Nižší arkany - Poháry

ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS)
Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání.
Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody).
Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem,
které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.
Eso Pohárů je ženským protějškem Esa Holí; je otevřené, vnímavé, odevzdané a nese v sobě
transformující moc dávající lásky. Horní i spodní část karty vyjadřuje stejnou vnitřní kvalitu;
dole v emocionální oblasti vody, nahoře v jemnohmotné sféře ducha. Jak nahoře, tak dole: to,
co je pociťováno v nitru, se jasně a otevřeně projevuje navenek. Tím vzniká citová jasnost,
podtržená vyvážeností a harmonií obrazu.
Dávání lásky probíhá bez jakékoliv námahy. To, co do nás bez přestání proudí z nekonečné
hojnosti Universa, z nás zase samo, jsme-li otevření a vnímaví, vyzařuje ven. Můžeme to
přirovnat ke květině, která vydává svou vůni bez ohledu na to, zda k ní někdo přichází její
vůni cítí, nebo voní sama pro sebe.
Toto dávání nezávisí na jednotlivých, uzavřených lidech. Existuje toho tolik, co můžeme
sdílet! Může se toho účastnit celá existence. Splývání s všeobjímající, všepronikající láskou je
tichou extází, kosmickým orgasmem!
Odkaz: Jsi v hlubokém kontaktu s všeobjímající láskou. Naplňuje tě a ty ji můžeš štědře a
neomezeně předávat druhým.
Otázka: jak vyjadřuješ lásku ty?
Doporučení:Nech na sebe kartu chvíli působit. Přečti si ještě jednou poslední dva odstavce
popisu a zavři oči. Představuj si, že jsi otevřeným kanálem božské energie.
Afirmace: Všeobjímající láska naplňuje mne i mé okolí.

RYTÍŘ POHÁRŮ (KNIGHT OF CUPS)
Klíčová slova: Ohnivý aspekt Vody; odevzdání se milovaným; schopnost dávat; dosažení
vyšších emocionálních úrovní; duchovní vztahy.
Rytíř Pohárů má velká křídla, jež ho na jeho mocném bílém koni vynášejí vzhůru. Je oblečen
do zeleného brnění; ve vztyčené ruce drží zlatý pohár s rakem. Vodní znamení Raka může
poukazovat na rodinné vztahy. Pojem rodiny zde však musí být rozšířen na libovolný vztah,
zvláště pak duchovní spojení (nebo duchovní společenství).
Světlemodrá křídla ducha pozvedají citové vztahy do vyšších úrovní vzájemného porozumění
a výměny. Také páv, symbol ješitnosti a marnivosti, tuto svou vlastnost překonal. Rozvíjí
svou krásu a nabízí ji - prost samovlády - do služeb vyššímu.
Zelené brnění zobrazuje Rytířovu velkou tvůrčí schopnost vyjadřovat své hluboké city. Dary,
jež rozdává, jsou vyjádřením jeho snahy o dokonalejší podoby citové výměny.
Odkaz: Toužíš po intenzivní vzájemné výměně se stejně smýšlejícími lidmi.
Otázka: Jak může být tato výměna ve tvých vztazích obohacena?
Doporučení: Hledej svou pravou rodinu, společenství, ve kterém se cítil doma. Najdeš tam
přesně takový druh komunikace, po kterém toužíš.
Afirmace: Nalézám teď na společné cestě přátele, jejichž blízkost a podpora mi pomáhají
dostat se do hlubšího kontaktu se sebou.

