře spojit další deskou. Proto jako třetí kartu 

doporučují vyložit na místo levého pilíře, čtvrtou kartu na místo pravého pilíře a 

pátou kartu teprve jako přemostění, spojení obou pilířů. 

Stejně jako je tomu u Keltského kříže, i zde má každá karta svůj vlastní 

význam, své vlastní označenÍ. 

1 - začátek, úvodní situace 

2 - druhá strana brány, výsledek 

3 -levý pilíř brány, vnitřní procesy 

4 - pravý pilíř brány, vnější činy 

5 - překlad, přemostění; více osvětluje spojení mezi vnějším a vnitřním 

Tento typ výkladu je také vhodný pro vlastní samostatnou práci s tarotem, 

stejně jako výše zmíněná technika Keltského kříže. Na rozdíl od ní je méně 

časově náročná. 

Uvádět zde další techniky podle návodu již myslím není nutné. Každý, kdo 

pracuje či bude pracovat s tarotem, narazí ve výkladové literatuře na bezpočet 

dalších technik, některé se ukáží jako nosné, jiné ne, podle individuálního 

nastavení terapeuta. Liší se většinou dle počtu vykládaných karet - od 1 jako 

tomu bylo II symbolu osobnosti až třeba po 12 (výklad po stromu života, 

Rozšířený Keltský kříž apod.), dle tvaru, do kterých se pak vybrané karty 

umisťují apod. Důležité je vždy zvážit časovou vybrané techniky. Zde platí přímá 

úměrnost, čím více karet je v dané technice použito, tím více času je potřeba. 

Tento potřebný čas může modifikován podle typu tarotového setu, se kterým 

pracujeme. Opět přímá úměrnost, čím složitější je námi vybraný tarotový set a 

čím více máme k dispozici výkladové literatury, tím více času potřebujeme. 

Někdy můžeme podlehnout klamnému zdání, že přece již tarotový set známe 

dostatečně dobře a tudíž že se čas potřebný k dané technice zkrátí. Ano, ale 
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ovšem jen o zanedbatelnou dobu. Protože tarot používáme k tomu, abychom se 

viděli jakoby v zrcadle, z různých úhlů a pokud možno z těch, které u sebe 

neznáme, je právě ono spolehnutí se na to, že již bezpečně znám výklad a význam 

dané karty velmi pochybné, protože v takovém případě se spoléhám jen na své 

vědomé vzorce a obrazy. A my se přece chceme dostat k tomu, co zase tak úplně 

zvědomělé nemáme. 

6.2 Techniky pro skupinovou terapii 

Následující techniky jsou určeny pro skupinovou terapii. Záleží na 

terapeutech, zda se budou na technikách zúčastňovat aktivně také, či zda 

zůstanou v roli "pozorovatele". Níže zmíněné techniky není problém mírně 

upravit tak, aby se dali použít i v individuální terapii, neboť jak jsem již napsali 

výše, rozdělení těchto technik na tři skupiny je více méně imaginární. 

Karta představení 

Tato technika je velmi vhodná na úvod terapeutického sezení. Nejdříve 

rozprostřeme karty tak, aby bylo pokud možno na každou z nich vidět (proto je 

dobré tuto techniku dělat na podlaze, kde si všichni sednou a je zde více prostoru, 

také doporučuji nějakou podložku -ubrus nebo něco podobného - na čem budeme 

karty rozkládat, aby se nám nepoškodila jejich zadní strana, kdyby byla podlaha 

drsná či nějak znečištěná). Karty rozprostíráme z toho důvodu, aby se každý 

mohl na všechny podívat a aby se pak neztrácel čas, což by se stalo v případě, 

kdybychom nechali kolovat balíček od jednoho k druhému. 

Zadání je následující: "Nyní se zaměřte na to, co se děje teď a tady, co se 

děj~ s vámi, s vaším tělem, jaké máte pocity ... Zůstaňte chvíli sami se sebou ... Teď 

se opět podívejte na karty, které jsou před vámi ... Vyberte si jednu kartu, která 

vás nějakým způsobem vyjadřuje, ke které máte blízko, ta karta má vyjadřovat 

vás, něco ve vás ... Až ji budete mít vybranou, vezměte si ji k sobě a položte ji tak, 

aby bylo vidět, že máte kartu již vybranou ... A nyní každý z vás představí svou 
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kartu, řekne nám, jaké pro něj bylo ji vybrat, co u toho cítil, co cítí nyní. Popíše 

nám ji a řekne nám, co ho na ní oslovuje .... " 

Při této technice je zajímavé sledovat, jak rychle si kdo kterou kartu 

vybere, zda se někdo s někým u jedné karty "střetne", apod. Ke slovu se dostanou 

všichni, technika slouží jako hravá forma, zážitková forma, představení se. Už 

v této technice můžeme narazit na signifikantní sdělení, které nám 

předznamenají nosné téma na další sezení. Tato vlastnost je typická pro práci se 

symboly vůbec, neboť jakákoliv technika se symboly nám odhaluje ohromné 

množství sdělení o klientovi, o procesu mezi námi tady a teď. 

Ota {asi ke třiceti}, poprvé na skupinové psychoterapii, s tarotem nikdy 

předtím nepracoval. Byl použit" Tarot ofThe Old Path'~ 

Ota: "Já jsem si vybral tuhle kartu (9 mečů - viz. Příloha č. 11). Byla u 

mne hodně blízko, zasáhla mne tělesně, takový pocit v břiše. Takovou úzkostí 

mne blízkou. Mám i teď stažené hrdlo, cítím to na svém hlasu. Připomíná mi sebe 

(pak popisuje kartu, muž za hradbou mečů, pocity stísněnosti, izolace, svázanost, 

nemohoucnost, pasivita .. J ... A ta oranžová barva, jako jsou ty jeho šaty, tu mám 

rád." 

Tibor: "Jaký pro tebe má význam oranžová barva?" 

O. : "Pohoda, radost, radost ze života, teplo. Mám ji rád." 

T. : {na jeho oblečení ovšem nebyl ani náznak oranžové barvy, vše bylo tak 

do šeda} "Nosíš někdy oranžovou barvu?" 

O. : "Ne ... " 

Zajímavé je, jak může někdy fyzická blízkost dané karty ovlivnit proces 

výběru. Jak již jsme zmiňovali výše, tarotové karty nám dávají možnost pracovat 

na dvou rovinách, jak reálné, tak fantazijní. Zde je jen krátce vidět, jak pak 

vypadá propojení těchto rovin, které může vést k uvědomění. V našem případě 

pocity postavy na kartě, její oblečení a následné přenesení na klienta - co on a 

daná barva v reálu. Velmi zajímavým experimentem pak může být si danou 

barvu vyzkoušet na sobě, sehnat si někde kus oblečení dané barvy a zkusit ho 

chvíli nosit. A pozorovat svoje pocity, reakce okolí apod. 
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Ivan (asi 25 let), také poprvé na skupinové psychoterapii, s tarotem rovněž 

nemá velké zkušenosti. 

Ivan: "Já mam tuhle kartu (3 disků - viz. Příloha č. 12). Ty pentagramy 

my připadají jako činnosti, které ten člověk dělá. Připomíná mi to školu, já sám 

studuji, taky bych si to chtěl takhle hezky namalovat. 

Hellena (gestalt psychoterapeutka) : ,,Mě přijde, že on to obkresluje, je to 

precizní práce, dotahuje to do konce ... ff 

1. : "Jo, dotahovat, to je ono. To potřebuju. Snažím se o to, třeba už 

neslibuju co nemůžu dodržet. Potřebuju dotahovat věci do konce." 

Tady se nám hned na počátku objevilo jedno ze stěžejních témat klienta, a 

to dokončovat věci, dotahovat je do konce. Jednoduše, rychle. V jednoduchosti je 

krása. 

Tvoje karta 

Tato technika je podobná technice předchozí. Úkolem je vybrat ze souboru 

karet jednu kartu, která nám nějakým způsobem vystihuje druhého člověka. Jak 

ho vnímáme, jak nám připadá, co v nás vyvolává apod. Je velmi přínosné použít 

tuto techniku po technice Karta představení. 

Zadání techniky může různě modifikovat, zde si uvedeme dvě, při čemž 

jedna je více frustrující. 

Více frustrující technika je následovná: " Zůstaňte nyní chvíli v tichu sami 

se sebou, prozkoumejte, co se ve vás děje ... zkuste procítit své tělo ... Teď se 

rozhlédněte kolem sebe ... vnímejte ostatní členy skupiny ... pozorujte, co se s vámi 

děje, když jdete s někým ze skupiny do kontaktu ... zkuste se podívat na všechny 

členy skupiny ... A nyní si vyberte jednu kartu, kterou chcete dát jednomu členu 

skupiny. Každý může dát jen jednu kartu a nikdo nesmí dostat více než jednu 

kartu." 

Velice brzy skupině dojde, že kdo začne, může dát kartu komukoliv a že 

ten, kdo bude "poslední" nebude mít na výběr, komu svou kartu dá, neboť zbude 

již jen jeden člen skupiny. Zde je velkým fenoménem rychlost výběru. Ten, kdo 
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bude poslední, je vlastně dotlačen k tomu, co má udělat. Naopak první má 

největší privilegia, největší možnost výběru. 

