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2.Lekce: Blázen, Mág, 4 Esa, Král a královna holí
Blázen - tady a teď
V prázdnotě jsou obsaženy všechny možnosti
Číslo 0
Písmeno hebrejské abecedy:

a

Alef

Alef je počátkem abecedy - náleží k živlu vzduch. Kabalistický význam tohoto písmene je
bytí, mysl, člověk, hruď, prsa, jednota, matka čísel, první činitel, jeden bod.
Planetární vliv - Uran
Uran představuje novost, překvapivost, revoluci, volnomyšlenkářství
První karta velké arkány, Blázen je kartou která stojí na počátku cesty a podle některých teorií
smýšlejících o tarotu jako o duchovní cestě, je zároveň kartou, ve které se kruh uzavírá.
Blázen s sebou vždy přináší bezprostřednost, bezstarostné jednání, schopnost rozhodovat se
podle svého srdce, i když tato rozhodnutí často jeho okolí posuzuje jako nerozumná. Blázen
žije zde a nyní, neexistuje pro něj žádná minulost, ani budoucnost. Jde svou cestou, aniž by se
upínal ke konkrétnímu cíli. Tato bezprostřednost, hravost a opravdovost před ním otevírá
nové možnosti a obzory. Blázen se dokáže radovat z maličkostí, dokáže se rozhodovat tak,
jako by neměl ego. Nezná strach, ani obavy, nedělá si plány do budoucna.
Asociace pro kartu Blázen:
Vydat se na cestu do neznáma, začít něco nového
Člověk na cestě - očividně bez starostí a obav
Radost ze života
Bezstarostnost, hravost
Nový začátek
Nevinnost
Jednat v souladu se svou vůlí, bez ohledu na konvence
Mít nové originální nápady
Nadšení pro něco nového
Jít do něčeho, i když to ostatní pokládají za nerozum
Být nekonformní a originální
Žít naplno
Nebýt pochopen okolím
Radovat se z maličkostí
Být svobodný
Zapomenout na své ego, chovat se bezprostředně a spontánně
Distanční studium tarotu. © Jiří Ciahotný- Alarzach http://www.sweb.cz/alarzach

Tarot- 2. lekce- Blázen, Mág, 4 Esa, Král a královna holí
Nenechat se spoutat dogmaty, jít svou cestou
Nevinnost, naivita, lehkost, dětská bezprostřednost
Být pro ostatní těžce čitelný - nelze předvídat, jak se zachová
Neobávat se budoucnosti
Nemít co ztratit
Být sám sebou
Udělat nějakou hloupost
Neočekávaná, překvapivá reakce
Marnotratnost, nemyslet na budoucnost
Nepraktičnost
Hnát se do průšvihu díky lehkomyslnosti
Špatný odhad situace
Být bez zábran
Důvěřovat, či být příliš důvěřivý
Žít teď a tady
Nestabilita
Upřímnost a prostota (až hloupost a naivita)
Obraz: Člověk jdoucí vstříc budoucnosti bez starostí, bez toho, aby směřoval za konkrétním
cílem. Kdo jde bez připoutanosti k minulosti i budoucnosti, žije každým okamžikem naplno.
Každý okamžik vzniká nekonečně mnoho možností. Neznalost chrání před strachem i
smutkem. Genialita i bláznovství mají mnoho společného a často jsou zaměňovány.

Mág - kreativní myšlení
Vše, co si umíme představit, lze uskutečnit.
Číslo: I

Písmeno hebrejské abecedy:

b

Beth

Beth - Dům, zákon, řeč, poznání, ústa
Planetární vliv: Merkur
Merkur je spojován s procesem myšlení, tvořivosti, kreativity,
obchodních dovedností, ale také vychytralosti, nestálosti,
schopnosti klamat a předstírat.
Mág je člověk, který dokáže svou vůlí měnit skutečnost, dokáže
si libovolně pohrávat s elementy, protože zná jejich podstatu. Zná
zákony tvoření a umí je využít k dosažení svých cílů. Ví, že pro úspěšné provedení operace
musí mít znalosti, plán, odvahu, víru a energii. Na rozdíl od blázna, si uvědomuje své ego a
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umí jej prosazovat. To se děje někdy i způsobem, který je okolím vnímán jako neetický.
Mágova morálka je nad lidskými měřítky, svou vůli pokládá za první zákon.
Asociace pro kartu Mág:
Tvořivost a kreativita
Člověk který předvádí kouzla a iluze
Iniciativa
Obratnost
Síla vůle a myšlenky
Mít znalosti potřebné k tvoření
Dovednost
Aktivní ovlivňování skutečnosti
Schopnost manipulace ostatních
Chytrost, ale i chytráctví
Obchodní talent
Úspěch díky aktivitě a rozumu
Schopnost využít, ale i zneužít informace
Umění sebeprezentace
Využití situace
Originalita
Sebejistota
Schopnost rychle řešit jakoukoliv situaci
Sebevědomí
Schopnost improvizace
Umění komunikace
Obraz: Člověk tvoří svou realitu, dokáže své myšlenky formulovat a demonstrovat,
uvědomuje si, jak probíhá proces tvoření a proto jej dokáže zdánlivě lehce ovlivňovat. Umí
pracovat s myšlenkou, energií, vírou a hmotou, umí proměnit myšlenku pomocí vůle ,citu a
zkušenosti v realitu.

