0. Blázen
Blázen znamená chaos.
Žiji! Jsem šťasten, ale nevím, proč.
Nerozumím světu kolem sebe. Nechápu, proč tu jsem já a proč tu je on. Chci jej poznat! Chci jej uspořádat! Chci jej ovládnout! Chci jej pochopit!
Ale kolem mě je jen samý zmatek! Chaos bez pravidel! Jak na to? Co s tím světem? Kdo jsem? A kam jdu? Toužím to vědět.


I. Mág
Docházím prvního pochopení. Uspořádávám si své první životní poznatky a zjišťuji, že svět má své principy, na jejichž základě funguje. Začínám mu rozumět. Ptám se a dostávám odpovědi. Začínám rozpoznávat své schopnosti. Nacházím svou cestu a vydávám se po ní. Jsem to já.


II. Velekněžka
Sbírám znalosti, poznávám lidi. Nalézám rozpory, protiklady. Jak sladit rozdílné názory a různorodé lidské povahy? Co je správné? Kdo má pravdu?
Není to důležité - říká mi Velekněžka. Spolehni se na svou intuici, ona sama ti poradí, kterou cestou se vydat.
Velekněžka je hodná, oblíbená. Pod jejími ochrannými křídly je dobře. Ale já chci víc!


III. Císařovna
Císařovna je matka. Pečuje o svou rodinu i majetek. Ukazuje mi, jak tvořit a jak se dobře starat o to, co jsem vytvořil a co mi bylo svěřeno. Poskytuje mi hojnost prostředků, které mně jsou základem, abych se mohl seberealizovat.


IV. Císař
Pevná ruka císaře nepřipouští kompromisy. Je to velká autorita, nezpochybnitelný vůdce. Otec, uznávaný pro své vůdcovské i bojovnické schopnosti, pro svou názorovou pevnost a vytrvalost. Ovládá svět kolem sebe. Ovládá i mě, poroučí mi, ale dává mi jistoty, za které jsem mu vděčný.


V. Velekněz
Velekněz je učitel a přítel. Je to filosof, který nadevše miluje pravdu, ale chová i velkou lásku ke svým studentům, jimž se snaží pravdu ukázat, dát jim pochopit, přivést je k moudrosti.
To nejdůležitější je pravda - říká Velekněz, a odporuje si tak s Velekněžkou. Jedině jejím hledáním se můžete přiblížit pochopení světa. Krásně se to poslouchá.
Nemá touhu nikoho ovládat. Naopak zpochybňuje autority, a snad i proto je pro mnohé autoritou.


VI. Zamilovaní
Stojím před rozhodnutím. Kterou cestou se vydat? Je to jen na mně. Na mém rozhodnutí závisí, zda budu v životě šťasten.
Tolik možností, tolik přístupů... Velekněžka, Císařovna, Císař, Velekněz... Nabízí se mi tolik extrémů a tolik způsobů, jak k nim přistoupit a jak je sladit; nebo si naopak vybrat jen některé a jiné zavrhnout.
Jisté je jen to, že další pokračování mé cesty záleží pouze na mém rozhodnutí. Já se musím rozhodnout, co je dobré a co je špatné. To já si musím vybrat správnou cestu a pak nést zodpovědnost za následky své volby.


VII. Vůz
Rozjel jsem vůz svého života. Řítí se rychle klikatými cestami tohoto světa, ale já ho dobře ovládám.
Dokážu dělat několik věcí najednou, rychle střídám různé činnosti. Mám výsledky. Jsem vítěz!


VIII. Spravedlnost
Spravedlnost je nemilosrdná. Chladně nastavuje zrcadlo mým činům a vrací mi to, jak jsem se choval na své cestě k úspěchu. Byl jsem dobrý a pomáhal jsem druhým? Nebo jsem jim svými činy jen ubližoval? Nyní je potřebuji a oni mi vracejí to, jaký jsem byl.


IX. Poustevník
Ocitl jsem se sám. Druzí mají své starosti - jiné než já. Nerozumí mi. Nenaslouchají mi. Stahuji se do ústraní. Medituji. Přemítám o smyslu své existence, o své povaze, svých činech. Hledám cestu. Jsem opatrný.


X. Kolo štěstí
Usmálo se na mě štětí! Nastal velký průlom v mém životě! Na co sáhnu, to se daří. Ostatní se mnou spolupracují. Čím víc toho dělám, tím víc všechno vychází. Je to radost.


XI. Síla
Úspěchy mi daly velkou vnitřní sílu. S radostí se věnuji činnostem, které mě baví. Překonávám překážky a jsem úspěšný. Tyto úspěchy se prolínají všemi oblastmi mého života, vším, čemu se věnuji, co dělám, čím žiji. Jsem šťastný.


XII. Viselec
Něco je špatně! Něco nefunguje! Nic se mi nedaří! Z ničeho nemám radost! Všechno na mě padá! Nic nezvládám! Kde jsou mé schopnosti? Co mám dělat? Jak to mám dělat?
Jsem strnulý v něčem nefunkčním! Nedokážu se pohnout dopředu ani dozadu! Nevidím žádnou cestu! Nenacházím žádné řešení! Jediným východiskem je smrt...