Druhá možnost zadání této technika je podobná, jako ta první, ovšem s tím 

rozdílem, že každý každému dá jednu kartu. Což není tak stresující jako první 

zadánÍ. 

Zajímavé je tyto dvě možnosti zkombinovat. Nejdříve zadat techniku jako 

více frustrující a po několika "kolech", kdy několik členů skupiny přidělí své 

karty, změnit zadání na druhou variantu, tedy že každý člen dá každému členu 

skupiny po jedné kartě. 

Při této kombinaci dvou verzí je viditelný rozdíl v chování klientů při 

frustrující části. Je vidět více napětí, snaha o rychlost výběru, při které ovšem 

dochází ke kognitivní disonanci, v Gesta1t terminologii "top dog vs. under dog", 

tedy k tomu, že na jedné straně je snaha vybrat co nejrychleji ovšem na druhé je 

snaha vybrat co nejlépe. Dojít k nějakému kompromisu v této otázce nebývá 

snadné. 

Napětí je vidět tedy v rychlosti výběru, v mimice, gestech, posturice (tedy 

ve všem, co pozorUjeme ve druhé fázi práce s tarotem). Ovšem při 

překonfigurování zadání na méně stresující verzi je viditelné uvolnění, zavládne 

větší klid, kognitivní disonance, resp. top dog vs. under dog, již není tak silná, ba 

dokonce úplně mizÍ. Nelze ovšem říci, že by jedna z těchto verzí je lepší či horšÍ. 

Každá má své výhody i nevýhody. 

Vyjádření některých členů skupiny, jak se cítiJj při prvním - frustrujícím -

zadáním, a jaké to pro ně bylo, když bylo zadání změněno. 

Ivan:" Já jsem do toho byl tak zabrán, že jsem to zjistil až někdy potom." 

Ingrid (asi 28 let, první kontakt se skupinovou terapií i s tarotem) : "Mě to 

došlo hned na začátku, že nakonec bude jen jeden a jeden, že to je takhle 

dělaný ... Byla to úleva, to první bylo dost hrozný, kdy, jak, komu, co ... Fakt 

úleva." 

Ota: "Já jsem hned věděl, že poslední budu já ... " 
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Nebudeme příliš zabíhat do podrobností, u každé z výpovědí je vidět, jak 

každý specificky prožíval tuto situaci. Někdo si ji ani pořádně nevšiml, někdo 

naopak reagoval poměrně rychle a silně pociťoval změny v nastavení situace, u 

někoho se objevila cirkulární kauzalita, tedy tzv. sebenaplňující se předpověď. 

Poté samozřejmě následovala jednoduchá otázka: 

,A znáš to u sebe, že to děláš?" 

Tím, že přidělíme někomu kartu, dáváme mu určitou zprávu. Může být 

pozitivní, negativní, může vystihovat naše přání, jak mi bychom chtěli, aby to 

s tím druhým dopadlo. Proto je také ideální zkombinovat tuto techniku 

s technikou předchozí, jak jsme již uvedli, neboť pak dochází k tomu, že karta, 

kterou si klient sám vybral, určitým způsobem koresponduje s kartou, která je 

mu přidělena jiným členem skupiny a vice versa. Tento jev je zvláště markantní 

při druhém typu zadání, kde každý dává kartu každému, protože pak mezi sebou 

nekorespondují jen dvě karty, ale více karet. Lépe to snad ukáže následující 

příklad: 

Ota si při předchozí technice vybral jako svou Kartu předsta vení 9 mečů 

(viz výše). Při technice Tvoje karta tedy měl před sebou svou 9 mečů. Stále se 

pracovalo s "Tarot ofThe Old Path'~ 

Ingrid: "Já ti chci dát tuhle kartu, Oto (7 mečů; viz Příloha č. 13), protože 

tady už ty meče nejsou takové, jako na té tvé kartě. 

Pak následovali další fáze práce s tarotem. 

Zde je jednoznačně viditelná korelace mezi těmito dvěma kartami. 9 mečů 

je de facto kartou výchozí, 7 mečů vyjadřuje určité přání Ingrid, vyjadřuje možné 

zvládnutí situace. 

Karty mezi sebou nemusí "jen korelovat", mohou dokonce vytvořit i vlastní 

příběh, jako tomu bylo v případě Ingrid. 
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Na konci této techniky před Ingrid leží 6 karet, a to 2 holí, O - blázen, 9 

holí, 10 disků, III - císařovna a Královna disků (viz Příloha č. 14), a Ingrid je 

obdržela přesně v tomto pořadi S každou z karet se před tím pracovalo 

samostatně, tak jak postupně přicházeli, samozřejmě s určitou korelací k již 

obdrženým kartám. Kartu 2 holí si Ingrid sama vybrala jako svou Kartu 

představeni 

Ingrid : "Mě hodně překvapilo, že mi to celé dává takový příběh, takovou 

cestu. Ta 2 holí a blázen, to jsem vlastně já. 9 holí je moje cesta na zem, kam 

musím, abych se dostala k tomu přelomu - 10 disků - po kterém pak vlastně 

budou ty děti, život, příroda (III.) a pak to naplnění, finále - královna disků. 

Docela to vystihuje, po čem toužím, co chci. Až mi přijde divný, že je to tak 

zjevný." 

Toto bylo určité závěrečné zhodnocení, inquiry. 

13. komnata 

13. komnata je technika, která úzce propojuje práci s tarotem a řízenou 

imaginaci. Cílem techniky je více zpřístupnit naše přání, obavy, touhy, záležitosti 

z minulosti, tedy oblasti, která mohou být více či méně nevědomé. 

Zadání je následovné: "Zaujměte polohu, která je pro vás příjemná, můžete 

sedět, nebo ležet, tak aby vám bylo příjemně, aby žádná část vašeho těla nebyla 

v nepříjemné poloze ... zavřete oči ... soustřeďte se na sebe ... na své tělo ... nic vás 

neruší, jste tu jen vy sami ... uvolněte se ... (zde je možno zařadit více prvků 

relaxace, pokud cítíme, že je zklidnění nedostatečné) ... představte si, že jdete 

lesem, krásným smrkovým lesem ... skrze větve probleskují sluneční 

paprsky ... cítíte příjemný čerstvý vánek ... jdete lesem sami ... postupně je les stále 

hustší...slunečních paprsků ubývá, vy ale přesto vidíte, nejdete ve tmě .. .les 

začíná ustupovat skalám ... jdete ve skalách ... všude kolem vás jsou pískovcové 

skály porostlé mechem ... sem tam nějaký malý smrček ... slyšíte téct vodu 

z potůčky, který někde padá ze skály ... cesta se stále více zužuje ... a cesta končí a 

před vámi je ve skále brána ... brána je zavřená a u ní cesta končí. .. zkuste si 

představit, co je za tou bránou ... co vy si přejete, aby za ní bylo ... něco pro vás 
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dobrého nebo naopak špatné ... něco z minulosti nebo naopak z budoucnosti ... co 

cítíte a co chcete ... až se vám něco objeví, zůstaňte chvíli s tím obrazem ... jaké ve 

vás vzbuzuje pocity ... co se ve vás děje ... pak se pomalu vraťte zpátky sem mezi 

nás ... a až otevřete oči, vyberte si z rozložených tarotových karet 3, které se 

nějakým způsobem vztahují k vašim obrazům." 

Při následné práci je nutné zabývat se nejen kartami, které klienti vybrali, 

ale také tím, jaké pocity měli při imaginaci, neboť právě pocity jsou velmi 

důležité a zásadním způsobem ovlivňují následný výběr karet. 

Františka (asi 33 let), již několik let na skupinové terapii pro rodiče 

handicapovaných či ohrožených dětí, zkušenosti s tarotem žádné. Den před 

skupinou zažila dopravní nehodu (nikdo nebyl zraněn). Při této technice jsme 

použ11i" The Tarot of Prague'~ 

Františka: "Já jsem měla strach, bušilo mi srdce, cítila jsem se zmatená ... 

Trochu se mi tam vraceli ty pocity z té nehody ... Pak jsem přišla k té bráně. Tam 

jsem se chtěla schovat. Pomalu jsem ji otevřela a byl tam takový klid, mír. Když 

jsem teda zjistila, že je tam klid, zavřela jsem za sebou dveře. 

Tibor: ,A jaké karty jste si vybrala?" 

F. : "Vybrala jsem si Věž (viz. Příloha č. 15 ), to je pro mě ta cesta k bráně. 

Pak 6 pohárů (viz. Příloha č. 15). Na ní jsou děti, to jako pro to, co jsem viděla za 

bránou ... " 

T. : "Za bránou byl klid, slyšel jsem dobře?" 

F. : "Ano." 

T. :" Takže děti jsou symbolem klidu?" 

F. : "Ano, pro mě ano ... A pak jsem si vybrala 10 pohárů (viz. Příloha č.15), 

tam ty děti s těmi dospělými, ještě větší klid, to potom, co jsem za sebou zavřela 

ty dveře." 