Eso holí, Eso pohárů, Eso mečů, Eso disků
Esa všech čtyř barev jsou umístěna na sefiře Kether . Toto umístění jim dává do vínku
základní vlastnosti, jako je počátek, prvotní impuls, prvotní idea. Ten se pak modifikuje podle
charakteru působení jednotlivých živlů. V každém případě jde vždy o začátek děje, který se
bude dále vyvíjet, vždy jde o zásah z venčí, nebo náhlé rozhodnutí.
Esa nemají přiřazenou žádnou planetární korespondenci, oblast Ketheru se dá velmi těžko
popsat našimi prostředky - mužská a ženská energie je zde ještě sjednocená, jde o jakýsi
prvotní pohyb, prvotní sílu, ideu, vnuknutí, které přichází z „vyšších sfér“
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Eso holí - prvotní energetický impuls
Eso holí je ze všech es tím nejaktivnějším - energie ohně se pojí
s výbušností a nespoutanosti Ketheru.
Eso holí představuje prvotní výron energie ohně. Označuje
začátek děje, který je velmi intenzivní. Jedná se o zlom, ten
bývá často vnímán negativně, protože představuje vyrušení ze
zaběhlého systému. Možnosti dalšího vývoje tohoto děje jsou
plně v rukou tazatele. Jedná se tedy o výzvu, která, pokud se jí
postavíme čelem, bude úspěšně zvládnuta. Eso holí v každém
případě upozorňuje na nutnost být aktivní, něco udělat
Asociace pro kartu Eso holí:
Začátek děje na základě vůle
Uvolnění emocí
Výbuch energie
Nadšení
Najít odvahu
Konflikt
Překvapivost
Začátek akce
Využít příležitost
Mít odvahu k činům
Vnější okolnost, která nás donutí k akci
Odhodlání
Nová energie
Slibný začátek
Příležitost k vášnivému vztahu
Přitažlivost
Rozhodnutí „jít do toho“
Začátek dobrodružství

Obraz: Nutnost, nebo rozhodnutí začít nějaký děj. Odhodlání k tvořivým činům, uvolnění
svého potencionálu.

Eso pohárů - absolutní přijetí
Zatímco eso bylo nositelem akce ve smyslu aktivity a expanze, eso pohárů působí opačně.
Zde se jedná o to, že jsme zcela pohlceni citem, přijímáme to, co k nám přichází z venčí.
Jsme naplněni milosti.
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Asociace pro Eso pohárů:
Začátek děje na základě citů
Síla lásky
Pocit sounáležitosti a harmonie
Zamilovanost
Spokojenost
Absolutní přijetí
Šance na lásku
Duchovno
Mít pocit „Boží milosti“
Hluboký cit
Soucit
Uzdravování
Hloubka nevědomí
Citlivost k vnějším vlivům
Milosrdenství
Odpuštění
Pasivita
Víra
Srdce na dlani
Obraz: Máme příležitost poznat sílu lásky v krystalické čistotě, pokud jsme připraveni ji
přijmout.

Eso mečů - rozumové řešení
Kombinace překvapivosti a originality Ketheru s přesností ,
chladem a dynamikou racionálního vzduchu dává ostře
třaskavou směs esa mečů.
Asociace pro Eso mečů:
Začátek děje na základě rozumu
Najít řešení
Náhle vyjasnění situace
Uvidět vše jasně - racionálně
Rozetnout problém
Osvobození
Dozvědět se rozhodující informaci
Odvaha rozhodnout
Analýza
Rozhodnutí
Nutnost racionálního řešení
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Náprava chyb
Objektivita
Ochlazení
Zpráva, která rozhodne
Nutnost vyjasnit si postoje
Očišťující konflikt.
Nápad
Obraz: Rozetnout uzel. Rychlá účinná akce, často nepříjemná z pohledu citů. Záblesk čistého
vědomí, vyjasnění situace.

