Vyšší arkany VI - XI

VELEKNĚZ (HIEROPHANT)
Klíčová slova: Býk; duchovní mistr, učitel, rádce, zasvěcenec;
Této kartě vládne znamení Býka. Trůn zasvěcence je obklopen býkem a slony, jejichž povaha
je shodná. Ve čtyřech rozích obrazu se nalézají čtyři cherubíni, strážci oltáře. Býk, lev, člověk
i orel představují různé úrovně lidského bytí. Býk symbolizuje element Země (znamení
Býka), hmotu a tělesnost. Lev představuje element Ohně (znamení Lva), intuici, silnou vůli a
pohyb. Člověk zastupuje element Vzduchu (znamení Vodnáře), duchovně intelektuální
úroveň. Orel představuje nejvyšší transformaci a je spojen s elementem Vody (znamení Štíra),
říší citů. Velekněz v sobě všechny tyto prvky sjednotil a přivedl k nejvyššímu vyjádření.
Titulem Velekněz není míněna nějaká hodnost v rámci strnulých církevních institucí. Míněn
je zasvěcenec, dokonalý, osvícený - skutečný duchovní mistr, zprostředkovatel mezi božským
a lidským. V tomto smyslu je Velekněz skutečně božstvím, které se stalo tělem (Býk),
konečným stádiem lidského potenciálu, které ho s božstvím spojuje.
Žena, která před Veleknězem stojí s mečem a srpkem měsíce, je Venuše vládnoucí znamení
Býka. Meč a Měsíc ukazují na vyrovnanost citů a rozumu. Velekněz v sobě spojil a dokonale
rozvinul své mužské a ženské části. Ze spojení mužského a ženského se rodí dítě Hórus,
znázorněné v pěticípé hvězdě na prsou Velekněze. Dítě je nahé, bezbranné, zranitelné, plné
otevřenosti a důvěry k existenci. Přirozenost dítěte je výrazem pravé moudrosti. Důstojné rysy
duchovního vůdce se pojí s dětskou nevinností. Každý, kdo chvíli prodlévá v blízkosti
Velekněze, je touto jeho kvalitou uchvácen. K tomu, aby bylo možné plně vstoupit do spojení
s jeho bytostí, je nutné nechat padnout všechny obranné mechanismy.
Do hada transformace je zaraženo devět hřebů. Připomínají trnovou korunu, bolest a utrpení,
které provází každou transformaci. Skutečná změna se může uskutečnit pouze v postoji
otevřenosti (býk) a citlivosti (holubice), v důvěře a odevzdání se božské lásce.
Tmavé pozadí zdůrazňuje funkci Velekněze: přinášet světlo uvědomění do temnot
nevědomosti.

Odkaz:Hledání sebe sama tě přivádí do duchovních oblastí. Tato karta může ukazovat na
setkání s duchovním učitelem nebo mistrem. Otevři se pro setkání s ním!
Otázka: Přitahuje tě nějaký mistr moudrosti (v minulosti nebo přítomnosti)?
Doporučení:Zabývej se učením duchovních mistrů. Vyhledej přítomnost nějakého učitele
nebo mistra. Navštěvuj skupiny, usilující o osobní růst. Zde se vyplatí poctivost k sobě,
otevřenost a vnímaost. Sleduj pohnutky svého srdce.
Afirmace: Jen jeden jediný hlas je následováníhodný: hlas mého srdce.

MILENCI (THE LOVERS)
Klíčová slova: Blíženci; láska, přitažlivost, sbližování, spojení; sjednocení protikladů láskou,
uvědomění se prostřednictvím vztahů.
Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z
podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí
leží mimo projevený svět a intelekt. Milenci jsou výrazem dvou protikladů, jež po sobě touží
a navzájem se přitahují. Dualita, která se odráží v každém projevu této existence, je bytostně
prožívána v milostném vztahu muže a ženy. Každý pokus o sblížení, sjednocení, spojení, je
projevem vášnivé touhy po znovuvytvoření ztracené jednoty. Avšak každý jedinec, každý
muž a každá žena v sobě nese dualitu mužských a ženských částí. Ty se projevují mimo jiné v
rozdílných, často si odporujících částech osobnosti. To, co nás u druhého člověka
neodolatelně přitahuje, jsou aspekty nás samých, se kterými se chceme ztotožnit. Chtějí být
vědomě přijaty a rozvinuty. Náš partner zpravidla odráží naše vlastní nevyvinuté a
neprožívané stránky. To, co postrádáme sami v sobě, hledáme u druhých.
Živé vztahy dávají zúčastněným pocítit všechny duality a protiklady: lásku i žárlivost,
harmonii i spor, jednotu i odloučení, vzrušující seznámení i rozčarující odcizení. Cílem učení
v této »škole života« je stát se celistvou a dokonalou bytostí. K velkému cíli svého konečného
rozvinutí se můžeme přiblížit pouze tehdy, nalezneme-li svou vlastní jednotu a vnitřní
harmonii. Blaženost, kterou všichni marně hledáme mimo sebe, je možno odkrýt a rozvinout
pouze ve vlastním nitru. Každý neklid, který námi zmítá, každá ne spokojenost, která nás žene