KRÁLOVNA POHÁRŮ (QUEEN OF CUPS)
Klíčová slova: Vodní aspekt Vody; jak nahoře, tak dole; otevřené vyjádřené emoce;
mateřství; citové naplnění.
Postava Královny Pohárů je zahalena do oblouků světla, takže ji člověk rozpozná teprve při
pohledu zblízka. Její bytosti nelze porozumět analyticky. Musíte ji vycítit, vytušit. Je zahalena
do mystéria a ten, kdo chce toto mystérium pochopit, se musí odebrat hluboko do říše jejích
pocitů.
Klidné jezero, na kterém spočívá, zrcadlí téměř neporušeně její obraz. To, co vyzařuje
navenek, se odráží v hlubokých emocionálních oblastech její bytosti. Je v kontaktu se svými
city a otevřeně a věrohodně je také dává najevo. Pro lidi kolem ní mohou být často
nesrozumitelné, ale to není její problém. Nikdy nepřistoupí na kompromis v citové oblasti,
protože by musela popřít sebe sama a mohla by tak ztratit jas své krásy.
Bílé lotosy na jezeře a v její ruce symbolizují dávající lásku. Kořeny lotosů vycházejí z
temných, bahnitých hlubin vody, ale jejich listy a květy zůstávají bahnem a vodou nedotčeny.
Voda z nich stéká nebo na nich vytváří malé perly. Zůstávají ve spojení s vodou a bahnem,
rostou z nich, ale jsou jiné a oddělené. Také rozkvétající láska vychází z nevědomé oblasti
instinktů a pudů a je jimi živena. Světlo vědomí dává nevědomým silám nový způsob
existence a propůjčuje jim něhu a krásu. Staré se zjevuje v proměněné podobě, je
transfigurováno. Proběhlo emocionální znovuzrození.
Čáp, posel znovupřicházejícího jara, je předzvěstí něčeho nového. Na tuto kartu můžeme také
pohlížet ve spojení s mateřstvím (viz také Princezna Disků a Císařovna). Lotos v ruce
Královny je také lotosem Isis, Velké Matky. Rak v pohárumušli poukazuje na domácí okruh
rodiny.
Odkaz:Otevřeností v projevování tvých pocitů získáváš na kráse. Možná, že ti někteří lidé
nerozumějí; nedělej si proto starosti! ]e dost jiných, se kterými se o své pocity můžeš podělit.
Otázka: Přijímáš a rozvíjíš své citové bohatství?
Doporučení: Důvěřuj svým citům! Žij v souladu s nimi!
Afirmace: Moje otevřenost a vitalita mě naplňují krásou!

PRINC POHÁRŮ (PRINCE OF CUPS)
Klíčová slova: Vzdušný aspekt Vody; touhy, přání, žádostivost; možnost transformace.
Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení
s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár
Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace.
Pohybuje se těsně nad vodami emocí, nikdy se jich však nedotýká. Přání a žádosti musejí být
vnímány a rozpoznány. Jsou to základní hnací síly našich životů. Jejich využití a dokonalé
ovládnutí vyžaduje nejvyšší bdělost a intenzivní pozornost. Namísto potlačování je můžete
využít v procesu uvědomování. Z tohoto pohledu jsou vozidlem, které nám pomáhá na cestě
do našich vnitřních světů.
Had, symbol změny a moudrosti, se probouzí a napřimuje. Orel na Princově přilbě ukazuje na
možnost duchovního osvobození. Využití těchto možností je úkolem, který má před sebou.
Uchvácen pozorováním hada zapomíná na lotosový květ (lásku), který nyní směřuje dolů. Až
se naučí integrovat pudové síly žádostivosti, dostane lotos možnost znovu se rozvíjet a
napřimovat.
Odkaz:Přijmi své sexuální potřeby a vášně a vědomě je naplňuj. V tomto procesu toho
mnoho objevíš. Totálně se té zkušenosti odevzdej a pozoruj se v ní.
Otázka: Jaká tajná přání si nechceš přiznat?
Doporučení: Dopřej si každý den splnění aspoň jednoho malého přání a tím se otevřeš a
přiblížíš splnění těch velkých.
Afirmace: Přijímám své sexuální potřeby. Jsem tím živější a naplněnější.

PRINCEZNA POHÁRŮ (PRINCESS OF CUPS)
Klíčová slova: Zemský aspekt Vody; emockmdlrtí svoboda; překonaná žárlivost; důvěra v
sebe.
Princezna Pohárů je zde zachycena jako tančící postava. Je vysvobozena z vězení svých citů.
Získanou nezávislost a svobodu ukazuje také labuť, která se zvedá nad její hlavou. Zbavila se
pout potřeby vlastnit a manipulovat. Osvobozená od žárlivosti, je nyní obklopena něhou,
laskavostí a jasností (křišťály na jejím šatě).
S nejvyšší něhou a jemností drží ve své ruce pohár s želvou, odkaz na ochranu, kterou
láskyplně poskytuje sobě a druhým. Lotosový květ v její natažené levici svědčí o jejím
odhodlání k dávající lásce. Natažená paže naznačuje odstup, který získala sama k sobě a který
jí umožňuje rozvinout svou lásku v té nejčistší podobě. Delfínovy oči jsou křišťály. Minulost
tedy může být nahlédnuta jasnýma očima a uzavřena.
Odkaz: Důvěřuj svým pocitům a vnímání. Jsi na správné cestě.
Otázka: ]e ještě něco, co ti brání v naprosté svobodě? Máš nyní možnost to také uvolnit.
Doporučení: Představ si, že tě obklopuje voda a ty tančíš lehkými, plynulými pohyby tanec
osvobození.
Afirmace: Čím víc miluji sebe, tím víc lásky mohu sdílet s druhými.