Eso mincí - semínko, skrývající budoucí úrodu
Poslední eso - Eso disků (mincí) v sobě spojuje aktivitu a prvotní impulz sefiry
Kether a plodnost, stabilitu a pevnost zemského živlu. Potenciál a energie vývoje je skryta ve
hmotě a čeká na chvíli, kdy se bude moci projevit.

Asociace pro Eso mincí (disků)
Začátek děje na základě praxe, nutnosti,
materiálních okolností
Objevit zdroje
Příležitost k zisku
Příležitost k upevnění zdraví
Začátek prosperity
Základy, na kterých lze budovat
Ryze praktické řešení
Cíle lze dosáhnout, pokud pro to něco uděláme
Základ stability
Moudrost získaná praktickými zkušenostmi
Materiální nutnost
Nutnost pohlédnout do očí realitě
Obraz: Semínko skrývající budoucí úrodu, poklad v zemi.
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Král holí - impulzivní muž, který prosazuje svou vůli
Oheň ohně
Astrologická korespondence: Střelec
Králové (v sadách vycházejících z Crowleova systému Rytíři) přináleží k Chokmě, (viz obr. v
první lekci) ta pak souvisí s ohněm. Z hlediska vývoje člověka pak jde o dospělého muže. Z
toho je zřejmé, že všichni králové budou mít ve své povaze nějakým způsobem kombinovaný
ohnivý živel se živlem své barvy, zároveň díky své dospělosti disponují určitým nadhledem a
zkušenostmi a svůj podíl bude mít také astrologická korespondence s jednotlivými
znameními. Pokud tedy hovoříme o králi holí, pak jde o člověka, který nás na první pohled
zaujme svou energií, kreativitou a charismatem, chce být vždy první a úspěšný, dokáže
ochraňovat slabší, pokud sdílejí jeho názory, nebo jej respektují, ale běda, pokud s ním někdo
nesouhlasí.
Asociace pro Krále holí jako osobu:
Kreativita
Energičnost
Impulzivita
Svéhlavost
Charisma
Působení silou
Vždy musí dosáhnout úspěchu
Agresivita
Odhodlání- jde za tím, čemu věří
Chce vše pokud možno hned
Vášeň
Sebedůvěra
Rychlost
Činorodost
Krutost
Není schopen své úsilí rozložit do delších časových úseků
Netrpělivost
Chce vše nebo nic
Hrdost
Nestálost
Jednostranný pohled na věci
Krátkodobě velice intenzívní působení
Rád se předvádí, rád vede
Nedostatek znalostí a zkušeností nahrazuje sebedůvěrou a agresivitou.
Nepřesvědčíte jej rozumovými argumenty, praxí ani city
Vše dělá s nadšením a vírou v úspěch
City, mimo sebe lásku, pro něj nic neznamenají
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Asociace pro Krále holí jako situaci:
Překvapivá situace, vyžadující nasazení
velkého úsilí a vůle
Výzva, jejíž zvládnutí nás posílí
Nutnost být po určitou dobu maximálně aktivní a tvořiví
Velká, ale nestálá vášeň
Konflikt plný vášní a emocí, intenzivní, ale krátký
Nutnost hájit se silou
Nutnost najít sebedůvěru
Jít si energicky za svým
Charisma
Obraz: Charismatický úspěšný muž, který je rád středem
pozornosti, vládce který své poddané vede svým příkladem,
nebo je žene násilím.
Královna holí - vášnivá a atraktivní žena, nevyzpytatelná a tajemná
Voda ohně
Astrologická korespondence: Beran
Královny jsou na kabalistickém stromě života umístěny v sefiře Bina. Ta je pak z hlediska
živlů spojována s vodou a z pohledu vývojového stupně člověka jde o dospělou ženu.
Podobně jako u všech dvorních karet, i zde bude charakter osoby utvářet živel sefirotický a
živel konkrétní tarotové karty, doplněný astrologickou
korespondencí. V případě královny holí půjde tedy o kombinaci
senzuality a nespoutané energie ohně, tedy vášně, impulzivnosti
přitažlivosti a vůle. Stejně jako král holí, i ona dokáže pečovat a
ochraňovat ty, k nimž cítí citovou náklonnost, ta je však nestálá.
Vůči těm, které má v nemilosti dokáže vystupovat velice
agresivně a krutě.
Asociace pro kartu Královnu holí jako
osobu:
Charisma
Přitažlivost
Činy inspirované citem
Vášnivost
Je nabitá energií
Je hrdá a panovačná
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Je sebevědomá
Je aktivní a umí se prosadit
Je si vědomá své atraktivity a využívá ji
Je nevypočitatelná, její náklonnost je proměnlivá
Je vznětlivá a impulzivní
Věří na lásku na první pohled
Ráda vládne a poroučí
Ráda je středem společnosti
Dokáže být zábavná a milá, pokud ji neodporujete
Dokáže být mstivá
Ráda se předvádí
Vždy si ponechá nějaké tajemství
Je to žena, která neustále „hraje divadlo“
Je nestálá a nespolehlivá
Nikdy se nesmíří s všedností a nudou
Vše prožívá intenzivně, ale krátce
Je nepraktická
Nejdřív jedná a pak myslí
Může dosáhnout toho po čem touží, její touhy jsou však proměnlivé.
Rozumové argumenty na ni neplatí
Nemá vyvinutý smysl pro nutnost a realitu.
Asociace pro Královnu holí jako situaci:
Vášnivý románek
Flirt
Konflikt na základě citového vnímání situace
Příjemně si užít
Vztah založený na erotické přitažlivosti
Nezvládnout své city, neuváženě jednat
Činy motivované náklonností, nebo antipatií bez rozumového
a praktického opodstatnění
Nutnost využít svůj šarm
Využít něčí náklonnosti k svému prospěchu
Spontánnost, často hraná
Obraz: Úspěšná atraktivní žena, energická a tajuplně přitažlivá, vášnivá milenka nebo silná
nepřítelkyně, sebevědomá herečka, pro kterou je život hra a příležitost být obdivovanou a
úspěšnou.
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Otázky k druhé lekci:
1. Vztah dvou lidí je charakterizován kartou Blázen. Znamená to, že vztah bude:
(škrtněte nesprávné odpovědi)
a) Hravý a bezstarostný
b) Bezprostřední
c) Nezávazný
d) Pevný a stabilní
e) Vášnivý a trvalý
f) Na začátku
g) V podstatě už skončil, jen si to nechceme přiznat

