Vyšší arkany I –V.

BLÁZEN (THE FOOL)
Klíčová slova: Otevřenost, důvěra, připravenost riskovat; odvaha, svoboda, nezávislost,
tvořivost, potenciál, naslouchání hlasu srdce.
Blázen je zobrazen jako bůh jara Dionýsos. Zelená barva nám připomíná mocnou tvůrčí sílu
jara. Také krokodýl (egyptský bůh tvořivosti) je nositelem nejvyšších tvůrčích možností.Tygr
je symbolem strachu (srov. Princezna Holí). Tento tygr Dionýsa opakovaně kouše, jeho
pohled však přesto směřuje dopředu. Nevěnuje strachu žádnou pozornost, takže nad ním
ztrácí svou moc. Tygr ho ani v nejmenším nemůže ohrozit. Jeho neochvějná důvěra v
existenci mu umožňuje, aby si pocity strachu uvědomil, aniž by se stával jejich obětí. Je
osvobozen a dokáže být vnímavý k vrcholným mystickým zážitkům a transpersonálním
zkušenostem. Je to uvolnění z původních dynamicky působících sil, které člověka pudí k
činnosti a jejichž rozvíjení do stále nových forem nelze zastavit.
Nádoba v pravé a oheň v levé ruce Blázna jsou alchymické symboly. Zobrazují proces setkání
protikladných sil Ohně a Vody, jež vytváří energii nezbytnou pro uskutečnění transformace kvantového skoku. Hrozny, symbol úrodnosti, jsou zralé ke sklizni. Bílé tečky na zlatém
pozadí značí podzim, čas sklizně: padající listí, uvolnění, odstoupení, odevzdání. Mince s
astrologickými symboly zrcadlí přetékající bohatství na všech úrovních, které přijde, když
poskytnete své tvořivosti prostor k plnému rozvinutí. Rohy Dionýsa zrcadlí rozšířené
vnímání. Duha kolem jeho hlavy je symbolem celistvosti, Jednoty, mostu mezi nebem a zemí,
vnitřním a vnějším. Květy mezi jeho nohama představují energetický transformační proces.
Dole se spojuje aktivní aspekt (tři květy - tělo, intelekt a duch) s pasivním (přijímání, ochota k
učení). Když jednoduché květy dole splynou, rodí se z nich mnohalístkový korunní květ
nahoře. Slunce symbolizuje síly tvořivosti a transformace uvolněné přetavením původní
sexuální praenergie.
Odkaz: Vše je připraveno na nový začátek, možná i kvantový skok. Poddej se a odvaž se
skoku, i když se tě strach znovu pokouší zadržet. Důvěřuj hlasu vlastního srdce.
Otázka: Co brání tvé volnosti, proti čemu se musíš ohradit? Co je tvým »tygrem strachu«?
Jak si představuješ odvážný skok do nového? Kam tě volá tvé srdce?
Doporučení: jestliže ti odpovědi na výše uvedené otázky zatím nejsou jasné, vytáhni si na
jejich zodpovězení další karty.
Afirmace: Následuji teď hlas svého srdce. S důvěrou jdu tam, kam mne volá a vede.

MÁG (THE MAGUS)
Klíčová slova: Merkur; hravé zacházení se všemi formami komunikace; přizpůsobivost,
genialita.
Mág, kterého Crowley autorizoval a kterého nazveme transcendentálním Mágem, je zobrazen
jako řecký bůh Merkur, duchem okřídlený vyslanec (žlutá křídla na jeho nohou). Merkur je
nositelem energie, která z něj vyzařuje na všechny strany. Karta reprezentuje vůli, moudrost a
Slovo, jimiž byly stvořeny světy.
S neuvěřitelnou dovedností stojí Merkur na špičce podložky, připomínající surfové prkno, a
žongluje s rozličnými nástroji komunikace. Je géniem ve využívání všech možností, které
jsou mu k dispozici.
Ve své dualitě představuje Merkur stejně tak pravdu jako lež. Zpochybňuje všechny zaběhlé
představy a mínění a tak se sám často jeví v pochybném světle. Jako tvořivá bytost však nezná
žádné svědomí. K dosažení svých cílů používá všech ny prostředky a metody. Pokušení
zneužít svých schopností je veliké. Jeho umění a obratnost mu propůjčují nadřazenost a moc.
Stále se pohybuje na úzkém rozhraní mezi černou a bílou magií. Proto potřebuje neustálou
sebekontrolu. Svůj talent může využít sobecky, nebo jej dát do služeb lásky a světla.
Dva hadi na hlavě Mága jsou starým egyptským symbolem pro uzdravení a regeneraci
(Caduceus). V této souvislosti poukazují na obnovené myšlení. Nad nimi je oko Hóra (boha
vnímání) se symbolem holubice (nositelky ducha). Mág přijímá intuici z Ducha univerza a šíří
jeho poselství na Zemi. To je ještě silněji vyjádřeno modrožlutým paprskem energie, který
vstupuje do jeho hlavy, prochází tělem a opět se objevuje pod nohama. Bez trvalého spojení s
duchovními silami Universa jsou pro něj jeho úlohy nesplnitelné. Mág slouží nadřazeným
zákoni tostem. Když tuto svoji pravou funkci pozná a přijme, přináší do temnoty nevědomí a
nepochopení jasné světlo.
Odkaz: Disponuješ geniálními schopnostmi, které je třeba sdílet s ostatními lidmi. Tvůj
důležitý úkol spočívá v nalezení, respektive vytvoření správného prostředí pro tvé činnosti.
Otázka: V čem spočívá tvé nadání? Jakým způsobem a v jakém prostředí je můžeš předávat

