KARTY PAŁACOWE – TAROT SNÓW
Po opublikowaniu pierwszego wydania „Tarota Snów” Ciro stworzył cztery ilustracje „pałaców” –
po jednej dla każdego z kolorów. Opisał je jako „nieruchomości Tarota Snów” i rozważał, w jaki
sposób pojawić by się one mogły na stronach informacyjnych u agenta nieruchomości: „Kielichy
to wspaniała nadmorska posiadłość. Monety oferują górskie widoki oraz chroniony park w bliskiej
odległości. Miecze to najwspanialszy luksusowy apartament. Buławy, czyli cudowne zachody
Słońca w otoczeniu ciepłych i bogatych w roślinność ogrodów.” „Niestety,” zauważył Ciro,
„obecnie nie ma w nich żadnych wolnych miejsc.”
Na szczęście dla nas, Ciro postanowił dołączyć te cztery karty do nowego wydania Tarota
Snów, przez co poszerzył talię do 83 kart (jeśli wliczyć w to kartę Drzewa Życia). Wygląda na to,
że zwolniły się miejsca i będziemy mogli spokojnie zwiedzić każdy z Pałaców.
Osobiście uznaję każdą z kart pałacowych za piątą kartę dworską, która stwarza okazję, by
Król, Królowa, Rycerz i Giermek posiadali miejsce, w którym mogliby się razem spotkać oraz
kontekst, w którym mogliby siebie wyrażać. We wróżbach karty pałacowe wskazują na energie
kolorów wyrażone poprzez otoczenie. Może to być otoczenie, w którym w danej chwili się
znajdujesz, lub może wskazywać potencjał bądź okazję do stworzenia takiego otoczenia. Na
przykład w rozkładzie w pozycji odnoszącej się do przyszłości, Pałac Mieczy może wskazać na to,
że znajdziesz się w otoczeniu, w którym postawione przed Tobą zostaną intelektualne wyzwania
(którym stawisz czoła). Z drugiej strony, może to pokazywać, że Twoje obecne negatywne
nastawienie sprawi, że w przyszłości znajdziesz się w przesadnie krytycznym środowisku.
Jeśli Giermek, Rycerz, Królowa albo Król pojawią się w rozkładzie razem z Pałacem
innego koloru, to może to oznaczać, że właściwości Giermka, Rycerza, Królowej lub Króla są
modyfikowane przez wpływy środowiskowe koloru Pałacu.

PAŁAC MONET
Podczas gdy pozostałe Pałace są ciekawymi miejscami do odwiedzenia, Pałac Monet jest
miejscem, w którym mieszkamy. To tutaj czujemy się bezpiecznie i spokojnie, tutaj załatwiamy
swoje ziemskie potrzeby, tutaj jesteśmy królami i królowymi na swoim własnym zamku. Tutaj
także możemy doświadczać energii czterech żywiołów jako w pełni ludzkich przymiotów:
intelektualnego (sowa), impulsywnego (jeleń), humorzastego (żaba) oraz prozaicznego (mysz).
Góry znajdujące się w tle zdają się być znacznie bardziej odległe niż w Pałacu Buław. Marzenia
oraz wyznaczone cele pozostają, a dom zawsze na nas czeka, kiedy potrzebujemy odpoczynku po
długiej podróży.
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PAŁAC KIELICHÓW
Chłodne, spokojne środowisko, w którym można zgłębiać subtelne nastroje. Roślinność
porastająca dno morskie reprezentuje tajemnicze procesy zachodzące w naszej podświadomości,
które można odsłonić jedynie w cichych i łagodnych okolicznościach. Meduzy wskazują na
wiadomości oraz sny, które powoli wyłaniają się z morskich głębin. Rycerze Kielichów stoją na
straży bezbronnej, delikatnie ukształtowanej flory i fauny.

PAŁAC MIECZY
Ta karta ukazuje otoczenie, które promuje logiczne rozumowanie na chłodnym i rześkim
powietrzu. Budowle wznoszące się ponad gęste mgły, które zazwyczaj przesłaniają nasze myśli,
posiadają tarasy widokowe bardziej po to, by umożliwić sprawną percepcję, niż by być luksusem.
Liczne skrzydła sugerują zdolność umysłu do przezwyciężania emocjonalnych uprzedzeń oraz
pozyskiwania globalnej perspektywy.

PAŁAC BUŁAW
Ta karta ukazuje ciepłe środowisko, które zachęca do czerpania kreatywnych inspiracji
oraz rozpoczynania realizacji planów i projektów. Budynki wzniesione zostały na szczytach
górskich, co sugeruje długą wspinaczkę, ale także możliwość osiągnięcia celu. Motyle
symbolizują przeobrażenie marzeń w rzeczywistość, a czerwone róże oznaczają namiętność.
Budynki oświetlone zostały od wewnątrz przez gorące płomienie wydobywające się z serca.
Posągi przedstawiające Rycerza Buław symbolizują dalsze postępy oraz skupienie.
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