Meče VI. - X.

ŠESTKA MEČŮ
VĚDA (SCIENCE)
Klíčová slova: Merkur ve Vodnáři; schopnost analyzovat, sjednocovat ideje; ucelená vize;
všeobjímající pochopení; objektivita. Pro Vodnáře je Merkur jedním z největších darů. Jeho
schopnost analyzovat přináší jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně
rozpoznány, nýbrž také mohou být srozumitelně komunikovány. Nejrůznější nápady a vize se
zde setkávají v jednom ústředním bodě. To umožňuje nový, ucelený pohled na věci, který
dává rozkvést růži poznání.
Růže a kříž ve středu obrazu symbolizují tajemství vědecké pravdy, které nás opakovaně nutí
k prolomení překonaných představ a způsobů myšlení. To se však nikterak neomezuje jen na
svět vědy. Také v osobních vztazích slouží nově získané poznatky k prolomení starých,
vyježděných kolejí. Změny, které jsou nyní nutné, byste druhýn měli oznámit takovým
způsobem, aby je mohli vyslechnout, pochopit a přijmout.
Odkaz: Dokážeš vnímat na mnoha úrovních a z nejrůznějších perspektiv. Tvoje porozumění
spojuje mnoho rozdílných aspektů.
Otázka: Kde a jaké jsou ve tvém životě »vyježděné koleje«?
Doporučení: Důvěřuj svému náhledu. Komunikuj způsobem, který je ostatním lidem
srozumitelný. Dovol růži, aby se rozvila.
Afirmace: V mém srdci rozkvétá růže poznání.

SEDMIČKA MEČŮ
MARNOST (FUTILITY)
Klíčová slova: Měsíc ve Vodnáři; sklíčenost, malomyslnost, vrtkavost, existenční strach;
negativní očekávání.
Velký meč jasnosti je napaden a poškozen šesti menšími meči a ztrácí svou energii a
odolnost. Menší meče s planetárními symboly na rukojetích představují pesimistické
myšlenky, které znemožňují jasný úspěch. Vědomé a nevědomé (Slunce a Měsíc na koncích
centrálního meče) si vyměnily pozice. Chmurná očekávání nevědomého kalí váš jasný vhled.
Člověk je ovládnut těžkou úzkostí, ačkoli ve skutečnosti je vše na nejlepší cestě.
Skličující vlivy šesti malých mečů mohou být popsány následovně:
* Neptun: Všechno je jakoby zahalené závojem; jednoduše nevím, co opravdu chci.
* Venuše: To je přece příliš krásné, než aby to byla pravda.
* Mars: Chybí mi energie, nemám čas, jsem příliš starý.
* Jupiter: To je příliš mnoho dobrého najednou. Tolik úspěchu bych neunesl.
* Merkur: Vždyť to ani nedokážu pořádně vyjádřit.
* Saturn: To je pro mne příliš namáhavé a trvá to až moc dlouho.
Tyto doslova zhoubné myšlenky nesmějí být brány vážně. Skutečnost je od vašeho
současného pocitu naprosto odlišná a svým pochybnostem se brzo budete moci zasmát.
Odkaz: Tvoje obavy nijak nesouvisí se skutečností! Procitni a vnímej skutečnost!
Otázka: Ve kterých oblastech života máš o sobě díky svým omezujícím představám nevalné
mínění? Jaké jsou tvé omezující myšlenky?
Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, jak tvůj život bude vypadat, když své
pochybnosti necháš padnout.
Afirmace: Ovládám všechny schopnosti a prostředky potřebné k dosažení toho, po čem v
hloubi duše toužím.

OSMIČKA MEČŮ
VMĚŠOVÁNÍ (INTERFERENCE)
Klíčová slova: Jupiter v Blížencích; nedostatek vytrvalosti; trýzeň z přílišného uvažování;
těžká volba.
Dva silné centrální meče jsou zkříženy šesti křivými šavlemi. Stojíte před volbou mezi dvěmi
alternativami, jež vypadají rovnocenně. Analytickým uvažováním však k rozhodnutí
nedojdete. Vaše pochybnosti a strach z chybné volby neustále narušují vaší vnitřní jasnost.
Chybí vám vytrvalost, která by byla k vyjasnění zmatené situace žádoucí. Ať se točíte a
obracíte sebevíc, zdá se, že neexistuje žádné uspokojující řešení. Čím víc se zašmodrchané
klubko pokoušíte rozmotat, tím pevněji se zauzlovává.
Odkaz:Dopřej věcem na čas klid a vývoj. Dokud máš pochybnosti ohledně případných
rozhodnutí, nepouštěj se do ničeho nového. Jupiter je nositelem nepředvídaných a nečekaných
změn k lepšímu. Problém, který se v současné době zdá být nepřekonatelný, najde řešení
svým vlastním způsobem.
Otázka: Mezi kterými alternativami ted váháš?
Doporučení: Uvolni se a nech věci, aby se vyvinuly. Vytáhni si karty pro možné alternativy.
Afirmace: Uvolňuji se a důvěřuji Životu.