T. : "Na té kartě je více postav, dokážete se s nějakou z nich identifikovat, 

myslíte si, že některá z nich vyjadřuje, vystihuje Vás?" 

F. : "Ta žena s tím miminem, to jsem já ... " 
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V tomto případě byli právě city velmi důležité, od nich se odvíjel další 

průběh. Pocity byli pravděpodobně velmi podobné těm, které si prožila při 

nehodě. Následně se objevuje téma klidu, útěku, dětí. 

Cecílie {asi 37 letJ, již několik let na skupinové terapii pro rodiče 

handicapovaných či ohrožených dětí, zkušenosti s tarotem žádné. 

Cecílie: "Já jsem si vybrala tyhle tři karty (Královna mečů, královna holí a 

2 holí - viz. Příloha č. 16). Na těch dvou jsem viděla nejdřív ty ženy, tak jsem si 

je vzala, až potom jsem si všimla toho meče a těch zvířat, které tam jsou u jejich 

nohou. Já nemám ráda agresi, takže bych si je asi nevzala, kdybych si jich všimla 

dřív ... " 

Tibor: ,,Agresi nemáte ráda jen od jiných směrem k Vám, nebo i od sebe 

směrem ven?" 

C. : "Nemám ráda agresi ... Kdyby někdo chtěl ublížit dětem ... No a ta třetí 

karta, tam jako to dítě s nějakýma ratolestma, vypadá to jako andílek trochu." 

T. : "Mě se k tomu vybavuje symbol P.Marie u těch dvou ženských karet, 

ochrana, pomoc, mateřstVÍ- .. " 

C. : "To mě napadlo taky, P. Marie ... " 

T. :,,A co jste viděla za bránou?" 

C. : "Za bránou jsem viděla (pláče) své hrozně smutné děti ... koukali na mě 

takovým bezvýrazným pohledem ... bylo to hrozný ... tak jsem je vyvedla zpátky tou 

cestou, kterou jsem přišla ... (pláč)." 

Jdu blíž k paní Cecílii, stále pláče, klientka vedli ní jí dává ruku na 

rameno. Chvílije ticho. 

T. :"Jaké to bylo vyvést je ven?" 

C. : "Byla to úleva ... (pláč postupně přestává, ze smutného se stává veselý, 

otírá si oči a usmívá se)." 

T. :"Jakje Vám teď?{{ 

C. : "Teď už dobře ... ulevilo se mi ... jako kdyby ze mě něco spadlo." 

Věty o P. Marii jsou amplifikací, které podpořila další komunikaci, vkládat 

více informací o možném symbolu žen na kartě by bylo spíše kontraproduktivní, 
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neboť se nejednalo o čistě psychoterapeutickou skupinu, jedním z cílů skupiny 

byla podpora. 

V případě paní Cecílie došlo k rozvoji uvědomění. Může a dokáže postarat 

se o své děti. Samozřejmě že by se témata, která vyplula na povrch, dala více 

rozpracovat, ovšem v tomto případě nemyslím, že by to bylo na místě s ohledem 

na cíle skupiny. 

Mariáš rolí 

Mariáš rolí je technika, jak již sám název napovídá, zaměřená na role 

v našem životě. Jejím cílem je větší uvědomění si vlastních rolí a jejich hodnoty 

pro nás v každodenním životě. 

Vyzveme klienty, aby se ztišili, zůstali chvíli sami se sebou a zamysleli se 

nad svými rolemi v životě. Jaké role mají, jak se v nich cítí, kdy, v jakých 

situacích, ve spojení s jakými lidmi tyto role hrají. Ať si tedy uvědomí 10 rolí, 

které ve svých životech mají. Poté jsou vyzvání k tomu, aby ke každé roli, na 

kterou si přišli, zvolili jednu kartu, která nějakým způsobem onu roli vystihuje, 

má k ní nějaký vztah. Každý klient tak bude mít deset karet. Klienti jsou pak 

vyzvání, aby každý vždy vybral 1 kartu, popsal ji, řekl, jakou roli karta 

reprezentuje, pojmenoval onu roli a kartu pak odhodil doprostřed. Po něm 

pokračuje další, vytvoří se kolečko, které je žádoucí, aby byl zachován stejný 

počet odhozených rolí u každého z klientů. Postupně se tedy vprostřed tvoří 

hromádka karet (odhozených rolí). Ve chvíli, kdy každému klientovi zbývají již 

jen tři karty, končí odhazování rolí (což ovšem klienti do té doby nevědí, instrukce 

jsou dodávány průběžně ve chvílích, kdy je to potřeba), a každý postupně popíše 

kartu, řekne, jakou roli karta symbolizuje a tu roli pojmenuje. Kartu již 

neodhazuje, ale nechává si ji před sebou. 

Jde o techniku více vnitřní, jsou žádoucí krátké výpovědi, velmi málo 

zpětných vazeb či amplifikací od ostatních klientů, od terapeutů jen upřesnění 

pro ně nepochopitelných formulací a vyjádření tak, aby bylo dodrženo zadání 

techniky. 
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Vzhledem k počtu karet, které si každý vybere (10), je možné zvážit, zda-li 

nebude lepší použít více setů, samozřejmě v závislosti na velikosti skupiny a míře 

frustrace, kterou chceme vyvinout. V tom platí obecné pravidlo pro každou 

techniku, čím větší výběr (počet karet), tím je frustrace menší a naopak, čím 

méně je karet, ze kterých se dá vybrat, tím je frustrace větší. Lze tedy pracovat 

s přesným počtem karet, aby nezbyla žádná a také i s menším počtem karet, kdy 

se tedy na někoho dostatečný počet karet již nedostane. Záleží na tom, co chceme 

vysledovat, s čím chceme pracovat. Vůbec průběh vybírání karet je velmi 

zajímavý, projevuje se schopnost komunikovat, míra schopnosti jít si za svým 

nebo naopak uzavřenost, neprůbojnost apod. 

Při této technice dochází k většímu uvědomění si rolí. Vzhledem 

k postupnému průběžnému dodávání instrukcí klienti nejdříve netuší, že se rolí 

budou zbavovat, odhazovat je a když to zjistí, pak netuší, že neodhodí všechny, 

ale poslední tři si ponechají. Většinou tedy dochází k tomu, že klienti začnou 

odhazovat role, které nemají rádi. Pak je zajímavé sledovat, kdy začnou 

odhazovat role, které rádi mají a doprovodné procesy. Někteří jsou schopni vzdát 

se všech rolí, jiným je naopak zatěžko odhodit již první role. Mariáš rolí také 

poukazuje na to, že každá role má několik tváří, je možné se na ni dívat 

z několika možných pohledů, každá může mít své slunné i stinné aspekty. 

Zkusíme teď ukázat některé důležité a zajímavé aspekty této techniky. 

Bohužel kvůli omezenému prostoru neuvedeme celkový průběh techniky.Byly 

použity dva tarotové sety, a to" Tarot Keltských draků" (TKD) a "The Vampire 

Tarot" (TVT; všechny níže uvedené karty jsou vyobrazeny v Příloze č. 17 ). 

Ivan: "Jako druhou kartu odhazuji tuto (XV - ďábel TVT), která pro mě 

symbolizuje kapitalismus, takový ten drsný, nelidský kapitalismus, proti tomu se 

snažím bojovat ... " 

Hellena :" Takže ta role je?" 

I. : "Neúspěšný bojovník proti větrným mlýnům." 

H. : "Don Quichot?" 

I. : "Jo." 

Tibor: "Jako zbavit se té role, která v tom prohrává?t( 
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1. : "Jo." 

Ivan. : "Pátou odhazuju tuhletu prsatou kalifornskou vampýrku (3 disků 

TVT), jako symbol tělesné krásy. Už nechci vidět jen tu fyzickou stránku, ale taky 

tu vnitřnÍ... " 

Hellena. :" Takže vyhazuješ sexistickýho Ivana?U 

1. : "Ano." 

Ingrid: (smutně) "Jako šestou odhazuj u čtyřku holí (TKD), ten hrad pro 

mě symbolizuje domov ... " 

Tibor: "Zdá se mi to, nebo ji neodhazuješ dvakrát ráda?« 

1. : (smutně) "Nezdá, nerada ji odhazuj u, radši bych si jí nechala ... " 

Ingrid: "Mě zbyly tyhle tři karty/role. Ta první je Svět (TVT), což je pro mě 

sex a intimita, druhá je 2 pohárů (TKD), láska a partnerství a třetí je královna 

mečů (TKD), což jsem já sama." 

1Ybor :,Ajaké to pro tebeje?U 

1. : "Jsem ráda, že je nemusím odhodit všechny, mě se už nechtěli 

odhazovat i ty před tím. Jsem ráda, že mi zůstalo tohle, já to takhle mám a jsem 

ráda, že jsem si to vlastně potvrdila." 

Hellena :" Věci, které se nám takhle opakovaně potvrzují, už nebývají ani 

tak role, jako hodnoty. " 

Na výše uvedených kasuistikách se ukazují aspekty, o kterých již byla řeč. 

