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TAROT 

INTERPRETARE CARTI 

 

Despre Tarot 

Cartile de tarot sunt 78 la numar, in diferite variante, si pictate in diferite 

moduri. Simbolismul cartilor este insa acelasi. Arcana este un cuvant care vine 

din latina, si care inseamna secret sau mister. Fiecare carte din tarot este cu alte 

cuvinte un mister care urmeaza sa fie dezvaluit de noi, prin a o interpreta. 

 

Arcanele 

 Arcana Majora 

Cartile din arcana majora semnifica mai mult decat chestii de zi cu zi. In 

aceste carti, sunt marele lectii, marele schimbari si adevarata dezvoltare a 

psihicului omului. O parte din cei care ghicesc in tarot, folosesc numai arcanele 

majore. Insa, pentru o divinatie mai precisa, este recomandabil sa folositi si 

arcanele minore. 

 Arcana Minora 

Arcana Minora, alcatuita din 56 de carti, dezvaluie pentru ghicitor intamplari 

de zi cu zi in viata omului. La randul sau, aceasta arcana, se imparte in 4 parti - 

bate, cupe, spade si pentagrame. 

 

Cruci = Bate 

Flori = Cupe 

Fluturi = Spade 

Masti = Pentagrame sau Monezi 

 

  



0 - Nebunul - The Fool 

Prima carte din Arcana Majora se numeste Nebunul, in engleza, The Fool. 

Cartea are cifra zero (0), care inseamna ca persoana actioneaza fara sa stie 

intradevar ce face. Ia o sansa, merge dupa ce-i spune intuitia, nu se uita pe unde 

calca. Persoana este ori o aventuriera ori foarte copilaroasa. Nu planifica - ci pur 

si simplu face ceva. 

Nebunul apare atunci cand cineva incepe ceva total nou in viata. Este cartea care 

apare atunci cand nu ne intereseaza parerea altora - luam riscuri, sanse, si facem 

exact cum ne zice inima. 

Ceea ce facem pare nebuneste - si uneori este - dar avem multe de invatat din 

asta. Facem ceea ce simtim ca trebuie sa facem in adancul inimii noastre, 

mergem dupa impulsul momentului si facem lucruri destul de tampite. 

Cartea inseamna de pilda o relatie noua, o mutare, o aventura, un risc. Cartea 

inseamna ca totul este nou pentru noi, deci nu facem ceea ce ne sta in fire - 

facem ceva uluitor si extravagant. Invatam ceva cu totul nou pentru noi si ne 

descurcam asa cum ne duce capul. 

Cartea poate fi buna sau rea, dar de obicei avertizeaza ca o chestie negandita 

poate aduce tot felul de probleme. Dar uneori avem noroc si putem castiga prin a 

lua sanse. 

Apare de exemplu atunci cand ne avantam intr-o calatorie de exemplu fara sa 

stim care ne este telul, cand incepem o afacere fara sa stim multe despre 

domeniu sau atunci cand nu avem bani, cand ne aruncam intr-o relatie cu cineva 

desi stim ca este o greseala si ca persoana nu ni se potriveste, sau atunci cand, 

pentru ca reusi, luam o sansa sa vedem daca tine sau nu. 

Interpretare: Cartea semnifica toate acele ocazii in care suntem spontani si 

plini de entuziasm pentru necunoscut si pentru ce este nou. 

O alta interpretare: Munca nesigura dar rentabila. Revolta impotriva ordinei 

sociale. Imaturitate. Simpatie si carisma. Talent bine folosit. Generozitate. 

Triumf in activitati artistice. 

Pozitie inversa: Insecuritate totala. Boala. Nebunie. Probleme cu prestigiul 

social. Talent mediocru. Insecuritate sexuala. 

 



1 - Magicianul - The Magician 

A doua carte din Arcana Majora se numeste Magicianul sau Magul, in engleza 

The Magician sau The Magus. 

Magicianul semnifica potentialul omului de a primi ce vrea in viata. Avem la 

indemana tot ceea ce este necesar pentru a avea totul, insa cum folosim ce avem 

este important. De asemenea avem nevoie si de niste teluri in viata, pe care le 

concretizam cu ajutorul magicianului din noi. 

Cartea semnifica manipularea celor din jur si a situatiei in sine, capacitatea de a 

sti ceea ce doresti si de-a atinge scopurile. Magicianul este un egoist, care nu se 

prea gandeste la altii si foloseste manipulatia, inteligenta si vointa pentru a-si 

atinge un anumit scop. Magicianul semnifica increderea in sine si puterea de-asi 

creea propria viata si propriul destin. 

Deasemenea, cartea este o carte a posibilitatilor. Apare atunci cand facem pe 

dracu-n patru si ne ajungem scopurile. De obicei atunci cand ne functioneaza 

creerul asa cum trebuie deoarece stim exact ce vrem si nu ne lasam batuti. 

Interpretare: Cartea semnifica smecherie, manipulare, inteligenta, diplomatie si 

incredere in sine, dar si un om manipulativ din jurul nostru de care trebuie sa ne 

ferim. 

Alta interpretare: Magicianul indica un nou inceput, sau concretizarea unui 

plan. Semnifica puterea vointei, a personalitatii, si dorinta de-a imbunatati 

situatia. Este o carte pozitiva. Anunta succes. 

Pozitie intoarsa: Caracter slab. Indecizie, lipsa de incredere in sine. Esuare in 

planuri sau ce ne-am propus. Persoana crede prea mult in magie sau in soarta. 

Persoana trebuie sa lupte pentru ca sa imbunatateasca lucrurile. Nimic nu vine 

de la sine, totul vine din efort. 

 

 

 

 

 

 



2 - Marea Preoteasa, The High Priestess 

Marea Preoteasa, the High Priestess simbolizeaza cunostinte, desteptaciune, 

intuitie, ceea ce nu se poate vedea ci numai simti, ceea ce este necunoscut si 

ascuns. 

Cartea semnifica si pasivitate, intelegera adanca, observatii, dorinta de a invata 

despre misterele lumii si a societatii. 

Cand apare Marea Preoteasa in carti, inseamna ca avem de aface acum sau in 

viitor cu o femeie misterioasa si secretoasa, care vrea sa stie multe dar care nu 

dezvaluie mai nimic. Cartea inseamna si secrete care sunt pe cale de a fi 

dezvaluite. Cartea poate insemna si interes pentru tarot sau stiintele esoterice sau 

poate fi o ghicitoare. 

De cele mai multe ori apare, ca sa ne avetizeze ca secretele noastre vor fi 

dezvaluite sau ca vom fi desconspirati de cineva. Putem sa fim desconspirati de 

o ghicitoare dar si de o persoana care se pricepe la oameni si care stie sa vada 

dedesubturile psihicului. Persoana poate fi chiar un hipnotizor. 

Interpretare: Marea Preoteasa inseamna mister si cunostinte. Ea tine secrete 

dar si stiinta si reprezinta un viitor care inca nu este dezvaluit. Cartile vor sa-ti 

folosesti intuitia. 

O alta interpretare: Creativitate, initiativa, sesibilitate artistica, toleranta, 

senzualitate. Carte foarte pozitiva pentru o femeie. 

Pozitie intoarsa: Rigiditate in gandire, Frica de pierderi economice. 

Incapacitate de-a administra bunurile economice. Lipsa de initiativa si atitudine 

rebela contra legilor sau a studiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 - Imparateasa - The Empress 

Imparateasa semnifica dagoste neconditionata, bogatie, fertilitate, progrese 

incete dar stabile si de durata, armonie si creativitate. Cartea semnifica si o 

mama, graviditate si toate femeile pline de dragoste din jurul nostru. 

Imparateasa este intotdeauna o carte pozitiva pentru ca reprezinta acele idealuri 

pe care toti le dorim - dragostea adevarata, prietenul adevarat, adevaratul 

potential al creatiei. 

Imparateasa ne ridica moralul prin capacitetea ei de a ne oferi dragoste si 

siguranta. 

Cartea apare atunci cand suntem foarte creativi si ne folosim inteligenta intr-un 

mod adecvat. Apare pentru persoane foarte creative, si este si o carte a bogatiei 

materiale. Imparateasa poate semnifica o firma sau o interprindere care merge 

foarte bine si care aduce roade. 

Imparateasa este insa si o carte care tine de colaborare si de mediul social. 

Creativitatea are legatura cu lumea sociala. 

Ce este negativ in aceasta carte este dorinta Imparatului de a o regula, lucru care 

nu este neaparat negativ. Depinde de situatie. 

Interpretare: Cartea inseamna fertilitate, bogatie, dragoste adevarata, 

creativitate. Cartea mai inseamna si generozitate la granita cu ignoranta. 

O alta interpretare: Imparateasa reprezinta latura dominanta si progresiva a 

femeilor. Reprezinta de obicei femei mature: mama, bunica, matusa etc. care 

datorita varstei sau a cunostintelor a primit un anumit loc in societate sau alta 

ierarhie. Prost aspectata, si cu carti proaste in jur, poate semnifica abandonul si 

excluderea acestor femei capabile dintr-un cerc sau sfera. Daca nu este prost 

aspectata, Imparateasa anunta control asupra situatiilor, reflexie matura asupra 

problemelor, responsabilitate si disciplina. Capacitate de a munci. Activitate. O 

carte pozitiva pentru o femeie. 

Pozitie intoarsa: Vorbe goale. Barfe. Lipsa de ambitie si chef de munca. 

Neglijenta. Pentru o mama, inseamna prea multa nevoie de a-si domina sotul sau 

copiii. Pentru o sefa, inseamna ca ea incearca sa domine prea mult angajatii. 

 



 

4 - Imparatul - The Emperor 

Imparatul semnifica autoritatile din viata noastra, acele forte care sunt in jurul 

nostru si care au puterea sa ne schimbe viata intr-un fel sau altul - in bine sau in 

rau. Imparatul semnifica de aceea putere lumeasca. Imparatul inseamna de 

obicei o putere care reprezinta un obstacol in calea noastra, adica intram intr-un 

conflict cu autoritatile. Vrem sa facem ceva, dar suntem impiedicati de o 

persoana cu autoritate si putere. Imparatul semnifica acea nevoie de a se 

subordona pentru ca asa cere situatia. 

Interpretare: Imparatul poate sa semnifice sefii nostri, oameni cu putere, 

autoritati de tot felul, un tata sau un sot, la fel ca legea si ordinea. Imparatul 

semnifica insa si rigiditate, masculinitate, capul familiei, bunicul, tala, si 

protectia care vine din partea lui. El vrea binele tuturora, dar metodele lui pot fi 

concepute ca inflexibile, rigide si conservative. 

Alta interpretare: Imparatul semnifica acei barbati care au dobandint putere in 

viata, care sunt puternici, au puterea deciziei si care au triunfat in viata. 

Imparatul reflecta deasemeni si administratie si institutiile oficiale. Imparatul 

ajuta sau incurca depinzand de cartile din jur. Mai poate insemna si barbatii din 

viata noastra: sot, tata, bunic, unchi, etc. Simtul responsabilitatii. Ajutorul sefilor 

si a autoritatilor. O carte pozitiva pentru barbati dar nu la fel de pozitiva pentru 

femei (pentru ca ar putea sa insemne ca este dominata). 

Pozitie intoarsa: Conflict cu autoritati, sotul, tatal, etc. Lista de responsabilitate. 

Promisinuni netinute. Iluzii. Lupta cu autoritatile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 - Marele Preot - The High Priest 

Marele Preot reprezinta dorinta noastra de a face parte dintr-un anumit grup, dar 

si obligatia de-a ne acomoda intr-o cultura si de-a prelua unele valori de la altii. 

Cartea reprezinta toti invatatorii din viata noastra si presiunea sociala care se 

naste atunci cand nu ne comportam conform regulilor sociale sau cele de bun 

simt. Marele Preot reprezinta morala, normele si locul fiecaruia in societate. 

Marele Preot este cu alte cuvinte puterea sociala care apare de la grupurile din 

jurul nostru. 

Interpretare: Marele Preot apare atunci cand trebuie sa inveti o lectie. Poate fi 

intr-un mod placut sau neplacut. Cineva iti arata cum trebuie sa te comporti sau 

ce este bine sa faci, desi te enerveaza sau nu iti convine absolut deloc. Marele 

Preot poate reprezenta educatia, intalnirea elevului cu institutia invatamantului. 

El reprezinta morala organizata si ideile morale care fac parte din gandirea 

omului, despre ce este bine si ce este rau. 

Alta interpretare: Proiecte mari, promisiuni mari, iluminare, sentimente de 

umanitarism si solidarism. Speranta si iluzie. Bunatate. Putere de-a convinge. 

Pozitie intoarsa: Frauda, criminalitate, fanatism. Persoana este inselata sau se 

inseala pe sine insusi. Deziluzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 - Indragostitii - The Lovers 

Indragostitii, The Lovers reprezinta dragoste si uniune dar si nevoia de a alege 

intre inima si cugetare. De cele mai multe ori, este destul de greu sa faci acest 

lucru. Cartea poate indica o decizie complicata dar si nevoia de-a gasi un 

echilibru atunci cand vointa este impartita in 2 directii diferite. 

Cand apar indragostitii, poti sa te astepti la o decizie destul de grea. Daca ai de 

gand sa mergi pe un anumit drum, un alt drum apare si iti va fi greu sa alegi, 

pentru ca le doresti pe ambele. Deasemeni - nu poti sa stii ce pierzi cand alegi o 

alternativa sau alta. Cartea anunta complicatii in alegeri si decizii. In relatii, 

cartea poate insemna o drama, deoarece a treia persoana intra intr-o relatie. Tu 

poti fi oricare din acesti trei. 

Interpretare: Cartea nu inseamna numai dragoste si frumusete asa cum ne-am 

putea astepta, ci si greutati, obstacole si incercari de tot felul si decizii foarte 

grele. 

O alta interpretare: Indragostire. Indecizie. Impreuna cu 3 de pentagrame sau 3 

de cupe, nunta sau casatorie. 

Pozitie intoarsa: Deziluzie in dragoste, singuratate, iti este greu sa gasesti o cale 

sa te reimpaci cu cineva. Decizie foarte gresita. Impreuna cu Cavalerul de 

Pentagrame, o alege proasta in dragoste, sau dragoste necorepunzatoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 - Faetonul sau Carul - The Chariot 

Faetonul apare de cele mai multe ori atunci cand simtim impotrivire din partea 

celorlalti, care deseori duce la frustrare. Frustrarea ne face nesiguri pe noi, si 

riscam sa ne comportam necumpatat sau intr-un mod impulsiv si daunator noua 

insine. 

Faetonul reprezinta capaciteatea noastra de a controla situatia in care ne aflam, 

de a pune totul in miscare dupa un timp de nesiguranta, impotrivire sau stagnare. 

Faetonul inseamna adesea un control brutal asupra situatiei sau celor din jur, dar 

poate insemna si calatorii cu masina, tren sau autobuz. Faetonul semnifica si 

victorie peste dusmani, razboi si militari. 

Interpretare: Cartea inseamna razboi si razbunare, dar si victorie sau triumf. De 

multe ori este vorba despre triumful vointei. 

O alta interpretare: Saptele in tarot inseamna de obicei perioade de schimbari 

si de triunf. Carul cu numarul 7 din Marea Arcana nu este exclus. Cartea 

inseamna o lupta care se petrece in consultant, sau consultantul duce o lupta cu 

altii, apropiati sau departati, puternici sau slabi. Cartea inseamna triunf si control 

asupra situatiei. Consultantul invinge. Dificultatile sunt depasite. Promotie la 

munca, castig in afaceri, invingerea concurentii, putere peste dusmani. 

Pozitie inversa: Confrontare, razboi, lupta. Indecizie in fata problemelor. 

Incapacitate de-a fi stapan pe sine si pe situatie. Pierdere de pozitie. Esuare in 

afaceri. Infrangere. Orgoliu si mandrie prea mare, prosteasca. Incapacitate de-a 

recunoaste ca ai nevoie de ajutor. Mare esuare daca nu actionezi acum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 - Forta - Strength in tarot 

Forta reprezinta puterea noastra de a rezista in situatii foarte grele, situatii care 

ne testeaza nervii, rabdarea si rezistenta psihologica sau mentala. Oamenii pot 

de obicei sa reziste prin cele mai cumplite situatii - foamete, lagare, catastrofe 

naturale, umilinta sau impotrivirea soartei. 

Forta reprezinta forta noastra interioara, este vorba de a ne autoeduca 

impulsivitatea si frustrarea. Forta reprezinta de aceea puterea noastra de a 

accepta ca lucrurile uneori nu sunt perfecte, ca nu primim totul gratis sau ceea ce 

vrem, si ca trebuie sa infruntam obstacole in drum spre indeplinirea telurilor. 

Faetonul reprezinta control exterior, pe cand Forta reprezinta control interior. 

Forta interioara este un lucru pe care toti, o data in viata trebuie sa o cultivam, 

nevoiti de imprejurari. 

Interpretare: Cartea inseamna forta, energie, curaj, succes prin rezistenta, 

perseverenta dar si mari incercari. 

O alta interpretare: Capacitatea de-a intampina si rezolva orice problema. 

Stralucirea personalitatii puternice. Ierarhie, directie. Bune calitati care pot fi 

folosite intr-un mod util, dar consultantul trebuie sa le foloseasca, sa se 

straduiasca un pic. 

Pozitie inversa: Exagerarii, lipsa de inteligenta. Frauda. Inselaciune. Vanzare 

frustranta. Prea multa delasare. Boala posibila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 - Eremitul - The Hermit 

Eremitul ne face pustnici, ne face sa simtim nevoia de a trai o perioada singuri 

cu gandurile noastre. Singuratatea este de cele mai multe ori aleasa de noi insusi. 