k partnerovi, pramení v hledání skutečného klidu a hlubokého míru. Proto také duchovní
mistři stále znovu poukazují na to, že inteligentní člověk velmi brzo pochopí, že jej žádný
vztah nemůže nikdy skutečně uspokojit. "Proč? Protože každý vztah je jenom šípem, letícím k
poslední a nejvyšší lásce.
Odkaz:Vytažení této karty může poukazovat na krásný a povzbuzující milostný vztah.
Stávající vztahy se bud prohloubí, nebo skončí. S tím, jak se věnujete a reagujete s partnerem
nebo se skupinou, se otevírají nové cesty osobního růstu a integrace vlastních protikladů.
Otázka: Co hledáš v lidech, které miluješ? Co pro tebe znamená naplňující vztah?
Doporučení:Hřej tarot společněs partnerem. Použijte karty k tomu, abyste se o vašem vztahu
dozvěděli co nejvíce. (Viz návod k objasnění vztahů v kapitole Způsoby vykládání).
Afirmace: Celá moje bytost je připravena setkat se s partnerem, po kterém odjakživa toužím.

VÁLEČNÝ VŮZ (THE CHARIOT)
Klíčová slova: Rak; nový začátek, obrat k dobrému, introspekce, meditace, duchovní cesta.
Vozataj meditativně sedí ve svém kočáru, který se ještě nezačal pohybovat. Je oděn do
zlatého brnění a rozjímá nad Svatým Grálem, jenž mu rotuje v rukou. Grál symbolizuje Kolo
štěstí. Vozataj pozorně zkoumá všechny možné následky, dříve než se odváží nového začátku
a rozjede se, protože rozhodne-li se jednou pro start, pak neexistuje žádné nazpět. Nic už ho
na jeho cestě nezastaví.
Tato karta poukazuje zcela všeobecně na nové začátky. Může jít o cestu nebo začátek nového
životního úseku (vztah, domov, povolání). O ničem by nemělo být rozhodováno ukvapeně.
Vše potřebuje přesné prověření a přípravu. Ale po důkladném zvážení všech možných
následků nemá být začátek zbytečně odkládán. Vše nyní nasvědčuje pro šťastný vývoj.
Brnění Vozataje je ze zlata a je posázeno deseti krystaly. Symbolizuje Rakův ochranný
krunýř, který podporuje současné stádium vnitřní transformace (zlato) a rozvoj potřebné
jasnosti (krystaly). V dobách předělů a nových začátků potřebujete ochranu a podporu
láskyplné atmosféry, poskytující pocit jistoty a bezpečí. Nadcházející změna s sebou přinese
mnoho vzrušení a neklidu. Vyhněte se všem neuspořádaným, chaotickým a nepříjemným

