Nižší arkany - Meče

ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS)
Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.
Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost. Jde o symbol tvořivé
energie, která povstává z intelektuální jasnosti. Tato síla vždy zvítězí (koruna). Temnota a
mračna, nevědomost a pochyby mizí. Nebe se otvírá a křišťály v pozadí dávají jasně najevo,
že se duchovní jasnost materializuje. Co z jasnosti vznikne, nese tuto kvalitu viditelně v sobě
a předává ji dál.
Na rukojeti meče, obtočené hadem, jsou symboly dvou půlměsíců a tří sluncí. Nevědomé
(Měsíc) vychází na světlo (Slunce). Had, symbol transformace, ukazuje, jak se nevědomé
energie stávají přístupné vědomí. Takto uvolněné energie jsou nyní k dispozici a mohou být
plně využity.
Odkaz: Tvoje jasnost je skvělým předpokladem pro tvoje podnikání. Dokážeš rozpoznat
fakta a pojmenovat skutečnosti, které by druzí nejraději zametli pod koberec. Neseš proto
velkou zodpovědnost. Svá zjištění však nikdy nevyjadřuj bezcitně. Pokud jsi v kontaktu se
svou láskou, použij meč a nešetři sebe ani druhé.
Otázka: Co podporuje tvou jasnost? Co jí brání?
Doporučení: Medituj nad výrokem »Pravda, kterou říkáš, nemá žádnou minulost, ani
budoucnost. Je, a to je vše, co potřebuješ (Richard Bach, Iluze).
Afirmace: Důvěřuji svému jasnému vnímání.

RYTÍŘ MEČŮ (KNIGHT OF SWORDS)
Klíčová slova: Ohnivý aspekt Vzduchu; cílevědomost, ctižádost, schopnost pružného
myšlení; vášnivost.
Rytíř Mečů v zlatozeleném brnění se v nejvyšším trysku, jež ztělesňuje jeho cílevědomě
zaměřenou mentální aktivitu, žene ovzduším. Ví, čeho chce dosáhnout a nezastaví se, dokud
svého cíle nedosáhne. Jeho schopnost koncentrace je pozoruhodná. Myšlenky a nápady k
němu přilétají rychlostí blesku; je mistrem tvořivého a přizpůsobivého myšlení, které používá
k dosažení svých cílů (zlatozelené brnění). Čtyři vrtule symbolizují čtyři světové strany a
poukazují na to, že síla myšlení není spoutaná prostorem ani časem. Jeho silné intelektuální
odhodlání se snoubí s hlubokou emocionální vnímavostí. Takovou vášeň mohou roznítit jen
cíle, které jsou silně citově nabity. Tělo, duch a duše (tři vlašťovky) letí v harmonii po jeho
boku.
Dlouhý meč v pravé ruce a krátká dýka v levé jsou užívány stejnou měrou. Představují dvě
potenciální energie, jang (mužsko-analytickou) a jin (žensko-intuitivní), jejichž rovnováha
bude na cestě vpřed nezbytná. Díky svým vyrovnaným a správně uplatněným schopnostem
splývá Rytíř v rychlém pohybu se svým koněm.
Odkaz: Nastala vhodná situace pro tvorbu plánů, vytyčení cílů a jejich uskutečnění.
Otázka: Znáš dobře svůj cíl? Co se stane, když ho dosáhneš? Budeš se umět těšit ze svého
úspěchu?
Doporučení: Sebekriticky zkoumej uvedené otázky.
Afirmace: Znám svůj cíl a vím, pro co pracuji. Každý cíl je pouhým milníkem na cestě k
mému nejvyššímu poslání.

KRÁLOVNA MEČŮ (QUEEN OF SWORDS)
Klíčová slova: Vodní aspekt Vzduchu; rozetnulí starých masek a rolí; jasnost; racionální,
intelektuální, logické, objektivní.
Odložení vlastních masek, odmítnutí jistoty zaběhnutých rolí znamená dobrovolné zřeknutí se
navyklých obranných mechanismů. Mečem zostřeného vhledu vstupuje do vědomí poznání,
že naše masky nás nejen chrání a kryjí, ale také oddělují od našeho Já a druhých. Energické
rozetnutí starých masek představuje vysvobození a Královnu Mečů vyvádí z mračen do jasu a
širého prostoru.
Krystaly za její hlavou, symboly rodící se jasnosti, nesou dětskou hlavu. Za odloženou
maškarádou se uvolňuje přirozenost a dětská nevinnost - důkaz pravé vnitřní moudrosti.
Otevřenost a ochota dítěte přijímat, ve spojení s bystrým, křišťálově průzračným vhledem do
nějaké bytosti nebo situace, je základním předpokladem pro práci poradce nebo terapeuta.
Musí být připraven vzdát se vlastních masek a nenechat se zaplést do emocionálních sítí. Jen
tak může získat opravdovou důvěru nebo skutečnou schopnost nabídnout uzdravování a
prostředí plné podpory.
Realizování vlastností této karty předpokládá dlouho uzrávající mistrovství. Jeho nejvyšším
výrazem je dalekosáhlá jasnost, která se odráží ve vztahu k lidem a životu.
Odkaz:Procházíš procesem, ve kterém se stále víc odděluješ od starých rolí a způsobil
chování. To s sebou může občas přinášet i bolestné poznatky a zkušenosti. Ale vyplatí se to!
Získaná jasnost ti dá svobodu.
Otázka: Za které role se nejsnadněji a nejčastěji skrýváš? Dokážeš se jich vzdát?
Doporučení:Pozoruj se ve svých rozdílných rolích. Mnohé budeš muset hrát dál-jen
nynívědoměji než dříve. Přijmi své role a splň je jak nejlépe umíš, ale neztrať se v nich.
Afirmace: Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě.