dál nebo se o něj dělit s druhými?
Doporučení: Představ si své ideální pole působnosti! Obraz popiš.
Afirmace: Plné vyjádření mého tvůrčího potenciálu mě naplňuje a činí mě šíastným a
spokojeným.

VELEKNĚŽKA (THE PRIESTESS)
Klíčová slova: Měsíc; přístup k intuitivním silám, uzdravení, nezávislost; vnitřní
vyrovnanost, umocněné sebevědomí.
Velekněžka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo pena jemnou sítí světelných
paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.
Je v kontaktu se svými intuitivnímu schopnostmi, jimž může absolutně důvěřovat. Její
vnímání skutečnosti a spojení s vlastním vnitřním hlasem, vnitřním vůdcem a uzdravitelem,
se projevuje v důvěře a zodpovědnosti sobě. Tak jako může velbloud urazit dlouhé úseky
cesty pouští bez vody, můžete vy, objevíte-li svou vnitřní studnu, vyzařovat spokojenou
soběstačnost. Úrodné oázy (květy a ovoce dole) najdete ve svém nejvnitrnějším bytí. Čím více
přijmete sami sebe a z toho rozdáte, tím hlubší bude jasnost vašeho vnímání (znázorněno
krystaly).
Velekněžka je v tomto balíčku karet jednou z nejsilnějších karet pro rovnováhu, vyrovnanost
a harmonii. Horní polovina jejího těla představuje vnímavou ženskost. Tu také zvýrazňují
vzhůru prohnuté linie a otevřené měsíční srpky za její hlavou. Korunu tvoří Měsíc, který
přijímá světlo ze Slunce. Od pupku dolů její tělo vyjadřuje mužský princip - přímé,
dynamické, zacílené linie. Napnutím tětivy luk dostává ono napětí, jež vymrští šíp vpřed k
jeho cíli. Spolehněte se na své vlastní síly - vyvolá to ve vašem životě netušené události.
Karta velekněžka může poukazovat na nadsmyslové vnímání a intuitivní vlohy, jako je
jasnozření, telepatie, tvořivá vizualizace, empatie, intuitivní poznání a uzdravující síly. Tyto
schopnosti se rodí v souznění s neměnnými pravdami kosmických zákonitostí, kterým jsou
podřízeny a kterým také slouží.
Odkaz: Máš teď přístup ke svým intuitivním silám. Rozvíjej je. Hlídej si svou nezávislost!
Otázka: Jsou ve tvém životě oblasti, ve kterých se namísto důvě řování vlastní intuici necháš
ovlivňovat druhými?
Doporučení: Vyhledávej vodu v přírodě, jak nejčastěji můžeš. Medituj u vody a uč se od ní.
Afirmace: Důvěřuji svým intuitivním schopnostem.

CÍSAŘOVNA (THE EMPRESS)
Klíčová slova: Venuše; krása, láska, mateřskost, ženskost, moudrost; spojení ducha a hmoty;
vnitřní a vnější bohatství.
Císařovna ztělesňuje a ovládá ženství ve všech projevených formách. Její postava a okolí
nesou punc dokonalosti a krásy. V její přítomnosti máte pocit bohatství, je vám příjemné
podílet se na harmonii její bytosti. Její krása však není omezena jen na její vnější zjev. Plné
rozvinutí všech rovin její ženskosti jí propůjčuje jedinečné vyzařování. Projevuje se současně
jako milenka i matka, panovnice a vědma. Její síla spočívá ve sjednocení nejvyšších
duchovních hodnot s jejich dokonalými, smyslově uchopitelnými formami ženskosti, lásky a
životní radosti.
Hlavním znamením její vlády je dávající a přijímající aspekt lásky (bílá a červená), tvořivost a
plodnost (zelená), porozumění a moudrost (modrá). V pravé ruce drží falický stonek lotosu,
jehož květ se rozvíjí před její srdeční čakrou. Levá ruka je otevřena pro přijímání. Tvořivost
mužské plodivé síly se spojuje s ženskou odevzdaností. Přijetí mužských aspektů propůjčuje
ženě zvláštní vyzařování a zvyšuje její přitažlivost. Růžovobílý pelikán, který krmí svá
mládata vlastní krví, poukazuje na bezpodmínečnou mateřskou lásku, která své děti živí
celým svým bytím. Tak představuje Císařovna také Velkou matku, matku Zemi, která rodí a
vyživuje všechno živé.
Dvouhlavý bílý orel (shodný s červeným orlem Císaře) symbolizuje transformaci, která
přichází se sjednocením rozdílných aspektů bytí. Měsíc a Země jsou spojeny a obklopeny
magnetickým silovým polem. Když se hluboké citové oblasti nevědomí (Měsíc) viditelně
projeví (Země), stanou se přístupné vědomému využití (modré plameny vpravo i vlevo).
Integrujete-li své vnitřní síly, budete vyzařovat celistvost a úplnost, která mag neticky
přitahuje druhé lidi - ve vaší přítomnosti mají pocit bezpečí a ochrany. Spojení Země a
Měsíce se znovu objevuje na koruně panovnice. Maltézský kříž zdůrazňuje význam
sjednocení duchovních a materiálních kvalit.
Tvář Císařovny je obrácena k holubici: orientuje se na budoucnost. Ve své moudrosti se
odvrátila od minulosti, vrabce. Otevřená klenba v pozadí může být považována za bránu do
nebe. Tato krásná fyzická forma pouze naznačuje něco krásnějšího, něco mnohem většího, co
je v ní ukryto. Slovy Hermanna Hesse je "každý projev na Zemi podobenstvím a každé
podobenství je otevřenou branou, kterou může duše, je-li připravena, vstoupit do vnitřního
světa, kde ty a já, den a noc a všechno ostatní jsou jen jedno. Každý člověk se tu a tam ve
svém životě k této otevřené bráně dostane. Málo jich ovšem vejde branou a obětuje krásné

