Poháry II. - V.

DVOJKA POHÁRŮ
LÁSKA (LOVE)
Klíčová slova: Venuše v Raku; přijímající láska; šfastné vztahy; citová výměna.
Máte-li rádi sami sebe, jste přitažliví i pro druhé. Vaše vnímavost k sobě samým vás
připravuje na to, abyste se dokázali plně dát někomu druhému. Hluboká emocionální výměna,
dávání a přijímání přetékající lásky je možné. Spojení je, jak naznačují dvě propletené ryby,
plné harmonie. Z bahna se zvedají dva lotosové květy a rozkvétají. Poháry jsou naplněny a
přetékají, což je výrazem nesmírného citového bohatství. To je obraz dokonalé radosti a tiché
extáze.
Jezero je klidné, nebe jasné a modré. Hluboký mír (žlutá) naplňuje city (voda), kterými
prostupují obnovující síly (zelená - srov. Dvojka Mečů). Myšlenky jsou osvobozeny a plné
jasu (modrá obloha). Očima lásky se celý svět proměňuje v ráj.
Odkaz: Tvoje schopnost přijímat lásku přitahuje druhé lidi. Odevzdej se sobě, druhým a
životu!
Otázka: Se kterými lidmi a v jakém prostředí nyní můžeš sdílet svoji lásku?
Doporučení: Věnuj pozornost lásce, která je ti projevovaná. Otevři se jí, aby tě prostoupila.
Afirmace: Není třeba dělat nic jiného, než vychutnávat, co život nabízí. Dovoluji lásce, která
mě naplňuje, aby ovlivnila můj život.

TROJKA POHÁRŮ
HOJNOST (ABUNDANCE)
Klíčová slova: Merkur v Raku; překypující výměna lásky; vzácné, cenné pocity, které mohou
být v důvěře sdělovány.
Tři poháry jsou vytvořeny z granátových jablíček. Tyto vzácné, lahodné plody symbolizují
živoucí poklady neobyčejné lásky. Poháry stojí na zlatých lotosových květech, které je
vrchovatě naplňují, až přetékají. Láska se rozlévá v překypující radosti.
Když jsme zapojeni do okruhu láskyplného dávání a přijímání, zažíváme hojnost na všech
úrovních života. Především ale můžeme vychutnávat to, co je vůbec nejdůležitější a
nejkrásnější: nevyčerpatelné bohatství láskyplného, hlubokého setkávání s lidmi, kterým se
můžeme beze strachu otevřít. Takové vztahy jsou otevřené v pravém slova smyslu. Nikdo
nemá potřebu druhého vlastnit nebo spoutávat. Jestliže jsme pochopili zákon hojnosti a máme
odvahu také podle něj žít, pak víme, že se nám v hojné míře dostane všeho, co potřebujeme.
Víme také, že je nesmyslné chtít nějakého člověka manipulací připoutávat k sobě.
Důvěřujeme své přitažlivosti a lásce a víme, že tato může růst a rozkvétat jedině v
bezpodmínečné volnosti. Vděčně a radostně vítáme a žehnáme všechno, co přichází i odchází.
Tím se náš život hojností naplňuje stále víc a my se cítíme obdarováváni stále bohatěji.
Odkaz: Můžeš se podělit o něco obzvlášť cenného. Otevři se lidem, kteřís tebou tyto
vzácnépocity dokážou sdílet. Jsou také darem; není nutné je hledat.
Otázka: Jsou kolem tebe lidé, kteým jsi dosud otevřeně nevyjádřil svou lásku?
Doporučení: Co můžeš dát, dej nyní a plně si uvědomuj své nekonečné bohatství.
Afirmace: Dnes dostávám od života vše, co k hojnosti potřebuji.

ČTYŘKA POHÁRŮ
NADBYTEK (LUXURY)
Klíčová slova: Měsíc v Raku, láska, něžnost, Tpěte; citové bohatství.
Růžový lotos svědčí o lásce, přijaté od druhých. Je součástí našeho citového bohatství, které
nás naplňuje a které se projevuje v našem okolí nadbytkem a krásou. Schopnost, toto vše
vděčně a pokorně přijímat, odhaluje vnitřní plnost, kterou můžeme sdílet s druhými.
Zlaté poháry vyjadřují citové bohatství, které má své kořeny hluboko v podvědomí. Tento
nadbytek je stejně tak darem, jako zodpovědností. Vyžaduje umírněné a uvědomělé chování,
stejně tak jako umění užívat a sdílet s ostatními.
Existuje však nebezpečí, že se city osamostatní; umírněnost je ta tam a my se jim nevědomě
podřizujeme. Jasná modř nebe ztemní a voda ztratí svůj poklidný jas. V dobách nadbytku je
nutné být dvojnásob bdělý. Obzvlášť v rodinných nebo intimnich vztazích může přemíra péče
nebo pozornosti působit tísnivě.
Odkaz: Dostáváš mnoho lásky a péče. Vychutnávej ji, ale nenech se zatáhnout do osidel
závislosti.
Otázka: Máš nějaký vztah, který tě omezuje? Chováš se k někomu příliš oddaně?
Doporučení: Po sebekritickém zodpovězení výše uvedených otázek si vytáhni kartu, která ti
poradí, jak se s danou situací vypořádat.
Afirmace: Vychutnávám čas trávený společněs (jméno) s vděčností a radostí.

PĚTKA POHÁRŮ
ZKLAMÁNÍ (DISAPPOINTMENT)
Klíčová slova: Mars ve Štíru; zklamaná očekávání; ztracená rovnováha; problematické
vztahy; nečekané rozrušení.
Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí
dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a
zničil jeho květy. Slaná voda je mrtvá.
Očekávání byla příliš velká. Nečekaná příhoda, možná jen unáhlená reakce, náhle vše
zmařila. Agresivní ničivá energie, která nyní ovládá scénu, pravděpodobně dlouho kvasila
pod povrchem. Přehlíželi jste ji, možná proto, že jste její existenci nechtěli připustit.
Ignorovali jste varování vašeho vnitřního hlasu, nyní se však musíte postavit tváří v tvář
demaskované skutečnosti a pohlédnout jí do očí. Každé zklamání pramení ze závažného
sebeklamu.
Každé zklamání však v sobě také obsahuje možnost naučit se důležité lekci. Kořeny lotosu
jsou stočeny do tvaru motýla, který symbolizuje transformaci (od housenky k motýlu). Když
se ve vědomí vynoří staré rány, pocitujeme bolest v její původní intenzitě. Když ji dokážeme
přijmout, máme šanci skutečně se uzdravit.
Odkaz:Buďto byla zklamaná některá z tvých příliš velkých očeká vání, neboje hluboko v
tobě strach z nějakého zklamání. Nastal vhodný okamžik se z této situace poučit.
Otázka:V jakých oblastech svého života se obáváš zklamání? Čemu tě dosavadní zklamání
naučila? Co můžeš udělat, aby se zklamání neopakovala?
Doporučení: Vytáhni si na každou z výše uvedených otázek další kartu!
Afirmace: Poznáváním sebeklamů umožňuji vyléčení mých. zraněných citů.