Ori simtim ca lumea din jur nu ne mai satisface, ori avem nevoie sa gandim 

profund pentru a ajunge la mari conluzii, pentru a lua mari decizii, sau pur si 

simplu pentru a ne lua timp sa intelegem ce s-a intamplat. 

Cartea semnifica uneori si singuratate pe care noi nu am ales-o singuri, dar si 

persoane filozofice, cercetatori, poeti si scriitori. 

Eremitul poate semnifica nevoia de a aprofunda intrebarile existentiale, si de a fi 

singuri in durerea noastra. Uneori, eremitul poate semnifica un profesor sau o 

carte care ne da niste sfaturi. 

Interpretare: Eremitul inseamna grija, precautie si asteptare, dar si coruptie, 

dezamagire si inselaciune. 

O alta interpretare: Trebuie sa fii prudent. Trebuie sa duci o munca serioasa de 

gandire, inainte de a lua o decizie. Bun muncitor, si o persoana care are succes 

in studii. O indreptare lenta dar sigura spre indeplinirea telurilor. 

Pozitie inversa: Cosultantul este pe punctul de-a comite o eroare desi a fost 

avertizat. Egoism, nerabdare. Etapa mai proasta, de criza. Moment prost pentru a 

lua orice fel de decizie. Consultantul nu vrea sa vada lucrurile asa cum sunt de 

fapt. Eroare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 - Roata Norocului - Wheel of Fortune 

Roata Norocului reprezinta intamplari in viata noastra care apar subit si care ne 

imbunatatesc viata. Par a fi date de sus, pentru ca prea se potrivesc cu ceea de 

care avem nevoie. 

Cand apare aceasta carte, putem sa ne asteptam la o schimbare - de obicei in 

bine, insa nu intotdeauna. 

Roata Norocului poate simboliza si fatalism, credinta in soarta si credinta intr-o 

ordine divina. De cele mai multe ori insa, deoarece noi singuri ne facem soarta, 

Roata Norocului nu este altceva decat rezultatul fericit sau nefericit a actiunilor 

noastre - un rezultat care ne poate schimba viata in mai bine sau in mai rau. 

Interpretare: Cartea aduce de obicei noroc si fericire, si o imbunatatire a 

situatiei in care ne aflam. In unele cazuri aduce o schimbare in mai rau, dar asta 

este foarte rar cazul. S-ar putea sa aduca noroc intr-un ghinion aparent. 

O alta interpretare: Noroc, noutati bune, premiu, recompensa, noroc in jocuri. 

Langa carti de cupa, noroc in dragoste. Langa o carte de pentagrame, noroc in 

bani. Langa carti de bastoane, noroc la munca. Langa carti de sabii, probabil o 

insanatosire subita. 

Pozitie inversa: Norocul poate fi doar aparent. Se poate sa fie un ghinion 

mascat. Curand incep niste timpuri mai putin norocoase. Ai grija! Incapacitate 

de-a schimba situatia in mai bine. Premii sau castiguri foarte mici. Uneori, noroc 

in tot ghinionul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 - Dreptatea - Justice in Tarot 

Dreptatea apare atunci cand luam consecintele actiunilor noastre. De cele mai 

multe ori primim ceea ce meritam. 

Cartea semnifica adevar si dreptate, dar si puterea de-a lua controlul asupra unei 

situatii nedrepte. 

Unii interpreteaza Dreptatea ca o carte in care ai de a face cu legea, politia, 

judecatoria, pe cand altii interpreteaza Dreptatea in sensul unei dreptati divine - 

karma - adica, in sensul ca mereu primim ceva negativ in urma unei fapte rele 

desi in alta forma, si ceva pozitiv pentru o fapta buna. 

Dreptatea este insa o carte care cere si seriozitate si responsabilitate. Cartea 

poate fi luata ca o amenintare, ca poti plati in modul cel mai neplacut pentru o 

fapta ilegala sau gresita. 

Interpretare: Cartea semnifica triumful dreptatii, lege, adevar, control si poate 

semnifica si unele contracte. 

O alta interpretare: Societate, pact, schimb, negociere. Solutia problemelor 

legale. Hartii care ajung cu bine. Studii care se termina cu bine. Orientare buna 

in viata. Dorinta consultantului de-a primi dreptate si dorinta de-a trai intr-o 

lume justa. Legea este de partea consultantului. 

Pozitie intoarsa: Prejudecati, nedreptati, iritabilitate. Negocierile nu merg bine 

sau nu ajung nicaieri. Solutii legale nu sunt. Nereusita in studii. Probleme cu 

hartiile. Incapacitate de-asi plati datoriile. Probleme legale grave mai ales daca 8 

de spade sau Turnul sunt prezente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 - Spanzuratul - The Hanged Man 

Spanzuratul NU este o carte pozitiva. Cartea semnifica de cele mai multe ori o 

stagnare, piedici, dezamagire, umilinta, vinovatie, sacrificii, a fi folosit de altii, 

sau a se face de ras. S-ar putea sa deveniti tap ispasitor. 

Uneori cartea inseamna ca nimic nu se intampla, ca nu merg lucrurile mai 

departe oricat am incerca si un sentiment de neajutorare cumplita. 

Spanzuratul poate insemna in cel mai rau caz, ca suntem judecati pe nedrept de 

altii si ca nu prea avem ce sa facem - nu putem schimba lumea si nici conceptiile 

oamenilor - insa, putem sa ni le schimbam pe ale noastre. Vom vedea poate 

altfel lucrurile si incet incet vom putea razbi. 

Cartea semnifica sacrificii mari si incercari groaznice, dar poate insemna si 

intuitie si inteligenta castigata prin a infrunta dificultati in viata. 

 

13 - Moartea - Death 

Moartea inseamna de cele mai multe ori un sfarsit, si o schimbare tot odata, care 

inseamna un nou inceput. Cartea semnifica de cele mai multe ori o transformare 

a gandirii sau a comportamentului. Sfarsitul aratat de aceasta arcana majora nu 

este de obicei un sfasit negativ, ci in cele mai multe cazuri, inseamna o eliberare 

si o schimbare inspre bine. 

Interpretare: Cartea apare cand ceva este pe cale sa se termine - o relatie, o 

slujba, o faza in viata. Cartea inseamna noi ganduri si invataminte, si noi 

perspective despre viata. Daca pui o intrebare si vrei un raspuns categoric - Da 

sau Nu - Moartea inseamna sigur NU. 

O alta interpretare: Schimbare mare. O situatie se termina, cu bine sau cu rau. 

Langa As de pentagrame, situatia se termina cu un castig financiar. Daca 

Moartea se afla langa Turn, atunci rezultatul este fatal si poate insemna chiar si 

moarte fizica sau o boala foarte grea. 

Pozitie intoarsa: O situatie sau problema se termina dar cu mare violenta. 

Separare. Accident grav. Moarte. Boala grea sau incurabila. Mare ghinion. 

 

 



14 - Echilibrul - Temperance 

Echilibrul semnifica nevoia de echilibru in viata. De multe ori suntem nevoiti sa 

facem fel de fel de compromisuri pentru a putea convietui. Cartea inseamna ca 

atingem scopurile numai partial, dar ca suntem multumiti si asa. In relatii, cartea 

inseaman ca trecem peste diferentele dintre noi si ne acceptam reciproc asa cum 

suntem. 

Interpretare: Echilibrul semnifica si generozitate, acceptanta si dorinta de-a 

evita conflicte. Pe scurt, Echilibrul inseamna cautarea unui sens a echilibrului 

prin a compensa ceva bun cu ceva rau. Cartea poate insemna si economie, 

acomodare si grija. 

O alta interpretare: Maturitate, incredere in sine, solidaritate, umanism. Ajutor 

de la prieteni la timpul cuvenit. 

Pozitie intoarsa: Imaturitate, neincredere in sine. Fanatism politic. Scepticism. 

Dezechilibru mental. Obsesii. Ajutor neprielnic care mai mult te incurca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 - Diavolul - The Devil 

Diavolul inseamna ca intalnim o tentatie in calea noastra, sau ca suntem ispititi. 

Nu mai gandim si simtim si actionam gresit. Gandim si facem lucruri gresite, 

lucruri care nu ne sta in fire, si lucruri care mai devreme sau mai tarziu ne vor 

costa scump. 

Cartea poate insemna o dependenta - de bani, alcool, droguri, medicamente, sex, 

sau impulsuri de agresivitate necontrolabila. Suntem sclavii acestor impulsuri, 

reflexe si slabiciuni, si ne simtim neajutorati. 

Diavolul inseamna si egoism, zgarcenie, manipulatie, barfe, minciuni, ura, 

dorinta de a distruge, gelozie, invidie, etc. Daca cartea este in pozitia oamenilor 

din jurul tau sau mediul inconjurator, asta inseamna ca cineva iti vrea raul. Daca 

Diavolul te reprezinta pe tine, inseamna ca esti influentat de forte deosebit de 

negative. Uneori cartea poate simboliza o dependenta sentimentala de cineva 

care nu ne iubeste sau care ne injoseste in ultimul hal. 

Interpretare: Cartea poate insemna uneori rautate, ura, viclenie, violenta si 

situatii care ne pune viata in joc intr-un mod sau altul dar si incercari 

extraordinare de-a depasi situatii negative. De multe ori apare atunci cand te 

simti neputincios in fata unei situatii sau unui om care are putere peste tine sau 

care a castigat. 

O alta interpretare: Tendenta de a se ocupa cu stiintele oculte, in special cu 

vrajitorii si farmece. Ambitie periculoasa. Sexualitate exagerata si bolnava. 

Infectie in organele sexuale. Materialism. Incapacitate de-a renunta la ce 

posedezi - bani, un lucru sau o persoana. 

Pozitie inversa: Superstitie. Sentiment de persecutie. Constiinta incarcata. 

Tentatie de a face lucruri ilegale. Fanatism religios sau spiritual. Consultantul 

poate sa sufere in scurt timp de niste fenomene paranormale. Impotenta. Mizerie 

economica sau morala. 

 

 

 

 

 



16 - Turnul - The Tower 

Turnul simbolizeaza evenimente catastrofale in viata noastra - atunci cand ne 

pierdem banii, casa, siguranta, munca, sau pe cineva apropiat. Evenimentele 

sunt destul de repezi - si nu intotdeauna realizam ce s-a intamplat chiar atunci. 

Cartea inseamna de cele mai multe ori o trauma psihologica, dar uneori poate 

insemna o schimbare radicala in viata noastra care, desi aleasa de noi - poate fi 

gresita, sau poate duce la mari pierderi. 

Turnul poate insemna si realizarea unor lucruri, care ne fac sa schimbam directia 

vietii noastre. Ne trezim pur si simplu la realitate. Turnul este de aceea de multe 

ori necesar in viata noastra - pe ruinele sale, cladim intotdeauna ceva nou. 

Cartea aduce de cele mai multe ori ruina si durere, si poate insemna accidente si 

catastrofe. Cu timpul insa, realizam, ca n-a fost totul chiar in zadar sau chiar atat 

de tragic. 

 

17 - Steaua - The Star 

Steaua apare de cele mai multe ori intr-o etalare, dupa o perioada de tristete si 

dezamagiri. Este speranta ca totul v-a fi mai bine. Deodata, vedem lumina de la 

capatul tunelului si ne facem noi vise, noi dorinte, si gasim noi inspiratii. Viata 

are din nou un sens, un scop. 

Steaua poate fi interpretata gresit de unii - ca un semn ca totul este bine din nou. 

Dar steaua nu este decat primul pas - ceva te inspira, ceva iti da speranta - 

nicidecum ca totul s-a rezolvat. Steua nu este decat o stare de imbunatatire 

psihologica dupa eruptia vulcanica a Turnului, cartea nr. 16. Dar steaua poate sa 

degenereze in Luna, cartea nr. 18, care inseamna iluzii si minciuni. 

Cartea inseamna si speranta unui viitor mai bun, dar si pierdere si sentimentul de 

abandon si de-a fi subprivilegiat. 

 

 

 

 

 



18 - Luna - The Moon 

Cartea are multe interpretari: unele bune, altele rele. Ceea ce au majoritatea 

interpretarilor in comun este ca Luna are de a face cu lumea interioara a 

consultantului. Are de a face cu fantezii, intuitie, interese si puteri oculte sau 

paranormale. Altii vad cartea ca ceva intr-un totul feminina, si Imparateasa 

impreuna cu Luna inseamna graviditate. 

Luna inseamna de cele mai multe ori ca nimic nu este ceea ce pare. Esti mintit, 

sau ideile tale depre realitate sut gresite. Poate ai incredere in oameni gresiti, 

poate esti dus in eroare. 

Interpretare: Luna semnifica si deceptie, interpretari gresite, dusmani ascunsi, 

chiar si pericol. Cartea este uneori interpretata intr-un mod mai extrem ca frica 

enorma, intuneric si groaza. Intr-un mod pozitiv, luna poate fi intepretata ca 

intuitie mare si vise cu semnificatie profunda. 

Alta interpretare: Graviditate, fertilitate, maternitate. Intuitie si imaginatie. 

Casa, mama, patria, traditiile. Succese care vin in curand: la urmatoarea 

schimbare de faza lunara. Sensibilitate pentru femei. 

Pozitie inversa: Probleme cu mentruatia. Graviditate nedorita. Instabilitate 

mentala. Alcoolism si dependenta de droguri. Halucinatii. Surprize proaste. 

Pierdere de memorie. Caracter excesiv de schimbator. 

 

19 - Soarele - The Sun 

Soarele semnifica o perioada extraordinar de buna in viata, cand toate necazurile 

dispar. Viata este armonioasa, nedreptatile din trecut sunt uitate, esti sanatos, 

iubitor si te simti bine. 

Soarele inseamna si claritate in gand si fapte. Stii exact ce trebuie facut si faci 

totul bine. 

Soarele inseamna si succes in orice domeniu, popularitate si respect de la altii. 

Pe scurt, cartea semnifica tot ce este pozitiv - fericire si noroc in bani si dragoste 

- la fel ca si multumire de sine si satisfactie. 

 

 



20 - Judecata - Judgement 

Judecata, Judgement sau Last Judgement, insemnand Judecata de apoi, 

semnifica o rafuiala - cu sine insusi, sau cu altii. Este timpul cand trebuie sa stai 

sa te gandesti la faptele tale, la ce-a fost bine si ce-a fost rau. 

Cartea poate semnifica examene si teste, in scoala vietii sau intr-un liceu sau 

facultate. 

Cartea poate insemna si o cruce de drum - cand nu stii in ce directie este mai 

bine sa o ei. Trebuie sa alegi ceva - ce este mai bine nu este mereu usor sa stii - 

dar cel mai important este sa alegi ceva. 

Interpretare: Judecata poate insemna ca a venit timpul judecatii - trebuie sa ei 

responsabilitatea si sa-ti platesti datoriile. Cartea simbolizeaza o innoire si o 

schimbare, decizii importante si rezultatul actiunilor pana acum. 

O alta interpretare: Constiinta sau dobandirea constiintei. Judecata sau critica 

din partea altora. Consultantul trebuie sa ia raspundere pentru faptele sale. A fi 

criticat de lume pentru felul in care gandesti, te imbraci sau pentru felul in care 

iti castigi existenta. Daca sunt carti bune in jur, atunci succesul este garantat, dar 

un compromis este inevitabil. Examen sau test care, daca-l clarifici, iti va da o 

pozitie mai buna. 

Pozitie intoarsa: O problema grava poate darama cam multe in viata 

consultantului, de exemplu ii da planurile peste cap si trebuie sa o ia de la 

inceput. Consultantul este obligat sa-si plateasca datoriile sau sa recunoasca ca 

este vinovat si sa ia consecintele. Examenele nu vor fi trecute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 - Lumea - The World 

Lumea este interpretata in sensul ei literal: lumea si tot ce este in ea. De obicei 

este asociata cu strainatatea, cu indeplinirea dorintelor, si cu calatoriile lungi, dar 

si cu lucrurile care au ajuns la un final. De acum in colo, totul este posibil, 

pentru ca este timpul unui nou inceput. 

Cartea apare atunci cand ai ajuns la un final. Ceva s-a implinit. Nu mai este 

nimic de facut. Apare atunci cand termini cu un proiect, atunci cand termini 

poate facultatea, atunci cand ceva, bun sau rau, s-a dus pana la capat. 

Nu este o carte mereu pozitiva, asa cum zic unii, ci poate sa se finalizeze si in 

ceva negativ. 

Cartea mai are si de aface cu calatorii lungi, peste hotare. 

Interpretare: Lumea inseamna indeplinire, sau implinire - ti-ai atins telurile sau 

ai ajuns la capatul drumului. Te simti si in sinea ta indeplinit. Daca ai pus o 

intrebare la care vrei un raspuns categoric - da sau nu - lumea inseamna cu 

siguranta - DA. Cartea poate insemna si calatorii lungi, cu avionul, o mutare in 

alt oras, dar si succes. 

O alta interpretare: Calatorie curanda. Contacte cu strainatatea. Ai urcat mai 

sus in reputatia sociala, in pozitia economica sau in profesie. O tendenta de-a 

trai in strainatate. O etapa foarte buna pentru a intreprinde noi idei, de-a face noi 

afaceri etc. pentru ca ele vor merge foarte bine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARCANA MINORA 

 

I. BATELE 

 

As de Bate 

As de bate semnifica actiuni noi, energie noua, putere noua, forta noua, 

entuziasm nou - un nou proiect sau o noua munca. Cartea poate sa insemne 

orice: o schimbare de locuinta, o noua calatorie, teluri noi sau ca o noua firma se 

infiinteaza. 

Cartea poate insemna si initiative noi, o educatie noua sau hobbies noi. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile.  