vztahům. Nový začátek opouští nudnou rutinu všedního života. Duchovní vnuknutí a nápady
se množí a rozšiřují oblast vašich činností (soustředné modré kruhy v pozadí). Jste schopni
věnovat se více činnostem současně. Mnohotvárnost vaší práce vás obohacuje a stimuluje.
Navzdory vaší podnikávosti nezapomínáte na svůj nejvyšší poznaný cíl. Cesta, na které se
Vůz nachází, je dlážděna zlatými kameny. Je to královská stezka, po které kráčí každý
duchovně hledající v touze po sebepoznání a vnitřní transformaci.
Čtyři sfingy (býk, lev, člověk, orel) jsou síly, jež uvedou Vůz do pohybu. Vyměnily si hlavy a
těla a vzájemně si pomáhají. Jakmile bude rozhodnut správný směr, jejich energie se zná sobí
a budou uvedeny do pohybu, aby zajistily úspěšnou cestu vpřed. Vaše důvěra ve vlastní síly a
pocity vzrůstá a prohlubuje se.
Odkaz:Nadcházející změna slibuje šíastné rozšíření tvého života. Připrav se proto, uspořádej
své dosavadní vztahy a zkoumej všechny možnosti. Mnohé necháš za sebou.
Otázka: Jakých oblastí tvého života se změna týká? Můžeš uzavřít staré a obrátit se k
novému?
Doporučení:Hledej nebo si vytvoř bezpečné láskyplné prostředí. Tam můžeš plánovat svou
změnu nebo cestu. Také tvé tělo nyní potřebuje pozornost, péči a aktivitu.
Afirmace: Uspořádávám svůj život a připravuji se na nový začátek.

VYROVNÁNÍ (ADJUSTMENT)
Klíčová slova: Váhy; rovnováha, soustředění, vyrovnání protikladů; vyváženost,
spravedlnost.
Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního
středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a
balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče.
Pouze nejvyšší koncen trace a absolutní klid umožňuje stav rovnováhy všech věcí. Sebemenší
rušivá myšlenka by vše rozkolísala a narušila rovnováhu, jež je podstatou Universa.
Mezi barvami převládá modrá a zelená. Modrá je barvou duchovních a intelektuálních
schopností, jako je myšlení, ideje a moudrost; zelená barvou tvořivosti, schopnost ideje

uskutečnit. Dolů směřující meč má podobný význam. Síly myšlenek jsou směřovány dolů,
použity ve spojení se Zemí a dány do jejích služeb (viz Eso Mečů).
Ramena ženy jsou pokryta pštrosími péry Maar, egyptské bohyně spravedlnosti. Její tvář je
zakryta, všechna pozornost obrácena do nitra. Takto je přístupná idejím a příkazům vnitřního
zákona.
Na hlavě nese korunu egyptského boha moudrosti Thotha. Na koruně jsou zavěšeny velké
mísy vah: symboly kosmických zákonů od počátku (Alfa) a konce (Omega), v nichž vesmír
vše odvažuje.
Tato karta je výzvou k vystříhání se všech extrémů ve vašem denním životě. To se může týkat
jak citové zátěže ve vztazích, tak oblasti práce a tvořivosti nebo zacházení s penězi. K tomu,
aby právě vznikající velkolepé ideje přinesly plody, je potřeba plného soustředění a
vyrovnanosti.
Bouře života nás stále znovu vyvádějí z rovnováhy. Neustálé výkyvy mezi ztracením a
znovunalezením vlastního středu jsou procesem, který nás učí, jak můžeme pozvolna stále
vědoměji nacházet prostor vnitřního klidu a jasu.
Otázka: Co ti pomáhá dostat se do svého meditativntho středu a setrvat tam? Co se stane,
když ten střed ztratíš?
Doporučení:Najdi si pravidelně čas k meditacím, které upevní tvou vnitřní rovnováhu.
Dýchej do centra Hara (na šířku dlaně pod pupkem) a soustřeďuj tam svou pozornost.
Afirmace: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

POUSTEVNÍK (THE HERMIT)
Klíčová slova: Panna; nalezení vlastního světla; cesta do nitra; dokončení, sklizeň; spočinutí
ve vlastním středu; moudrý vůdce.
Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn
bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo
spočívá v sobě samém, došel domů. Nemá žádný důvod honit se za klamným zdáním vnějšího

