Tarot jako hra
2. díl
Cesta čtyř poutníků

Vzdušný poutník
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Eso mečů – tvůrčí schopnost, jasný záměr, vize,
síla mysli
Vzdušný poutník zachytil štafetu, kterou mu
v poslední chvíli hodil jeho vodní předchůdce
a zakroutil hlavou nad jeho měkkostí a poddajností.
To je ale dětinský postoj, pomyslel si. Jak se mohl
Vodní poutník rozhodnout splynout s mořem,
s takovým kolosem?! Vždyť úplně ztratil svou
identitu! Hlupák. To já bych nikdy neudělal, já jsem
přeci osobnost, jsem tvůrce!
Tvořím pomocí svých myšlenek a vím, že za vše, co
se děje v mém životě, nesu zodpovědnost! Určuji si své cíle a vím, jak
důležitý je jasný záměr. A taky čistá mysl.
Když nedopustím, aby mne ovládaly destruktivní myšlenky, mé vědomí se
otevře vyšší inspiraci a skvělým tvůrčím nápadům.

Zrcadlo situace: vytvořit jasný záměr, anebo nutnost zaměřit se na svůj
cíl. Koncentrace myšlenek. Poznání síly mysli a přijetí zodpovědnosti za
svůj život.
Rada: sleduj, jaké myšlenky ti běží hlavou. Jsou optimistické, podpůrné
a tvořivé, anebo naopak plné strachu a pochybností? Uvědom si, že tvé
myšlenky působí jako magnet: na co zaměřuješ svou pozornost, přesně to
utváříš ve svém vnějším světě. Jak uvnitř, tak vně.
Varování: dej pozor na to, aby kormidlo tvého tvoření nepřevzalo ego. Tvé
cíle by měly být v souladu s přáním duše. Tvé ego by mělo být nástrojem,
který realizuje záměr duše.
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Nejčastější významy karty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jasný záměr
tvůrčí schopnost
srozumitelná komunikace
iniciativa
vyjasnění situace
koncentrace
síla myšlenky
rozhodnost
důvtip
smělé plány
inteligence
originalita
rozhodnutí
„zdravý selský rozum“

ale také
•
•
•
•

chladná logika
bezohlednost
sebeprosazování
příliš silné ego
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Ukázka karty Eso mečů v tarotových sadách
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Dva meče – klid a mír, nadhled,
výběr ze dvou možností
Jasný záměr vynesl vzdušného poutníka vysoko do
oblak a on si nyní užívá svého nadhledu.
Vychutnává vnitřní klid a mír, který pramení z toho,
že nic nehodnotí ani neposuzuje. Je pouhým
pozorovatelem a jeho myšlenky se zaobírají jen tím,
co se děje v přítomnosti. Všechny mraky se
dokonce rozplynuly, nebe je bez mráčku.
Vzdušný poutník si uvědomuje své privilegium
volby. Je skvělé, že se každým okamžikem může
rozhodnout: buď se nechá vést důvěrou ve vyšší řád, anebo dovolí, aby ho
ovládal strach.
Poutník si vzpomněl na blažený pocit, který prožíval jako dítě. Každý den
přinášel nové zážitky a on jen s úžasem vnímal a pozoroval dění kolem
sebe. Tehdy byl po okraj naplněn důvěrou, že se vše děje přesně tak, jak se
dít má a ani ho nenapadlo něco posuzovat či kritizovat. Čím víc však rostl
a dospíval, tím více se jeho pocit důvěry ztrácel.

Zrcadlo situace: stav „tady a teď“, vnitřní klid a harmonie, pramenící
z přijetí situace, v níž se člověk nachází.
Rada: jestliže se rozhoduješ pro jedno ze dvou možností, nejdříve zklidni
svou mysl (např. pomocí meditace). Aby tvé rozhodnutí bylo správné, je
nutné se nejprve dostat se do vnitřní rovnováhy.
Varování: neuhýbej před vlastní zodpovědností. Rozhodnout se nyní
musíš jen ty sám.

10

Nejčastější významy karty:
•
•
•
•
•
•
•
•

nadhled a odstup od situace
nestrannost
neutralita
vnitřní klid a mír
hledání rovnováhy
stav klidu zbraní
odklad
rozhodnout se pro jednu ze dvou variant

ale také
•
•
•
•
•
•

rozpolcenost
uzavřenost
nechuť vidět pravdu
slepá ulice
krátkozrakost
protikladné síly
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Ukázka karty 2 meče v tarotových sadách
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Ukázky výkladů studentek Tarotové školy
Příklad 1 (Hanka):
Který krok Vzdušného poutníka je pro mne nyní důležitý?
Osm mečů

Tak tato odpověď je trefa do černého. Bohužel. Pravdou je, že někdy si
přemílám pořád dokola některé situace, které mě potkaly a já jsem je dle
svého „vnitřního kritika“ nezvládla. Zpětně si dělám výčitky nebo je mi to
líto, i když vím, že je to pláč nad rozlitým mlékem.
Tarot mě proto upozorňuje na důležitost toho, abych v těchto momentech
svoji nepokojnou mysl zklidnila a snažila se ji z té negativní smyčky dostat
ven. Každopádně je pro mne hodně důležité uvědomovat si, jakou sílu
myšlenky mají a jak s nimi mám vědomě pracovat.
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