zdání za tušenou skutečnost nitra." (z Iris)
Odkaz: Krásu, která tě přitahuje k druhým lidem, máš také v sobě. Ať už jsi muž nebo žena,
procházíš nyní procesem rozvíjení svých ženských aspektů. Máš možnost zpracovat a vyjasnit
neuzavřené mateřské konflikty.
Otázka: Existuje v tvém životě krásná, silná žena, od které se můžeš učit?
Doporučení: Vizualizuj svou ideální ženu! Napiš si její nejdůležitější vlastnosti. Pokus seji
znovu objevit v jiných lidech a v sobě. Obklop se krásou a hojností.
Afirmace: Celá moje bytost je naplěna silou a krásou.

CÍSAŘ (THE EMPEROR)
Klíčová slova: Skopec, průkopník, objevitel, vůdce, iniciátor; velké vůdčí vlastnosti;
činorodost, dobrodružnost; otcovství, autorita.
Císař je zpodoben jako korunovaný muž v majestátním šatu. Jeho trůn září ohnivými barvami
Marsu a Slunce a je ozdoben hlavami divokých himalájských skopců. Stejný symbol moci a
dobrodružnosti nese i jeho vladařské žezlo. Glóbus s maltézským křížem, znamení jeho
císařské hodnosti, je výrazem spojení moudrosti a světské vlády.
Ležící beránek s praporcem míru nasvědčuje podobné souvislosti. Ukazuje druhý aspekt
divokého skopce: pravá vůdčí povaha obsahuje pokorné podřízení se kosmickým zákonům,
stejně tak jako dynamiku a moc. Předpokládá také hluboké porozumění a trvalý ohled na vůli
celku. Panovník s těmito vlastnostmi je naplněn horoucím soucítěním, jež mu umožňuje
obětovat se pro blaho celku.
Dvojitý orel symbolizuje vnitřní a vnější proměny způsobené tvůrčí energií Slunce a ukazuje
na tvořivý potenciál Císaře, který zvěstuje počátek nějaké iniciativy nebo nového životního
úseku. Tento počátek může znamenat rozšíření nebo expanzi v říších panování, vlády nebo
ovládání, nebo dobytí nových území (symbolizováno také nohama Císaře zkříženýma ve
tvaru čtyřky; srov. Princ holí). Na materiální úrovni to může znamenat začátek nového
slibného projektu, změny v povolání, cestování nebo otcovství. Na vnitřní rovině může jít o
nové poznání, odhalení, vhled do neznámých oblastní (explodující hvězdy na discích vpravo a
vlevo) nebo dramatickou zkušenost.
Pokud své moci Císař využívá pro transformaci a nové začátky, jsou její účinky blahodárné.
Běda ale, když ji použije k upevnění stávající situace. Struktury jeho říše ustrnou a jeho
smělá, rozhodná tažení se změní v tvrdost. Jeho autorita, kdysi zakořeněná v moudrosti, se

stane autoritativní nadvládou. Žije ve strachu ze změny a úzkostlivě potlačuje každou vzpouru
již v zárodku. Jeho odpor vůči proměnlivému proudu Tao je jeho vlastním rozsudkem a jeho
vláda dříve nebo později padne.
Odkaz: Tato chvíle je příznivá pro změnu nebo nový začátek. Důvěřuj své vlastní energii a
následuj ji.
Otázka: Jaké obnovení či revitalizaci potřebuje tvůj život? Co pro to můžeš udělat?
Doporučení: Zkoumej sebekriticky své chování, obzvlášť ke svým podřízeným a k
nadřízeným.
Afirmace: Důvěřuji své síle. Vládnu tím, že sloužím, sloužím tím, že vládnu.