Určitá nechuť vyhazovat některé role, nutnost určitého upřesnění výpovědi tak, 

aby bylo srozumitelné, o jakou roli se vlastně jedná. Právě použitím The Vampire 

Tarotu se povedlo- více ukázat na různé polohy rolí, na polarity mezi světlem a 

tmou, pozitivním a negativním, což myslím vedlo k většímu uvědomění. 
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Vlastní tarotová karta 

Tato technika vychází z práce s tarotem a zároveň je poněkud odlišná od 

uvedených. Spočívá v tom, že klienti mají za úkol vytvořit vlastní tarotovou 

kartu. Je jedno, jak velkou, jakou techniku použijí, jestli ji budou malovat, 

kreslit, vytvoří koláž apod. Tato technika by měla být zadána až ve chvíli, kdy 

mají klienti již dostatečné zkušenosti se systémem tarotu, kdy již měli možnost 

seznámit se s různými kartami. 

Výsledkem tedy je, že každý předloží svou tarotovou kartu, která ho 

nějakým způsobem vystihuje, něco o něm říká. Následují další otázky (např. Jak 

se ti to dělalo?, Kolik času jsi strávil při výrobě této karty?, etc .. .), amplifikace, 

stejně jako při prací se "standardním" tarotem. Vytvořit vlastní tarotovou kartu 

je vhodné také zadat jako domácí úkol, tím pádem mají klienti podstatně více 

času na přípravu a výrobu své karty a pak se objevují v pravdě umělecká díla a 

opravdu originální formy ztvárnění (jeden klient dokonce přinesl notebook, aby 

nám mohl ukázat svou kartu, kterou "vyrobil" pomocí různých grafický 

programů). 

Symbolický dialog 

Symbolický dialog je technika, která propoJuJe práci s oblíbeným 

předmětem (plyšák, amulet, talisman, přívěsek na klíče, .. .) s prací s tarotem. 

Zadání bývá takové, aby si klienti na příští skupinu přinesli nějaký svůj oblíbený 

předmět. Po obvyklých dotazech - jak se vám plnil domácí úkol?, co jste cítili při 

vybírání vašeho předmětu? apod. - následuje instrukce ke zklidnění a poté tři 

otázky: Jaký je můj vztah k tomu předmětu? Co mi předmět dává? a Jak je 

předmětu se mnou? Poté se ke každé odpovědi vybírá jedna karta, která ji nejlépe 

vystihuje. 

Ota si jako svůj oblíbený předmět přinesl mikinu. Jako odpovědi na otázky 

vybral karty 8 disků, Poustevník a Princezna holí (Thothův tarot, viz. Příloha č. 

18J. 
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Ota : ,,8 disků, roste se mnou, ty listy ukrývají květy, je to určitá ochrana, 

květy jsou vlastní svět. Je v tom určitá síla, že jsem ji našel, že ji mám rád. 

Radost. 

Poustevník (karta, kterou si již vybral po několikáté i při jiných 

technikách), ten chrání. Ta záře krystalu, jako ulétnout si do kreativity ... Ale pak 

jsem nepřístupnější. .. 

Princezna holí - nebylo lehké zjisti, jak se cítí ten předmět ... 

Hellena :,,Ajak by jsi chtěl, aby se cítil?" 

O. : "Aby se cítil, jak já ... Aby si uvědomil, že má tělo uvnitř ... Jsem rád, že 
.. , " Jl mam ... 

Tibor :,,A myslíš, že jí to můžeš říct?" 

O. : "Té mikině?" 

T. : ,,Ano, zkus jí to říct. Mám tě rád. " 

Ota si rovná mikinu před sebe, tak že leží jakoby na zádech a má 

nataženou kapuci. Vypadá, jako by v ní před chvílíještě bylo něčí tělo. 

O. : (říká do otvoru v kapuci) "Jsem rád, že tě mám." 

Dále následovali další experimenty s mikinou, jak mu je, když ji má na 

sobě, když má i kapuci, jaké je to bez ni De facto hledání hranic kontaktu, 

vybalancovávání polarit úplně oblečený vs. úplně nahý. 

Kocour v botách 

Tato technika Je spíše pro dětské klienti, ale lze Jl úspěšně 

přetransformovat i pro dospělé. Pracuje s The Baroque Bohemian Caťs Tarot, což 

je vlastně "kočičí tarot". Na zemi se rozloží 22 karet velké arkány. Začínající, 

většinou terapeut, řekne začátek příběhu a k němu vezme jednu kartu, které 

nějak rezonuje s tím, co vyprávěl. Další na něj naváže (je dobré dělat formou 

kolečka), řekne pokračování příběhu a také vybere jednu kartu, která opět nějak 

vystihuje, o čem dotyčný mluvil. Ve finále není již žádná karta a příběh končí. 

Uvedeme příklad z terapeutické skupiny pro děti II. stupně základní školy. 
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Ve skupině bylo šest dětí ze 7. až 9. třídy ZŠ. Popíšeme zde celý příběh, tak 

jak byl postupně tvořen. Zmíníme, kdo vybral jakou kartu, ale bohužel je zde 

nemůžeme všechny probrat a ukázat. V Příloze č. 19 jsou tedy alespoň fotografie 

výsledného tvaru, který vznikl. 

Tibor: (O) "Byl jednou jeden kocour, kterému se už nechtělo být jen doma a 

tak se vydal na cestu do světa ... " 

Gabriela (psycholožka, psychoterapeutka) . (XXI) ,A šel až potkal 

princeznu v krásném paláci ... " 

Karel: (VII) "A ta princezna byla bohatá." 

Igor: (XVI.) "Ona mu ten poklad dala, ale bůh koček se rozzlobil a vyhodil 

ho z věže ... " 

Kvido: (XIX) "A jak tak padal, skočil na koně a jel pryč od zámku." 

Štěpán: (IX) "Narazil na starou kočku u stromu a ptal se jí, jak má zabít 

toho anděla, co ho shodiL" 

Olda : (X) ,,A podíval se na sebe do zrcadla, jak je hezký a ptal se ho, co 

dáL" 

Lucka: (XVII) "Pak šel za princeznou a ta mu řekla, že má dál utíkat." 

T. : (1) ,AJe jemu už se nechtělo moc utíkat a tak vyhledal starého a 

moudrého kocoura, který mu poradiJ, že sám to nezvládne. " 

G. : (XX) ,A tak si za zlato koupil od andělů posilu, malého kamaráda. " 

K. : (XIII.) "Tady je lebka a kocour, perou se." 

I. : (XVIII) "V tom si je zavolala princezna, že se už nemají prát, ale mají 

to zvládnout spolu." 

Kv. : (XII.) "A zachránili dalšího kocoura a byli tři". 

Š. : (XV.) "Šli spodním vchodem do věže, kde na ně vybafl pes. A tak vzali 

řetězy a ... " 

O. : (VI.) "A sundali si řetězy a šli pryč." 

L. : (III.) "Manželka zlého anděla, teda jeho ex-manželka, jim řekla, že ho 

přemohou rozumem. Když nebudou myslet, tak to nedokážou. 

My již dále do příběhu nezasahujeme, necháváme skupinu, aby příběh 

dotvořila sama. 

K. : (II.) "Došli ke kocouří babičce s andílkem." 
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I. : (XI.) "Ta se podívala do moudré knihy a řekla jim, že musí přemoci 

draka, v němž je jeho síla." 

(Kvido : "Tahle kočka by měla jít k psychiatrovi, dává ruku do tlamy 

draka." -reakce na kartu, kterou vybral Igor) 

Kv. : (IV.) "Ještě si to nechali u kočičího Napoleona zkontrolovat a 

přeměřit. Geometricky. 

š. : (V.) "Zabili draka a dostal titul bojovníka roku. A začal hledat 

. " princeznu. 

o. : (VIII.) "A našel jí a ... " 

L. : (XIV.) "A vzal si jí za ženu a ona si nechala udělat plastiku." 

Při této technice se dozvíme mnoho zajímavých věcí jak o jednotlivých 

klientech, tak o celkové dění, dynamice, skupiny. Jak vzájemně spolupracují, zda 

na sebe věty navazují či zda každý má "svůj" příběh, který chce zrealizovat. Je 

také vhodné se na závěr zeptat, zda je v sestaveném příběhu nějaké poučenÍ. 

Z tohoto příběhu děti označili jako poučení čtyři části. 

L. : "Nemít peníze, aby mě to nepotkalo." 

I. : "Rozum je víc než síla." 

Š. : "Nechodit dlouho kolem horké kaše." 

o. : "Nechodit do světa." 

V každém z těchto poučení, které si děti vzali, se odráží jejich přístup, 

který teď mají ke světu, to, jak jsou nyní nastavení. 

Čtverec uvědomení a náhledu 

Čtverec uvědomění a náhledu je technika, která praCUje s polaritami 

uvnitř nás. Čtverec proto, že na rozdíl od západního systému, kde prim hraje 

trojúhelník a analytické myšlení, na Východě je více celostní myšlení, které 

umožňuje náhled a odstup. Klienti mají najít čtyři své kvality a k nim pak nalézt 

polaritu, pokud možno bez použití negace a x non a. Poté si za svých čtyř polarit 
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vyberou jednu, která je pro ně teď a tady nejdůležitější, která je nejvíce oslovuje. 

