Meče II. - V.

DVOJKA MEČŮ
MÍR (PEACE)
Klíčová slova: Měsíc ve Váhách; vnitřní mír, sňa rozhodnosti; rozhodnutí týkající se vztahů
nebo situací, které přinášejí duchovnímu.
Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání,
namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená).
Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní
rozhodnutí. Vnuknutí a nápady, které se v této době zrodí, stojí za povšimnutí. Zapamatujte si
je, abyste se podle nich v dobách nejasnosti a zmatku mohli orientovat.
Vrtulovité tvary vycházející z růže souvisí se vzdušnými vlastnostmi karty. Ukazují, že s
pravým mírem je také spjat pohyb a čerstvý vzduch.
Odkaz: Vnitřní mír je vzácným darem. Můžeš jej chránit, ale ne na něm lpět.
Otázka: Která oblast tvého života je pro tebe obzvlášf důležitá? Nyní můžeš v klidu učinit
potřebná rozhodnutí.
Doporučení: Udělej si čas na hlubokou relaxaci. Nyní můžeš dobře prozkoumat svou
minulost, přítomnost i budoucnost. Svoje náhledy si napiš!
Afirmace: Hluboký mír naplňuje mé srdce.

TROJKA MEČŮ
ŽAL (SORROW)
Klíčová slova: Saturn ve Vahách; starosti, pochybnosti, nejasnosti, bezútěšnost, deprese,
napěti v trojúhelníkových vztazích.
Centrální meč jasnosti je omezován dvěmi malými meči. Ty jsou zakřivené, vyvedené z
harmonie. Růže je zraněná a ztrácí své okvětní lístky. Jasnost je na ústupu; chmurné mraky
pochybností, úzkosti a starostí omezují šíři ducha.
Saturn, přísný učitel, odkrývá všechny nečistoty a nikomu nedovolí pohodlně uniknout.
Lekce, o kterou se zde jedná, není nic menšího, než překonání starostí a strachu. Přemítání a
pochybovačná očekávání musejí být jasně rozpoznána jako negativní energie, které nás
oddělují od našeho vlastního původu.
Někdy může tato karta poukazovat též na napjaté trojúhelníhové vztahy. Mezi harmonickou
(nebo nudnou) dvojici vniká třetí osoba a pokouší se ji roztrhnout. Tato situace vyžaduje jasné
rozhodnutí. Jakákoliv snaha vyhnout se mu způsobuje starosti a trápení.
Odkaz: Tato kartuje výzvou k jasným, jednoznačným rozhodnutím. ]enom tak může být
znovuvytvořena ztracená rovnováha (Váhy).
Otázka: Která rozhodnutí jsou pro tebe obtížná?
Doporučení: Použij k rozhodování Tarot. Vytáhni si další kartu pro to, co tě čeká, když se
svému problému postavíš.
Afirmace: Každý problém v sobě obsahuje své řešení.

ČTYŘKA MEČŮ
PŘÍMĚŘÍ (TRUCE)
Klíčová slova: Jupiter ve Vahách; chovní očista; integrace; expanze, soustředění; jasnost.
Uprostřed plně rozvinuté růže se setkávají špičky čtyř stejně silných mečů. Obavy byly
překonány. Jasnost Esa Mečů je zpět; dovnitř opět proniká modř. Obrazu znovu vládne žluto
zelená, barva duchovní kreativity.
V této atmosféře se růže poznání může rozvinout a rozložit. Vlastnosti Jupitera jsou radost a
expanze. Jakkoliv bezvýhledně mohla až do teď situace vypadat, skrývá v sobě všechny
předpoklady pro štastné, úspěšné řešení.
Zelený kříž v pozadí ukazuje na dokonalé vnitřní sjednocení, na integraci všech čtyř aspektů,
rozumu, citu, těla a duše.
Přítomno je však také varování: příměří neznamená mír. Může se jednat o povrchní klid, který
je udržován potlačováním citů a impulsů. Pečlivě proto zkoumejte všechny rušivé vlivy, které
mohou být vskrytu přítomné. Rozpoznáte-li je včas, můžete je zbavit jejich ničivé moci.
Otázka: Máš sklon zametat skrývané konflikty a disharmonii pod koberec?
Doporučení: Zkontroluj své okolí a přeorganizuj je tak, aby pod porovalo tvůj klid a
soustředění.
Afirmace: Spočívám v sobě, v míru.

PĚTKA MEČŮ
PORÁŽKA (DEFEAT)
Klíčová slova: Venuše ve Vodnáři; strach ze ztráty nebo porážky; strach z bolestných situaci
nebo zkušeností.
Pět mečů je uspořádáno v pentagramu stojícím na špici. Rovnováha je ztracena. Pentagram je
orámován kapkami krve. Staré rány byly opět rozjitřeny a krvácí nanovo. Meče jsou ohnuté,
tzn. poškozené a mimo harmonii. Každá z rukojetí meče ukazuje na jiný aspekt tohoto stavu.
Ryba představuje minulost, spící had svědčí o tom, že neprobíhá žádné obnovování;
převrácená koruna symbolizuje ztracené vědomí; beraní rohy ukazují na nedostatek nových
impulsů a pohybu; mušle vyjadřuje potřebu ochrany.
Okamžiku vládne strach z porážky. Může souviset se vztahy nebo obecněji se začátkem
něčeho hodně důležitého. Je to strach ze ztráty kontroly, z pocitu, že se vám vše vymyká z
rukou.
Myšlení Vodnáře směřuje do budoucna. Zkouška spočívá v tom, zda navzdory strachu z
porážky dáte prostor vlastní objektivitě a jasnosti (modrý okraj). Bílá barva ve středu obrazu
představuje jasného ducha, jenž se pokouší moc strachu prolomit.
Odkaz: Vytažení této karty dokazuje, že svůj strach z porážkou vidíš. Strach je ve své
podstatě iracionální a nemusí nutně odrážet skutečnost. Uznáš-li to, uvolníš všechny energie
tímto strachem spoutané. Bojíš-li se, že ti vše vyklouzne z rukou, uvědom si, že pocit, že to v
rukou máš, je iluzorní! Spatření, pochopení, přijetí a vzdání se svého strachu tě osvobodí.
Otázka: Co spojuješ s pojmem porážka?
Doporučení:Napiš si odpověd na výše uvedenou otázku nebo se o ní poděl s někým, komu
důvěřuješ, jsou-li znovuodkryty staré rány, dopřej si bolest procítit. Jen tak mohou být
zahojeny.
Afirmace: Přijímám svůj strach a vzdávám se ho.

