Vyšší arkany XVIII - XXII

HVĚZDA (THE STAR)
Klíčová slova: Vodnář; inspirace, krystalizace, sebepoznání, vyzařování, jasná vize;
sebedůvěra; spojení s univerzální inteligencí.
Tato karta představuje nádherný proces. Nejvyšší kosmická inspirace je přijímána a
promítnuta do materiální úrovně. Kartě vládne znamení Vodnáře. Médiem v tomto procesu je
hvězdná bohyně Nuith (viz také Eón). Je zcela otevřená vstupům z duchovní roviny a ve
službě nejvyššímu dobru je předává dál. Je kanálem, který božská energie používá ke své
manifestaci na Zemi. V obou nikách drží poháry, jimiž se vylévají spirálové víry energie. Její
vlasy slouží jako přijímající antény pro rozšířené vnímání a spadají až dolů k zemi, kam
přinášejí nejvyšší kosmickou inspiraci.
To, co ještě před chvílí bylo jen smělým pocitem, dostává prostřednictvím nové křišťálově
jasné vize tvar a naplnění. Člověk získává pronikavější pohled na neomezené možnosti svého
vlastního rozvoje. Síla přijímaných vnuknutí mu dává křídla a to, co se zdálo nemožné, se
podivuhodě nádherným způsobem stává skutečností. Člověk vedený tímto poznáním v sobě
nese takovou kvalitu bytí, takové vyzařování, které magneticky přitahuje druhé lidi. Silou
duchovní transformace ztratily masky osobnosti a omezení malého Já význam. Svéhlavost a
strach zmizí s tím, jak se Vodnář stále více odevzdává působení svého osvobozeného ducha.
Přijímající antény však musí být pravidelně podrobovány pečlivé očistě. Když je přijímané
smíšeno se sobeckými sklo ny, mohou tyto nesmírné síly působit zhoubně. Nadšení se pak
stává fanatismem, inspirace blouzněním. Vlastním pocitům je třeba věnovat zvýšenou
pozornost. Tak jako se voda plynoucí z poháru bohyně Nuith proměňuje v krystaly, musí
vykrystalizovat také emoce - musí být jasně a jednoznačně pochopeny. Toho však nelze
dosáhnout jejich kontrolou nebo potlačováním, nýbrž pravým citovým rozvinutím
(symbolizovaným květy růží). Motýli, symbol transformace, ukazují, jak se vaše vlastní
nazírání věcí změní a osvobodí od omezení starých návyků.
Odkaz:Nech svou hvězdu vystoupit vzhůru a zůstaň v kontaktu se Zemí. Důvěřuj svým
vnuknutím a hledej způsoby, jak je sdílet s druhými. Podle svých plodů tě poznají a budou
zkoušet.
Otázka: Naplňuje tě tvá současná pracovní oblast?

Doporučení: Zamysli se, děláš-li pro uskutečnění svých idejí opravdu vše.
Afirmace: Moje tvůrčí síla představivosti a moje spojení s všeobjímajícím vědomím mi
ukazují cestu, jak mé ideje realizovat.

MĚSÍC (THE MOON)
Klíčová slova: Ryby; zkoušky, bludné cesty, iluze; ukončení karmy; vyrovnání se s
podvědomím; práh k novým úrovním vědomí.
Ubývající Měsíc je v procesu ponořování se dál a hlouběji do temných oblastí duše. Nastal
čas posledních a často nejtvrdších zkoušek. Nebezpečí, že v temnotě bude zapomenut vlastní
cíl, je veliké. Na cestě číhá pokušení a iluze, které se pokusí svést na nepravou cestu každého,
kdo usiluje vpřed. Horní část karty ukazuje úzký průchod, který je střežen nebezpečně
vyhlížejícími strážci s vlčími hlavami (egyptský bůh mrtvých Anubis). Za nimi ční temné
hrozivé brány, symbol jejich moci. V rukou drží Fénixovu hůl a symboly Merku- ra a Pluta
jako klíče. U jejich nohou číhají šakali, připraveni vrhnout se na mrtvoly těch, kteří se
odvážili přiblížit z nevědomosti nebo pouhé zvědavosti. Střežený vstup je také zpodobením
ženského pohlavního orgánu, vaginy. Měsíc zde symbolizuje nevědomou oblast ženského, to
proměnlivé, vlhké, pološeré, svádějící - onu nebezpečnou magnetickou přitažlivost. Vše se
zdá být tajemné, pochybné a marnivé.
Nový život však vznikne teprve po průchodu touto bránou. Cesta k uvědomění nás přivádí do
konfrontace s nevědomím, neznámem a nebezpečím. Dokud se člověk existenciálně
nevypořádal s těmito oblastmi, nemůže dojít k poznání. Poznat je může jen skrze vlastní
bezprostřední zkušenost. Závoje iluzí nakonec ustoupí světlu poznání a odhalí mu svou
skutečnou podstatu. Pak také získá vzácný vhled do sku tečných mystérií, která se za nimi
skrývají. Analogií tohoto procesu jsou zasvěcovací rituály přírodních národů. Zasvěcení jako
»vstup« do stavu dospělého vyžaduje podstoupení velmi tvrdé a nebezpečné zkoušky, které
předchází dlouhá a pečlivá příprava.
Ten, kdo se rozhodne překročit práh do neznáma, potřebuje neochvějnou odvahu a odhodlání
k přípravnému cvičení. Blaze tomu, kdo v této fázi své cesty nalezne vůdce, kterému se může
svěřit! I zde nebo spíš obzvlášť zde je však zapotřebí nejvyšší bdělosti. Nabízí se příliš mnoho
vůdců s lákavými přísliby - sami však cestu neznají. Jenom ve spojení s hlasem vlastního
srdce se mohou dokonce i chyby a okliky proměnit v cennou zkušenost. Práh smrti je
současně prahem k novému životu, vstupem do vyššího stavu vědomí. To je na kartě