Řeknou tuto polaritu v jedné větě sami o sobě, tedy že mají zároveň tu i tu 

kvalitu, které jsou navzájem polaritní, a k této větě ještě navíc vyberou kartu, 

která nějakým způsobem tyto polarity odráží, koresponduje s nimi a výslednou 

větou. 

Ivan sijako svou nejdůležitější polaritu pro tuto chvíli vybraljednostranný 

vs. mnohostranný, ve smyslu dělat jednu nebo více věcí najednouJ což bylo jeho 

velké téma. K této polaritě si vybral Věž (XVlJ The Vampire TarotJ viz. Příloha 

č.20). 

Ivan: "Když dělám víc věcí najednou, tak mi straší ve věži." 

I u Ivana došlo k určitému uvědomění. Polarity jsou velkým tématem 

v terapii, jejich uchopení, uvědomění, přijetí a integrace mají velký vliv na 

psychosociální rozvoj osobnosti. 

Tarot a práce se snem 

Tarot můžeme také velmi dobře použít při 'práci se snem. Sen se dá totiž 

ještě více přiblížit právě pomocí symbolů, které tarotové karty obsahují. Sen i 

tarot jsou plné symbolů a proto je jen logické, že se navzájem velmi dobře 

doplňují. Použití tarotu při práci se snem je vhodné zvláště na jejím začátku. 

Klient zůstane chvíli sám se svým snem a ke svému snu si vybere několik, 

většinou jednu až tři karty, které se snem nějakým způsobem korespondují. Poté 

nám svůj sen spolu s kartami, které k němu vybral představí. 

Ota měl následující sen : 

Ota: "Válka, zákopy, měl jsem strach z napadení. Byl jsem partyzán a 

zabíjel jsem esesáky ... učím mámu, jak má zahlazovat stopy. Otec mě varuje, že 

mě za to dostanou ... A pak přišli a já jsem se probudil s bolestí v břiše." 

Ke svému snu si našel tyto dvě karty z JJThe Medieval Scapini Taroť~

devět mečů a eso mečů (viz. Příloha č. 21). 
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O. : "Těch devět mečů pro mne symbolizuje válku. Záštity mají dokonce 

tvar hákové kříže. Je tam i dítě, maličkaté a ustrašené z války. 

A to eso, je tam meč, který probodává něco nahoře. Mě mOJe 

myšlenky ... Jing a jang ... zlý had ... nějak ho přeseknout, přeříznout ... A ty mraky 

mi připomínají právě to snění." 

Zde je vidět, jak lze použít tarot a jeho symbolu k náhledu na sen. Otův sen 

byl pro mě velmi silnÝ, proto jsem celou dobu váhal, jakým způsobem a zda vůbec 

jeho sen uchopit. Pro mě je v něm několik velmi důležitých témat - vztah s otcem, 

s matkou, agresivita, polarita mezi partyzán a Ss, bolest v břiše po probuzení 

může být známkou strachu, stresu, etc ... Navíc popis karet, které si klient 

vybral. Na druhou stranu svůj sen vyprávěl způsobem, který ve mně pocit či 

snahu po práci s tímto snem tlumil. Proto jsem zvolil pro mne nejjednodušší a 

myslím, že i nejsprávnější cestu. 

Tibor: "Děkuji ti za tvůj sen, že jsi se s námi o něj podělII Pro mne to bylo 

hodně silné, rád bych s ním pracoval i nadále, vidím tam několik zajímavých 

rovin, ale nejsem si docela jist, zda s ním chceš pracovat také. Chceš se svým 

snem dále pracovat?U 

O. : "Myslím, že nechci. Pro mě je to takhle v pořádku." 

S některými sny není nutné pracovat, rozpitvat je. Klient sám může určit 

hranici. Což se zde stalo. Samozřejmě, že by šlo sen převyprávět v přítomném 

čase, přehrát některé jeho části, vést s nimi dialog, zapojit více symbolu za karet, 

které si klient vybral apod. Ale někdy to prostě není nutné. 

6.3 Techniky pro individuální terapii 

V individuální terapii lze použít upravená techniky "podle návodu" a 

techniky pro skupinovou terapii. I v individuální terapii lze použít výklad 

Keltského kříže, pracovat se Symbolem osobnosti či Kartou představení apod. Asi 

největší devizu představuje použití tarotu přímo teď a tedy, podle momentálních 

okolností. Tarot může pomoci dostat se k více emocionálně zatíženým částem 
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lidské duše. Zvláště užitečné je použít práci s taroty ve chvíli, kdy se z nějakého 

důvodu snažíme dopátrat k takto zatíženým vnitřním pochodům, motivacím 

apod. 

Příkladem takového užití je i níže uvedená kasuistika, která byla 

provedena za účelem dozvědět se něco více o psychice nemocných a zdravotně 

postižených klientů. 

Klára (30 leO, u které byla diagnostikována epilepsie, ovšem chybn~ 

finální závěr byl nádor na mozku, který měl velmi podobné příznaky jako 

epilepsie. Přeskočím úvodní sdělení, neboť pro tuto práci není důležité a zaměřím 

se jen na použití tarotu. 

Tibor: "Já bych se ještě vrátil svým způsobem do minulosti, k tomu, o čem 

jsme doteď mluvili (její dětství v nemocnici, škola, život s " epilepsií"). Mám tady 

balíček tarotových karet (Thothův Tarot). Teď tě požádám, aby si si je prohlédla, 

a zkusila vybrat ty karty, které nějak souvisí s tím, co jsi zažila, s tím, o čem se 

tady bavíme. Karty, které nějak odráží, reflektují tvé emoce, které jsi měla tehdy, 

a které jsme teď a tady docela oživili. Můžeš vybírat jak podle názvů karet, tak 

podle symboliky - obrázků, je to jen na tobě. Můžeš jich vybrat kolik chceš. " 

Klára začala vybírat karty z balíčku. Bylo zajímavé sledovat i proces, který 

se odehrával při jejím hledání (viz. druhá fáze práce s tarotem). Bez přemýšlení 

okamžitě vybrala karty Ďábel (XV? a Věž (XVI). Dále se probírá kartami. 

Klára: "Neexistuje karta pro závislost?" 

Poté, co skončila svůj výběr karet jsem Kláru požádal, zda se mohu 

podívat. Vybrala tyto karty: Velekněz (0, Poustevník axJ, Smrt (XII]), Ďábel 

(XV?, Věž (XVI) ; 4 holí (Uskutečnění), 5 holí (Spod, 6 holí (Vítězství), 7 holí 

(Odvaha), 9 holí (Síla) a 10 holí (Útlak) ; 4 mečů (Příměří), 8 mečů (Vměšování) a 

9 mečů {Krutost} ; 2 disků {Změna} a 5 disků (Soužení) ; 2 pohárů {Láska}, 5 

pohárů (Zklamání) a 8 pohárů (Netečnost). 
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Již při vybírání těchto karet jsem postupně zjišťoval, že musím předělat 

zadání tak, abych zmenšil počet vybraných karet, protože pracovat s tak velkým 

množstVÍm symbolů je velmi náročné (á nejen časově). Proto jsem poté, co jsem si 

tyto karty prohlédl, zadání pozměnil. 

T. :" Dobře, teď jsi tedy vybrala karty, které se nějakým způsobem váŽÍ 

k tobě, k emocím, které jsi prožívala a prožíváš. Já bych tě nyní poprosil, aby jsi 

udělala druhé kolo, abys již jen z těchto vybraných karet vybrala pět, které jsou 

podle tvého názoru nejústřednější, které jsou pro tebe nejhlavnější nebo 

nejdůležitější. /t 

Klára tedy vybrala již jen pět karet, přičemž stejně občas při tomto výběr 

nahlas komentovala i karty, které vyzařovala (např. u 4 holí:" Tu jsem vybrala 

jen kvůli tomu kruhu, protože není úniku ... " J. Tento komentář sice blíže 

přibližoval situacl: ve které jsme se nacházeli, ale nepokládám za nutné ho zde 

uvádět. Nakonec na stole zůstalo jen pět karet: 2 pohárů, 9 holí, 5 disků, 8 mečů 

a Velekněz (li? Zajímavé bylo, že si je i sama poskládala na stole tak, jak ji 

připadá nejlepší a také tak, jak o nich chce mluvit, v jakém pořadí. 

Karty byly tedy v tomto pořadí : 2 pohárů, 8 mečů, 5 disků. 9 holí a 

Velekněz (li?; viz. Příloha č. 22. 

Klára sama od sebe začala říkat, proč si kterou kartu vybrala. Nemusel 

jsem do toho ani moc vstupovat. 

2 pohárů {Láska} 

K. : (rychle) "Tu jsem si vybrala z několika důvodů. Člověk se musí naučit 

mít rád sám sebe, také je to pro mne láska rodiny, těch pár přátel, co člověk má a 

to strašně potřebuji. Vybrala jsem ji podle jména a jinak je ta karta vyloženě 

optimistická a to je to co maximálně potřebuješ." 

