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SIMBOLIAI
Kvailys dazniausiai vaizduojamas kaip jaunas, apdrisk?s
zmogus, einantis prie uolos ar bedugnes krasto. Tai simbolizuoja nauj^^ pradziq^ ir issukius, kuriuos galima sieti su santykiu, karjeros, gyvenamosios vietos ar gyvensenos pokyciais.
Permestas per pet; rysulys zymi jo praeiti, k u r i j a m siuo metu
nerupi.
Daugelyje skirtingu korti; paveiksleliu vaizduojamas koks
nors gyviinas - suo, kate ar net krokodilas, jsikib^s zmogui i
kojq,, tarsi noredamas perspeti apie ateityje slypincius pavojus.
Tai nes^moningos baimes, k u r i ^ dazniausiai patiriame pokyciu akivaizdoje, simbolis, nes nezinomybes ir baiminames, ir
laukiame. Kvailys rodo poreik; tobuleti, tjnineti, plestis ir rodyti
iniciatyvq,.

R E I K S M E BURIANT
Kvailio korta reiskia pokycius, todel j a i pasirodzius burimo
metu spejame, kad atejo laikas naujai pradziai ir galimai rizikai. Kvailys vaizduojamas kaip jaunuolis. Suo simbolizuoja jo
abejones, nes jis pats j o k i u nuog^stavimu nejaucia. Kvailys
tvirtai isitikin^s, kad viskas-klostysis sekmingai, eina tiesiai
prie uolos krasto. Tai butina imantis ko nors nauja, nes nezinomybe sukelia ;vairias baimes, kurioms leidus issikeroti uzkertamas kelias judeti pirmyn.
Vis delto Kvailio pranasaujami pokyciai nebus iprasti ar
konservatyvus. Ties^ sakant, aplinkiniams jie gali pasirodyti
neprotingi ar per daug rizikingi. Kad ir kaip buti4, jei buriant
iskrinta Kvailio korta, tai zenklas, kad atejo laikas pasikeitimams ir Jus privalote priimti s; issuk;.
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SIMBOLIAI
Mago kortoje vaizduojamas zmogus, stovintis priesais stal^,
ant kurio guli Taure, Skeptras, Kalavijas ir Diskas. Sie daiktai simbolizuoja keturis elementus: vanden;, ugn;, org, ir zem?,
kurie zymi keturias zmogaus s^mones funkcijas - jausmus,
intuicijg,, protq, ir pojucius. Korta rodo, kad daugelyje sriciii
esama pasirinkimo galimybiu, ir pataria rimtai z i u r e t i ; kylancius jtarimus bei nuojautas.
Magas dazniausiai devi baltus drabuzius, 0 tai rodo prigimties dvilypum^,. Jis susij^s su graiku dievu pasiuntiniu Hermiu. Viena ranka Magas rodo i dangu, kita i zem§ - taip isreiksdamas rysj tarp dievu ir zmoniu. Magas yra lyg jungiamoji
grandis tarp siu dvieju poliu, o dvasiniame lygmenyje tai gali
buti suprantama kaip s^saja tarp sq^mones ir pas^mones.

R E I K S M E BURIANT
Magas simbolizuoja kurybines iniciat3^os ir galimybiu k u pin^, metq,. Galimi tokiu krypciu pasirinkimai: Taure, vaizduojanti jausmu ir santykiu pasaulj; Kalavijas, reiskiantis prot^,
logikq, bei racionalumg^; Skeptras, atstovaujantis vaizduotei ir
ivairiais pavidalais pasireiskianciam kurybiskumui; Diskas,
zymintis materialu k u n ^ ir fizin; pasaulf. Visose siose sferose
esama igyvendinamu galimybiu, ir korta uzsimena, kad yra sukaupta pakankamai vidines energijos tai pasiekti. Magas - tai
korta, atstovaujanti jegai ir talentui, paremtam tvirta intuicija.

SVARBIAUSIBRUOZAI
- palanki proga; iniciatyva; viliojanti
perspektyva; nauji rizikingi sumanymai
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SIMBOLIAI
Zyne dazniausiai vaizduojama tarp dvieju kolonii, simbolizuojanciu priesingas jegas, pavyzdziui, gyvenim^ ir mirtj. J i
palaiko siu jegq pusiausvyrq,. Senesnese Taro korti; kaladese
j i buvo vaizduojama kaip moteriskos lyties Popiezius (arba Popieze) ir visuomet buvo siejama su dvasiniais rysiais. J i valdo
miglot^ pasg^mones bei vaizduotes pasaul; ir simbolizuoja k u rybisk^ nestumo laikotarpi: vaisius privalo likti isciose, kol ateis tinkamas laikas gimti, ir nevalia skubinti sio proceso. Zyne
visada vilki nekaltum^ liudijantj balt^ apdar^, kaip nejgyvendintu galimybiu zenkl^. Daugelis kortu paveiksleliu vaizduoja
j ^ laikanci^ granatq, - daug seklu turint; ir derlingumq, simbolizuojantj vaisiu, taip tarsi suteikiant vilting^ pazad^ ateiciai.
J i siejama su pusmenuliu, rodanciu naujq, kurybiskumo cikl^,
su egiptieciu menulio delve Izide ir graiku pozemio karalystes
deive Persefone.

R E I K S M E BURIANT

SVARBIAUSIBRUOZAI-troskimas
nusimanyti ezoteriniuose dalykuose; siekis i m i n t i paslaptis ir misles; kantiybe

Zynes kortei gali buti sunku interpetuoti del jos slepiningu
ir miglotu savybiu- Rysys su pozemio karalyste ir pasq^mone
reiskia, kad j i lengvai neatskleis savo paslapciu- Kai buriant
pasirodo si korta, butina siekti supratimo ir sprendimu kliaujantis intuicija, o ne racionalumu. Paslaptingas Zynes pasaulis susideda is svajoniu ir nuojautu, todel geriausias budas j ^
pazinti ir gludi tarp siu dvieju busenu- Zyne simbolizuoja tuoj
issiversianciq, jeg^, tartum kaikas netrukus turetu issipildyti,
taciau tai bus ;vykdyta tiktai tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Zynes rysys su nestumo laikotarpiu sj ;spudi sustiprina
ir rimtai ispeja, kad pries imdamiesi veiksmu isitikintume, ar
metas tarn palankus.