2. Máte nové zaměstnání, chcete vědět, jak to vněm bude vypadat a jak se Vám bude
dařit. Vyšla Vám karta Blázen:
a) Bude to pro Vás příliš těžké.
b) Finančně to sice nebude nic moc, ale na přežití vám to bude stačit.
Budete se tam cítit hravě a bezstarostně, takže tam budete chodit rádi.
c) Nejen, že vyděláte spoustu peněz, navíc toto zaměstnání bude stabilní.
d) Bude to nový začátek, sice to asi nebude nadlouho, nicméně někam vás
to posune.

3. Chcete investovat peníze a máte dvě možnosti. Jedna z nich je charakterizována
Esem mincí a druhá Bláznem. Kam peníze vložíte, aby vám přinesly zisk?
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4. Chcete se pustit do nějakého podniku, ptáte se jaké máte šance uspět. Vyjde vám
karta Mág. Pustíte se do toho, nebo to necháte být?
5. Ptáte se na možnosti seznámení a vyjde královna holí. O jaký vztah půjde?
6. Jaké auto by si vybral Král holí?
a) Velké modré rodinné auto
b) Terénní auto zelené barvy s plátěnou střechou a navijákem
c) Luxusní sportovní auto červené barvy
d) Ojeté šedé auto jakékoliv značky z bazaru, hlavně aby bylo funkční a levné

7. Budete chtít přesvědčit krále holí, aby si vybral vaši nabídku . Řeknete mu, že se
jedná sice o risk, ale když to vyjde, získá náskok před konkurencí a všichni jej
budou obdivovat, nebo mu nabídnete dlouhodobou perspektivu a jistý, a
dlouhodobý zisk po malých částkách?

8. Co bude důležité pro rozhodnutí Královny holí? Podle čeho se bude rozhodovat?

9. Přiřaďte jednotlivá esa k těmto dějům:
a) Výbuch
b) Dopis, ve kterém se dozvíte, že jste byl zbaven křivého obvinění
c) Požehnání od duchovního činitele
d) Zasadíte ovocný strom
10. Prodavač v Teleshopingu (třeba Horst Fuchs) by mohl být charakterizován kartou
Blázen, nebo Mág ? Proč?
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