8 mečů (Vměšování) 

K. : "Kvůli názvu i kvůli mečům, protože neustále bojuješ." 

T. : ,,8 čím?/t 
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K. : "Sám se sebou, s rodičema ... Vměšování - pořád ti někdo kecá do 

života, je tam strašně moc omezení. Nesmíš! ... x krát! Nesmíš! a Musíš! A jak ti 

je? A neměla jsi záchvat? (s ironickou cynickým nádechem, je vidět, že toto ji 

vážně otravovalo). 

K. : (je vidět, že toto ji něco připomnělo) "Hledání práce byla tedy taky 

docela krize. Pořád se všichni báli, aby se mi nestal pracovní úraz (zaměstnavatel 

by pak musel hradit výlohy etc ... - pozn. autora). To jsem ještě tak nějak brala, 

ale jednou přišel takovej jeden kravaťák, a ten teda byl - "Kdo by se tu na vás 

koukal, když se začnete klepat na zemi" - teď už se tomu můžu smát, ale tehdy ... 

To samé lásky. Zkousnou to do tý doby, než to poprvé vidí." 

T. : "Co na těch tvých záchvatech vlastně bylo nejhorší?" 

K. : "Na tom je nejhorší to, že ti odejde celý vědomí do prdele a ty se pak 

probereš jako uslintanej debil. (úsměv)." 

5 disků (Soužení) 

K. : "Největší trápení to asi nebylo pro mě, ale pro moji rodinu. Tak jako 

pro všechny. Odmítají pochopit to, že se tím nebudu řídit (myšleno rady a 

doporučení, viz. předchozí karta - pozn. autora), a já odmítám pochopit, že mi tím 

chtějí pomoct a tak si všichni víc a víc ubližujeme" 

(Je zajímavé všimnout si občasného střídání minulého a přítomného času 

v Klářině vyprávěni) 

9 holí (Síla) 

K. : "Tu potřebují úplně všichni (myšleno sílu·pozn. autora). Jsou situace, 

kdy si myslíš, že ji potřebuješ úplně ke všemu, k tomu abys vylez na ulici. Sílu 

potřebuješ celý život. Jsou lidi, kteří potřebují neuvěřitelný množství síly, aby 

vstali z postele." 

T. : ,A, je tam zase symbol toho boje?" 

K. : "Jo. Nevím proč, jsem prostě bojovník. Odmítám se vzdát čemukoliv, 

natož pak blbé chorobě." 
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Velekněz {v.} 

K. : (dlouhá pauza) "Jsou tam masky. Pokrytectví, jak tvoje vlastní, tak i 

těch lidí okolo. (pauza) Noční můry a děsy, které má člověk v sobě. (pauza) Ta 

ženština ve spodním dílu karty - to dobrý já, který to vydrží, přeroste. (pauza) A 

trojúhelníky jsou propojený ( tři soustředné pentagramy mohou připomínati 

trojúhelníky -karta je velmi složitá -pozn. autora), jedno od druhýho nelze 

oddělit a musíš to nějak rozplést, abys z toho vyšel jako člověk. Protože každou 

chvíli vyhrává někdo jinej. Jednou zdravé já a jednou malej chudáček." 

T. : "Dobře, teďjsme tedy určitým způsobem probrali minulost a já bych se 

tě teď zeptal, jak se tedy cítíš ted; ve světle minulých zážitků. Když tady máme 

ty karty, vyber prosím zase 1-3 karty, které tě nějakým způsobem oslovuji, 

odrážejí ted; v přítomnosti. Zase sijich můžeš vybrat víc a pak svůj výběr zvážit. (( 

Klára vybrala Blázna {O}, Císařovnu aII), Vyrovnání {VIII}, 2 mečů {Mír} a 

4 mečů {Příměří}, 6 holí {Vítězství} a 8 disků (Prozíravost). 

Ty si rozložila před sebe o dlouho zkoumala, které tři to budou. Vybírala 

postupně jednu za druhou {z těch tří} a každou hned okomentovala. 

Blázen {O}{viz. Příloha Č. 23} 

K. : "Jaký by člověk chtěl být. Taky to, že člověk stejně sám sebe nikdy 

, " nepozna ... 

6 holí {Vítězství} {viz. Příloha č. 23} 

K. : "Určitě vítězství. Bylo to buď a nebo." 

K. : "Teď nevím, jakou kartu mám vybrat jako tu poslední... (pauza)" 

Císařovna aII} {viz. Příloha č. 23} 

K. : " Evokuje všechny ty zbylé ... Vyrovnání usmíření, prozíravost. A přijde 

mi taková vědomá, ten ptáček jako usmíření. Ta labuť a mladý - to jak jsme o 

sebe navzájem pečovali v nemocnici. A ty orlové ten boj ... " 
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K. : "I když to bylo peklo, obohatí to tvůj život. Znáš a vidíš to, co jiní 

neznají a nevidí, změní tě to." 

Náš skoro dvouhodinový rozhovor přinesl mnoho materiálu a byl opravdu 

nasycen emocemI. Tyto emoce byli díky kartám, které Sl Klára zvolila, 

"hmatatelné", bylo mnohem snadnější je uchopit. Myslím, že velmi pomohly 

k oživení tehdejších vzpomínek a emočních stavů, ale vzhledem k tomu, že karty 

poskytují určité bezpečí, protože klient může mluvit o kartě, a ne o sobě. Sice oba 

víme či tušíme, že mluví o sobě, ale je to právě jen to tušení, které se dá kdykoliv 

popřít. 

I v další ukázce bylo motivem pro použití tarotových karet snaha lépe 

prozkoumat vnitřní motivace a emoční pochody Oldřicha, o kterém již byla řeč 

v kasuistice, která se vztahovala k technice Symbol osobnosti. Nosným tématem 

byly i nadále mezilidské vztahy. 

Oldřich měl vybrat pět karet, které se k němu nějakým způsobem vztahují, 

které ho z určitého úhlu pohledu reflektují. Vybral následující karty: XIII - smrt, 

eso pohárů, 5 pohárů, 4 pohárů a rytíř holí (Thothův Tarot; viz Příloha č. 24 J. 

Karty podle vlastních slov vybíral podle toho, jak vypadají a ne podle jejich 

názvů. 

Oldřich: "Smrt jsem vybral jako první s naprostou jistotou. Pro mě jsou to 

drogy, ke kterým se již nechci vracet. 5 pohárů ... to je zajímavý ... na mě to působí 

jako kalich pravdy .. .4 pohárů ... ty dvě lampičky, jako naděje, která pořád svítí..." 

Je zajímavá jeho interpretace posledních dvou zmiňovaných karet, 4 a 5 

pohárů. 5 pohárů je pro něj kalichem pravdy, ovšem sama tato karty nese název 

"zklamání'~ 4 pohárů jím byla popsána jako dvě lampičky. Sám tam původně 4 

poháry vůbec neviděl! Zde je jasně vidět, jakje nutné ptát se potom, co klient sám 

v dané kartě, nechat nejprve jeho, aby nám objasnil, co a jak. můžeme klientovi, 

pokud to z pole vycítíme jako vhodné, sdělit, co je tam původně myšleno, ale 
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nikdy klientovi jeho vidění věcí nebereme! Prostě pracujeme s tím, o čem to má 

on, v tomto případě tedy s lampičkami jako symbolem světla a naděje. 

O. : "Ten rytíř, to je blázen, jako já. Není nutný mu řikat dvakrát, aby něco 

udělal, třeba aby si šlehnul, když si dá šest piva nebo aby sežral půllitr ... Je tam 

energie a oheň ... Eso pohárů ... to nevim, proč jsem si vybral...něčím mě ta karta 

zaujala, ale teď vážně nevím proč." 

v té chvíli jsem mu nabídl, zda si k těmto kartám, které se nějak vztahují 

směrem k němu, nechce přidat i svou kartu z minula, kartu VII - Vůz {Symbol 

osobnosti}. Po ujasnění si významu všech karet tak, jak to má on, jsme došli k 

závěru, že se všechny karty opravdu vztahují k němu jako k Vozu, že jsou částí 

jeho samého (tedy kromě karty eso pohárů, kde jsme stále nepřišli na její 

význam). Následně byl také vyzván, aby karty uspořádal do nějakého obrazce, 

který by nějakým způsobem vyjadřoval jejich vzájemný vztah, jejich vzájemnou 

provázanost. Výsledný obrazec byl tento (viz. Příloha č. 25) : 

XIII Rytíř holí 

VII 

5P 4P 

Tibor :"Co to znamená?" 

O. : "Že ta XIII potřebuje toho rytíře, aby se mohla projevit, jinak bez něj je 

pasivní a vlastně ani není." 

T. :,4 co by jsi chtěl ty? Kam by si chtěljít?~~ 

O. : "No určitě k té pravdě a naději ... " 

T. : "Jak se tam chceš dostat, co pro to můžeš udělat?" 

O. : "No usměrnit energii toho rytíře tak, aby byla positivní a ne 

negativní..." 

Následně jsem mu navrhl, zda si k těmto kartám nechce také přidat ještě 

Princeznu disků, která se také objevila v souvislosti se symbolem osobnosti a zda 
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by ji mohl nějak začlenit do již vzniklého schématu. Tím vznikl tento obrazec (viz. 