a pomíjivého.
Cesta do nitra však má i své namáhavé a svízelné aspekty. Chcete-li se na tuto cestu vydat,
budete k tomu potřebovat odvahu a sebedůvěru, neboť než proniknete k vytouženému světlu,
musíte projít zdánlivě nebezpečnými říšemi vašeho vlastního stínu. Ty jsou na kartě
symbolicky vyjádřené holí v podobě jedovatého hada a tříhlavým pekelným psem Kerberem.
Pes má dvě hlavy nasměrované dopředu a jednu doza du. Část jeho pozornosti je zaměřena na
minulost, aby se přesvědčil, že vše důležité bylo dokončeno. Dříve, než může být energie plně
nasazena pro nové, musí být vyřízeno všechno neuzavřené. K tomu, aby se člověk mohl stát
dokonalou celistvou bytostí, musí integrovat také své živočišné stránky.
Transformující světlo vnitřní jasnosti naplňuje postupně všechny úrovně jeho bytí. Klasy
zrají, oddanost sobě samému přináší úrodu. Ta může být sklízena a sdílena s druhými. Kdo
nalezl svou vlastní vnitřní skutečnost, může zkušenosti své transformace sdílet s ostatními
hledajícími.
Poustevník bývá lidmi málo uznáván a jen zřídkakdy mu někdo rozumí. Je individuem, jenž
neplave po proudu a nespokojuje se s povrchnostmi širokých mas. Přistupuje jen na takové
vztahy, které mu umožňují hluboké setkání. Není-li to možné, pak raději dává přednost
samotě.
Karta Poustevníka je pobídkou ke spoléhání se na vlastní vnitřní moudrost a k připojení se k
lidem, kteří mohou být podporou na společné cestě. Cílem této cesty je nalezení vnitřního
hlasu a učení se mu naslouchat. Objevte svého vnitřního vůdce a dobře poznejte vlastního
vnitřního uzdravitele.
Odkaz:Akceptuj svoji samotu! Nestarej se o lidi, kteří ti nerozumí a raději by tě viděli
»normálního«. Přidej se k moudrému vůdci nebo učiteli, pokud jej potkáš.
Otázka: Existují pro tebe nějaké neuzavřené situace nebo vztahy?
Doporučení:Vypracuj seznam všech záležitostí, které je třeba uzavřít nebo nějak dokončit.
Ten, kdo se vydává za vlastním vnitřním světlem, musí vyjasnit neuzavřené konflikty a
vyrovnat otevřené účty.
Afirmace: Těším se ze své samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoli chci.

ŠTĚSTÍ (FORTUNE)
Klíčová slova: Jupiter; nový začátek, expanze, tvořivost, velký průlom, sebeuskutečnění,
neočekávané štěstí.
Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která

je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná. Tři figury, sfinga, opice a krokodýl,
představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a
mlčení. Ze sjednocení zvířecích instinktů a intuitivních duchovních sil vyrůstá moudrost. Meč
v tlapách sfingy svědčí o neúplatné rozlišovací síle a schopnosti jasného myšlení. Opice na
levé straně Kola ztělesňuje přizpůsobivost (viz Mág). Vypadá to, jako by Kolo v neustálém
pohybu udržovala právě ona. Krokodýl představuje boha tvořivosti (viz Blázen). V rukou drží
dva nástroje: egyptskou kotvu Ankh, symbol života. Každý tvořivý čin přináší na svět něco
nového. Hůl s hákem poukazuje na skutečnost, že můžeme být »strůjci svého štěstí«. Je
možné rozpoznat vhodnou příležitost a využít ji.
Střed kola tvoří Slunce, původ a sjednocení všech tvořivých sil. Slunce je také symbolem
vědomí, poznání, osvícení. Ve Slunci se nalézá absolutní střed - centrum cyklonu - který i
přes veškerý pohyb na svých okrajích zůstává tichý a neměnný. Ztělesňuje nejvnitrnější jádro,
svědka, který zůstává nepřetržitým kolísáním duality, štěstím a neštěstím, nadějí a stra chem
nedotčen.
My však ještě pozorujme obvod Kola a těšme se z průlomu do křišťálově jasnosti, z velkého
štěstí, které nám přítomný okamžik přináší. Život má pro nás připraveny nečekané dary a
možnosti. K tomu, abychom nabízené mohli vnímat, stačí jen otevřít oči.
Odkaz: Jestliže se v tvém životě nedějí zázraky, pak zde něco neouhlasí! Stojíš před možností
velkého průlomu! Využij tohoto okamžiku!
Otázka: Dokážeš opravdu přijmout Velké štěstí? Co ještě stojí v cestě?
Doporučení:Napiš si, nebo důvěrnému člověku vyjmenuj, co pro tebe v tvé současné situaci
znamená štěstí. Udělej si seznam všeho, co ti v prožívání štěstí právě teď brání.
Afirmace: Otevírám se zázrakům v mém životě.