DEVÍTKA MEČŮ
KRUTOST (CRUELTY)
Klíčová slova:Mars v Blížencích; krutost vůči sobě anebo druhým; sebeobviňování,
sebepotrestání; vášeň bez srdce, fanatismus, pomsta; pasivní odpor, mučednictví.
Devět různě dlouhých mečů stojí vedle sebe špicemi dolů. Všechny jsou rezavé a zubaté a z
jejich konců kape krev. Slzy v pozadí svědčí o velkém utrpení, které meče způsobily. Jasnost
se rozpadla v hromadu trosek.
Tato karta zpravidla znamená krutost obrácenou vůči sobě. Svědčí o tendenci srážet sama
sebe se značným nasazením energie (Mars). Destruktivní výčitky rodičů nebo vychovatelů z
dětství vás s nezmenšenou tvrdostí dál ovlivňují. Roli obviňujícího jste však převzali vy.
Často se to odehrává v podobě vnitřního konfliktu mezi dvěma záležitostmi nebo osobami
(Blíženci). Bojíte se jednoznačného rozhodnutí a za tuto nerozhodnost se sami trestáte. Nebo
se rozhodnete a týráte se špatným svědomím: rozhodnutí nebylo správné. Příkladů je
nekonečně mnoho a jistě přijdete i na své vlastní, které této situaci odpovídají. Cítíte se jako
oběť okolností a v této roli nacházíte určité uspokojení. Ve vzácných případech může tato
karta poukazovat též na fyzickou nebo psychickou krutost nějakého bezcitného člověka,
fanatika nebo pomstychtivého tyrana.
Odkaz:Karta ukazuje na tvou tendenci krutě srážet sebe sama. Nejprve je nutné tento vzorec
chování a jeho příčiny poznat, pak opustit.
Otázka: Kdo tě dříve obviňoval? Jakým způsobem se obviňuješ ty? Chceš odpustit sobě,
rodičům a ostatním lidem?
Doporučení: Vytáhni si další kartu, která ti ukáže, jak bude tvůj život vypadat, když
akceptuješ sebe tak, jak jsi!
Afirmace: Lidé mne milují jednoduše proto, že jsem tak jak jsem.

DESÍTKA MEČŮ
ZKÁZA (RUIN)
Klíčová slova:Slunce a Měsíc v Blížencích; strach ze šílenství; zlomené srdce; strach z
destruktivní energie nahromaděné zlosti; negativní myšlení.
Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí.
Desátý meč nese symboly Slunce a srdce.
Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení. Je obrazem šílenství,
pomatené vzpoury mechanismů bez duše. I posledním zbytkům radosti ze života (Slunce) a
lásky k sobě, druhým a existenci (srdce) hrozí, že pad nou negativitě za oběť. Negativita ruší a
ničí duševní síly, usilující o harmonii a rovnováhu. Takový stav ducha přirozeně ohrožuje
také vnější oblasti. Vzniká nebezpečí finančního úpadku, nebo ztráty jiných důležitých
hmotných statků nebo potřeb.
Odkaz:První krok spočívá v rozpoznání tvého strachu ze šílenství a zkázy. Druhý krok je v
pochopení negativní energie, která se za tvým strachem skrývá. Jestli chceš, můžeš tento
strach přemoci tím, že ho pochopíš.
Otázka: Čeho se bojíš nejvíc? Jak by vypadala totální destrukce tvého života?
Doporučení:Jakmile poznáš, ve kterých oblastech se nacházejí tvé obavy, formuluj si
specifické afirmace utvořené výhradně z pozitivních výrazů. Pomohou ti »změnit tvůj
program«.
Afirmace: Negativita mi brání žít v přirozeném proudu života. Láskyplným postojem vůči
sobě se životu nově otevírám.