Příloha Č. 26) : 

VII Rytíř holí 

Princezna disků 

4P 

5P 

V tomto obrazci je vidět určité sestupná tendenci, kroky, které směřují 

k určitém u cíli. 

Na následujícím sezení Jsme zkusili propojit tento fantazijní obrazec 

{rovinu} s realitou, což je úžasná deviza symbolů. Karty VII a rytíř holí zastupují 

jeho osobu, princezna disků je někdo, kdo by mu mohl pomoci na jeho cestě k cíli, 

tedy k pravdě a naději, lepšímu životu po propuštění (4 P). Ovšem nějak mu do 

toho výkladu již nezapadala 5 P, více si uvědomoval její název (zklamání), který 

tam mít nechtěl. Proto se rozhodl vyměnit ji za nějakou jinou kartu, které by lépe 

odpovídala jeho požadavkům. Jelikož ovšem nenašel žádnou vyhovující kartu, 

navrhl jsem mu, aby použil jedné ze dvou karet, které jsou specifické pro Thothův 

tarot, a to bílá a černá, které se dají použít jako" Velká neznámá tl a o kterých 

jsme se již zmiňovali výše. Vybral si černou (viz. Příloha č. 27) se slovy: "Jestli je 

speciální, tak to chci!'~ Tato karty tedy potom na sebe vzala úlohy karty 5p, 

vyjadřovala tedy upřímnost, férové jednání, které by chtěl uplatnit k lidem, které 

vyjadřovala princezna disků. 

Výsledkem naší práci tedy bylo, že si Oldřich ujasnil, jaký způsobem lze 

jednat, jakým způsobem je schopen jednat a jakým způsobem by on sám jednat 

chtěl, tedy jakousi strategii pro dobu po propuštění z VTOS. 

Existují ještě jiné techniky práce s tarotem v terapii a myslím, že jich ještě 

mnoho dalších vznikne autenticky jako experiment přímo v procesu terapie. 

Formát této práce nedovoluje učinit dlouhý výčet technik a ani to není záměrem. 

Důležitý je spíše tvůrčí proces s tarotem v procesu terapie a k této tvůrčí práci 

měli výše zmíněné techniky sloužit jako inspirace. 
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7. Závěr 

V této práci jsme se pokusili nastínit principy práce s tarotem v oblasti 

psychoterapie, zejména Gestalt psychoterapie. Práce měla být teoretickým 

úvodem do práce s tarotem v psychoterapii a také měla sloužit jako inspirace pro 

tvůrčí proces, který je z pohledu Gestalt terapie jednou z nejdůležitějších částí 

psychoterapeutického procesu. Měla přinést nové informace a nový, či snad jiný 

úhel pohledu na tarot. Pohled, který tarot nevykresluje jen jako nástroj pro 

věštění budoucnosti, ale hlavně jako zrcadlo duše, klíč k duši. Věřím, se na 

předcházejících stránkách podařilo ukázat to, s čím jsem tuto práci začal psát, a 

to, že tarot je úžasnou možností, jak obohatit terapeutický proces. Pomocí tarotu 

můžeme proniknout pod povrch věcí, dá se říci, že tarot terapeutický proces 

urychluje. Jeho symbolika nám pomáhá rychleji se dostat k meritu věci. 

Doufám, že práce splnila svůj účel a že její četba pro vás nebyla ztrátou 

času, ale naopak příjemným obohacením. Existuje daleko více technik, jak 

pracovat s tarotem, než kolik jich zde bylo uvedeno. Popsat zde všechny je ovšem 

nereálné, už jen kvůli tomu, že práce pomocí tarotu je práce tvůrčí. Záleží na 

každém, jak tarot použije, mezemi nám jsou jen naše fantazie a tvořivost. Proto 

výše uvedené techniky nechápejme jen jako něco pevně daného, ale nechme se 

jimi inspirovat. Záhy se vynoří další a další možnosti, jak tarotové sety využít a 

už vůbec nemluvím o situacích "teď a tady", kde se užití tarotu jakoby samo 

nabízí bez ohledu na nějakou předem připravenou techniku. 

Psychoterapie je nejen práce, zaměstnání, řehole, ale také umění. Dává 

nám prostor uplatnit fantazii, tvořivost, omezení si klademe jen my sami. My 

sami tvoříme hranice nejen v psychoterapii, ale v celém našem životě. Zkuste si 

do svého světa pozvat tarot a uvidíte. Možná budete tak jako já nadšeni, možná 

naopak vás tarot nechá chladným a zjistíte, že to není nic pro vás. Ale pokud to 

nezkusíte, sami se zbavujete o svou zkušenost. Osobní zkušenost, která je těžko 

nahraditelná. 
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Shrnutí 

Tarot je velmi starý systém symbolů a je velmi obtížné nalézt jeho původ. 

V dnešní době existuje více jak devět set různých druhů tarotových setů 

s různými náměty. Záleží pak na osobním vkusu s jakým typem tarotového setu 

chceme pracovat. Ale nalézt původ tarotu nebylo cílem této práce. Cílem totiž 

bylo zjistit, jakým způsobem lze pracovat s tarotem v rámci psychoterapeutického 

procesu (tedy ne různé způsoby, jak pomocí tarotu věštit budoucnost apod.). 

Protože je tarot vlastně systémem symbolů, vycházeli jsme z teorie 

symbolů C.G.Junga a z jiných dalších teorií různých relevantních autorů. 

Vzhledem ke všem těmto různým teoriím jsme nakonec konstatovali, že každý 

fenomén můžeme považovat za symbol, pokud kromě svého původního smyslu 

(smyslu o sobě) má také jiný, zvláštní vedlejší význam pro daného jedince, pro 

kterého již tento fenomén není jen fenoménem o sobě, ale zastupuje také něco 

v jedinci samém, což se může projevit jak po stránce psychické tak i po stránce 

somatické. 

Po postulování této definice jsme se podívali blíže na jednotlivé 

psychoterapeutické systémy, obzvláště na Gesta1t terapii. Gestalt terapie je pro 

nás základní psychoterapeutický systém, z něhož při práci s tarotem 

v psychoterapeutickém procesu vycházíme a do tohoto systému jsme se pokusili 

integrovat některé další metody z jiných psychoterapeutických škol. V tomto 

směru tedy můžeme říci, že naše práce je jak Gestalt terapeutická tak i 

in tegra tivní. 

Práci s tarotem v psychoterapeutickém procesu jsme zarámovali jak 

teoreticky tak také prakticky. Po teoretickém popisu práce s tarotem 

v psychoterapeutickém procesu následující praktické příklady této práce. 

Závěrem můžeme konstatovat, že použití taro tu jako systému symbolů 

v psychoterapii je velmi užitečné a otevírá nám brány k mnoha dalším 

zkušenostem. Práce s tarotem je limitována jen naší fantasií a představivostí. 

Vzhledem k tomuto faktu nelze popsat všechny možné techniky či varianty 

použití tarotu v psychoterapii. Ale ty, které jsme popsali, mohou být inspirací pro 

všechny, kteří se nebojí pracovat kreativně. 
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Summary 

The Tarot is very old system of symbols and iťs very difficult to find it is 

origin. Nowadays exist more than nine hundreds of different Tarot sets with 

different topics. It depends on personal a choice which one we want to work with. 

But the origin of Tarot is not our subject of interest. Our aim was to find out how 

to work with Tarot in the psychotherapeutic process (not how to predict the 

future or something like this). 

Because the Tarot is a system of symbols we emanate from the theory of 

symbols in psychotherapy by C.G.Jung and other theories of symbols of another 

relevant authors. According to aU of them we can finaUy say that every 

phenomenon we can caU a symbol if except its own original sense (sense itself) 

has another, special, adjoining sense for given person for whom already this 

phenomenon is not only phenomenon itself but it represents something in 

him/her himselflherself (mean given person) which could prove both physic and 

somatic way. 

Mter this postulate we look closely on some psychotherapeutic systems 

especiaUy on the Gestalt therapy. The Gestalt therapy is a basic 

psychotherapeutic system for us in working with Tarot and into this system we 

are trying to integrate some other methods from another psychotherapeutic 

schools. In this way is our approach, to work with Tarot in psychotherapeutic 

process, able to be caUed both Gestalt and integrated. 

We try to frame our approach to work with Tarot in psychotherapy both in 

theoretical and practical ways. Mter theoretical description how to work with 

Tarot in psychotherapeutic process foUow practical examples of this work. 

FinaUy we can say that using Tarot, as a system of symbol ln 

psychotherapy is very efficient and it opens to us the gate with a lot of new 

experiences. Work with Tarot is limited only by our fantasy and imagination. 

