Poháry VI. - X.

ŠESTKA POHÁRŮ
ROZKOŠ (PLEASURE)
Klíčová slova: Slunce ve Štíru; chtíč, rozkoš; radost v sexuálních vztazích; bohatá výměna
sexuální a srdeční energie; emocionální obnovení.
Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a duše byly očištěny a jsou připraveny
na radostné setkání s milovanou bytostí.
Lotosové květy se otvírají a září mocnou žlutooranžovou barvou probuzené vitality. Poháry
jsou vyrobeny z mědi, kovu vnitřního uzdravení. Zblízka můžeme v každé nádobě rozeznat
stočeného hada; ten symbolizuje transformující sílu přirozeně prožívané sexuality. Přetékající
city se z květů vylévají do pohárů, jejichž podnože jsou z cenných, vzácných plodů.
Tato karta vás vyzývá k tomu, abyste se odevzdali bohat ství své vlastní emocionality. Může
vám to připadat jako skok do vody, jako dráždivé vzrušení z hlubokého potopení, zmizení, z
uvolnění. Po vynoření jste osvěženi a omládlí. Jde o proces smrti a znovuzrození. Odměnou
za odvahu je v tomto případě hluboká emocionální očista a obnovení.
Odkaz: Vychutnávej vše, co ti život přináší. Je to ten nejlepší způsob, jak vyjádřit tvůj vděk.
Otázka: Setrváváš v zastaralých přesvědčeních nebo pocitech viny, které ti brání ve
vychutnávání rozkoše?
Doporučení: Vychutnávej své emocionální bohatství a poděl se o ně s někým.
Afirmace: Otevírám se milované bytosti, se kterou mohu prožívat radosti lásky na všech
úrovních.

SEDMIČKA POHÁRŮ
SMILSTVÍ (DEBAUCH)
Klíčová slova: Venuše ve Štíru; přílišná aktivita; rbzmrzelost; nasycenost, znechucení.
To, co ještě před chvílí bylo zdrojem rozkoše a životní radosti, ztratilo nyní svou přitažlivost.
Květy jsou zvadlé a jejich vůně zatuchlá. City opět ztratily rovnováhu a ukazuje se, že dosud
nebylo překonáno nějaké hluboké zklamání.
Snažili jste se zakrýt staré rány, avšak pokusy odvést pozornost jinam nepomohly. Po každém
pokusu o útěk, po každém ohlušení vyvstává karikatura starého problému před našima očima
ještě zřetelněji a zabarvuje prožívanou situaci ještě chmurněji.
Ztráta energie následuje vždy, když jednáme nebo jsme nuceni jednat tak, že to neodpovídá,
nebo už neodpovídá nám samým. Každý musí sám pro sebe zjistit, zda je třeba se ohradit vůči
některým lidem nebo vnějším situacím, nebo zda je tendence k žádostivosti skrytá v něm
samém. Žádostivost je tak rozšířená a tak rozmanitá, že jsme si na její nejrůznější formy
nepozorovaně zvykli a považujeme je za normální součást našeho života. Všechny však mají
jedno společné: strach z nedostatku, který je hluboko zakořeněn v nás a udržuje nás v zajetí a
závislosti, čímž nás trvale okrádá o naši životní energii.
Odkaz:]e na čase otevřít oči a pohlédnout {možná bolestivé) skutečnosti do očí. Osvobodí tě
pouze vnímání a poznání tvé vlastní vnitřní skutečnosti! Každý nový pokus se tomu vyhnout
jen posiluje stávající stagnaci tvých emocionálních energií.
Otázka:Existuje nějaké zklamání, které se ti dosud nepodařilo překonat? Odehrálo se v
minulosti něco, co bylo »až příliš krásné«? Máš tendenci přepínat své síly.
Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, jak svůj současný stav můžeš změnit.
Afirmace: Poznávám a přijímám své stíny a ony nade mnou ztrácejí svou moc.