Asul semnifica inceputuri noi - ceva ce se formeaza sau se intampla. 

Cartea semnifica initiativa si descoperire, idei sau inceputuri noi. Cartea 

inseamna de multe ori ca o firma noua este etablata, sau un proiect incepe. 

Munca - O munca total noua, un proiect nou incepe, sau alte responsabilitati la 

munca. 

Dragoste - Cartea inseamna inceputul unei noi relatii - cu multa pasiune. Uneori 

cartea poate insemna i nasterea unui copil. 

Economie - Cartea inseamna ca o afacere sau o noua munca iti da bani in viitor 

sau o idee noua de pe care speri sa poti castiga. 

  



Doi de Bate - Two of Wands 

Doi de Bate indica ca ceea ce a inceput cu asul de bate acum sta pe loc, datorita 

unui factor nou, deseori neasteptat. Trebuie sa mai asteptati si asteptarea aceasta 

este destul de lunga. 

Cartea poate insemna asteptarea destul de indelungata a unei decizii sau 

greutatea de-a lua o decizie. 

Cartea poate sa insemne si o distanta care s-a creeat intre 2 persoane. In relatii, 

cartea poate insemna dezinteres si raceala. 

Doi de Bate poate indica si inplicarea puterii si a mandriei, care afecteaza 

situatia. 

Cartea inseamna in general ca iti este greu sa gasesti un drum in viata. Viata este 

trista si nimic nu te satisface. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile.  

Doi inseamna schimbari si dualitate. 

In general: Cartea semnifica lipsa de satisfactie, distanta, neliniste - dar si a se 

gandi la lucruri care se intampla altundeva, la o distanta. 

Munca - Interesul pentru a face o munca buna a scazut, din cauza 

imprejurarilor. 

Dragoste - O distanta urmata de-o raceala intre 2 parteneri. 

Bani - Banii nu vin asa de repede cum ai crezut. Un factor impiedica asta. 

 

  



Trei de Bate - Three of Wands 

Cartea semnifica calatorii planificate si expandari in toate directiile. Cartea 

inseamna si progrese, dar si planificari pentru viitor. Uneori, cartea poate 

semnifica si o asteptare, dar nu la fel de lunga ca in 2 de bate. 

Cartea inseamna succese, si planuri pentru viitor. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile. 

Trei semnifica grupuri, colaorare in grup, dar si creatie, expandari. 

In general - Cartea semnifica in general putere etablata. Cartea poate semnifica 

comert, colaborare si ajutor in afaceri. Cartea poate insemna si calatorii 

planificate sau comert international. 

Munca - Faci progrese la munca. Te poti astepta la o pozitie mai buna intr-un 

viitor destul de apropiat. Cartea poate uneori insemna ca nu esti multumit cu 

munca ta si cauti alte alternative. 

Dragoste - Tu si partenerul tau, aveti multe in comun. Va faceti planuri 

impreuna pentru viitor. 

Bani - Gasesti metode noi de-a face bani - afacerea ta expandeaza - national sau 

international. 

 

Patru de Bate - Four of Wands in Tarot 

Cartea este foarte pozitiva, insemnand scopuri atinse si o pozitie sigura in 

dragoste, munca, bani, etc. 

Cartea poate insemna celebrarea unui succes, dar si o schimbare de locuinta. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile. 

Patru semnifica stabilitate. 

In general - Cartea inseamna noroc neasteptat, bani si armonie in casa. 

Munca - La munca te poti astepta la mari succese, poate un salar mai mare sau o 

avansare. 

Dragoste - Poti sa te bucuri de relatia ta din toate punctele de vedere. 

Bani - Primesti banii pe care ii astepti sau proiectele merg foarte bine. 



Cinci de Bate - Five of Wands in Tarot 

Cartea semnifica de obicei frustrare interioara, conflict interior, de obice 

provocat de lumea din jur. Cartea poate semnifica si concurenta. Daca ei totul in 

serios, vei pierde. Mult din tot ce se intampla este mai mult sau mai putin un joc, 

pe care trebuie sa-l joci bine. Important este sa incerci sa te aliezi cu altii. 

Cartea inseamna ca ai o lupta in fata ta, si ca va trebui sa gasesti o stragegie 

buna de-a invinge. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile. 

Cifra cinci semnifica schimbari si greutati. 

In general - Cartea semnifica o lupta intre mai multe grupuri de oameni, 

conflict in joaca, minciuni, certuri. 

Munca - La munca simti ca toti iti sunt impotriva. Trebuie sa te lupti cu tine 

insuti ca sa nu-ti pierzi cumpatu. Pot aparea certuri. 

Dragoste - Dragostea nu merge asa de bine, apar conflicte si certuri intre tine si 

partener. Te simti foarte frustrat, poate ca ai rivali. 

Bani - Trebuie sa te lupti pentru a-ti putea rezolva problemele economice, dar 

lupta nu este in zad 

 

Sase de Bate - Six of Wands in Tarot 

Sase de bate inseamna o victorie - primesti respectul celor din jur, suportul 

tuturora si telurile sunt indeplinite. Intr-un conflict, iesi invingator. 

Cartea apare intr-o etalare, atunci cand ai niste greutati pe care le vei rezolva. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile. 

Cifra sase semnifica rebalansare sau restabilire a lucrurilor. 

In general - Cartea semnifica noutati bune, triumf si victorie. 

Munca - La munca, toate problemele se vor rezolva. 

Dragoste - Primesti interesul partenerului tau, esti respectat de partener, sau ai 

invins rivalii in dragoste. 

Bani - Problemele tale economice se vor rezolva. 



Sapte de Bate - Seven of Wands in Tarot 

Cartea semnifica probleme de tot felul si impotrivirea celor din jurul tau. Te 

simti uneori umilit de tot ce se intampla si trebuie sa te apari singur. Nu este 

nimeni de partea ta. 

Cartea inseamna si ca ai o putere interioara deosebit de mare si ca esti in stare sa 

clarifici orice. 

Cartea nu este atat de negativa precum pare, deoarece arata ca esti foarte 

puternic ca om si clarifici totul fara ajutor. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile.  

Cifra sapte semnifica credinta si speranta. 

In general - Cartea inseamna putere, forta si poate semnifica debate si 

negocieri, dar si concurenta. Cartea semnifica si succese in ciuda obstacolelor. 

Cartea inseamna de obicei ca, desi totul sau toti sunt impotriva ta, ai sanse mari 

de-a invinge. 

Munca - La munca te simti mereu atacat sau criticat. Daca cauti de munca, simti 

ca nu esti pe placul nimanui. Trebuie mereu sa te lupti pentru ca sa te apari. Ai 

dusmani in jur, si simti ca nimeni nu-ti vrea binele. Esti singur impotriva la mai 

multi. 

Dragoste - In dragoste, esti mereu criticat de partener si simti ca trebuie mereu 

sa te aperi. 

Bani - Ai probleme economice si trebuie sa rezolvi totul singur. Dai dovada de 

curaj si forta. 

 

  



Opt de Bate - Eight of Wands in Tarot 

Esti nelinistit, ceva important este pe cale de-a se intampla. Cartea semnifica de 

multe ori unele asteptari. 

Cartea poate semnifica si o calatorie, prieteni noi si experiente noi. Mai poate 

simboliza si o aventura pasionata, si comunicatie prin telefon, sms, email, chiar 

si tranzactii pe internet. 

Uneori, cartea reprezinta un succes rapid. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile.  

Cifra Opt semnifica perspective noi si rezultatul muncii tale. 

In general - Cartea semnifica activitate si viteza, plus multa speranta pentru ca 

un sfarsit fericit este aproape. Cartea inseamna si comunicatie peste distante, 

viteza, decizii rapide si actiuni rapide. 

Munca - In munca ta, ai de aface cu lume de pretutindeni. Se intampla multe 

lucrui, foarte rapid. Primesti mesaje importante. 

Dragoste - Comunici destul de mult cu partenerul tau si te poti si astepta la 

multa pasiune. Cartea poate insemna o aventura de-o noapte. 

Bani - Problemele financiare se vor rezolva, cat de repede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noua de Bate - Nine of Wands 

Ai ajuns destul de departe, dar mai sunt cateva probleme de rezolvat inainte de a 

ajunge la final. Te simti atacat de probleme, ti-e frica sa nu apara din senin, si 

stai la panda. 

Ai trecut prin lucruri destul de negative in viata. Acum ti-e frica de orice si esti 

foarte precaut si sceptic la orice. Nu stii in cine poti avea incredere si in cine nu 

poti avea incredere. Ai o tendinta destul de mare de-a te izola de lumea din jur. 

Cartea poate insemna si ca ai devenit cam paranoic. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile.  

Cifra Noua semnifica ganduri si lucruri aproape finalizate. 

In general - Cartea simbolizeaza putere in opozitie si curaj. Cartea mai 

inseamna si intarzieri neplacute, suspendari si o asteptare cam neplacuta. Mai 

sunt probleme care trebuie rezolvate. 

Munca - Ai trecut prin multe la munca si nu prea esti agreeat acolo. Te simti 

atacat d de toti, a inceput sa-ti fie frica si esti mereu incordat. Problemele tale 

par a nu avea rezovare. 

Dragoste - Iti este frica ca nu te mai place partenerul, ca te inseala, sau tie frica 

de ce-o sa zica el. Daca nu esti intr-o relatie, ti-e frica ca nu ai sa gasesti o 

persoana de incredere. Vezi in toti un dusman potential. 

Bani - Ai trecut prin atat de multe incat ti se pare mereu ca nu o sa-ti ajunga 

banii. Poate ca nu ti se pare intr-adevar ci asa este. Incearca sa te relaxezi ca sa 

poti sa-ti infrunti problemele si sa poti gasi o rezolvare. 

 

  



Zece de Bate - Ten of Wands 

Cartea semnifica greutati si mari responsabilitati. trudesti din greu, si nu mai stii 

pentru ce. Te afli intr-o situatie imposibila. 

Cartea poate insemna si stres din cauza muncii prea multe, dezorientare generala 

si munca grea fizica. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile.  

Cifra zece semnifica finaluri si sfarsituri. 

In general - Cartea inseamna apasare dar cartea poate insemna si noroc si 

castiguri. Cartea inseamna si probleme sentimentale, ca atunci cand te afli intr-o 

relatie imposibila. Daca cartea este plasata langa o carte pozitiva, poti sa te 

astepti la succes. 

Munca - Probleme, apasari, responsabilitati mari. Muncesti mult si nu mai ai 

timp de tine. Prea multe duci in spate. Uneori aceasta munca poate fi temporara 

si poate aduce un mare succes, alteori nu. Daca esti angajat, ti se da niste 

responsabilitati prea grele si prea mari, daca esti singur, iti e greu sa gasesti 

munca. 

Dragoste - Ai probleme in relatia in care te afli - si simti ca nu mai rezisti 

psihologic sau fizic. Esti mereu stresat si ingandurat, si nu mai stii ca mai sunt si 

alte posibilitati in viata. Poate trebuie sa ai grija de mai multi membri ai familiei, 

traiesti intr-o relatie in care esti agresat, sau ai pe cineva bolnav in jur. Dragostea 

este momentan o povara, sau nu ai timp de ea. 

Bani - Ai prea multe datorii si indatorari, si banii nu ajung niciodata, desi 

trudesti din greu. Aceasta munca poate nu este in zadar. 

 

  



Valet de Bate - Page of Wands in Tarot 

Valetul de Bate semnifica un tanar neinfricosat, caruia ii place actiunea. Este un 

entuziast, plin de viata si de buna voie si cauta mereu ceva interesant. 

Cartea inseamna de cele mai multe ori un mesaj important, sau inceputul unei 

noi aventuri amoroase. 

Cartea simbolizeaza surprize de tot felul, si noi intamplari. Acest valet aduce de 

cele mai multe ori oferte noi, destul de bune si interesante. 

Cartea inseamna ca ai sansa sa faci o aventura. Exista o posibilitate sa faci ceva 

nou si palpitant. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile.  

Valetii semnifica noutati, mesaje si stiri, dar si persoane tinere, studenti si copii. 

Valetii pot insemna si noi inceputuri. 

In general - Primesti noutati - ti se intampla ceva nou si neasteptat. Cartea poate 

insemna si un amant loial. Daca Valetul de Cupe se afla in apropiere, e poti 

astepta la un rival periculos. 

Munca - La munca iti place sa fii spontan si sa ai lucruri noi de facut mereu. Nu 

iti place monotonia sau plictiseala. Vei primi oportunitati noi, pe care le poti 

accepta, sau nu. 

Dragoste - Te poti astepta sa fii curtata de-un tanar neserios, sau de un adult 

care se comporta asa. Este foarte pasionat si te simti bine in preajma lui. 

Bani - Primesti niste oferte noi care pot sa-ti aduca bani. 

 

  



Cavalerul de Bate - Knight of Wands 

Cartea poate insemna un tanar (sub 40 de ani) care calatoreste mult si caruia ii 

place aventura. Este mereu ocupat, se ocupa de afaceri si nu ii place stagnarea. 

In dragoste si in munca isi da toata inima. 

Cartea inseamna si un om care vrea sa faca multe de-odata; uneori cartea 

inseamna nepasare, agresivitate, temperament. 

Acest cavaler poate uneori sa se dea ce nu este, poate sa te paraseasca fara 

explicatii sau sa spuna lucruri pe care nu vrei sa le auzi. Poate fi impulsiv si 

foarte neprecaut. 

Batele semnifica actiune, energie, entuziasm si puterea de-asi atinge scopurile.  

Cavalerii semnifica miscare si schimbare, ei nu stau niciodata pe loc. 

In general - Cartea inseamna o deplasare, uneori o calatorie sau o schimbare de 

locuinta. Daca cartea reprezinta un barbat, acesta este amabil si plin de initiativa. 

Munca - La munca sunt fel de fel de situatii - unele de concurenta si altele sunt 

neplacute. Ai potential mare insa si faci mereu progrese, trebuie sa te lupti, simti 

ca vrei sa invingi si faci toul ca sa fie asa. Problema este insa ca totul este o 

joaca pentru tine. Nu prea ei lucrurile in serios, si te enervezi cand ti se spune. 

Dragoste - Daca esti femeie, asteapta-te sa intalnesti un barbat mai tanar, foarte 

pasionat. Poate sa fie schimbator - ba foarte cald si amabil, ba foarte rece si 

chiar agresiv. Daca ai un partener, poti sa te astepti calatorii sau pasiune mare. 

Poate fi vorba si de mici neplaceri. 

Bani - Problemele tale economice se vor rezolva, si poti sa te astepti niste 

calatorii pentru banii astia. 

 

  



Regina de Bate - Queen of Wands 

Aceasta regina este destul de placuta la vedere. Este plina de energie, arata bine, 

si este pasionata. La munca, la fel ca si in viata privata este intreprinzatoare si 

ambitioasa si primeste de obicei ceea ce vrea. 

Semnificatie generala: Protectia teritoriului. Onoare si virtute. Uneori poate fi 

vorba de o femeie puternica din jurul tau care te poate afecta intr-un fel sau altul. 

Bine aspectata, aceasta femeie poate fi de partea ta. Prost afectata poate fi vorba 

de-o femeie de obicei mai in varsta care-si baga coada in viata ta si care poate 

chiar sa-ti faca rau. 

Dragoste: In dragoste, aceasta carte poate insemna mai multe lucruri. Daca esti 

barbat, este vorba de-o femeie care te atrage sexual si pe care doresti sa o ai. 

Daca esti femeie, te poti astepta la o rivala. 

Munca: La munca, poti sa ai de aface cu o colega sau cu o sefa, care poate fi de 

partea ta - daca esti cinstit/a si daca muncesti cum trebuie. 

Bani: Ai o fire foarte interprinzatoare, tinzi spre independenta economica. Ai 

idei noi creative si te pricepi la lucruri banesti. Uneori poate fi vorba de ajutorul 

unei femei - sefa, prietena, femeie mai in varsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regele de Bate - King of Wands 

Cand apare acest rege poti sa fii sigur/a ca vei atinge o independenta mai mare 

in ce priveste economia si munca ta. De obicei aceasta carte inseamna ca esti un 

interprinzator, care nu depinde de nimeni. Alteori cartea inseamna ca intalnesti 

un barbat care are frima lui. Acest barbat este de obicei bine aspectat si nu iti 

vrea decat binele. 

Semnificatie generala: Acest rege este de obicei o carte pozitiva care indica un 

barbat independent care poate sa-ti dea niste sfaturi bune. Cartea mai inseamna 

si adevar si independenta. 

Dragoste: Vei intalni un barbat independent, pasionat si puternic. Este de obicei 

dintr-o zodie de foc - sagetator, leu sau berbec. Se aprinde usor si la dragoste si 

la furie. Daca esti barbat, asteapta-te la un rival. Prost aspectat, acest barbat 

poate fi chiar violent si poate avea un temperament greu de suportat. 

Munca: Cartea reprezinta maturitate, puterea de-a duce proiecte pana la capat, 

sau a munci pe cont propriu. Daca esti angajat atunci poate fi vorba de-un sef 

care te poate promova sau nu, depinzand de cartile din jur. 

Bani: Esti propriul tau sef si stii sa-ti randuiesti economia asa cum trebuie. Daca 

esti angajat, atunci seful tau, la a cui firma lucrezi, iti va plati pentru munca buna 

pe care o faci. Creativitatea ta iti va fi rasplatita. 

 

  



II. CUPELE 

 

As de Cupa - Ace of Cups in Tarot 

Cartea inseamna inceputul unei noi prietenii, sau inceputul creatvitatii. Impreuna 

cu Imparateasa, cartea inseamna de obicei o graviditate. 