XIII. Smrt
Smrt. Konec. Přišly těžké změny.
Ale ty změny jsou osvobozující. Zrodil jsem se znovu a lepší. Je mi dobře! Už zase mohu dýchat!


XIV. Umění
Jsem zase živ a objevuji své schopnosti. Nacházím své milované činnosti. Realizuji se v tom, co mě baví. Věnuji se umění a tvořím ho. Navazuji nové vztahy a setkávám se s přáteli. Všechno se dostává na pravou míru.


XV. Ďábel
Realizuji se a jsem šťasten. Oddávám se věcem, které mě uspokojují. Pracuji na dosažení svých cílů. Abych se zajistil a zabezpečil, že nepřijdu o svůj styl života.
Vybudoval jsem si pevný základ - životní jistoty, na nichž mohu stavět. Čím víc se moje jistoty upevňují, tím víc ve mně narůstá strach, že o něco přijdu. Ale to nedopustím. Ty základy jsou pevné. Nemůže se mi nic stát.


XVI. Věž
Ze svých životních hodnot jsem vybudoval vysokou věž stojící na pevných základech mých jistot. Můj život je skvělý.
Co to je? Co se to děje? Nějaký otřes! Ohlušující rachot! Věž se hroutí! Pomóóóc!!! Pomozte mi někdo! Vše se rozpadá! Všechno se bortí! Pomóc! Kde jste kdo? Potřebuji pomoc! Je tu někdo? Potřebuji někoho! Nééé!!!
Věž se zhroutila. Moje jistoty nebyly dost pevné. Ležím v sutinách. Pomalu přicházím k sobě. Postupně vstávám. Bolí mě celé tělo, ale nejsem vážně zraněn. Cítím se slabý a bezbranný. Mám strach. Jsem sám a nemám nic. Nikdo mi nepomůže. Ale také, kdesi v hloubi duše, se cítím svobodný.


XVII. Hvězda
Jsem sám uprostřed ruin věže. Přišel jsem o všechno. Mé srdce je plné žalu a nevím, co budu dělat.
Ale najednou cosi vidím, nějakou siluetu. Kdosi se ke mně blíží. Poznávám přítele.
Podává mi ruku. Usmívá se a já najednou vím, že nejsem sám.
Ukazuje mi cestu. Jdu s ním a vidím nové možnosti. Vím, že bude zase líp.


XVIII. Měsíc
Hvězdu doplňuje měsíc. V jeho světle je krásně. Osvětluje cestu jinak setmělou krajinou. Ale pozor - postupně ubývá a najednou už nesvítí, neboť nadešel nov. Jistota, kterou poskytuje, je pouhou iluzí. Ve svitu měsíce si nemohu být jist, co je pravda a co klam. Je třeba si na to dávat pozor.


XIX. Slunce
Spoléhám na svou intuici i zkušenosti, abych dokázal rozlišit iluzi od reality. Pomalu ve mně začíná svítit slunce.
Věci se mi daří a já přímo zářím! Osvětluji své okolí! Dávám lidem vnitřní sílu a radost, jsa sám šťasten. Žiji, miluji, tvořím. Ovládám svět, mám nadhled a jsem si toho vědom.


XX. Poslední soud
Mé schopnosti dosáhly vrcholné úrovně, ale k dokonalosti mi stále něco chybí.
Přicházejí jakési zkoušky. Zkoušky, které dokážu složit, ale jejich účelem není výsledek, nýbrž mě mají dovést k zamyšlení. Mají mě přimět, abych si pořádně uvědomil vše, co jsem prožil, uspořádal si to a všechno opravdu pochopil.
Poslední soud je branou k dokonalosti, k níž se po dlouhé, těžké cestě blížím.
Ověřuje, že jsem skutečně připraven, a směruje mě k zamyšlení, které mi umožní otevřít bránu a, následně, uzřít.


XXI. Svět
Dospěl jsem k cíli. Najednou do sebe všechno zapadlo a já jsem spatřil, že vše má nějaký smysl. Že svět je dokonalý. Pochopil jsem, co je svět a co je dokonalost.
Celý svět mám jako na dlani. Získal jsem mnohem větší nadhled a zjišťuji, že všechno je trochu jinak, než se zdálo. Vím, že nic nevím.
Seznal jsem, že k pravdě se nedostanu pouhým poznáváním faktů; je nutné neustálé hledání.


0. Blázen
Blázen znamená chaos.
Bloudí světem a nic nebere vážně. Žije a je šťastný. Miluje život. Jen si hraje a raduje se.
Jsem blázen. Nyní si to uvědomuji a teprve teď zjišťuji, co mi dříve nedocházelo: Blázen ovládá svět. Ano, hraje si, ale s čím si to hraje? S tímto světem! S lidmi, zvířaty, věcmi, snad i s celými planetami a galaxiemi. A je mu to jedno. Nezáleží mu na tom, že má moc podřídit si celý svět. Chce si hrát, a to mu stačí. A právě proto ovládá svět.
Nemá smysl vážnost. Nezáleží na majetku ani na postavení. Důležité je si hrát.
Blázen znamená dokonalost.

