Nižší arkany - Hole

ESO HOLÍ (ACE OF WANDS)
Klíčová slova: Oheň; intenzivní nebo silná energie; transformace.
Eso Holí je znázorněno jako mohutná ohnivá pochodeň, symbol elementu Ohně, jemuž jsou
Hole podřízeny. Tato karta je po Slunci druhou nejvyšší kartou pro energii. Ukazuje volně
proudící sílu, dynamickou energii, osvobozenou od blokád a strachů. Blesky, vyšlehující
všemi směry, představují pohlcující sílu těchto plamenů. Všechno bezpečí a jistoty, na kterých
jste lpěli, budou vlivem této pronikavé energie otřeseny a zničeny. Jsou-li z cesty odstraněny
překážky, může začít obnovování všech oblastí a úrovní života. Znovuoživující síla naplní
celou vaši bytost novým světlem. Nyní je důležité, aby volně proudící energie nalezla tvůrčí
vyjádření. Může být využita pouze v případě, že máte cíl, ke kterému ji můžete nasměrovat.
Dalším krokem po odstranění blokád je nalezení správného rámce pro její uskutečnění.
Odkaz: Máš mnoho síly a energie! Nyní jde o to zjistit, kde a jak ji chceš a můžeš investovat.
Otázka: Jaká činnost tě nejvíc přitahuje? Co ti přináší nejvíc radosti? V jakém rámci můžeš
své sny uskutečnit?
Doporučení: Na výše uvedené otázky odpověz konkrétní činností!
Afirmace: Otevřeně vyjadřuji svoji energii a sílu.

RYTÍŘ HOLÍ (KNIGHT OF WANDS)
Klíčová slova: Ohnivý aspekt ohně; ohnivá energie, dynamický postup, vzhled, blížící se
změny.
Rytíř Holí ztělesňuje mistrovství růstu a vnitřního vývoje. V levé ruce drží planoucí pochodeň
(srov. Eso Holí), kterou spaluje všechnu negativitu, jež mu stojí v cestě. Vzal na sebe úkol
odstraňovat zábrany a blokády, které mu na cestě k vlastnímu růstu překáží.
Jeho vlající plášť je z ohně. Koně zdobí hlava jednorožce, jehož roh symbolizuje vyvinuté
třetí oko. Vlastní vnitřní vize se stala vozidlem (jezdecký kůň) pro rozhodné jednání navenek.
Rostoucí plaz se musí, čas od času, vysvléknout ze staré kůže, která se mu stala příliš těsnou.
Rytířovo brnění z hadí kůže symbolizuje opuštění všeho starého a úzkého a odvážný skok
vpřed. Energie uvolněná rozšířeným vnímáním se může projevit, je nezastavitelná. Dokonce i
těžké situace se pohnou pozitivním směrem.
Odkaz:Bdělost a otevřenost vůči lidem nebo situacím mohou vyprovokovat dynamické
změny v tvém vědomí. Tyto dary existence přijmi s vděčností, ale neulpívej na nich.
Otázka: Dovoluje ti tvá současná životní situace plně rozvinout tvé energie? Pokud ne, co
musíš odstranit z cesty nebo změnit?
Doporučení: Vyhledávej situace a příležitosti, které tě vyzývají! Odevzdej se zde s veškerou
svou energií.
Afirmace: Každá výzva, která se přede mnou objeví, mi pomáhá růst. Každá bouře posiluje
mé kořeny.

KRÁLOVNA HOLÍ (QUEEN OF WANDS)
Klíčová slova: Vodní aspekt Ohně; sebepoznání, změna, soucit.
Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což
proměnilo její bytí. Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce,
panter, měl kdysi černý kožich. Transformace, kterou prošla, ji obdařila zlatými vlasy a
pantera proměnila ve lva. Vědomí jejich dřívějšího stavu ji však naplňuje soucitem s bytostmi,
které se ještě neosvobodily. Aby mohla pomáhat druhým, rozhodla se dobrovolně nosit
červenohnědé vlasy a lva udržuje v podobě leoparda, jehož černé skvrny nesou stopy temné
minulosti.
Královna sedí na ohnivém trůnu, oděna v brnění na způsob šupin, se symbolem Ryby na
prsou. Sjednocení Ohně a Vody, intuitivního poznání a citového vytržení, způsobuje vnitřní
proměnu. Koruna duchovní jasnosti a rozšířeného vnímání má ještě ostny trnové koruny vzpomínka na pokoření a utrpení, jež její transformaci předcházely. Její oči jsou zavřeny v
tiché extázi. Vědomí je zaměřeno do nitra a propůjčuje jejímu vyzařování blaženost vnitřního
míru. Hůl v její ruce je zakončena piniovou šiškou, symbolem duchovního růstu. Připomíná
nám úkol, spojit vlastní uskutečnění se Zemí a dovolit druhým, aby se na něm podíleli.
Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což
proměnilo její bytí.
Odkaz:Prací na sobě získáváš viditelný náskok. Je čas naučit se, jak tento pokrok sdílet s
druhými. Uplatňuj sebepoznání v denním ž ivotě!
Otázka: Jak můžeš nalezené poznání sdílet s ostatními lidmi?
Doporučení:Medituj o následujícím výroku: "Učení se je objevování toho, co už víš. Činy
ukazují, že to víš. Učit - je pomáhat druhým lidem poznat, že oni to vědí stejně tak dobře, jako
ty sám."
Afirmace: Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou.