According to this fact is obvious that is not for real to describe aU of techniques 

and variants of using Tarot. But it could be an inspiration for others who are not 

afraid to work creative. 
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Přílohy 
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Příloha č.1- Názvy 22 karet velké arkány v angličtině, francouzštině, 
italštině, němčině a češtině (upraveno a doplněno podle EoT 1., str. 2-3) 

číslo En Fr Itl De Cz 
O The Fool, Le Mat, Le II Matto, II Der Narr Blázen 

The Foolish Fou,Le Fol FolIe,1l Pazzo 
Man,The 
Vagabond 

1 The Le II Bagatino, Der Magier,Der Mág 
Magus,The Bateleur,Le II Bagat, II Gaukler 
Jugler, The Mage, Mago 
Wizard, LeJoueur de 
TheMinstrel Gobelets 

2 The Popess, La Papessa, La Papessa Die Papstin, Die Velekněžka 

The High Junon, hohepriesterin 
Priest, 
Juno, Wise, 
Woman 

3 The L 'Impératrice L 'Imperatrice Die Herrscherin, Císařovna 

Empress, Die Kaiserin, 
Isis, The Die Konigin 
Queen 

4 The L'Empereur L 'Imperadore Der Herrscher, Císař 
Emperor, der Kaiser, Der 
Osiris, The Konig 
King 

5 The Pope, Le Pape, II Papa Der Papst, Der Velekněz 

The Jupiter .Bacus, Hohepriester 
Hierophant, Le 
The Head Grandpretre 
Priest, 
Jupiter, 
Bacchus 

6 The Lovers, L'Amoureux L 'Amore, Gli Die Liebenden, Zamilovaní 
Marriage, Amanti, Gli Der 
Eros, Innamorati Schweideveg, 
Hermes Die 

Entscheidung 
7 The Le Chariot II Carro DerWagen Vůz 

Chariot, 
Triumphal 
Car, Wagon 

8 Justice, The La Justice La Giustizia Gerechtigkeit Spravedlnost 
Scale 

9 The Hermit, L 'Ermite, Le L 'Ermita, II Der Einsiedler, Poustevník 
Father VieilIard, Gobbo, II Der Eremit, Der 
Time, The Capuchin, Le Vecchio, Weise 
Hunchback, Pretre L'Eremita 
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TheAged 
Man, The 
Sage 

10 The Wheel La Roue de La Ruotta, Das Rad des Kolo štestí 
ofFortune, Fortune Rotta di Lebens, Das 
Fate, Fortuna Schicksasrad, 
Chance, das Gliicksrad 
Rota 

11 Strenght, La Force La Fortezza, Die Kraft ChtíčI Síla 
Force, La Forza 
Fortitude 

12 The Hanged Le Pendu II Penduto, Der Erhangte, Viselec 
Man, The L 'Appeso, II Der 
Traitor, The Traditore. Aufgehangte, 
Thief, Tau L 'Impiccato Die Priifung 
Cross, 
Judas 

13 Death, The LaMort II Morte, Lo Der Tod Smrt 
Skeleton Spechio, II 

Tredicesimo, 
U guaglianza 

14 Temperence La La Der Ausgleich, Umění! 

Temperance Temperanza Die Střídmost 

Ausgewogenheit, 
Die Massigkeit 

15 The Devil, Le Diable II Diavolo Der Teufl Dábel 
Typ hon 

16 The Tower, La Maison de La Casa del Der Turm, Der Věž 

The House Dieu, Le Diavolo, La Vom Blitz 
ofGod, The Foudre, La Torre, II Getroffene 
Hospital, Tour Fuoco, La Turm, Die 
Fire of Saetta Zerstorung 
Heaven, 
The Deviľs 
House, The 
Castle of 
Plutus 

17 The Star, L 'Etoile La Stella Der Stern Hvězda 

Dog Star 
18 The Moon La Lune La Luna Der Mond Měsíc 

19 The Sun Le Soleil II Sole Die Sonne Slunce 
20 Judgment, Le Jugement, L 'Angelo, II Das Gericht Soud/ Aeon 

The Angel L'Ange Giudizio, La 
Trompete 

21 The World, Le Monde II Mondo Die Welt Svět/ 

The Universum 
Universe 
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Příloha č. 2 - Názvy čtyř skupin Malé arkány v angličtině, francouzštině, 
italštině, němčině, španělštině a češtině (upraveno a doplněno podle EoT 1., 
str.5). 

En Fr Itl De Spa Cz 
Swords Epées Spade Schwerter Espadas Meče 
Staves (wands, scepters, batons, Batons Bastoni Stabe Bastos Hole 
clubs) 
Cups (chalices, goblets) Coupes Coppe Kelche Copas Poháry 
Coins (money, pentacles, circles) Deniers Denari Miinzen Oros Disky 

Příloha č. 3 - Názvy čtyř dvorních karet Malé arkány v angličtině, 
francouzštině, italštině, němčině, španělštině a češtině (upraveno a doplněno 
podle EoT 1., str. 7). 

En Fr Itl De 
King Roi Re Konig 
Queen Reine Dama, Regina Dame, 

Konigin 
Knight, Cavalier Cavaliere, Ritter 
Horseman Cavallo 
Page, Knave Valet Fante Jiingling, 

Bube 

Příloha č. 4 - Schéma sdílení databáze symbolů 

A - celá databáze symbolů jedince A 
B - celá databáze symbolů jedince B 

Spa Cz 
Rey Král 
Reina Královna 

Caballo Rytíř 

Sota Páže 

Vyšrafovaná část (průnik) - společná databáze symbolů jedinců A a B. 
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Příloha č. 5 - Příklad nedokončeného tvaru, který automaticky 
dokončujeme (podle Mackewn J .. : Gestalt Psychoterapie (Praha 2004), str. 29) 

• • • 
• • 

• • 

• • 

• • 
• • • • 

"Nevidíme 15 samostatných teček, které nemají žádný smysl, ale kruh či kruh 
z teček." 

Příloha č. 6 - Schéma kontaktního cyklu (podle Zinker J. : Tvůrčí proces 
v Gesta1t terapii (Brno 2004), str. 82) 

Mobilizace energie 

Uvědomění Akce 

Vjem 

Stažení se Stažení se 
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Příloha Č. 7 - Vlny vstupu do kontaktu a stažení se z něj neboli utváření a 
zániku figur (gestaltů) během jednotlivých epizod kontaktu (podle Mackewn J. : 
Gesta1t psychoterapie (Praha 2004), str. 35) 

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt 

Stažení se Stažení se Stažení se Stažení se Stažení se 

Příloha Č. 8 - VII. (Vůz) a Princezna disků (Thothův Tarot) 
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Příloha č. 9 - schéma Keltského kříže 

10 

3 

~ 
9 

li D 6 

8 

7 

1 - původní situace, prvotní karta 2 - pozitivní či negativní vlivy 3 - hlava, 
rozum, vědomí 4 - srdce, emoce, nevědomí 5 - nedávná minulost 6 - blízká 
budoucnost 7 - tazatel, jeho přístup 8 - vnější vlivy 9 - naděje a obavy 10 -
vzdálená budoucnost, finální karta 

Příloha č. 10 - schéma Brány (již upraveno dle mého návrhu) 

2 

3 D 
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Pí'íloha č . II - 9 mečů (Tarot of the Old Pa th) 

Nlne o r swords 

Pi'íloha č. 12 - 3 disků (Tarot of the Old Pa th) 

Thrce of pentaclcs 

Pí'íloha č. 13 - 7 mečů (Tarot of the Old Pa th) 
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Pi'íloha Č. 14 . 2 holí , O - blázen, 9 holí, 10 disků , III - císai'ovna a Královna disků (Tarot of the Old Path) 

TWo o(rods 

0J ,...., 
,...., 



Pi'íloha Č. 15 - Věž, 6 pohárů a 10 pohárů (The Tarot of Prague) 

Pi-íloha Č. 16 - Královna mečů, královna pohárů a 2 holí (The Tarot of 
Prague) 
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Příloha č. 17 - XV. Ďábel (The Vampire Tarot -TVT), 3 disků (TVT), 4 holí 
(Tarot Keltských draků-TKD), XXI Svět (TVT), 2 pohárů (TKD) a Královna mečů 
(TKD) 
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Příloha č. 18 - 8 disků, IX - Poustevník a Princezna holí (Thothův Tarot) 

Pi'íloha č. 19 - fotografie výsledného obrazce techniky Kocour v botách 
(The Baroque Bohemian Cats Tarot) 
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Příloha č. 20 - XVI. - Věž (The Vampire Tarot) 

Příloha č. 21 - 9 mečů a Eso mečů (The Medieval Scapini Tarot) 
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Pí'íloha č. 22 - 2 pohárů , 8 mečů , 5 disků , 9 holí a V.- Velekněz (Thothův Tarot). 

Pí'íloha č. 23 - O -Blázen, 6 holí a III. -Císaí'ovna (Thothův tarot) . 

00 
~ 

~ 



Příloha č. 24 - Xln - Smrt, Eso pohárů, 5 pohárů, 4 pohárů a Rytíř' holí 
(Thothův Tarot) 

Příloha č. 25 - Výsledný obrazec č. 1 (Thothův Tarot) 

\ 111 

J 
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Pi'íloha Č. 26 - Výsledný obrazec Č. 2 (Thothův TaroU 

J 
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Pi-íloha Č . 27 - "Černá karta" - unikursulální hexagram (Thothův tarot) 
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