Emotii si sentimente armonioasa: dragoste, prietenie, bucurie, casa, familia, 

celebratie, abundenta si spiritualitate. Receptivitate, intuitie, capacitate de-a 

interprinde relatii armonioase, fertilitate, maternitate, capacitatea de-a avea grija 

de cineva, fericire, talent artistic si introspectiv. 

Cartea semnifica fericirea si pacea interioara. Poate indica o noua relatie, 

initierea unui nou sentiment, frumusetea si imaginatia creativa. Poate indica 

consolidarea unei relatii cu o persoana pe care deja o cunosti. 

Cupele semnifica sentimente, dragoste, vise si visiuni. Asii semnifica inceputuri 

noi. 

In general - Cartea semnifica dragostea adevarata - ea simbolizeaza noroc si 

abundenta, fertilitate si crestere. 

Munca - La munca totul este mai frumos si mai bine. Colegii de munca te plac. 

Intalnesti oameni noi prin munca. Esti o persoana creativa si imaginatia ta nu 

cunoaste limite. 

Dragoste - Curand vei intalni o persoana de sex opus care-ti va naste 

sentimentul de dragoste. 

Bani - Economia ta este afectata in mod direct de relatiile pe care le interprinzi 

cu ceilalti. Poate intalnesti pe cineva care te poate ajuta. Relatia pe care o ai cu 

persoana respectiva este placuta si in tine se nasc sentimente. 

 

 
  



Doi de Cupe - Two of Cups in Tarot 

Cartea inseamna o intalnire armonioasa cu o alta persoana. In munca, inseamna 

ca muncesti cu cineva cu care te intelegi foarte bine. In dragoste, inseamna ca ai 

o intalnire, un date. In bani, inseamna negocieri bune sau ca ai sa cazi de comun 

acord cu altcineva. 

Cartea inseamna fel de fel de aliante care implica prietenie sincera si sentimente. 

La fel, poate insemna un compromis si o reluare a unei relatii. 

Uneori poate sa insemne pur si simplu o discutie, ca ai sa te intalnesti cu cineva 

si discutati sincer. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni. 

Cifra doi semnifica dualitatea. 

In general: Doi de Cupe semnifica dragostea si pasiunea, dar si unitatea si 

prietenia. 

Munca: Vei avea o discutie intre patru ochi cu un coleg de munca, un client sau 

cu seful. Mai exista si sansa sa intalnesti pe cineva la munca, cu care sa dezvolti 

o relatie privata de dragoste sau prietenie. 

Bani: Discuti cu cineva o chestie relatata la bani. Cartea poate sa insemne si un 

companion in afaceri. 

 

  



Trei de Cupe - Three of Cups in Tarot 

Tre de cupe semnifica celebratii si distractii, dar si toate victoriile pe plan 

emotiv. Cartea poate insemna si un grup constituit din cel putin 3 persoane care 

se simt bine impreuna pentru ca au ceva in comun. 

Cartea inseamna ca nevoile sunt satisfacute, dorintele indeplinite, fericire si 

succes. Uneori cartea poate semnifica nasterea unui copil sau chiar o cununie. 

In general - Cartea inseamna ca ceva s-a indeplinit si ca acum esti fericit de 

succesul sau/si norocul pe care l-ai avut. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Cifra trei inseamna un grup de oameni sau colaborare in grup. 

Munca - La munca te simti foarte bine cu colegii tai. Atmosfera este plina de 

bucurie, este o atmosfera chiar festiva. Esti multumit de tot. 

Dragoste - Intalnesti pe cineva la o petrecere - daca ai deja un partener, relatia 

devine publica, va casatoriti sau va distrati impreuna. 

Bani - A mers totul asa cum trebuie cand este vorba de bani. Ai pimit totul 

destul de usor, asa cum ti-ai dorit tu. Poti acum sa te distrezi, deoarece nu ai nici 

o greutate. 

 

  



Patru de Cupe - Four of Cups in Tarot 

Patru de cupe inseamna ca te-ai plictisit de tot. Nu mai vezi nimic in viata care 

te poate satisface. Chiar de ai probleme, ti se pare totul ori imposibil ori nu 

indeajuns de bun pentru tine. Multe oportunitati pot aparea in calea ta, dar tu nu 

vrei sa stii de nimic. 

Esti plictisit, esti trist, vrei sa fii singur. Ai vise despre o alta viata, altundeva, cu 

alti oameni. Uneori cartea poate insemna mahmureala de-a 2-a zi dupa o 

distractie. 

In general - Cartea inseamna ca esti plictisit de toti si ca vrei sa te retragi in 

singuratate, pentru a putea trece peste aceasta stare si pentru a putea gasi un rost 

cu viata pe care-o traiesti sau o inspiratie noua. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Cifra patru inseamna stabilitate dar si rigiditate. 

Munca - La munca nu-ti mai place nimic. Poate ai avut niste dorinte dar nu s-au 

indeplinit asa cum ai fi vrut tu, si esti obosit de tot - si dezamagit. Nu ai mai vrea 

sa fii acolo, dar parca nici chef sa gasesti altceva mai bun care te poate inspira 

nu ai. Daca esti somer, vei ramane asa inca o perioada de timp. Sperantele ca vei 

primi o slujba, pe care de fapt nu ai primit-o, te-au stors de energie si nu mai ai 

chef de absolut nimic. Ai nevoie de forte noi, asa ca este mai bine sa te ohidnesti 

un pic. 

Dragoste - Partenerul tau nu este asa cum ai sperat sa fie. Daca esti singur, 

atunci ai sperat sa te astepte o aventura dupa colt, sau ai sperat la atentia cuiva, 

dar nu s-a intamplat. Te-ai saturat de tot, esti dezamagit si nu mai ai chef de 

nimic. Daca ai un partener de viata, atunci micile probleme intre voi, te face sa 

vrei altceva, mai bun - nu simti ca exista acel magnetism si acea dragoste intre 

voi cum a fost la inceput. 

Bani - Ai incercat cam totul in domeniul banilor. Ai crezut ca un proiect iti va 

aduce roade - dar inca nimic. Te-ai saturat sa tot incerci. Ai nevoie acum de un 

timp de gandire. 

 

  



Cinci de Cupe - Five of Cups in Tarot 

Cinci de cupe este cartea regretelor. Ai avut parte de-o pierdere, si acum regreti 

totul, pentru ca simti ca ai pierdut mai mult de cat era necesar sa pierzi. 

Nu vezi nimic pozitiv in situatia in care te afli. Te intrebi chiar ce rost are totul, 

ce rost a avut totul - si nu vezi ce ai invatat din experienta sau ce ti-a mai ramas. 

In general - Cartea inseamna regrete, durere, suferinta si o stare in general de 

depresie din cauza unor pierderi materiale sau din cauza unei separari. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Cifra cinci inseamna independenta si schimbare. 

Munca - Ai pierdut munca sau ai fost tratat in asa fel incat toate sperantele ca 

devine mai bine totul in viitor s-au spulberat. Daca esti somer asteapta-te ca 

toate eforturile sa primesti acea munca s-au aratat a fi in zadar. Regreti amarnic 

ca nu a fost totul altfel. 

Dragoste - Partenerul te-a parasit, si ti-a luat cu plecarea lui toata speranta ca 

dragostea dintre voi a insemnat ceva. Cartea poate insemna si tulburari in relatia 

cu partenerul la fel ca si amaraciune in relatia cu el/ea. 

Bani - Ai facut multe ca sa castigi bani, dar cat ai castigat atat ai si dat. Datoriile 

sunt mai mari decat ai crezut, sau poate castigul nu a fost la fel de mare cum ai 

crezut. Simti ca ai pierdut si esti deprimat, trist si regreti ca te-au mintit altii sau 

ca te-ai mintit pe tine insuti. 

  



Sase de Cupe - Six of Cups in Tarot 

Sase de cupe semnifica copilaria, amintirile din trecut, naivitatea si nostalgia. 

Bucuria poate fi intensa, dar nu vine din prezent ci din amintiri. 

Uneori cartea inseamna ca o situatie din trecut se reactualizeaza acum. Poate 

insemna si reuniuni cu persoane din trecut. 

In general - Cartea inseamna bucurie si fericire care vine din trecut si timpurile 

vechi - copilaria, actiuni sau situatii din trecut, vechi romante, sau vechi victorii. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Cifra sase inseamna echilibru si a pune din nou lucrurile in ordinea initiala. 

Munca - La munca iti amintesti de victoriile din trecut. Situatia acum poate nu 

este cea mai buna - insa prin a-ti aminti de vechile victorii, poti sa echilibrezi 

starea de spirit pe care o ai acolo. Iti dai seama ca totul poate fi mai bine. O alta 

interpretare ar fi ca te intalnesti cu un vechi coleg de munca. 

Dragoste - Ei contact din nou cu un prieten sau cu un amant din trecut. Va 

amintiti impreuna de vechile timpuri. 

Bani - Finantele sunt afectate de trecut. Pot aparea bani pe care trebuia sa-i 

primesti de mult, sau poate ca primesti bani de la o cunostinta veche. Cartea 

poate insemna ca o chestie din trecut se repeta. In cazut acesta trebuie sa-ti 

amintesti cum ai scapat de problema in trecut sau cum poti gasi o solutie la 

problema, care sa evite consecintele din trecut. 

 

  



Sapte de Cupe - Seven of Cups in Tarot 

Sapte de cupe semnifica o perioada creativa din viata omului, presarata cu 

viziuni, vise, sperante - unele realistice, altele nu. 

Cartea apare atunci cand nu stii ce sa crezi despre tine, altii, sau situatia in care 

te afli - si care te faci sa eziti. Nu stii ce decizie sa ei, pentru ca esti confuzi si nu 

stii ce-ti poate aduce clipa viitoare. 

Cartea mai poate insemna si dependenta de droguri, medicamente sau alcool, 

sau starea pe care astea ti-o provoaca. 

In general - Cartea simbolizeaza nesiguranta, iluzii, betie sau o fantezie bogata 

in care orice se poate intampla. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Cifra sapte inseamna speranta si credinta. 

Munca - Esti dezorientat la munca. Nu stii ce-ti aduce ziua de maine. Situatia in 

care te afli este ciudata si nu mai stii ce sa crezi sau pe cine sa crezi. Nu esti in 

putere sa alegi deoarece nu intelegi realitatea corect. S-ar putea ca visele tale sa 

fie prea marete. 

Dragoste - Doresti dragoste in viata si visezi la partenerul perfect daca esti 

singur. Intr-o relatie, cartea poate insemna si idealizarea partenerului si-o 

dragoste ca in filme, insa si nesiguranta si minciuni in relatii, ceea ce este de 

cele mai multe ori cazul. 

Bani - Astepti o decizie importanta, sau ai vise prea inalte cand este vorba 

despre bani. Esti confuz, si nu stii cati bani trebuie sa intri si nici cati trebuie sa 

platesti. Iti cheltui banii pe droguri sau alcool, asa ca nu te gandesti la ziua de 

maine sau la urmatoarea luna din an. Cartea poate sa insemne si creativitate care 

poate fi rasplatita in viitor. 

 

  



Opt de Cupe - Eight of Cups in Tarot 

Cartea inseamna de cele mai multe ori o decizie de-a lasa ceva la spate, o 

situatie neplacuta sau o neintelegere si in acelasi timp de-a gasi alte solutii si alte 

orizonturi.Cartea mai poate insemna si ca pleci de undeva, de exemplu dintr-o 

relatie. Ai facut tot ce ai putut, mai mult nu se poate face, asa ca, vrei nu vrei, 

realizezi ca trebuie sa pleci si ca mai bine nu are cum sa fie. 

Cartea mai poate semnifica si ca dai la o parte unele vise sau sperante, pentru ca 

s-au aratat a fi nerealiste sau imposibil de atins. 

In general - Cartea inseamna ca un lucru pe care l-ai crezut important, are 

consecinte minore asa ca nu iti mai pasa de el. Cartea poate insemna si o decizie 

curajoaza de-a parasi trecutul si de-a privi spre viitor cu alte ganduri si cu mai 

multa siguanta de sine. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Cifra opt inseamna perspective noi dar si rezultatul muncii noastre. 

Munca - La munca ai avut niste sperante sau ai vrut sa faci ceva, care ai crezut 

ca este in binele tau sau a colectivului. Ti-ai dat seama ca nu merge asa cum ai 

crezut tu, si lasi totul balta. La fel, un proiect sau un tel nu este posibil, asa ca 

lasi totul la o parte si cauti alte idei. 

Dragoste - Relatia nu este asa de buna, sunt certuri, minciuni sau alte probleme, 

asa ca incerci sa treci peste astea - ori stai, ori pleci - dar nu te mai intereseaza 

micile sau marile problemele. Uneori cartea inseamna ca-ti dai seama ca nu are 

rost sa mai fii suparat pe partener si lasi cearta si acuzatiile la o parte, pentru a 

putea creea armonia pe care o vrei in relatie. 

Bani - Ai avut niste planuri economice dar nu a mers asa cum ai dorit tu. Cauti 

alte modalitati de-ati imbunatati economia, sau pur si simplu - totul a luat un alt 

curs si situatia nu mai este actuala. 

 

  



Noua de Cupe - Nine of Cups in Tarot 

Noua de Cupe este cartea sperantelor indeplinite. Aceasta carte anunta, ca fara 

multa munca sau mult chin, totul se rezolva in binele tau. Iti atingi telurile si 

dorintele ti se indeplinesc, indiferent de intrebarea pe care o pui sau domeniu. 

Totul merge bine si primesti totul usor. 

Uneori cartea poate insemna si lucrurile bune in viata - o perioada de lenevie, 

confort, multa mancare si putina activitate, ceea ce nu este mereu indicat pentru 

nimeni. 

Interpretarea traditionala a cartii este de obicei "cartea dorintelor" pentru ca 9 de 

cupe inseamna ca ai tot ce-ti trebuie si ca viitorul iti este asigurat - mai ales cand 

este vorba de starea ta materiala. Nu duci lipsa de absolut nimic si traiesti bine. 

Banii vin usor si poti sa-i cheltui cum vrei. Viata este confortabila si poti sa-ti 

oferi luxul de-a lenevi fara sa muncesti. 

In general - Carte inseamna satisfatie si armonie, victorie si succes. Multumire 

de sine si de viata ta este indicata tot de aceasta carte. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Cifra noua simbolizeaza lucruri aproape indeplinite sau aproape finalizate - sau 

aproape perfect. 

Munca - La munca totul merge struna. Nu ai de ce sa-ti pese, pentru ca munca 

prea multa nu este, colegii sunt buni, atmosfera este placuta si telurile se 

indeplinesc usor. 

Dragoste - Dragostea merge asa cum ai visat. Intalnesti pe cineva dupa colt si 

simti ca este alesul inimii tale. Interesul este reciproc si esti satisfacut de norocul 

pe care l-ai avut. Daca esti intr-o relatie, atunci vei primi exact ceea ce-ti doresti 

de la partener. 

Bani - Banii vin cu usurinta si totul merge asa cum ti-ai dorit tu. Poti sa te 

bucuri de-o perioada bogata din viata ta - in care nu duci lipsa de absolut nimic. 

Eventuale probleme se rezolva mai bine decat ai crezut si toate grijile dispar. 

 

  



Zece de Cupe - Ten of Cups in Tarot 

Zece de Cupe este una dintre cele mai pozitive carti din tarot. Cartea semnifica 

bucurie, bogatie, fericire, dragoste perfecta, respect, relatii armonioase si zile 

bune in general. 

Aceasta carte se numeste de multe ori si "cartea familiei" si poate insemna o 

viata de familie perfecta. Poti avea incredere acum ca familia iti doreste binele si 

te ajuta in modul in care trebuie. 

In general - Cartea inseamna prietenie si dragoste perfecta. Cartea inseamna si 

ca cineva are grija sa ai ce-ti trebuie si sa-ti fie bine. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si 

viziuni. Cifra zece simbolizeaza finalizare, perfectiune si sfarsitul unei faze. 

Munca - La munca te poti bucura de respectul colegilor si a sefilor si de multa 

armonie. Crezi nu crezi, te vei simti foarte bine. Planurile merg mai bine decat te 

astepti. Primesti suportul celor din jur. 

Dragoste - Daca te afli intr-o relatie, atunci cartea inseamna ca relatia ta se 

stabilizeaza, si poate fi vorba de casatorie. Daca esti singur, atunci poti sa 

intalnesti oricand pe cineva. 

Bani - Telurile financiare se indeplinesc cu usurinta. Esti bogat din multe puncte 

de vedere. 

 

  



Valet de Cupe - Page of Cups in Tarot 

Valetul de Cupe semnifica un tanar sau un copil cu multa imaginatie, sensibil, 

creativ si poetic. Acest valet este un idealist, care crede intr-o lume mai 

romantica si mai bune, si poate fi adesea usor de ranit. Are vise vivide, viseaza 

cu ochii deschisi. 

Desi ar dori ca lumea sa arate altfel, face compromise cu lumea din jur, pentru 

ca totul sa fie mai bine. 

Cartea poate insemna ca te indragostesti, sau poate semnifica primii pasi pe 

care-i faci intr-o noua relatie. Uneori, cartea mai inseamna si o comunicatie buna 

cu cei din jur, la fel ca si noutati bune si posibilitati creative. 

Cartea mai inseamna si studii ori dorinta de-a studia. 

In general - Cartea inseamna un tanar visator caruia ii place sa studieze. Cartea 

mai poate insemna si noutati bune. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Valetii simbolizeaza noutati, mesaje si persoane tinere - studenti sau copii de 

ambele sexe. Cartea mai inseamna si inceputuri noi intr-un domeniu sentimental 

sau creativ (cupe), munca (bate), claritate mentala (spade) sau economic 

(pentagrame). 

