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Cesta čtyř poutníků 

 

Vodní poutník 
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Eso pohárů – poznání bytostného Já 
 

Vodní poutník převzal štafetu a vyslechl 

předchozí příběh. To, co mu vyprávěl Ohnivý 
poutník, dobře znal.  
 

Také jemu se v minulosti stávalo, že příliš 
prosazoval svou vůli a často bojoval sám se 
sebou. Ovšem, kdykoli se mu povedlo s tím 
přestat, vše se posunulo k lepšímu. Pokaždé, 
když v sobě našel pokoru a důvěru 

přenechat události vyšším silám, jeho záměry - 

pokud to byly dobré záměry - se většinou 
zrealizovaly přímo zázračně!  
 

Vodní poutník cítil, jak je jeho nitro naplněno vděčností a jakousi 
krásnou a přímo nadpozemskou celistvostí. A především láskou.  Dnes 
už ví, že tato láska je jeho skutečným bytostným Já. Tato láska 
ho spojuje s celkem, jehož je součástí. S mořem, jehož je pouhou 
kapičkou.  
 

Vodní poutník procítil obrovskou lásku k této kapce i k celému moři. 
Rozhodl se, že coby malá kapka popluje svému moři vstříc 
a s důvěrou se položil na hladinu řeky, která k němu mířila. 
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Zrcadlo situace: stav hlubokého štěstí a naplnění, kdy člověk cítí, že 
je sám sebou. Sebepřijetí. Čistá a otevřená duše. Sebeláska, vycházející 
z uvědomění, že skrze srdce jsou propojené všechny bytosti. Poznání 
své pravé podstaty.  
 

Rada: otevři se lásce a všem svým emocím, ať jsou jakékoli. Přijmi je 
a za žádné z nich se neodsuzuj – jsou bránou k hlubokým prožitkům 
lásky a štěstí. Otevři své srdce a důvěřuj ve vyšší smysl života. Nech 
promluvit svou duši, nech se vést svými pocity. 
 

Varování: nerozdávej se pro všechny lidi kolem, tvá bezhraniční 
oddanost může být zneužitá. 
 

Nejčastější významy karty:  
 

• sebeláska 

• poznání svého bytostného já 

• otevřená duše 

• čistota 

• plné zdraví 
• sebepřijetí 
• vnitřní mír a harmonie, 
• potěšení 
• důvěra v přirozený tok života 

• šance k naplnění snů 

• láska a krása 

• naplnění 
• nezištnost 

 

ale také  
 

• přecitlivělost 
• bezhraničnost 
• rozdávání se druhým 

• syndrom nenahraditelnosti 
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 Ukázka karty Eso pohárů v tarotových sadách 
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Dva poháry – láska, naplnění,  
otevřené srdce 

 
Vodní poutník se nechává unášet proudem 
řeky. Uvědomuje si své vnitřní naplnění a vše 
kolem sebe vnímá jako krásnou a přirozenou 
součást sebe sama a toho, co ve svém nitru 

prožívá. Protože je naplněn láskou 
a vibruje láskou, přitahuje lásku i z okolí.  
 

Vodní poutník pochopil, že nemusí hledat 
lásku ve vnějším světě. Stačí, když ji probudí 
ve svém srdci a pak ji naprosto přirozeně 
k sobě začne přitahovat jako magnet. 

Poutníkovo otevřené srdce se v řece prožitků potkává s láskou všech 
podob a s ostatními si ji vyměňuje. Užívá si stav harmonie, štěstí, 
naplnění a dokonalé svobody.  
 

Zjišťuje, že prožitek skutečné lásky je ten nejkrásnější a nej-

přirozenější stav, který umí naprosto rozpustit negativní pocity, jako je 
strach, žárlivost nebo nedostatek sebedůvěry. 
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Zrcadlo situace: schopnost prožívat lásku. Zamilovanost, milostný 
vztah, přátelství, příležitost spojit se skrze lásku s jinou bytostí. 
 

Rada: najdi v sobě důvěru a odvahu otevřít srdce dokořán! Udělej to, 
i když tě stále ovlivňuje zklamání z předešlých vztahů. Je možné, že až 
své srdce otevřeš, nejdříve z jeho hloubky vytryskne bolest, která tam 
dosud byla uvězněná. Ty však nesmíš polevit, dovol si tu bolest naplno 

prožít a tím ji ze svého nitra osvobodit. Uděláš tak místo pro hlubokou 
lásku, která zaplaví tvé srdce a dovolí ti projevit se ve své pravé 
podstatě. Pak můžeš se svým protějškem prožívat svobodný 
a vyrovnaný vztah. 
 

Varování: ve svém milostném opojení se nenech zmást představou, 

že šťastný a láskyplný vztah představuje pouze příjemné prožitky. 
Rozkoly ve svém partnerství přijmi jako lekce duchovního růstu. 
 

 

Nejčastější významy karty:  
 

• zamilovanost  

• láska 

• partnerský vztah 

• schopnost prožívat lásku 

• spojení 
• spolupráce 

• kamarádství 
• smíření ega s duší 
• šťastné setkání 

 

ale také  
 

• milostné opojení 
• „růžové brýle“ 
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Ukázka karty 2 poháry v tarotových sadách 
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Ukázky výkladů studentek Tarotové školy 
 

Příklad 1 (Hanka): 
 

 

Který krok Vodního poutníka je právě teď pro mne důležitý? 

 

Eso pohárů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvědomění si svého skutečného, pravého JÁ. Přestat myslet a konat 
a začít cítit a prožívat. 
 

Důležité nyní pro mne bude, abych se už konečně přijala taková, jaká 
jsem. A také, abych se přestala ztotožňovat se svým egem a uvědomila 

si svou skutečnou podstatu. Stále si přeji být dokonalejší, moudřejší, 
krásnější, atd. Přičemž sama sebe často kritizuji za své nedostatky 
a tím si samozřejmě ubližuji a dostávám se ze své rovnováhy. I když 
znám teorii, že pokud nepřijmu sama sebe, nemohu lásku rozdávat 
dál, stává se mi, že mě zkrátka moje ego přemůže a stáhne mě do 
negativních energií. 
 

Tarot mi proto radí, abych se spojila se svojí duší, protože si tak do 
života přitáhnu pocity štěstí a lásky. Tím, že vše nechám volně plynout 
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