Hole II. - V.

DVOJKA HOLÍ
NADVLÁDA (DOMINION)
Klíčová slova: Mars ve Skopci; válečná energie; dynamický průkopník; nadvláda nebo
zvládnutí situace.
Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce
představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed
nachází nové směry.
Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu. Masky s
koňskými hlavami ne jejich koncích jsou symbolem hrubé ničivé síly. Hroty šípů jsou
ozdobeny hady, což poukazuje na obnovení, které kráčí ruku v ruce s destrukcí.
Podstata Nadvlády spočívá v harmonii a soustředění. Lepší výraz by možná byl »velení« ve
smyslu velení sobě. Tento stav vyžaduje shromáždění a soustředění všech energií tak, aby
poskytovaly odvahu nezbytnou k nastoupení nové cesty. Drastické změny, které se na této
cestě mohou vyskytnout, nemohou průkopníka vyvést z rovnováhy.
Pozadí obrazu ukazuje střetnutí Vody a Ohně, alchymický symbol sjednocení rozdílných
aspektů naší bytosti. Z tohoto sjednocení povstává nové. Přijetí rozdílů a zdánlivých konfliktů
umožní řešení, která změní a rozšíří náš rozhled.
Odkaz: Věnuj pozornost svému vnitřnímu soustředění. Pokud jsi v kontaktu se svým
středem, jistě situaci zvládneš. Důvěřuj své síle. Nepřistupuj na žádné falešné kompromisy!
Otázka: Které úkoly a situace jsou ti výzvami?
Doporučení: Pokud stojíš před nějakou situací, která tě vyzývá, pohodlně a rovně se posad.
Dýchej zhluboka do svého podbňšku. Čekej, až se tvůj dech zjemní a zklidní a pocítíš
naprosté uvolnění. Nyní si představ situaci, o kterou jde. Představ si, jak se s ní vypořádáváš
ze svého středu.
Afirmace: Sílu, kterou teď potřebuji, nalézám ve svém středu.

TROJKA HOLÍ
CTNOST (VIRTUE)
Klíčová slova: Slunce ve Skopci; ctnost, integrita, upřímnost, sebejistota, žádné kompromisy.
Tři hole nesou lotosové květy, které se právě otvírají. Tento rozkvět je výsledkem vnitřního
probuzení. Tělo, duch a duše jsou v harmonii. Z tohoto stavu krystalizuje celistvost, která
nepřipouští žádné líné kompromisy. Vnímáte a připouštíte svou vlastní sílu bez užití moci,
aniž byste ji podrobeně přenechávali někomu jinému. Přes vnější dynamičnost zůstává váš
střed jasný a nedotčený.
Návrat vědomí k bodu vnitřního klidu chrání před přetíže ním zbytečnými problémy a dává
vzniknout novému pocitu sebedůvěry. Vnitřní moudrost je dost silná na to, aby odrazila
všechny nálety úzkosti a pochybností. Hloubavé , analytické úvahy intelektuálního rozumu
vás - jste-li naplněni životní energií a jasnou vitalitou (oranžová barva) - nemohou nijak
ohrozit.
Odkaz: Stejně jako u Dvojky Holí je tématem koncentrace. Nyní však bez boje,nebo
sebemenšího usilování rozkvétá z tvé důvěry.
Otázka: Které úkoly či situace stojí před tebou a vyžadují soustředěnou energii?
Doporučení: Otevři se novému uvolněnému přístupu k sobě i druhým lidem.
Afirmace: Mám sílu a odvahu přemýšlet a vědět.

ČTYŘKA HOLÍ
USKUTEČNĚNÍ (COMPLETION)
Klíčová slova: Venuše ve Skofá; završení, jednota; možnost nového začátku.
Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie
mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila. Oheň
tvořivosti je zažehnut.
Venuše, symbol krásy a lásky, se spojuje se Skopcem, principem nových začátků. Srdce pudí
vpřed a hledá nové směry pro rozvíjení krásy. Nové však předpokládá ukončení starého.
Konflikt protikladů musí být překonán způsobem, který vás na cestě k vašemu nejvyššímu cíli
posune vpřed. Napětí ve vztahu může být přínosem, je-li rozpoznána a respektována
jedinečnost obou partnerů. To vám umožní vzájemnou pod poru na cestě vpřed
Odkaz: Do tvých vztahů proniká něco krásného. Poprvé si toho možná všimneš ve chvíli, kdy
budou zpochybněny a otevřeně roze brány zaběhané poměry. Vyjasnění starého je
předpokladem pro nové sjednocení, pro nový začátek.
Otázka: Přijímáš svého partnera takového, jaký já je, i přes rozdíly mezi vámi? Které oblasti
potřebují naléhavě vyjasnit nebo uzavřít?
Doporučení: V případě, zeje mezi nějakým člověkem a tebou napětí, je nyní vhodná chvíle
vztah vyjasnit a staré uzavřít.
Afirmace: Uzavření starého mě uvolňuje pro nové.

PĚTKA HOLÍ
SPOR (STRIFE)
Klíčová slova: Saturn ve Lvu; omezení; nenaplněná touha, zahořklost; úzkost; marné úsilí.
Centrální hůl ztěžkla, jako by byla z olova. Na okřídleném disku, který obvykle odkazuje na
vzestup do vyšších sfér, je teď pěticípá hvězda obrácená špicí dolů. Její střed je pokryt pěti
malými, překrývajícími se disky. Oko Hóra ztratilo jasnost svého pohledu. Také hadi
regenerace vypadají líně a ospale. Hlavy Fénixů jsou od sebe odvráceny, jako by se chtěly
sobě vyhnout.
Karta naznačuje všeobecně stav, v němž je blokována (Saturn) tvořivá síla Lva. Volný tok
energie je silně bržděn, a tudíž dochází ke stagnaci. Koncentrovaný náboj marně usiluje o
nalezení možnosti projevit se. Život se stává zátěží. Malá křídla dole pokračují v zápase a
snaží se těžkou olověnou hůl pozvednout.
Odkaz:V této situaci ti hrozí velké nebezpečí rezignace. Saturn nám připomíná, že se o věci
musíme starat krok za krokem. Nedej se přemoci. Vždy hled do plamenů, které za holemi i
přes všechny překážky hoří dál. Tato karta svědčí o tvé připravenosti postavit se situaci a něco
podniknout.
Otázka: jaké nepřekonatelné překážky stojí mezi tebou a uskutečnění tvých činů? Jak ted
vypadá hora úkolů a povinností před tebou?
Doporučení: Postupuj krok za krokem! Ber vše trochu lehčeji! Vytáhni si na to další kartu.
Afirmace: Ve své práci dokážu stále lépe vyjadřovat své pocity a tvořivost.