Munca - La munca esti vazut bine, ca o persoana creativa si placuta, care evita 

certuri si barfe, dar care totusi poate fi cam naiv. Poti primi multumirile sincere 

ale altora, sau urari de bine. 

Dragoste - Te afli in stadiu de inceput a unei relatii. Esti indragostit si visator. 

Daca esti intr-o relatie, puteti avea discutii pe tema unui copil. 

Bani - Folosesti creativitatea in interprinderile financiare, dar sincer, nu te prea 

intereseaza in mod special banii. 

 

  



Cavaler de Cupe - Knight of Cups 

Cavalerul de Cupe simbolizeaza un barbat tanar matur, pana in 35-40 de ani. 

Este placut si la ochi si la vorba, si poate fi un mare curtezant. Are o inima mare 

si este comunicativ. 

Cartea poate insemna pentru o femeie ca cineva ii face curte,dar mai poate 

insemna si ca consultantul sau consultanta este in cautare de prieteni sau aliante. 

Cartea poate insemna si noutati bune de la un amant, sau propunerea sa mergeti 

la un date care vine de la o persoana de sex opus. Cartea inseamna si dragoste, a 

avea sentimente pentru cineva. 

Cartea mai inseamna si avansuri in zona relatiilor si a comunicatiei fluide. 

In general - Cartea inseamna apropiere, a ajunge la destinatie. Cartea poate 

insemna un curtezant sau mesaje de dragoste. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Cavalerii simbolizeaza miscare si avansuri. Ei nu stau nicioadata intr-un loc. De 

aceea de multe ori valeri simbolizeaza si calatorii. 

Munca - La munca esti in cautarea aliantelor si a oamenilor care pot fi de partea 

ta. Ai nevoie de-o atmosfera mai buna la munca. De accea esti mai dragut ca de 

obicei si afectezi sau incerci sa afectezi oamenii prin a fi deosebit de dragut, 

intelegator si prietenos cu toti. Sari in ajutorul tuturor si nu te astepti la nimic in 

schimb. 

Dragoste - Esti indragostit/a de cineva sau vei fi curtat/a. Poti fi invitat/a la o 

intalnire sau o cina romantica. 

Bani - Banii nu sunt o piedica in viata ta sau o problema prea mare. De cate ori 

ai nevoie de ei, apar, pentru ca stii cum sa-i procuri. Dar banii vin la fel de 

repede cum pleaca. Nu esti genul de om care stai sa te zgarcesti sau care sa faci 

economie pentru viitor. 

 

  



Regina de Cupe - Queen of Cups 

Regina de Cupe simbolizeaza o femeie matura din apropierea consultantului sau 

o semnifica chiar pe consultanta, daca aceasta este femeie. 

Regina de Cupe este o femeie din zodie de apa - pesti, scorpion sau rac sau ale 

calitatile unei persoane de genul asta. Poate fi o prietena buna, dar poate 

semnifica si pe mama sau sefa de treaba a consultantului. Regina de Cupe este 

de obicei prea buna ca sa poata sa faca rau cuiva, dar daca este ranita poate 

incerca sa faca asta. 

Uneori, regina de cupe, poate semnifica un barbat. In acest caz inseamna ca o 

femeie are o influenta foarte mare asupra lui - mama, prietena, amanta, sotia, 

sora. 

In general - Cartea semnifica o femeie placuta, visatoare si sensibila. Ea poate 

fi o buna prietena, mama, amanta, sora sau sotie. Bine aspectata, este o femeie 

care ne poate da mult suport si multa prietenie. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Reginele simbolizeaza femeile din viata noastra sau feminitatea si calitatile 

feminine. 

Munca - La munca esti vazuta ca o persoana placuta si sensibila. Daca regina nu 

te reprezinta pe tine, atunci o prietena sau o sefa face totul ca sa-ti fie bine. 

Dragoste - Daca esti femeie aceasta femeie esti tu, sau o buna prietena, sora sau 

mama care tine mult la tine si care te ajuta si-ti da sfaturi bune. Daca esti barbat, 

cartea o reprezinta pe prietena ta, o femeie de care te simti atras intr-un mod 

special, sotia ta, sora ta, sau mama ta. 

Bani - O femeie de treaba te poate ajuta sau poate sa-ti dea niste sfaturi bune 

cand este vorba de bani. Aceasta femeie poate insemna foarte mult pentru tine si 

pentru viitorul tau financiar. Prost aspectata (atunci cand apare ca o piedica) 

aceasta femeie poate sa te influenteze negativ. 

 

  



Regele de Cupe - King of Cups 

Regele de Cupe semnifica un barbat matur, comunicativ, cu o inima mare, 

interesat de stiinta si de lectura, dar si de a provoca unele stari emotionale la cei 

din jur. Poate fi vorba de-un tata, amant, prieten sau sef pentru o femeie. Pentru 

un barbat, cartea il semnifica pe el insusi, sau pe cineva apropiat lui - un tata, 

frate sau bun prieten. 

Regele de Cupe poate semnifica si-o autoritate morala. 

In general - Cartea semnifica un barbat comunicativ, de obicei care detine o 

anumita autoritate in viata consultantului sau care este important pentru 

consultant - un tata, frate, sot, prieten bun sau un sef. 

Cupele simbolizeaza sentimente, dragoste, vise si viziuni.  

Regii simbolizeaza barbatii din viata noastra, puterea si masculinitatea. 

Munca - La munca, seful tau, sau unul dintre sefi te remarca si vrea sa te 

cunoasca mai bine. 

Dragoste - Daca esti femeie cartea il reprezinta relatia pe care o ai cu babatii din 

viata ta, ca fiind importanta - tatal, amantul, prietenul, sotul. Prost aspectat, acest 

barbat poate sa-ti faca si probleme. Daca esti barbat, atunci cartea te reprezinta 

pe tine, insemnand ca stii sa comunici intr-un mod efectiv si ca vei reusi sa 

primesti ce iti doresti in dragoste. 

Bani - Un barbat de treaba te poate ajuta sau incurca, depinzand de pozitia cartii. 

De obicei cartea este buna, semnificand ca totul se rezolva prin ajutorul unui 

barbat. 

 

  



III. SPADELE 

 

As de Spade - Ace of Spades in Tarot 

As de Spade este o carte destul de pozitiva, atunci cand ai obstacole si probleme 

de infruntat. Este pozitiva pentru ca acest as aduce victorie sigura. Cartea poate 

sa insemne si o decizie importanta, sau o schimbare de tactica. 

Cartea mai inseamna si cautarea adevarului, sau a solutiilor. 

Cartea insemna succes, chiar daca sunt obstacole. 

In general - As de Spade inseamna exagerare in totul - fie vorba de batalie si 

triumful puterii. Cartea inseamna putere foarte mare - in dragoste sau ura si 

semnifica triumful vointii si a ratiunii. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Asii semnifica inceputuri noi. 

Munca - La munca sunt obstacole, ai dusmani si greutati. Vei rezolva insa toate 

problemele datorita claritatii tale si vointei tale. Asteapta-te la o victorie sigura, 

prin increderea in tine. 

Dragoste - Asteapta-te la probleme si certuri in dragoste. S-ar putea sa-ti 

schimbi atitudinile marcant in privinta dragstei care se poate transforma in ura. 

Bani - Asteapta-te la o problema economica pe care o vei invinge - nu te lasi tu 

cu una sau doua. Vei gasi solutia perfecta, desi asta s-ar putea sa fie destul de 

neobisnuita. 

 

  



Doi de Spade - Two of Spades in Tarot 

Doi de spade inseamna ca sunt probleme nerezolvate dar neputand sa faci fata 

problemelor, preferi sa le ignori. De multe ori cartea reprezinta raceala in 

sentimente si schimbari in relatii - de la sentimente la nepasare. Nu pentru ca nu 

ar fi sentimente ci pentru ca sunt prea puternice. 

Cartea mai inseamna si ca inchizi ochii problemelor sau la ceea ce se intampla in 

jur. 

Nu este o carte nici buna si nici rea insa are un ton totusi destul de negativ. 

Inseamna ca nimic nou nu se intampla si ca nu faci nimic sa schimbi situatia 

care a aparut si in care te afli. Uneori aceasta carte apare cand pui o intrebare cu 

raspuns da sau nu. De obicei cartea inseamna nu - pentru ca intri in repaos. Nu 

poti face nici o miscare - nu din cauza ca ai fi blocat/-a ca in 8 de spade ci pentru 

ca nu poti - sentimental sau mental - sa faci fata situatiei in care te afli. 

O alta interpretare este ca ajungi dupa o lupta reprezentata de asul de spade la 

pace cu dusmanii sau cel putin la o intelegere sa va lasati unul pe celalt in pace. 

In general - Doi de spade inseamna conformitate, intelegere si pace dar si 

indecizie si nepasare. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra doi semnifica dualitate si schimbare. 

Munca - La munca nu iti amesteci sentimentele. Nu ei munca cu tine acasa. 

Daca te astepti la schimbari sau la noi proiecte - cartea anunta ca nu se intampla 

nimic deosebit. O perioada linistita dar fara evenimente incepe. Daca esti somer, 

ai sa mai fii o perioada. Oricum, nu din cauza ghinionului ci a pasivitatii tale. Te 

impaci cu situatia in care te afli, pentru a evita o eventuala dezamagire. 

Dragoste - In dragoste, cartea inseamna de obicei de-o parte nepasare si raceala, 

dar uneori si impacare de dragul pacii si armoniei in relatie si din cauza ca sa 

evitati alte conflicte. Daca esti solo si ai pe cineva in vizor, cartea inseamna ca te 

impaci cu singuratatea in care te afli si nu vrei sa fii rascoliri sentimentale de 

nici un fel. Preferi asa. Daca astepti sa te sune iubitul nu se v-a inmpla. Daca 

intrebi ce simte pentru tine - inseamna ca nu-i prea pasa. 

Bani - Inchizi ochii la probleme. Nu ai puterea sa le infrunti. O alta interpretare 

este ca nu a fost totul chiar atat de grav cum ai crezut si ca te linistesti. S-ar 

putea sa ai nevoie de putin repaos. Dar in cazul in care sunt probleme cartea 

inseamna indecizie. 



Trei de Spade - Three of Spades in Tarot 

Trei de spade inseamna ca esti jignit sau ca esti ranit de cei din jur. Dar de obicei 

ca esti parasit sau inselat - mai ales in relatiile cu cei la care tii. 

Cartea semnifica si mare suparare, lacrimi si durere interioara. De obicei esti 

luat prin surprindere si esti foarte nefericit pentru ca simti ca esti tradat. 

Durerea din Trei de Spade vine mereu din afara. Nu este o depresie pur si simplu 

interioara ca in 9 de spade. 

Una din interpretarile clasice este si operatie de obicei de inima. 

In general - Cartea inseamna absenta si despartire. De obicei apare la femei 

atunci cand prietenul sau sotul o paraseste, dar poate apare si in relatiile cu 

prietene si colegi de munca. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra trei semnifica un grup care contine mai mult de 2 persoane. 

Munca - La munca devii tradat de colegi, jugnit, dezamagit, mintit sau te simti 

exclus. Poate ca vei pierde munca din cauza iloialitatii altora. Daca cauti de 

munca nu o vei primi si te vei simti rau. 

Dragoste - In dragoste careta inseamna infidelitate, despartire, durere, lacrimi, 

parasire sau tradare. Cineva in jur te tradeaza si te doare foarte mult. De obicei 

apare atunci cand o a treia persoana intra in relatie si relatia se termina. 

Bani - O a treia persoana isi baga coada si ai o pierdere. Nu primesti banii pe 

care-i astepti si te doare foarte mult, pentru ca este o smecherie la mijloc. 

 

  



Patru de Spade - Four of Spades in Tarot 

Patru de Spade in interpretarea ei clasica inseamna boala - dar nu boala in sine - 

ci recuperarea. Inseamna spitalizare poate, dar una care duce la insanatosire. 

De cele mai multe ori este vorba despre recuperare din stres sau depresie, 

neliniste sau oboseala. 

De toate orile aceasta recuperare este necesara. Patru este gandita ca recuperarea 

care vine dupa trei de spade. 

In general - Cartea inseamna recuperare si singuratate, dar si asteptare. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra patru semnifica stabilitate si status quo. 

Munca - La munca s-ar putea sa ei o vacanta mai lunga, sau sa fii atat de obosit 

incat trebuie neaparat sa te odihnesti. Daca esti somer, poti sa te astepti la o 

someritate destul de indelungata. Daca muncesti, poti sa te astepti la o perioada 

mai linistita in care mai nimic nu se intampla sau o perioada de inactivitate din 

cauza oboselii fizice, psihice sau mentale. 

Dragoste - Ei o paza in relatie - sau in viata amoroasa in general. Daca esti solo, 

ai nevoie de somn si de odihna si nu te prea procupa sa gasesti pe cineva. Daca 

ai fost parasit, ai nevoie de o perioada de recuperare dupa trauma. 

Bani - Esti prea obosit pentru a putea sa te gandesti la economie. Este o decizie 

buna sa te odihnesti pentru ca asta-ti poate aduce mai multa limpezime in minte 

si mai multa claritate. Vei putea sa intelegi mai bine situatia ta. 

 

  



Cinci de Spade - Five of Spades in Tarot 

Cartea inseamna certuri, lupta, planuri ruinate, pierderi, durere interioara si 

infrangere. Oamenii din jur pot deveni dusmanosi fara motiv. Poti avea de aface 

cu oameni rai. 

Cartea poate insemna si un castig pe seama altora. Un castig fals. Uneori poate 

insemna furturi si necinste, dar si dezonorare. 

In general - Cartea insemna dezonorare si pierdere, dar si injosire si distrugere. 

Mai inseamna si ca esti tradat de prieteni. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra cinci semnifica schimbari si probleme cu cei din jur. 

Munca - La munca esti dezonorat si poti sa pierzi totul. Cineva sau cativa iti 

poarta pica, si nu neaparat din motive bine intemeiate. Cartea te poate semnifica 

pe tine atunci cand faci un castig necinstit. 

Dragoste - In dragoste ai rivali care fac tot posibilul sa pierzi - ai grija cu 

prietenii si oamenii care sunt draguti cu tine, pentru ca s-ar putea sa fii 

manipulat/-a. Mai poate insemna ca tu esti persoana care face asta. 

Bani - Esti dezonorat, folosit sau mintit pe planul economic, sau castigi bani in 

mod necinstit. 

 

  



Sase de Spade - Six of Spades in Tarot 

De cele mai multe ori, sase de spade semnifica o perioada linistita in viata in 

care totul merge inainte dar in care nu se intampla mare lucru la prima vedere - 

la a doua, progresele sunt foarte mari. 

Esti pe cale de-a face mari pasi inainte dar poate ca totul nu are viteza pe care o 

doresti sau poate ca nu esti constient ca faci progrese. 

In general - Cartea poate insemna o calatorie pe apa dar 6 de spade esti cartea 

stiintei, care inseamna de obicei solutii inteligente bazate pe obiectivitate sau 

stiinta practicata. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra sase semnifica echilibru restabilit. 

Munca - La munca totul se desfasoara intr-un mod foarte lent. Nu-ti dai poate 

seama ca faci progrese. Cartea apare de obicei dupa neplacerile din 5 de spade - 

si semnifica rezolvarea lor. 

Dragoste - In dragoste , dupa o perioada de neplaceri, va tarati mai mult sau mai 

putin inainte si faceti progrese. Dar totusi nu puteti vorbi de-o mare pasiune. Dar 

orizontul este mai luminos acum. 

Bani - Problemele finainciare sunt pe cale de- a se rezolva, treptat. Nu este usor, 

insa esti cel putin protejat de orice catastrofa. 

 

  



Sapte de Spade - Seven of Spades in Tarot 

Sapte de spade este cartea furturilor, inselaciunilor, minciunilor, tradarii si a 

diplomatiei. 

Poti fi tu cel care face toate astea - dar poti fi "furat" de cei din jur. Esti furat in 

alt mod - nu neaparat in modul material. Ideile, gandurile iti sunt furate si poate 

ca cineva te tradeaza totodata. 

Cinci de spade indica mai degraba un furt material decat sapte de spade, care de 

obicei inseamna manipulare, diplomatie si minciuna. 

In general - Sapte de spade inseamna necinste, minciuna si furturi. Uneori 

cartea inseamna planuri secrete pe care le tii secrete. Cartea poate inseamna un 

om siret in jurul tau care isi ascunde adevarata fata. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra sapte semnifica speranta si credinta. 

Munca - Daca te semnifica pe tine, cartea inseamna ca ai niste planuri secrete si 

ca nu iti arati adevarata fata la munca. Daca nu te semnifica pe tine si este vorba 

de mediul inconjurator, cartea inseamna ca la munca esti mintit si tradat. Atentie 

la comportament si la ce spui, pentru ca cei din jur nu sunt cinstiti cu tine si ca 

urmaresc ceva. 

Dragoste - Sapte de spade in dragoste inseamna de cele mai multe ori tradare. 

Daca te semnifica pe tine, atunci cartea inseamna ca-ti minti partenerul sau ca-l 

inseli si daca il semnifica pe partener, el face asta. 

Bani - Cartea inseamna planuri secrete cum sa faci bani. Ai planuri poate sa faci 

bani necinstiti. Daca cartea apare pentru mediul inconjurator, atunci inseamna ca 

esti furat sau dus de nas in tranzactii economice. 