vyjádřeno posvátným egyptským broukem, který ve svých kusadlech drží symbol Slunce. Do
temnot přináší obnovující světlo. Kdekoli se toto světlo poznání objeví, temnota mizí. Nebyla
totiž ničím jiným než iluzí, stínem, který vděčí za svou zdánlivou existenci jen věcem stojícím
v cestě paprskům světla. Proces transformace spočívá v poznávání a odstraňování věcí, které
světlo blokují.
Odkaz:Dotklo se tě volání neznáma. Ocitáš se na prahu nových zkušeností. Věnuj pozornost
hlasu svého srdce, v klidu a pečlivě zkoumej možné nabídky pomoci a vedení.
Otázka: Které vnitřní oblasti jsou ti cizí či neznámé? Kde jsou tvá slepá místa? Jakých
zkušeností se nejvíce obáváš?
Doporučení:Pravidelně medituj! Zvol si techniku, která se ti o- svědčila a praktikuj ji denně,
nejméně po dobu tří měsíců. Všímej si přitom kvality svých myšlenek a obrazů a občas si je
zapiš, namaluj či nakresli. Zabývej se svými sny.
Afirmace: Největší tma je vždy těsně před úsvitem.

SLUNCE (THE SUN)
Klíčová slova: Slunce; vysoká tvořivá energie; uvědomení; naplněná láska; moudrost,
duchovnost, transformace.
Slunce září jako centrum uprostřed dvanácti hvězdných znamení a všechno proniká svým
světlem. Z jeho nejhlubšího nitra rozkvétá růže poznání. Její světlo je esencí jasnosti a
nejvyššího vědomí.
Na zelené hoře tvořivosti tančí dvě děti s motýlími křídly, výraz osvobozeného vztahu mezi
mužem a ženou. Získaná svoboda se projevuje v extatické radosti a nadšení. Nyní jsou
všechny energie plně a zcela k dispozici společnému tvořivému procesu, nejsou již
promarňovány v bojích o dominanci, žárlivostí či omezováním.
Křídla společných tvůrčích možností, zážitek sjednocení ve službě velkému Světlu, je
vynášejí vzhůru. Jsou absorbováni všeproměňujícím světlem. V každém okamžiku zažívají a
vychutnávají naplnění. Není žádné přání, které by měla splnit daleká budoucnost. Vše je zde a
vše je dobré.
Zeď, která obepíná vrcholek hory, ukazuje na skutečnost, že nejvyšší vrchol svobody a
uvědomění zůstává pro ty dva zatím ještě uzavřen. Aby jej dosáhli, musí překonat ještě jednu
zvláštní překážku. Úzký vchod k Nejvyššímu si musí každý najít sám. V tomto stavu extáze
probíhá dalekosáhlá alchymická transformace. Člověk zobrazený na kartě Měsíc světlo pouze
odrážel, zde se stal jeho zdrojem a ztělesňuje moudrost a duchovnost. Přestal být pouhým

zrcadlem, které jako Měsíc jen odráží sluneční svit, aniž by samo bylo schopno světlo a teplo
vyzařovat. Nalezl nejvyšší zdroj vnitřního světla. Do celého světa vyzařuje božskou moudrost
a lásku a zaplavuje jej světlem transformace.
Něco nového a transformujícího dozrává v celém lidstvu, tak jako chemickým procesem
způsobeným vřelými paprsky Slunce dozrává ovoce. Zrod »Nového člověka« vyžaduje
dokončení procesu popsaného ve starých alchymistických textech. Fénix shoří jen proto, aby
jako vznešený pták znovu povstal z popela a vzlétl vzhůru k nebesům. Světlo uvě domění
prostoupí všechny aspekty našeho bytí
Odkaz: Naplnění tvých přání je možné ted a tady. Uvolni se a odevzdej se velkému tanci.
Správní partneři se najdou.
Otázka: Jaký úkol nebo projekt ted stojí před tebou?
Doporučení:Vizualizuj si světlo a teplo Slunce ve své hrudi a srdci. Během příštích dnů si
několikrát za den připomeň, že slunce září v tobě a skrz tebe.
Afirmace: Jsem v souzvuku s božským světlem, které mě naplňuje a vede.