PRINC HOLÍ (PRINCE OF WANDS)
Klíčová slova: Vzdušný aspekt Ohně; intenzita; rozkvétající láska; intuitivní tvořivost; z
temnoty do světla.
Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje
vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje
vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu. Je nahý, což znamená, že se nepotřebuje skrývat ani
chránit. V pravé ruce drží Fénixovu hůl, symbol moci a energie. Jako pionýr dobývá nové
oblasti svého života (nohy jsou v pozici čtyřky jako na kartě IV, Císař). Jeho srdce se otvírá a
on vidí svět novýma očima. Princ Holí ztělesňuje mistrovství intuitivní tvořivosti (zelená
barva v plamenech). K tomu jsou nasazeny a využity všechny smysly. Důvěřuje ve svou
intuici a svými originálními řešeními a myšlenkami překvapuje druhé. Jeho tvůrčí výlevy
nemůže nic zastavit ani omezit. Planoucí oheň ve voze jej udržuje v pohybu.
Odevzdáním se lásce (květ lotosu v srdci) je povznesen nad sebe samého. Narůstají mu křídla
z peří Fénixe a dovolují mu pozorovat svět z vyšší perspektivy.
Princ Holí je fascinujícím vyjádřením mladé, překypující energie a radosti ze života. Jeho
myšlenky jsou smělé a plné tvořivé síly (okřídlený lev nahoře). Důvěra ve vlastní vnímání ho
osvobozuje a umožňuje překonat současná omezení v myšlení a chování. Je zcela připraven
čelit životním zkouškám. Jeho silná vůle mu však může pomoci k dosažení cíle jen tam, kde
je v souladu s vůlí celku.
Odkaz:Máš všechno, co potřebuješ! Nenech se omezovat! Nenech se brzdit! Život je
připraven tě přijmout. Důvěřuj svému neomezenému tvůrčímu potenciálu!
Otázka: Jaké výzvy se v tomto období dotýkají tvého života?
Doporučení: Rozpřáhni paže a dýchej zhluboka do srdce!
Afirmace: Miluji život a život miluje mne

PRINCEZNA HOLÍ (PRINCESS OF WANDS)
Klíčová slova: Zemský aspekt Ohně; osvobození od strachu; nový začátek; optimismus;
rozšířené vnímání.
Strach je překonán! Princezna Holí, nahá, otevřená a nechráněná, zvítězila nad tygrem strachu
(viz Blázen). Její hůl nese symbol Slunce. Péra na její hlavě zdůrazňují schopnost rozšířeného
vnímání a smysl pro spravedlnost, které překonáním strachu získala.
Tančí svůj silou nabitý, zanícený tanec ve velkém vzedmutém plameni. Vedle ní, na oltáři
zdobeném hlavami be ranů, plápolá oheň Jara, nových začátků, jemuž Princezna slouží.
Ohnivě rudé pozadí symbolizuje vášeň, životní sílu a planoucí energii. Když zmizí strach,
otevírají se netušené zdroje nadšení a radosti, které nově utvářejí náš život. Naše omezující
úzkost a strach, mrtvý tygr, mohou být pohřbeny.
Odkaz: Tvé staré strachy nad tebou ztratily svou moc. Jejich mrtvé zbytky tě už nemohou
vyděsit. Uvědom si své nejsilnější stránky.
Otázka: Jaký je další krok ve tvém životě? Učiň ho beze strachu!
Doporučení: Nauč se transformovat své pocity strachu a využij uvolněný potenciál.
Afirmace: Přijímám svůj strach a proměňuji jej v lásku.