 

  



Opt de Spade - Eight of Spades in Tarot 

opt de spade este una dintre cartile cele mai negative din tarot pentru ca 

inseamna ca individul s-a blocat mental sau fizic si reprezinta obsesii de-o idee, 

limitare in gandire si neputinta de-a gasi o solutie pentru a scapa din 

"inchisoare". Inchisoarea poate fi casa in care locuiesti sau poti fi prizonierul 

propriei tale gandiri. Apare atunci cand te afli intr-o mare criza si ti se pare ca nu 

mai ai scapare. Daca stai sa te relaxezi, vei gasi o solutie. Daca crezi cu hotarare 

ca nu vei gasi o solutie - atunci chiar ca nu vei gasi niciuna. 

Cartea mai poate inseamna si o situatie in care este subjugat de altii, iar tu nu 

crezi ca poti face ceva ca sa schimbi situatia. Exista o poarta printre sabii - la fel 

cum arata si imaginea - dar te-ai legat la ochi si nu o vezi. Esti daramat de 

circumstante si nu mai vezi exitul. 

In general - Cartea inseamna de cele mai multe ori mari probleme, crize, 

conflicte, obsesii, izolare si noutati proaste care te darama. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra opt semnifica perspective noi si rezultatul muncii sale. 

Munca - La munca nu te simti bine deloc. Nu esti tratat asa cum crezi tu ca 

meriti, dar nici nu poti sa-ti rezolvi situatia, si de cele mai multe ori, asta din 

cauza ca nu poti vedea nici o solutie din cauza situatiei apasatoare in care te afli. 

Daca esti somer, ai probleme secundare care te doboara si nu vezi solutii. Nu ai 

cum sa gasesti o munca atata timp cat gandesti asa. 

Dragoste - Gandesti foarte negativ. Te simti intr-o inchisoare in relatie. dar esti 

si obsedat de ea. Nu vrei sa vezi ca mai este si alta cale. Esti blocat intr-o relatie 

proasta sau daca nu ai nici o relatie, in singuratatea si izolarea in care te afli. Du 

vill inte utvidga dina horisonter. Du känner dig blockerad i en viss relation eller 

utanför en viss relation 

Bani - Nu simti ca ai cum sa-ti rezolvi problemele. Chiar daca iti vine o idee 

noua, ori o uiti ori ti se pare stupida sau imposibila. Trebuie sa mai cauti si alte 

cai. Citeste, cauta, relaxeaza-te. La orice problema este o solutie. 

 

  



Noua de Spade - Nine of Spades in Tarot 

Noua de Spade apare atunci cand esti pe cale de-a suferi o depresie. Poate fi 

vorba de PMS dar si de-o stare depresiva in care plangi, nu poti dormi si ti-e 

mila de tine insuti. Te simti o victima. Crezi ca totul s-a sfarsit. 

Noua de Spade este o carte negativa, dar nu este o durere provocata de altii - ci 

de tine insuti. Trei de spade este intr-adevar o carte in care are de ce sa dai vina 

pe altii. Insa atunci cand apare 9 de spade - inseamna ca psihic nu mai faci fata 

si pici intr-o depresie, care este de altfel trecatoare. Adu-ti aminte ce te scoate 

din depresie. Poate ai nevoie de-o iesire sau de-o experienta noua sau pur si 

simplu ai nevoie sa plangi ca sa te racoresti. 

In general - Noua de spade este o carte negativa care semnifica disperare, 

deceptie, esuare si chiar si moarte. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra noua semnifica aproape finalizat. 

Munca - Nu-ti place munca la care te afli - pici mereu in depresii pe acolo. Nu 

este vina nimanui ca este asa. Schimb-o daca te simti chiar atat de rau. Daca nu 

ai munca, depresia si neincrederea in tine pe care asta ti-o da te duce in depresii. 

Asta nu te inspira cu nimic ca sa-ti gasesti o munca pe plac. Simti mai degraba 

ca nu vei gasi nimic de munca niciodata. 

Dragoste - Esti foarte deprimata si asta-ti aduce probleme in viata ta cu 

partenerul. Nu neaparat el /ea te face sa simti asa. Esti o fire depresiva si usor de 

daramat. Se poate sa simti asa in urma unei deceptii in dragoste. Dupa nori vine 

si soare. Nu v-a dura starea asta pentru totdeauna. Daca esti solo, atunci poti sa 

ai niste sperante neindeplinite care te deprima. Nu este vina nimanui ca tu ti-ai 

facut visuri. Nu e tragedia cea mai mare asta. 

Bani - O problema financiara din care nu mai iesi te duce la depresie. Poate este 

prea multa goana dupa bani sau poate ca ai intrat din nou in problema din care ai 

crezut ca ai scapat pentru totdeauna. 

 

  



Zece de Spade - Ten of Spadesin Tarot 

Zece de Spade este o carte foarte proasta, la fel ca si Noua de spade, numai ca in 

alt mod. 

Apare atunci cand te simti calcat in picioare de altii si atunci cand te simti 

invins. Este ori rezultatul rautatii celor din jur ori rezultatul unei situatii de 

concurenta. 

Dar de cele mai multe ori este vorba de tradare si este rezultatul actiunilor celor 

din jur. 

In general - Cartea semnifica cruzime, durere, suferinta, invingere. Nu este o 

carte care este asociata cu moartea insa este asociata cu accidente, durere, mari 

pierderi si abandonare. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cifra zece semnifica finaluri. 

Munca - La munca s-ar putea sa fii dat afara. Nu e o carte pe care vrei s-o vezi 

in etalare daca te simti bine la locul de munca pe care-l ai sau cand ai nevoie de 

munca prezenta. 

Dragoste - Asteapta-te sa fii tradat si parasit. Cartea indica sfarsituri de relatie 

de cele mai multe ori. Dar nu numai o parasire sau infidelitate ca in Trei de 

Spade, ci mai rau - poti sa pierzi mai mult decat pe partener. Ceea ce se intampla 

acum a fost planificat de mai demult, dar a asteptat momentul cel mai bun 

pentru a te darama total si a facut totul cu buna credinta. La fel este cazul si cu 

prieteniile. 

Bani - Poti sa te astepti la pierdere financiara. Nu primesti banii bine meritati 

sau esuezi in planuri, poate din cauza ca cineva iti darama proiectele sau din 

cauza unui accident neasteptat in sensul unei coincidente neplacute. Poate ti se 

strica masina si nu ajungi unde trebuie sau pierzi numarul de telefon a persoanei 

cu care trebuie sa faci o afacere. Mai poate insemna si ca esti inselat in afaceri. 

 

  



Valet de Spade - Page of Spades 

Valetul de Spade semnifica in definitiile clasice un spion. Cartea inseamna si ca 

esti supus la atentia autoritatilor sau a omenilor de stat. Asa ca incearca sa fii 

cinstit si sa nu faci nimic ilegal sau imoral. 

Cartea mai inseamna si curiozitate, inteligenta si spirit de observatie - atunci 

cand stai la fel ca si baiatul din carte pregatit ca sa invingi orice problema care ar 

putea apare in drum. Desi este o carte a precautiei, nu este o carte stresanta ci 

mai degraba denota inteligenta aplicata. 

Un valet nu este insa niciodata la fel de experimentat ca un rege asa ca nu este 

chiar atat de sigur ca vei reusi sa invingi orice problema dar incerci si asta 

conteaza. 

In general - Cartea semnifica inspectie, autoritate dar si atentie si grija. Cartea 

mai inseamna si spionaj sau politie secreta. O persoana in jurul tau vrea sa afle 

prea multe si poate fi folosit totul inpotriva ta. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala. 

Valetii semnifica noutati, mesaje si stiri, dar si persoane tinere, studenti si copii. 

Valetii pot insemna si noi inceputuri. 

Munca - La munca poti sa te astepti la o inspectie. Esti interesant. Trebuie sa fii 

atent. 

Dragoste - Altceva se ascunde in spatele interesului celui care pare a te curta. 

Vrea sa afle mai mult decat e necesar asa ca fii atenta. 

Bani - Economia ta este inspectata. 

 

  



Cavalerul de Spade - Knight od Spades 

Cavalerul de spade arata ca se apropie o cearta. Individul este pus la perete si 

trebuie verbal sa se apere prin argumente, dorind sa cada cu ambele picioare pe 

pamant. cauta dreptatea sociala sau juridica de care este incercat. Cineva il face 

sa se enerveze. 

Cartea mai inseamna si nervi, stres si barfe. 

Cartea mai semnifica si un barbat tanar si inteligent pana in 30 de ani care cauta 

cearta sau care iti face probleme. 

In general - Cavalerul de spade indica putere mare, curaj si inteligenta. De cele 

mai multe ori insa cartea semnifica destructivitate, razboi, uneori chiar moarte 

daca mai sunt si alte carti care semnifica moartea in jur. Cartea semnifica uneori 

o persoana nedreapta in jur care calca pe morminte pentru a-si atinge scopurile 

si care intoarce legea in favorea sa daca poate. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Cavalerii semnifica schimbare si miscare. Nu stau niciodata pe loc. 

Munca - Situatia la munca este afectata de certuri si de barfe, chiar agresivitate. 

Vei intra in certuri cu altii pentru ca vei fi provocat. Cartea mai inseamna si 

iritatie si certuri, si lupta pentru dreptate. 

Dragoste - Cartea inseamna certuri si barfe in relatii, nervi si suparare. Ai 

dusmani in jur si nu te intelegi cu lumea. 

Bani - Simti ca ai ajuns in situatia asta din motive care tu nu ai avut cum sa le 

controlezi. Simti ca o nedreptate a avut loc si iti ceri dreptatea. Te certi de la 

bani cu cineva. 

 

  



Regina de Spade - Queen of Spades 

O femeie rece, inteligenta, competenta care a trecut prin multe. Este greu de 

impresionat si de manipulat. Poate fi vorba de-o femeie aspra si rea. De obicei 

aceasta femeie nu are nici familie si nici copii. Uneori este divortata de mult 

timp sau vaduva. 

Cartea mai poate insemna si ca ai sa inveti din experiente. Ea mai poate sa 

insemne si putere institutionala. 

Spre deosebire de alte regine, aceasta regina este mai degraba nu consoarta 

regelui ci egala lui. Are aceeasi putere, logica si competenta ca si regele de 

spade numai ca este vorba de o femeie. 

In general - Cartea semnifica o femeie singura, nefericire, sterilitate si separare. 

O femeie singura si rece, inteligenta, cu autoritate care intelege chinul si 

suferinta. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Reginele semnifica feminitate. 

Munca - Cartea poate insemna procese juridice sau munca in acest domeniu. 

Mai poate insemna si o sefa sau o autoritate cu care ai de aface prin munca sau 

cand cauti de munca. 

Dragoste - Daca esti femeie, cartea inseamna sterilitate si singuratate, uneori 

despartire. Esti rece si iti este greu sa atragi pe cineva intr-adevar in viata ta. 

Desi esti o femeie experiementata si inteligenta, iti este foarte greu sa te aproprii 

de cineva si sa exprimi caldura. Daca esti barbat si esti atras de o astfel de 

femeie, te incita poate inteligenta ei si vrei sa-i faci inima sa se topeasca, dar nu 

v-a fi usor. In final ss-ar putea sa ajungi s-o urasti. 

Bani - Ai probleme cu economia. Trebuie ori sa cauti ajutor ori sa fii foarte 

obiectiv/-a ca sa poti sa iesi din probleme. O femeie cu autoritate te va putea 

ajuta sau incurca. 

 

  



Regele de Spade - King of Spades 

Un barbat inteligent, manipulativ, la prima aparenta fara inima. 

Este de obicei vorba de-o autoritate, un avocat, politist, etc. dar poate fi vorba si 

pur si simplu de-un barbat rau care nu are nici o putere autoritara dar care este 

manipulativ si care lucreaza in interesul sau propriu. 

Este foarte greu sa te ridici la nivelul sau pentru ca acest barbat nu are scrupule, 

dar prin grija maxima si atentie vei putea sa il eviti. Asa ca poate fi vorba chiar 

si de-un hot. 

Uneori cartea inseamna hartii juridice si decizii de la autoritati. 

In general - Cartea inseamna putere si autoritate, lege militara si comandare. 

Decizia acestui rege este de cele mai multe ori finala. 

Spadele semnifica idei, ganduri, comunicatie, barfe, probleme si chiar boala.  

Regii semnifica masculinitate si putere. 

Munca - Cartea inseamna ca vei avea de-aface cu procese legale sau hartii 

legale in legatura cu munca ta. Poti sa mai insemne si ca nu vei reusi sa-ti 

imbunezi seful si ca vei avea probleme cu el. 

Dragoste - Cartea aduce raceala in dragoste. Poate ca partenerul nu te iubeste cu 

adevarat sau nu stie sa arate asta. Daca esti femeie si esti singura, cartea 

inseamna ca vei intalni un barbat rece, manipulativ si fara scrupule. Daca esti 

barbat inseamna ca nu poti sa iubesti intr-adevar pe cineva si ca niciodata nu iti 

gasesti o femeie daca nu ai ceva de castigat pe seama ei in acelasi timp. 

Bani - Ai probleme economice si nu vei putea sa iesi din ele usor pentru ca 

astepti decizii importante de la autoritati. 

 

  



IV. PENTAGRAMELE 

 

As de Pentagrame - Ace of Pentagrams in Tarot 

Cartea seminifica o imbunatatire a starii materiale din cauza unei investitii. De 

obicei cartea poate sa insemne si bani primiti sau un cadou. Mai poate insemna 

si un castig. 

Cartea poate anunta si ca iti cumperi ceva, care nu neaparat inseamna o 

investitie, ci ceva care iti da placere o perioada mai lunga, cum ar fi un televizor 

sau o masina. 

Mai semnifica si un inceput practic la fel ca si inceputul stabilitatii. 

In general - Cartea anunta o posibilitate noua, o investitie sau o imbunatatire a 

starii materiale. O noua aventura financiara. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Asii inseamna inceputuri noi. 

Munca - Cartea semnifica o noua munca care poate aduce bani sau o oferta care 

duce sau nu la o munca noua. 

Dragoste - Cartea aduce in dragoste o cumparare impreuna cu partenerul sau o 

investitie. Poate va luati o masina, o calatorie, sau o casa, sau orice alt obiect 

material. Daca esti singura o achizitie iti aduce mai multa incredere in tine si in 

starea ta interioara. 

Bani - Faci o investitie sau primesti o oferta pe care nu poti s-o refuzi. Poate 

aduce bani in viitor. Dar este mult de munca. 

 

  



Doi de Pentagrame - Two of pentagrams in Tarot 

Cartea inseama de cele mai multe ori veselie si ca ai mai multe mingi in aer. Esti 

in stare sa faci un echilibru in ceea ce priveste banii si munca la fel ca si alte 

activitati de zi cu zi. Cartea mai inseamna si schimbari la care trebuie sa te 

acomodezi. 

Doi de pentagrame este de obicei o carte buna care anunta distractie si voie 

buna. 

In general - Cartea semnifica recreatie si veselie. Mai inseamna si noutati si 

mesaje scrise, uneori chiar si probleme care vor fi rezolvate datorita flexibilitatii. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Cifra Doi semnifica schimbare si dualitate. 

Munca - Faci mai multe lucruri deodata. Poate ai munca dar mai faci si niste 

bani pe langa. In orice caz te simti bine. 

Dragoste - Cartea inseamna ca te simti bine in relatiile tale. Daca intrebi de 

partener, s-ar putea sa fie neserios insemnand ca mai are pe cineva. Daca te 

semnifica pe tine, s-ar putea sa intalnesti tu mai multe persoane o data si sa nu ei 

in serios nici o relatie cu sexul opus. Esti pus pe distractie. 

Bani - Situatia financiara nu e nici buna si nici rea, dar undeva se face un 

echilibru. 

 

  



Trei de Pentagrame - Three of Pentagrams in Tarot 

Posibilitate de-a face bani prin a-ti folosi creativitatea si cunostintele. Cladesti 

ceva trainic si de viitor. Poti avea mare succes daca ai rabdarea necesara de care 

este nevoie. Cartea inseamna si dedicatie, dar si ca munca ta este privita si 

valorata de cei din jur. 

Uneori cartea inseamna ca iti maresti competenta intr-un anumit domeniu. 

In general - Cartea simbolizeaza munca creativa care aduce recompense si 

admiratia celor din jur. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Cifra Trei semnifica colaborare in grup. 

Munca - Munca ta este este creativa. Cladesti ceva de durata. Sper ca ai sa ai de 

castigat. 

Dragoste - In dragoste ai discutii foarte practice cu partenerul sau faceti ceva 

important impreuna. Aveti un interes comun. 

Bani - Situatia financiara este asa si asa insa ai planuri mari pentru viitor. 

 

  



Patru de Pentagrame - Four of Pentagrams in Tarot 

Siguranta materiala este aproape. Este vorba in primul rand despre bani, dar 

poate fi vorba si de siguranta sentimentala. Cartea mai poate insemna ca pui 

baza prea mare pe bani si pe bunuri materiale sau ca esti prea zgarcit. Cartea mai 

poate insemna si stabilitate in tranzactii economice si contracte bune. 

Cartea are totusi o atentionare in ea: Nu trebuie sa te limitezi numai la material. 

Esti mai mult decat ceea ce ai. 

In dragoste, cartea poate insemna gelozie sau dorinta de-a tine la o persoana 

cand ar trebui sa o parasesti. In munca, cartea inseamna acelasi lucru: ca tii la o 

munca sau la o pozitie pe care de fapt ar fi cazul s-o parasesti. dar tinand la ceea 

ce ai deja iti da o senzatie de siguranta, si ti-e mai bine asa. 

Cartea poate fi negativa sau pozitiva, depinzand de situatie. 

In general - Cartea simbolizeaza bani siguri si ca tii mortis la un cadou, o 

mostenire sau la o persoana 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica. 

Cifra Patru semnifica siguranta si securitate, dar si ceea ce nu se schimba, de 

multe ori status quo. 