ÉON (THE AEON)
Klíčová slova: Vysoká schopnost úsudku; otevřenost vůči kritice; kritické sebezkoumání.
Střední část karty obklopuje tělo hvězdné bohyně Nuith. V noci se rozpíná po celém nebi, aby
poskytla zázemí hvězdám, ve dne je opět pohlcena Sluncem. Jejím společníkem je Hadit,
znázorněný jako ohnivá koule s křídly. Představuje vševědoucí pohled, pohled ze všech stran
najednou. Ze spojení těchto dvou vzniká dítě Hórus, dvojbožství. Oko Hóra má schopnost
vidět v celistvosti. Vidí, co vypadlo z harmonické jednoty. Jeho jasný vhled je základem
všeobsáhlé kritické schopnosti. Kritika založená na tomto hlubokém vnímání může být
sdělována způsobem, který druhé lidi neodsuzuje, nýbrž naopak je motivuje a inspiruje.
Úsudky vzešlé z pravého náhledu jsou konstruktivní a prosté dogma.
Karta Eón poukazuje na nutnost uváženého posouzení nějaké situace. Je možné, že než k
tomuto závěru nakonec dospějete, budete muset absolvovat dlouhý těžký pracovní proces.
Ucelený náhled nemůže být dosažen jen analytickým rozumem. Na procesu utváření názoru
se podílí tělo, duše i duch (tři postavy v dolní části obrazu). Během tohoto procesu se
instinktivně přikloníte k tomu, co je pro váš rozkvět přínosem a odvrátíte od toho, co není
nápomocné.

Bůh Moudrosti Ohyros, zpodobněný jako okřídlený had (na obraze nahoře), symbolizuje
nezměrnou sílu myšlenek, jež je k dispozici mysli, která odráží skutečnost bezprostředně,
osvobozena od balastu předsudků a předpojatosti. Vyslovený soud pochází z vlastní
bezprostřední zkušenosti. Zdrojem všeho posuzování nakonec přestává být omezené vědomí
jednotlivce a stává se jím život samotný.
Odkaz: Karta tě vyzývá opustit svou »žabí perspektivu« a dívat se na vše z vyššího hlediska.
Když rozpoznáš delší časové úseky (eón) a nadřazené souvislosti (a k tomu jsi stále blíž),
budeš vnímat omezení všech lidských úsudků. Budeš stále více »vidět« věci takové, jaké
skutečně jsou, bez hodnocení a posuzování.
Doporučení:Medituj nad následujícím výrokem: "Znamením tvé nevědomosti je síla tvé víry
v nespravedlnost a neštěstí" (Richard Bach, Iluze).
Otázka: Jakým způsobem získáváš hlubší vhled a poznání?
Af irmace: Bůh je nepoznaný, záhadný. Čím víc vím, že nevím, tím více se přibližuji stavu
božství.

UNIVERSUM (THE UNIVERSE)
Klíčová slova: Saturn; dokončení, kosmické sjednocení; velké cesty; osvobození z vázanosti;
ukončení karmy.
Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo
dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna. Kapka mizí v
oceánu a ten se rozlévá do kapek. Dokončení je současně novým začátkem na vyšší úrovni
bytí. Konečného cíle je dosaženo: je to návrat k prapůvodní kosmické Jednotě. Člověk teď
vidí sám sebe i svět takový, jaký opravdu je (oko Hóra nahoře vpravo). Všechny převleky,
všechny masky se staly nadbytečnými a nepotřebnými. Spojen s původní přirozeností,
nechává se strhnout do vířivého tance neustálého pohybu vesmíru. Omezení malého Já se
rozplývají v orgasmickém splynutí s Universem.
Nahá žena tančí tanec velkého osvobození. Okem Hóra prohlédla podstatu omezení. S tímto
vhledem (symbolizováným srpem, který ještě drží ve své pravé ruce) přesekává síť, do níž
byla zapletena. Svou funkci již ztratil i obrovský had transformace. Už není potřeba jeho
svůdné síly, která umožňovala potřebné zkušenostní lekce a zkoušky na cestě. Odumřel sám
sobě: nezbylo už nic, co by mohlo jeho jedovaté uštknutí zničit.

Čtyři cherubíni vydechují všepronikajícího ducha do čtyř světových stran. "Pohleď, vše je
nové!" (Zjevenísv. Jana).
Odkaz:Nyní máš možnost vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Všechny podmínky pro
šťastný konec nebo nový začátek jsou dány. Události tvého života jsou v souzvuku s
Universem.
Otázka:Ze kterých oblastí svého života se potřebuješ uvolnit? Je před tebou nějaká cesta
nebo podnik, které čekají na to, že je zahájíš?
Doporučení: Důvěřuj svému vnímání! Vypracuj seznam všech záležitostí, jejichž vyřízením
by se ti ulevilo.
Afirmace: Jsem zajedno s Universem.