OSMIČKA POHÁRŮ
NETEČNOST (INDOLENCE)
Klíčová slova: Saturn v Rybách; stagnace; zábrany, potlačované emoce; lenost; nejasnost;
bažina.
Po výstřednosti, smilství (Sedmička Pohárů) následuje netečnost. Energie byla prohýřena,
ucha měděných pohárů jsou rozlomená. Příliš rozkoše a nemírného požitkářství! Voda emocí
stojí, aniž by ji obnovoval nějaký pramen. Začíná hnít a výpary rozkladu stoupají k nebi a
zamlžují jasné světlo. Dva zbylé lotosové květy ještě vylévají svou energii, v této situaci je to
však marná snaha. Špinavá hnilobná voda tu trochu svěžesti a života okamžitě pohltí, utopí ji
v netečné, husté bažině.
Vyplýtvali jste již příliš mnoho své energie na lidi, od kterých nedostáváte výměnou vůbec
nic. Naplňovali jste je svou energií, ale oni byli jako bezedné sudy. Cítíte se prázdní a totálně
vyčerpaní. Tento obraz vypovídá o mezilidské situaci, ve které tok energie stagnuje. Čím více
se pokoušíte uváznutý vztah znovu oživit, tím bezmocnější a prázdnější se cítíte. Každý pokus
druhého povzbudit se bezvýsledně vsákne.
Odkaz:je na čase rozpomenout se na sebe, jasně se ohradit a říci »ne«. Může jít o starý
stereotyp, kdy svou lásku vždy směřujeme k osobám, od kterých výměnou nepřichází nic. To
může poukazovat na tvůj strach z přijímání lásky.
Otázka:Kteří lidé ti v této souvislostí přicházejí na mysl? Odvážíš se vymezit hranice a stát si
za nimi? V jakých situacích skrýváš své skutečné city?
Doporučení: Vytáhni si další kartu ke zjištění, co se změní, když se naučíš říkat »ne«.
Afirmace: Vytvoř si na základě dalších karet, které si vytáhneš, svou vlastní afirmaci.

DEVÍTKA POHÁRŮ
RADOST (HAPPINESS)
Klíčová slova: Jupiter v Rybách; blaženost, štěstí; přetékající láska; hluboká radost;
požehnání.
Devět Pohárů je na obraze symetricky uspořádáno, vše je v rovnováze a harmonii. Nad
každým pohárem se sklání otevřený lotosový květ a vylévá svou energii. Poháry jsou
naplněny a přetékají, symbolizujíce rozmanité dary.
Vliv Jupitera ve znamení Ryb vytváří víc ne? pouhý pocit sympatie; představuje veliké
požehnání, které vyrůstá z dokonalé radosti. Kvalita této radosti svědčí o mimořádné hloubce.
Není důsledkem povrchních radovánek, ale je základním znakem míruplného štěstí, které
čerpá svou sílu z nejhlubších oblastí duěe.
Odkaz: Tento okamžik je naplněn harmonií a vnitřní radostí. Zcela se mu otevři a nepromarni
toto mimořádně jemné chvění.
Otázka: Kde hledáša kde nalázáš svou skutečnou radost?
Doporučení:Dýchej a pociťuj! Dokud jsi o samotě, těš se ze své samoty. ]si-li pohromadě s
lidmi, těš se z jejich přítomnosti. Máš-li nějakou práci, v tiché odevzdanosti se jí věnuj.
Afirmace: Radost je můj přirozený stav.

DESÍTKA POHÁRŮ
NASYCENOST (SATIETY)
Klíčová slova: Mars v Rybách; uspokojení, naplnění; vyzařování.
Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém,
harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění. Nadrozměrný lotosový květ,
koruna stromu, svědčí o bohatě přijímané lásce, která nyní přetéká a vlévá se do všech
zúčastněných. Na tomto bohatém proudu lásky se podílí každý, kdo je připraven přijímat.
Ucha zlatých pohárů jsou z beraních rohů. Transformace je završena (zlato) a může se spojit s
činorodou energií Marsu. Mars si v produchovnělém znamení Ryb nepočíná hrubě,
zraňujícně, ani vzpurně. Křehce vypadající bytosti však poskytuje rozhodnost, jíž je potřeba k
tomu, aby krásu, kterou poznala hluboko uvnitř, mohla přinést na světlo světa. Není k tomu
třeba žádné dramatické demonstrace emocí. Naplněný člověk tuto vlastnost jednoduše
vyzařuje a podle svých plodů je také poznáván.
Odkaz: Umožni věcem, aby se samy vyvinuly. Všechno k tobě ve správném okamžiku přijde.
Otázka: Za co můžeš nyní vyjádřit svou vděčnost?
Doporučení:Uvolni se, zavři oči a klidně zhluboka dýchej. Přivítej v sobě obraz stavu
dokonalého naplnění. Toto cvičení co nejčastěji opakuj a snaž se tento pocit čím dál tím víc
spojovat se skutečností.
Afirmace: Život mi dává vše, co potřebuji ke štěstí.