Munca - Munca este baza ta materiala. De acolo ai tot venitul si este de accea 

foarte iomportanta pentru tine. Dar nu mai ai si alte placeri din munca. Mereu ti-

e frica sa nu iti pierzi munca pentru ca nu stii daca mai primesti alta sau nu ai 

nici un tel, asa ca stii ce ai, dar nu si ce primesti. 

Dragoste - Cartea simbolizeaza gelozie, invidie, dorinţa de-a tine mortis la ce 

stim sau la ce avem, chiar dacă o relaţie se deteriorează. Te simti amenintat şi te 

temi sa nu pierzi persoana cu care esti acum. Patru de Pentagram poate, de 

asemenea, să insemne refuzul de a schimba obiceiurile lor şi modurile de 

gândire, un interes prea mare pentru bani. Daca esti intr-o relatie cartea 

inseamna ca faci totul ca sa pastrezi relatia pe care o ai, chiar daca nu te face mai 

fericit sau mai fericita. Daca esti singur, s-ar putea sa nu poti sa legi nici o relatie 

pentru ca esti prea rigid in gandire sau pentru ca mereu te ingrijoreaza banii si 

nu relatiile. 

Bani - Economia iti este sigura si stabila si totusi ti-e frica sa nu pierzi totul. 

Incearca sa te relaxezi. Banii nu-s totul in viata. 



Cinci de Pentagrame - Five of Pentagrams in Tarot 

Cartea inseamna de multe ori pierdere materiala, izolare de cei din jur, si uneori 

boala. Indragoste, te simti parasit, vei fi parasit sau vrei sa parasesti. 

Cartea poate inseamna si ca s-ar putea sa cauti siguranta in loc gresit sau de la o 

persoana gresita. 

Cartea mai poate insemna si ca esti prea lipsit de energie si nu ai nici o vlaga in 

tine. De acceea nu poti sa-ti imbunatesti in nici un fel viata sau situatia. 

In general - Cartea simbolizeaza probleme materiale si uneori saracie. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Cifra Cinci semnifica schimbare. 

Munca - Esti data afara de la munca sau din colectiv sau esti somer. Poate ca nu 

ai nici prea multi bani. Cartea arata de multe ori o pierdere de bani, dar nu o 

plata - mai degraba ca printr-un mod sau altul ramai fara bani - ori pentru ca se 

termina si nu mai faci altii, ori pentru ca pierzi o suma de bani sau ca banii nu-s 

indeajuns. 

Dragoste - Te simti parasit de toti. Nu crezi ca ai nici o sansa sa fii acceptat sau 

iubit. Nu stii ce sa faci ca sa gasesti un pic de caldura si de siguranta. Nu 

dispera, totul se poate schimba in bine intr-o singura clipa, asa ca nu pierde 

speranta. 

Bani - Economia iti este sigura si stabila si totusi ti-e frica sa nu pierzi totul. 

Incearca sa te relaxezi. Banii nu-s totul in viata. 

  



Sase de Pentagrame - Six of Pentagrams in Tarot 

Cartea semnifica ajutor si generozitate si apare de cele mai multe ori dupa o 

perioada in care ai probleme materiale sau de alt fel si primesti ajutor de la 

cineva. 

Cartea poate insemna si inegalitate in relatii cu altii. 

De obicei cartea apare atunci cand ai destui bani incat poti sa dai si la altii, si 

apare atunci cand ai un castig si dai la rude, la saraci sau la stat. Cartea poate 

insemna ca platesti impozit sau ca-ti platesti datoriile. 

Cartea mai poate insemna, pentru cei someri ca vor primi ajutor ori de la stat ori 

de la o persoana sau institutie generoasa. 

In general - Cartea simbolizeaza cadouri, ajutor si satisfactii si poate indica o 

perioada foarte buna din viata. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Cifra Sase semnifica echilibru restabilit. 

Munca - Primesti ajutor la munca sau sa primesti o munca. Te poti baza pe 

colegi sau prieteni, chiar daca nu crezi ca este posibil - ajutorul apare cand te 

astepti mai putin, chiar si fara sa stii. Cartea poate insemna ca tu esti cel care dai 

ajutor, ca primesti o marire de salar sau un bonus si ca poti sa dai si la altii. 

Dragoste - In relatia ta, dai si primesti. Poti primi si ajutor neasteptat de la 

cineva care te place. 

Bani - Ai bani, ajuti, platesti impozit, TVA sau esti ajutat - depinzand de 

situatie. 

 

  



Sapte de Pentagrame - Seven of Pentagrams in Tarot 

Cartea apare atunci cand avem un tel si esuam. Desi este o carte putin negativa, 

nu totul este pierdut. Nu este o pierdere totala, ci inseamna mai degraba ca 

persoana a esuat intr-o privinta, insa promite in viitor o cale mai buna si teluri 

indeplinite, dupa o perioada de gandire. 

In general - Cartea simbolizeaza in general esuare. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Cifra Sapte semnifica nesiguranta dar si lectiile vietii din care putem invata. 

Munca - La munca, s-ar putea sa nu mearga asa cum iti doresti. Poate doresti sa 

termini un proiect, sa primesti un post mai bun sau doresti o marire de salar, sau 

poate un contract sau clienti noi. Nu reusesti de data asta, dar poti invata din 

greseli. 

Dragoste - In relatia ta, oricat de bune ti-ar fi intentiile, oricat ti-ai dori un 

partener sau sa nu plece partenerul, nu v-a fi asa cum iti doresti. 

Bani - Nu vei primi suma asa mare care ti-o doresti, dar nu poti sa zici ca ai 

pierdut totul. 

Sanatate: Pentagramele mai au legatura cu sanatatea noastra fizica. Sapte de 

pentagrame inseamna ca dieta nu reuseste, sau tratamentul nu este bun. 

  



Opt de Pentagrame - Eight of Pentagrams in Tarot 

Cartea semnifica munca multa si anevoioasa care ia timp. Trebuie sa fii foarte 

atent la orice detaliu. Mai poate fi si vorba de o perioada in care inveti ceva 

avansat. Ideea este ca munca asta o faci mai mult singur, si desi esti dedicat 

muncii, poti pica in depresii si suparari din cauza izolarii. Nu ai timp - nu vrei sa 

pierzi timpul - cu alte placeri, cum ar fi dragoste si prietenii. 

Pentru cei mai multi - aceasta munca, desi ia timp si-ti taie din placeri, v-a aduce 

roade bogate in viitor. Nu este munca in zadar. 

In general - Cartea simbolizeaza munca multa si avansari la locul de munca. 

Munca aduce roade de care te poti bucura in viitor. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Cifra Opt semnifica perspective noi si rezultatul muncii tale. 

Munca - Muncesti din greu. Din munca ta, vor putea benificia si altii. Munca 

este monotona, dar ai multe de invatat din ea. Ai nevoie si de multa rabdare si 

fiind atat de dedicat muncii, gasesti aceasta rabdare. Cat de ciudat ar putea pare - 

iubesti ceea ce faci. Nu pot sa spun ca roadele muncii vor fi vazute imediat. 

Poate lua mai mult timp, dar cand vor incepe sa vina, vor veni din belsug si se 

vor mari - depinzand de cat vrei sa traiesti asa. Uneori mai trebuie si sa traiesti 

putin! 

Dragoste - Esti prea ocupat de munca ca sa poti intradevar sa te dedici unei 

relatii. Pui munca pe primul loc si daca poti, gaseste o persoana la fel ca tine! 

Daca esti intr-o relatie, atunci cartea inseamna ca relatia nu este prea romantica. 

Bani - Economia poate nu este foarte stralucita acum - dar in viitor vei primi 

recompensa muncii pe care o depui asta. Pui baza la ceva stabil si mare. 

 

  



Noua de Pentagrame - Nine of Pentagrams in Tarot 

Cartea semnifica posibilitatea de-a lua o decizie corecta si de-a lua pasii necesari 

pentru a atinge un tel. Poti sa ai satisfactia unor recompense, castiguri, surprize 

placute, si imbunatatiri in viata. 

Cartea mai inseamna si umbunatatiri materiale, dar si un gust bun, eleganta si 

studii. 

Cartea semnifica si siguranta pe sine, la fel ca si siguranta materiala. Uneori 

cartea inseamna ca primesti niste bani foarte usor, dar ca ai facut ceva ca sa-i 

primesti. Cartea aduce exact ce -ti trebuie si te poti bucura de o sanatate buna. 

In dragoste, cartea inseamna stabilitatea si incredere in sine si-n partener. Daca 

nu ai un partener, poti sa te astepti sa gasesti unul curand. Fa o impresie buna si 

totul v-a merge bine. Nu arata decat partile forte. 

In general - Cartea simbolizeaza finalizare is succes, recomense, bani care vin 

usor, mostenire sau cadiu prin testament. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Cifra Noua semnifica aproape finalizat. 

Munca -Ai gusturi bune. Ai incredere in tine si stii ca te afli in siguranta. Chiar 

si daca esti somer, nu vei avea lipsuri. Banii vin la tine usor. Daca i munca, iti 

vei cumpara ceva frumos. 

Dragoste - Daca esti intr-o relatie, se vor intampla lucruri bune care-ti vor mari 

siguranta. Nu iti este frica de singuratate si nici de-o eventuala relatie. Poti sa-i 

dai partenerului libertate totala pentru ca nu esti speriata sau speriat de o mica 

competitie. Atractia intre voi se bazeaza pe gusturi bune, interese comune si cum 

aratati pe dinafara. In general poti spune ca te simti bine in relatiile tale. 

Bani - Esti independent economic, stii care-i sursa ce-a mai buna de venit si nu 

iti faci griji. 

 

  



Zece de Pentagrame - Ten of Pentagrams in Tarot 

10 de pentagrame este o carte foarte pozitiva pentru ca prevesteste o suma mare 

si de obicei bine venita de bani, si recompensa muncii noastre. 

Cartea mai are legatura si cu averi, familie, conventie si mostenire. In dragoste 

poate insemna ca banii conteaza in relatie sau o casatorie pentru bani. 

De multe ori cartea inseamna ca primesti o suma de bani neasteptata, ca vinzi 

ceva la un pret mai mare decat te-ai asteptat sau ca un imprumut pe care l-ai dat 

vine inapoi. 

La munca, cartea inseamna un bonus sau o marire de salar. Uneori cartea indica 

pur si simplu ca vine salarul sau pensia. 

In general cartea inseamna o perioada de noroc mare in afaceri si-n finante de 

care te poti bucura din plin. 

Daca nu folosesti carti intoarse, cartea poate insemna din cand in cand si ca 

trebuie sa platesti ceva, dar mai rar. 

In general - Cartea inseamna chestii legate de familie si de casa familiei, dar si 

arhivare si castiguri economice. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Cifra Zece semnifica aproape finaluri si lucruri finalizate sau incheiate. 

Munca - Cartea inseamna ca primesti salarul sau iti vinzi marfa. 

Dragoste - Cartea inseamna ca banii sunt importanti in relatia voastra, dar 

uneori si ca faceti niste bani impreuna sau ca primiti o mostenire. 

Bani - Asteapta-te sa primesti niste bani curad - poate fi salarul sau banii de al o 

vanzare, sau pur si simplu niste bani de undeva neasteptati. 

 

  



Valet de Pentagrame - Page of Pentagrams in Tarot 

Cartea inseamna de cele mai multe o mica imbunatarire economica cand este 

vorba despre bani - de multe ori niste bani nesemnificativi. 

In general cartea inseamna ca inveti ceva nou, dar care este practic. Cartea poate 

insemna ca mergi la un curs, dar poti invata si singur, nu neaparat printr-o 

educatie formala. Iti place sa stii lucruri practice si inveti facand. 

In general - Cartea semnifica studii si scoala, ambitie si succes in studii sau 

cariera, dar si materialism si calitati de conducator. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.simbolizeaza 

noutati, mesaje si persoane tinere - studenti sau copii de ambele sexe. Cartea mai 

inseamna si inceputuri noi intr-un domeniu sentimental sau creativ (cupe), 

munca (bate), claritate mentala (spade) sau economic (pentagrame). 

Munca - Cartea inseamna o initiere intr-o meserie noua care inca nu aduce mari 

recompense materiale, dar inceputul este promitator. 

Dragoste -Vezi dragostea ca ceva care trebuie invatat si studiat, si dai 

importanta tuturor detaliilor. Vrei sa stii mai multe despre partener, ce-i place, 

ce nu-i place. Daca esti singur, cartea inseamna ca vei merge la un curs si cine 

stie, poate ca vei intalni pe cineva. In unele interpretari, Valetul de Pentagrame 

impreuna cu Imparateasa inseamna graviditate sau un copil. 

Bani - Faci castiguri mici. Mai ai de invatat pana avansezi. Esti de abia la 

inceput. 

 

  



Cavaler de Pentagrame - Knight of Pentagrams in Tarot 

Un tânăr sensibil, practic, pe care poti sa-ti poi baza, dar el poate fi, de 

asemenea, lacom şi prea interesat de bani. 

Ca situaţie, cartea ar putea însemna o calatorie legate de economie sau de afaceri 

sau de a face o îmbunătăţire economică. 

Cartea mai poate insemna a obţine ceea ce-ti doresti, fără a fi conştient de faptul 

că ai luptat cu adevarat pentru a ajunge sa obtii lucrul respectiv. 

Cartea mai inseamna si ca ai o reputatie de-a fi inflexibil, un perfectionist, de 

care mai toti se plictisesc. C 

artea mai inseamna ca ai un scop financiar pe care vrei sa-l atingi si ca esti in 

stare sa muncesti mult pentru asta. 

In general - Cartea semnifica o persoană responsabilă de incredere, munca 

multa si perseverenta. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica. Cavalerul 

simbolizeaza schimbare si avans. Cavalerii sunt mereu in miscare. 

Munca - La munca ai un singur tel: Sa faci tot ce-ti sta in putere ca sa atingi 

scopul companiei pentru care lucrezi. Cartea este buna si pentru somerii care vor 

reusi sa se faca placuti si sa de-a impresia ca sunt oameni de incredere. 

Dragoste - Cartea inseamna daca esti intr-o relatie ca relatia este destul de 

monotona, poate pentru ca o bazati foarte mult pe scopuri materiale comune. 

Relatia nu este intr-adevar calda. Poate ca nici nu aveti prea multa incredere 

unul in celalalt, dar puteti sa v-o asigurati foarte rapid. Daca esti singur, atunci 

vei avea sansa de-a intalni o persoana sincera si stabila dar foarte muncitoare. 

Asteapta-te sa puna mereu munca pe primul loc. 

Bani - Esti pe drumul cel bun pentru ca esti motivat/-a si serios/serioasa si 

telurile materiale vor fi realizate. 

 

  



Regina de Pentagrame - Queen of Pentagrams in Tarot 

Cartea semnifica o femeie matura, generoasa, care are o inima buna dar care este 

practica. Ea te poate ajuta nu numai moral ci poate face ceva pentru tine. 

Aceasta femeie este competenta material, ii place luxul si banii la fel ca si 

mancarea buna. Este in stare sa adune si sa faca bani, dar nu prea ajunge sa 

stranga averi pentru ca ori da banii cuiva, ori isi cumpara ceva frumos. Oricum, 

este o femeie pe care te poti baza, si care niciodata nu zice nu cand ai nevoie de-

un ajutor cat de mic. 

Aceasta femeie, desi atat de buna si generoasa, nu este mereu apreciata la 

adevarata ei valoare. Ea lucreaza de cele mai multe ori ca ingrijitoare pentru ca ii 

place sa ajute si sa aiba grija de altii. 

In general - Cartea semnifica o femeie de treaba, mamoasa. Mai inseamna si 

sanatate, siguranta, generozitate si ajutor. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Reginele simbolizeaza femeile din viata noastra sau feminitatea si calitatile 

feminine. 

Munca - Daca cartea te semnifica pe tine, inseamna ca esti o persoana practica, 

generoasa, dar si competenta economic. Esti creativa si poti mereu sa gasesti 

ceva din care poti sa scoti un ban. Munca care ti se potriveste este in domeniu 

medical sau social - pentru ca-ti place sa ingrijesti de altii. 

Dragoste - Cartea, cand apare pentru un barbat, inseamna ca el este influentat de 

o femeie - mama sa, sau sotia. In unele interpretari, cand apare cartea aceasta 

pentru un barbat, cartea inseamna ca el este insurat. Daca esti femeie inseamna 

ca esti ca o mama pentru partener si-i dai tot. Il inveti prost, dar asa esti tu. Daca 

esti singura, trebuie sa ai grija sa nu fii folosita de cineva in scop material sau ca 

cineva sa se foloseasca de inima ta generoasa. 

Bani - Nu ai probleme mari materiale niciodata pentru ca esti competent/a 

material sau ai ajutor de la cineva mereu. Dar nici foarte multi bani nu ai, pentru 

ca nu te retii de la nimic. 

 

  



Regele de Pentagrame - King of Pentagrams in Tarot 

Regele de pentagrame este de cele mai multe ori bine aspectat. Este un barbat 

din jurul tau in care poti sa-ti pui baza, pentru el te poate ajuta. Este de obicei un 

barbat cu o anumita putere, si care actioneaza in binele tau. 

Regele de Pentagrame este de obicei bogat sau cel putin are o situatie materiala 

buna. Este inteligent si intelegator, este in stare sa faca planuri mari si scopuri pe 

care le atinge. Nu-i place sa faca rau, chiar si atunci cand a fost ranit sau 

neapreciat. Este un barbat foarte demn, spre deosebire de alti regi: Regele de 

Cupe este usor de ranit si se razbuna, Regele de Sabii este rece si aspru si nu 

iarta nici macar o fapta buna, iar Regele de Bate se gandeste numai la el insusi. 

