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Karta Ljubimca kaže Ljubezen. Slutimo Pot resnice in življenja. Amor združuje nezdružljivo. Privlačnost dveh 

nasprotnih polov. Ljubezen in iskanje lepote. Premostitev preprek, ki nam jih postavlja Življenje. Možnost novih 

sodelovanj in združitev nasprotij.  

 

Slike razstave so pravljične alegorije pomenov arhetipov v kartah Tarota s personifikacijo posameznika 

kot rdeče niti v podobi norca. Tarot predstavlja naša obžalovanja ali nostalgijo preteklosti, dvom ali 

srečo v sedanjosti in strahove ali veselje pričakovanja prihodnosti.  

 

Tarot simbolizira svet naše podzavesti, naša čustva, želje, notranje boje, strahove in pričakovanja. 

Sestavlja ga 78 kart, ki vsebujejo ezoterične simbole in je zbirka vseh skrivnosti našega vesolja. Je 

personifikacija vseh arhetipov. Nastale so v srednjem veku pod imenom Rider Waite Tarot. Delijo se na 

Malo in Veliko Arkano. Beseda Arcana pomeni pomembno skrivnost. Za alkimiste v srednjem veku je 

Arkana pomenila skrivnost narave.  

 

Velika Arkana predstavlja vplive, usodo ali stalnico, ki jih ne moremo spremeniti in simbolizira naše 

življenjske prelomnice in potovanje. Začne se s karto Norca in vodi njegovo potovanje skozi tančice 

življenja. Ko Norec pade v prepad, se med potovanjem spreminja in oblikuje. Vsaka karta nosi simbole, 

ki nam pomagajo razumeti našo lastno pot in predstavlja enega od aspektov človeških doživetij.  

Mala Arkana so naše spremenljivke. Deli se v palice, kelihe, meče in cekine, ki predstavljajo 4 

zemeljske elemente - zrak, vodo, ogenj in zemljo. Vsak simbol ponazarja življenjske nauke in priložnosti 

ali možne izhode, ki jih doživljamo na duševnem, čustvenem, duhovnem in telesnem nivoju zavesti.  

 

0 – NOREC - SCURRA 

ključne besede: otroška radovednost, spontanost, samozaupanje, vera, skok v neznano, pogum, 

optimizem 

Karta Norca je najbolj posebna karta Velike Arkane in je v življenjskem popotovanju prva postojanka. 

Simbol Norca predstavlja začetek našega življenja. Otrok s preprosto in nedolžno dušo začne pot, polno 

ovir, življenjskih preprek in preizkušenj. Odprt, spontan in radoveden se je pripravljen soočiti z vsakim 

problemom, a obenem ne opazi nevarnosti. Karta Norca pomeni priložnost za nove začetke, za 

spontanost ko bomo brez premisleka poslušali glas svojega srca. 

 

9 – PUŠČAVNIK – HOMO SOLITARIUS 

ključne besede: osama, meditacija, refleksija, grajenje notranjosti    



 

 

Norec se na točki Karte Puščavnika vpraša Zakaj in skuša odkriti smisel življenja. Umik v samoto, stran 

od hrupne družbe prinese odgovore in usmeri na pravo pot. Puščavnik je modrec, ki pozna življenjsko 

resnico in s tem simbol upanja. Predstavlja očiščenje čustev v samoti in meditaciji.  

 

15 – HUDIČ – DIABOLUS 

ključne besede:  pogodba, pretiravanje, skušnjava, spopad s seboj 

S Karto Hudiča Norec potuje v najglobje odtenke svoje notranjosti, kjer sreča Hudiča, temno silo svoje 

notranjosti. Karta predstavlja materialne skušnjave. Hudič je satir, mešanica človeških in živalskih 

lastnosti. Predstavlja temno stran Maga -Temnega Čarovnika. Kaže pretirano hlastanje za zemeljskimi 

užitki in odvisnostmi. Predstavlja skušnjavo in prevaro, naše notranje demone in nelagodje pri 

zavračanju odgovornosti za svoja dejanja. 

 

20 – SODBA - IUDICIUM 

ključne besede:  vstajenje, upanje, potencial, očiščenje 

S Karto Sodbe je Norec prerojen. Lupina Norčevega Ega je odpadla in zdaj je vidno njegovo resnično 

Bistvo. Odkrije srečo in pogum, prišel je čas njegove Sodbe. Sam izbira katere vrednote, ki si jih je 

pridobil, bo ohranil in katere odvrgel. Odkriva zakaj je prišel na Svet in izkoristi svoj potencial. Sodba 

predstavlja ponovno rojstvo, energija je oživljena. Je vstajenje nad vsakdanjimi stvarmi. Simbolizira 

naše odpuščanje, tako samemu sebi kot tudi drugim. Pravilno začnemo presojati svoje življenje in veliko 

bolj se zavedamo posledic svojih dejanj. 

 

DVOJKA PALIC – DUO VIRGIS 

Karta predstavlja trenutek odločitve in možnost izbire ali je modro začeti nove stvari ali pa pozornost 

usmeriti vase in prepustiti vodstvo intuiciji. Je ugotovitev kaj prinaša pravo in trajno zadovoljstvo. 

Potreba po novem izzivu išče znamenje, priložnost za premik iz lagodnosti v nekaj novega, 

energičnega. Namenjanje zunanjemu svetu energijo lahko vodi v zanemarjanje lastnih potreb. 

 

AS ČAŠ – ACE CALICUM 

Čaša predstavlja čustva, domišljijo in element vode. Karkoli je v čaši, prevzame njeno obliko. Voda 

simbolizira univerzalno kreativno materijo človeške domišljije iz katere izhaja vse kar se v svetu 

manifestira. Sanje in srčne želje imajo potencial za uresničitev. Je spoznanje kako prispevati k lastnemu 

obdobju konstruktivnega, čustvenega preobrata, kako si napolniti čašo. 

 

TROJKA ČAŠ – TRES CALICUM 

Karta predstavlja tri mladenke, lahko tri gracije, vile ali rojenice. Vsaka od njih ponuja čašo polno 

kreativnih možnosti. Številka tri nosi konotacijo ustvarjalnega prizadevanja – združevanje dveh sil, ki 

tvorita novo komponento. Podoba ponazarja čustva obojestranskega razumevanja, strinjanja, ljubezni, 

upanja in hvaležnosti. Simbolizira delitev sadov svojega dela z drugimi, gostoljubje, čustveno in 

spiritualno odpiranje, ljubezen, komunikacijo, izkušnje, prijateljstvo in hvaležnost. 
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