PRINC MEČŮ (PRINCE OF SWORDS)
Klíčová slova:Vzdušný aspekt Vzduchu; intuice, tvořivé myšlení; rozetnutí všech zápletek;
osvobození se od omezujících představ a modelů; jasné vnímání.
Princ Mečů je oblečen do přiléhavého zeleného brnění. Je mistrem tvůrčích myšlenek, idejí a
plánů. Předpokladem tvořivého myšlení je neomezená svoboda. Tvůrčí myšlenkové pochody
nemohou tolerovat žádné omezení. Proto se Princ rozpřahuje mečem hodně zeširoka, aby
přeťal spojení se třemi postavami, které táhnou vůz. Představují svazující ideje nebo pocity a
omezující vztahy, které by Princův pokrok mohly zpomalit.
Krystal ve voze má tvar dvojité pyramidy a značí krystalizující vnímání. Je příznivá doba, dát
novým myšlenkám podobu a tvar. Naše problémy se nám díky starým omezujícím pověrám a
přesvědčením častokrát zdají býti nepřekonatelné: »Jsem slabý a závislý. Když budu trvat na
svém, budu potrestán,« nebo: »Musím dokázat něco mimořádného, abych byl uznán.« V
minulosti, možná v našem dětství, mohly mít pocity tohoto druhu určitou platnost, ale s naší
současnou realitou vůbec nesouvisí. My však tyto pocity vláčíme za sebou a opakovaně se
dostáváme do situací, které je posilují. Říkáme si například, že věci upouštíme a rozbíjíme
proto, že jsme od přírody nešikovní.
Skutečnost je však trochu jiná. Nedostáváme se do situací náhodně, ale na základě svých
představ o skutečnosti je kolem sebe vytváříme. Člověk, který se stydí za svou »strašnou«
nešikovnost, se například ze strachu, že bude neohrabaný, natolik soustředí na své pohyby, že
skutečně neohrabané jsou. Veškerá přirozená elegance, kterou vládne, zůstává neobjevena a
nerozvinuta, protože ho v určité době v minulosti někdo přesvědčil k tomu, aby se považoval
za neohrabaného.
Jestliže se budeme zblízka zabývat těmi aspekty nás, které nás neuspokojují, uvidíme, že nám
každá nepohodlná nebo nevyřešitelná situace slouží k tomu, aby nám ukázala naše
nepochopení a mylné postoje. Jakmile je prohlédneme, můžeme je opravit nebo se jich vzdát.
Odkaz:Uvolni se ze všeho, co omezuje tvoji mysl a tvého ducha. Své ideje a plány však
vyjádři tak, aby je druzí pochopili. Pokorně přijmi jejich mínění. Tvé myšlenky mohou daleko
předstihovat svou dobu. Ty se však můžeš přizpůsobit a svou vizi uskutečnit v současnosti,
aniž bys cokoliv obětoval.
Otázka: jakým přesvědčením, pocitům, vztahům nebo předprogramovaným idejím
umožňuješ, aby tě omezovaly?
Doporučení: Napiš si seznam vnitřních a vnějších omezení a rozhodni se, kterých se chceš
nynís konečnou platností zbavit.
Afirmace: Mé tvůrčí možnosti nemají žádné hranice, kromě těch, ve které věřím.

PRINCEZNA MEČŮ (PRINCESS OF SWORDS)
Klíčová slova: Zemský aspekt Vzduchu, z chmur dojasu; vítězství nad náladami; vzpoura.
Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztříštila starý oltář explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Když se intelektuální a duchovní
(Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní
prostor pro jasnost.
Každá změna, každý vnitřní konflikt uvolňuje do vzduchu kouř a popel (emoce a nálady).
Princezna Mečů však nepřipustí, aby mračna, uvolněná destrukcí starého a zbytečného,
zkalila jasnost jejího vnímání. Svůj meč používá k tomu, aby odťala nálady a rušivé
myšlenky, které v ní povstávají. Je rozhodná a agresivní a dobře se vypořádává s praktickými
záležitostmi, obzvlášť týkají-li se něčeho protikladného nebo paradoxního.
Princezna Mečů reprezentuje extrémně vzpurného člověka, který se nedá zastrašit zaběhlým
ani svatým. Bouří se ve jménu jasnosti, otevřenosti a pravdy a je připravena zničit cokoliv
represivního, cokoliv, co jí brání v plném prožívání života, včetně všech morálních kodexů.
Její »ne« represi je zakořeněno v hlubokém »ano« sobě a existenci. To je možné přirovnat k
Ježíšovi, který důtkami vykázal prodavače z chrámu.
Odkaz:Tvoje myšlenky a názory mohou někdy rozbíjet »svaté« oltáře. Dávej pozor a nenech
se pohřbít pod sutí. Nedovol svým náladám, aby nad tebou získaly moc. Zachovej věrnost
svým ideálům.
Otázka: Jsou v tvém životě či okolí nějaké »staré oltdře«? Odvážíš se je rozbít?
Doporučení: Obrat svůj pohled do svého nitra a ujisti se, zda tvé rebelie pramení z lásky.
Afirmace: Pravá rebelie je pozitivní, konstruktivní a tvořivá.