Regele de Pentagrame vrea insa binele tuturora. 

In general - Regele de monede este responsabil, de încredere şi inteligent. Mai 

are si bani. Este de obicei bogat, dar de obicei si in varsta. Cartea mai inseamna 

si siguranta materiala. 

Pentagramele semnifica lumea materiala, bani si munca practica.  

Regii semnifica masculinitatea si persoane de sex masculin cu influenta 

puternica asupra voastra. 

Munca - Cartea inseamna ca iti atingi scopurile in domeniul muncii. Primesti 

munca pe care o doresti fara probleme sau suportul sefului. 

Dragoste - Daca esti femeie cartea inseamna ca intalnesti un barbat de incredere 

si cu bani, dar poate ca nu-l pretuiesti intr-adevar. Orice s-ar intampla insa, acest 

om intelege si este de partea ta. El este in stare sa vada mai departe de material. 

Poate ca este mai in varsta sau poate ca-l percepi prea rigid, dar asta este doar o 

impresie. In sinea lui este un om prin de viata. Aparentele inseala. Daca esti 

barbat, acest barbat te reprezinta pe tine. Esti un barbat de incredere, bun, 

generos si competent, dar poate ca iti lipseste acel vino incoace - incearca sa 

inveti sa fii mai spontan. Poti pare conservativ si inflexibil. 

Bani - Cartea inseamna ca iti atingi scopul material. 

  



NUMEROLOGIA IN TAROT 

 

Cartile din arcana majora, de la As(1) la 10, semnifica o dezvoltare a unei 

situatii - in dragoste, relatii sau familie (cupe) - in munca sau proiecte 

(bastoane) - in achizitii materiale (pentagrame) - sau in gandire si comunicare 

(spade). Cartile de curte sunt continuarea acestei dezvoltari. Ele reprezinta 

persoanele care simt (cupe), care muncesc (bastoane), care primesc sau dau bani 

(pentagrame) si care gandesc si comunica (spade). 

As (1) - Asul, numarul unu, reprezinta originea sau inceputul unei situatii. 

Doi (2) - Doi semnifica echiliburu, schimbare dar si conflict - in diferite 

domenii ale vietii. 

Trei (3) - Numarul trei este numarul bucuriei si expansiunii, si inseamna 

de obicei o victorie. 

Patru (4) - Numarul patru semnifica stabilitatea si ceea ce este solid. 

Acest numar exprima totodata rigiditate si severitate. 

Cinci (5) - Numarul 5 simbolizeaza cele patru elemente si independenta, 

libertatea si individualismul pe care cele patru elemente da omului. 

Sase (6) - Numarul sase semnifica armonie, echilibru, dragostea in familie 

la fel ca si responsabilitatea. 

Sapte (7) - Numarul 7 are in tarot o semnificatie foarte speciala. Este 

numarul care inclina spre stiintele oculte, a studiilor si a meditatiei. Aceasta cifra 

este speciala pentru multe religii si culturi si semnifica activitate, libertate si 

schimbari. 

Opt (8) - Numarul 8 are legatura cu egalitate, dreptate si echilibru. 

Aceasta cifra inseamna si succes material. 

Noua (9) - Numarul 9 este un numar maestru si fiind penultimul numar, 

inseamna ca in el se includ lectiile numerelor 1-8. Cifra inseamna stiinta si 

marcheaza finalurile unor faze. 

Zece (10) - Numarul 10 marcheaza sfarsitul unui ciclu, dar si inceputul 

altuia pentru ca 1+0=1. Cifra indica o situatie de acumulare maxima a 

elementului de foc (bate), aer (spade), pamant (pentagrame) sau apa (cupe). 

Cand apare un 10, inseamna ca am ajuns pana la capat, in mod pozitiv sau 

negativ, am acumulat lectia situatiei si putem sa incepem alt ciclu. 



CARTILE DE CURTE IN TAROT 

 

Ce simbolizeaza cartile de curte? Este vorba de persoane? Daca da, cine 

sunt persoanele respective? Este vorba de situatii? Ce fel de situatii? Din 

experienta mea - pot spnue ca majoritatea cartilor de curte te semnifica pe tine 

sau alte persoane din jurul tau. Fiecare carte de curte are semnalementele ei si 

personalitatea ei. 

Cartile de Curte sunt Valetii, Cavalerii, Reginele si Regii. Valetii sunt cei 

mai tineri si neexperimentati, cavalerii sunt putin mai in varsta dar nu au ajuns la 

maturitate deplina inca. Damele sunt femei mature iar regii barbati maturi. 

Valetii si cavalerii, pot fi si barbati si femei. Ocazional, o Regina poate 

apare pentru a semnifica un barbat sau un Rege semnifica o femeie. In acest caz 

este vorba despre o femeie (de ex mama) unui barbat care are o influenta foarte 

mare asupra lui - sau un barbat (de exemplu tata/sotul) care are o influenta foarte 

mare asupra femeii. 

Exemplu: In crucea celtica, pozitia numarul 7 (asta esti tu) apare Regele 

de Cupe pentru o femeie tanara. Inseamna ca sotul ei sau tatal ei are o influenta 

foarte mare asupra ei. Daca apare Imparatul, atunci inseamna ca femeia este de-a 

dreptul subjugata de aceasta persoana - o autoritate, un sef, un tata sau un sot 

autoritar. 

Caracteristicele cartilor de curte sunt relatate in mod direct la elementul 

din care fac parte. Cartile de Curte care apartin de cupe (apa), sunt prieteni, 

amanti si membrii familiei. Cele care apartin de bate (foc) sunt colegi de munca, 

oameni intreprinzatori, sefi de firma. Cele care apartin de pentagrame sunt 

oameni practici, vanzatori sau cumparatori, sau oameni bogati si mai ales 

oameni pe care ne putem baza sau/si care ne protejeaza. Un Rege de 

Pentagrame, poate asadar sa insemne si un barbat bogat, dar si un politist care ne 

protejeaza drepturile. Cele din spade (aer) sunt de obicei persoane mai putin 

agreabile - chiar rai - dar care de multe ori constituie persoane care detin o 

anumita autoritate juridica. Un Rege de Spade, este manipulativ si isi urmareste 

telul, fara sa-l intereseze ce se intampla intr-adevar cu semenii lui. Asadar, acest 

rege poate semnifica si un avocat dar si un hot care judeca totul la rece. 

 

 



Caracteristicele generale ale valetilor 

Cei patru valeti din Arcana Minora se refera de obicei la copii, tineri sau 

persoane adolescente. Rolurile care le iau valetii sunt de obicei subalterni, si in 

unele cazuri este vorba de persoane imature. De multe ori, acesti valeti pot 

indica si persoane mature care sunt la inceputul unei - noi romante, nou studiu, 

noi munci, nou proiect etc. 

Daca aceste carti apar inversate, atunci pot insemna persoane foarte 

imature, sau greseli deja de la inceputul proiectelor sau lucrurilor incepute, de ex 

o nereusita in dragoste - sau o dragoste falsa in cazul valetului de cupa intors. 

Caracteristicele generale ale cavalerilor 

Cavalerii reprezinta barbati tineri (intre 21 si 35 de ani, si maxim 40 de 

ani). Rolurile pe care acestia le ocupa sunt: prieten, frate, ruda, coleg de munca 

etc. Cand este vorba de situatii, cavalerii semnifica avansari, miscare, activitate. 

Cavalerii inversati inseamna blocaje de tot felul in avansare, de exemplu, 

cavalerul de bate inversat, poate semnifica o incercare de-a progresa esuata. 

Cavalerul de Spade inversat, poate insemna o incercare de-asi impune punctul 

de vedere care termina in mare cearta si dizgratie. 

Caracteristicele generale ale reginelor 

Reginele reprezinta femei mature. Cele tinere sunt reprezentate de valeti. 

Reginele sunt femei active sexual si care au ajuns la o anumita maturitate. De 

obicei au roluri bine etablate in societate - mame, sefe, profesoare, sotie, 

prietena sau sora. Ca situatii, reginele inseamna expresia creativitatii care incepe 

sa dea fructe. 

Reginele intoarse semnifica de obicei persoane care abuzeaza de puterea 

lor: mame care domina, prietene care se folosesc de tine, sotii care inseala, sefe 

nedrepte. Pot insemna si situatii stagnate, improductive, sterile sau proaste. 

Caracteristicele generale ale regilor 

Regii sunt mereu asociati cu barbati maturi. Sunt de obicei masculini si isi 

indeplinesc rolurile asa cum trebuie - ei sunt tatii nostri, sotii nostri, sefii nostri. 

Sunt intr-u totul yang - decisi, rationali, puternici. Pot semnifica autoritati 

juridice, civile, militare sau morale. Ca situatie, regii semnifica etape de 

consolidare, structura, ordine si disciplina, stabilitate. 

Inversati, regii pot insemna autoritati care ne intimideaza, domina, care 

sunt rigizi, controlanti si egocentrici. 



CELE PATRU ELEMENTE IN TAROT 

 

Batele sunt semnificate de culoarea rosie, a focului si reprezinta forta, 

activitate, planuri si munca fizica. 

Cupele sunt semnificare de culoarea albastra a apei si reprezinta 

sentimente, relatii cu altii, prietenii, intalniri, familia si casa. 

Spadele sunt semnificate de culoarea galbena, elementul in acest caz fiind 

aerul. Spadele reprezinta ganduri, comunicare, certuri cu altii, manipulare, barfe, 

judecata la rece. In aceasta parte a tarotului gasim cele mai multe carti rele 

deoarece ele semnifica de obicei greutatile din viata noastra de zi cu zi. 

Pentagramele sunt semnificate de culoarea verde, cea a pamantului care a 

dat roade si reprezinta de cele mai multe ori rezultatul muncii noastre, in forma 

de bani, averi dar mai semnifica si placerile senzuale ale corpului. 

 

  



ETALARI IN TAROT 

 

I. CRUCEA CELTICA 

 

 

 Cartea 1 - reprezintă baza, esența problemei. 

 Cartea 2 - cartea reprezintă puterea, schimbarea,obstacol. Poziția orizontală 

descrie „încrucișarea” și arată o alternativă a întrebării. 

 Cartea 3 - gânduri, planuri, ce persoana gândește referitor la întrebare. 

 Cartea 4 - sentimente. Reprezintă emoțiile omului. 

 Cartea 5 - motivație, trecutul recent. 

 Cartea 6 - viitorul recent. Cartea arată evenimentele în viitorul apropiat. 

 Cartea 7 - desfășurare. 

 Cartea 8 - mediul înconjurător. 

 Cartea 9 - influeța, schimbăre bruscă, speranță. 

 Cartea 10 - rezultat, final, viitor. 

 



II. ETALARE ASTROLOGICA 

Prezinta cele 12 case astrologice, fiecare reprezentand un domeniu de 

viata pentru cel care pune intrebarea. Aceasta etalare raspunde la intrebari de 

genul "ce ma asteapta in perioada x?" sau "ce imi aduce luna aceasta / anul 

acesta etc?". Se extrag 12 carti cu mana stanga din pachetul rasfirat cu fata in 

jos si se etaleaza dupa urmatorea schema. In final, se mai pot extrage si alte 

carti, dupa dorinta subiectului, in functiile de domeniile vietii sale unde doreste 

detalii suplimentare.  

10 9 

11 8 

12 7 

1 6 

2 5 

3 4 

Unde: 

 1 - influente personale, personalitate, interese; 

 2 - posesiuni personale, situatie materiala; 

 3 - studii, frati, cunostinte, mod de exprimare, calatorii scurte; 

 4 - mediu familial, casa; 

 5 - placeri, distractii, relatii sentimentale, copii, creativitate, sex; 

 6 - serviciu, loc de munca, stare de sanatate; 

 7 - casnicie, parteneriate, afaceri; 

 8 - datorii, cadouri, mosteniri, bani si posesiuni din alte surse, moarte; 

 9 - studii inalte, calatorii indepartate, relatia cu spiritualitatea, divinul, 

filosofia; 

 10 - afaceri, profesie, sefi, protectori, societate, cariera; 

 11 - prieteni, sperante, dorinte, vise, asociati, companii; 

 12 - inamici, obstacole, secrete, lucruri necunoscute, karma, efecte si 

urmari ale cauzelor din trecut. 



III. SECRETUL MARII PREOTESE  

Etalare ce se potriveste oricarui tip de intrebare de genul "care sunt sansele de 

ealizare a urmatoarei situatii?" sau "catre ce se indreapta urmatoarea situatie?" 

sau "ce se poate intampla in urmatoarea situtie?". Se extrag 9 carti cu mana 

stanga din pachetul rasfirat cu fata in jos si se aseaza dupa urmatoarea schema: 

4 3 5 

6 1 2 7 

9 

8 

Unde: 

  1 + 2 - tema aflata in discutie, despre ce este vorba;  

  3 - influenta principala din prezent; 

  4 - forta care creste in influenta; 

  5 - forta care scade in influenta; 

  6 - temeri, presimtiri, forte inca necunoscute care actioneaza inconstient; 

  7 - fapte, lucruri vazute, forte cunoscute care actioneaza pe fata; 

  8 - ce se va intampla in viitorul apropiat 

  9 - Secretul Marii Preotese - Daca este o arcana minora nu are nici o 

semnificatie, daca este o arcana majora, reprezinta secretul acestei situatii, 

raspunsul ascuns al cartilor de Tarot. 

 

  



IV. JOCUL RELATIILOR 

 

Etalare care prezinta o relatie de orice natura (familiala, profesionala, 

sentimentala etc) intre doua persoane, fiecare coloana apartinand unuia dintre 

parteneri. Intrebarea este de genul "ce relatie exista / va exista / a existat intre X 

si Y?". Se extrag 7 carti cu mana stanga din pachetul de carti cu fata in jos si se 

etaleaza dupa urmatoarea schema: 

7 
 

2 

6 1 3 

5 
 

4 

Unde: 

 1 - situatia care domina relatia. 

 7,6,5 - coloana lui Y; 

 2,3,4 - coloana lui X; 

 7 - 2 - GANDURI - ce gandesc cei doi unul despre celalalt; 

 6 - 3 - SENTIMENTE - ce simte, spre ce nazuieste fiecare, de ce se teme 

fiecare; 

 5 - 4 - ce se ascunde in spatele actiunilor, ce arata fiecare celuilalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. JOCUL DECIZIILOR 

 

Jocul prezinta perspectivele legate de doua alternative in fata carora va 

gasiti, atunci cand va aflati in fata unei decizii importante. Intrebarea trebuie sa 

sune de genul "sa fac lucru X sau lucrul Y?" sau "sa fac lucrul X sau sa nu-l 

fac?" sau "care din urmatoarele doua alternative este cea mai buna?" Se extrag 

7 carti cu mana stanga din pachetul rasfirat cu fata in jos si se etaleaza dupa 

urmatoarea schema: 

5 

1 

3 

7 

4 

2 

6 

 

Unde: 

 3, 1 , 5 - ce se intampla daca faceti lucrul X 

 4, 2, 6 - ce se intampla daca faceti lucrul Y 

 7 - substratul intrebarii formulate. 

 

 

 

 

 

 



VI. ETALAREA IN LINIE 

 

Etalare potrivita pentru orice intrebare ce necesita o evolutie a unei situatii, 

pentru a face un tablou complet al situatiei respective, din trecut pana in viitor, 

afland atat originile sale, cat si sansele de evolutie in viitor. 

Se extrag cinci carti si se etaleaza dupa urmatoarea schema: 

5 4 3 2 1 

Unde: 

 5 - 4 - reprezinta viitorul unei situatii; 

 3 - reprezinta prezentul situatiei; 

 2-1 - reprezinta trecutul situatiei. 

 

 

VII. ETALAREA NUMELUI 

 

Etalare utila in cazul in care doriti sa aflati mai multe despre o persoana, 

raspunde la intrebari de genul "ce fel de om este X?" sau "ce imi poti spune 

despre X?". Se extrag atatea carti cate litere contine prenumele persoanei. 

Fiecare carte va descrie o trasatura de caracter a persoanei rescpetive. Intrebarea 

poate fi extinsa si la gandurile sau intentiile persoanei respective fata de cel care 

pune intrebarea, de genul "ce crede X despre mine?" sau "ce intentii are X fata 

de mine?". Exemplu de prenume: VASILE - 6 litere. 

V A S I L E 

 

 

 

 

 

 



VIII. PIRAMIDA 

 

Etalare utila in cazuri in care cereti un sfat privind evolutia unei situatii, 

ce raspunde la intrebari de genul "ce trebuie sa fac pentru a...?". Se extrag 10 

carti cu mana stanga din achetul rasfirat cu ata in jos si se etaleaza dupa 

urmatoarea schema: 

     1 

2                 3 

4      5 6 

7      8      9 10 

Unde: 

 1 - tendinta dominatoare in prezent; 

 2-3 - alternative de luat in consideratie; 

 4,5,6 - influente din trecut; 

 7-8-9-10 - cea mai buna cale de rezolvare. 

 

IX. ETALAREA CELOR 5 ARCANE 

Etalare potrivita pentru orice intrebare legata de evolutia unei situatii, pentru 

a afla caile de evolutie ale respectivei situatii. Se aleg 5 numere de la 1 la 22, 

care corespund unei carti din pachetul de arcane majore. Cartea numarul 5 

apartine ghicitorului.  

1 2 3 

4 5 

 

 1 - prezentul, influente in ajutorul situatiei; 

 2 - viitorul, influente ce impiedica evolutia; 

 3 - ordinea cosmica ce intervine in aceasta situatie; 

 4 - solutia problemei, ordinea terestra; 

 5 - sinteza, calea de urma pentru rezolvarea problemei. 


