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Váš celoživotní princip vás provází od narození do skonání. Popisuje, co a jakým způsobem jste se
přišli v tomto životě naučit rozvíjet a měnit.

3 – CÍSAŘOVNA
Císařovna symbolizuje a opatruje princip trojnosti a trojjedinosti. Je to princip dynamiky a tvoření. Je
to posvátná hybná síla ve Vesmíru, která neustále vytváří nové a nové věci a varianty a my se skrz
tento princip učíme, že jediná jistota ve Vesmíru je změna. Císařovna nás také učí se o vše starat,
zvelebovat to a zároveň rozpoznat, kdy je to hotové, celistvé a zralé. Tento princip s sebou nese velkou
dávku mateřství, umění péče a opatrování. Zároveň učí schopnosti nechat děti jít, když jsou dospělé,
poslat dál věc, výrobek, projekt, když je hotový apod. V protikladu spojuje schopnost péče a rozloučení.
Hned potom přicházejí nové možnosti. Je to také symbol plodnosti a hojnosti.
Jeden z hlavních darů je tvoření. Každý z nás nemůže zastat všechny role, ale každý z nás má pro něco
nadání a to má rozvíjet a tvořit. Mnohdy začíná znovu a znovu a od začátků, ale není zde místo pro
smutek a výčitky, začít zprostředka se stejně nedá ...
Princip Císařovny nám pomáhá, a nejen v roce, kdy působí jako hlavní, či pomocný archetyp, najít svůj
„smysl života“ a tvořit a tvořit. Není tak důležité, kdo jsme byli, jako co zde zůstalo po nás pro ostatní.
Učí nás, že cokoliv děláme s láskou, roste, kvete, plodí a je v hojnosti. Cokoliv děláme v donucení,
lenosti, bez chutě do života, s drž kováním a remcáním, je unylé, předem odsouzené k rozkladu,
rozpadu a smrti. Dynamika je schopností vědomě žít a užívat si každý den, jako by byl poslední. Život
je jen hra, ale hraje se odpovědně a pečlivě. Vše má svůj prostor a čas, a když přijde náš čas pro to
zasvítit, máme svítit, ne remcat a schovávat se.
Císařovna je obsažena v archetypech 12 – Viselec a 21 – Vesmír
V malé arkáně jsou pak součástí Císařovny: Oheň a schopnost si věci užívat a vědomě žít, či vše jen
neustále emociálně prožívat a působit si stagnace. Voda a schopnost se radovat, jen tak i s prostých a
obyčejných věcí i maličkostí. Vzduch a schopnost se zapouzdřit, vědomě se ztotožnit s něčím, čím se
uzavřeme a Vesmír čeká, až nás tento záchvat přejde a my se mu opět otevřeme s pokorou a přijetím
změn. Země a schopnost nechat se vést a inspirovat, věřit krokům, kudy nás vede duše a věřit situacím,
které pro nás připravuje ochranná bytost. Věřit vyššímu záměru a být jeho užitečnou součástí.
Váš hlavní princip pro období 18. 3. 2019 – 18. 3. 2020 vám odhaluje způsoby a styly, jakými se budete
ubírat celý rok, ať už ve vztazích, práci i jiných aktivitách, včetně fyzického a psychického zdraví.

6 - ZAMILOVANÍ
Všichni jásají, už nebudou sami, když tato karta vstoupí do hry, protože … Ne ne, šestka zamilovaní je
především o vztahu k sobě. O schopnosti být se sebou, přijímat se takový, jaký jsem a měnit se do
plusu a do ctnostných rovin. Šestka Zamilovaní jsou dva trojúhelníky v sobě, které značí princip jak
nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek. Tento archetyp nás v podstatě učí vytvářet a pěstovat vztah
k sobě a k okolí. Učí nás mít rád i prostor, ve kterém žijeme a pečovat o něj, milovat město, obec, ve
kterém žijeme a starat se o něj. Tímto přístupem a každodenní prací na sobě rozvibrováváme svá
jemnohmotná těla a zkvalitňujeme jejich živlovou podstatu. Platí tu přímá úměra a to co vyzařujeme,
to dostáváme. Tzn. při dodržování tohoto principu nám automaticky do života přichází partner,
kterého přesně potřebujeme pro naší evoluci v životě a přichází ve správný čas. Pokud se oba chceme
rozvíjet, můžeme spolu jít dlouho. Všechny vztahy nás učí, všechny jsou osudové, všichni partneři jsou
praví. Je to na nás, co si ze vztahu bereme, jak nasloucháme a co do něj dáváme.
Archetyp zamilovaných skvěle odnaučuje pocit vlastnictví a velmi rychle nás umí vyléčit ze záchvatů
tipu: Mám partnera, partnerku, dceru, tátu atd. Učí nás, že nemůžeme vlastnit jiné lidi, jsou to
samostatné individuality, kluci a holky, co se tu učí, stejně jako my, každý na své úrovni.
Máma je taky jenom holka, co je něco učí, syn je taky jen kluk, co se učí apod. Zezačátku nám tento
pohled může přijít divný, časem jsme ale sami překvapeni, kolik tento princip otevírá úcty k sobě a
ostatním a jak usnadňuje komunikaci mezi námi a sráží hradby, které tam byly dogmaticky vystavěné.
Zamilovaní jsou obsaženi v archetypu 15 – Ďábel
V malé arkáně jsou jejich součástí: Oheň, který přináší úspěch a hojnost a učí nás dodržovat zákonitosti,
díky kterým to celé přirozeně funguje. Voda a schopnost probudit se s iluzorních snů o vztazích,
zahodit naše hloupé a nefunkční představy o tom co a jak a s kým a kde … Vzduch a boj vědomí s egem
a s pocity a soudy. Ego se bojem nikdy porazit nedá. Země a schopnost vytvářet kompromisy a
schopnost nalézat společnou řeč.
Pomocný princip slouží jako zrcadlo sebe sama i dost vypovídá o tom, jak na nás a naše skutky a
jednání bude reagovat naše okolí.
14 – MÍRNOST
Mírnost je principem alchymické práce na sobě. Učí nás spojovat protiklady. Učí nás, že dualita ve
skutečnosti neexistuje, jen dobře funguje, neb se vždy jedná o dva proti pólové systémy, který by
jeden bez druhého nemohli fungovat. Proto se je učíme vnímat jako celek a již se tolik nenecháváme
zmítat nějaký čas jedním, nějaký čas druhým a dokola.
Mírnost nás učí, že jsou chvíle a situace, kdy to najednou nejde ani ohněm, vůlí, nátlakem, řevem, ani
vodou, citem, lítostí, pláčem, že to jen vyvolává stereotypy a zacyklení. A tak si vzpomeneme na vzduch,
na jeho lehkost a odvahu, na to, že je všude kolem nás a není vidět a především na to, že dýcháme,
aniž na to musíme myslet. Dechu „nějak“ automaticky důvěřujeme, jsme smíření, že to tak je. Mírnost
nás učí usmířit se v sobě, vevnitř. Co vlastně znamená slovo Vesmír? Vnitřně pracujeme na svých
protikladných vlastnostech a tím rosteme a zkvalitňujeme své vibrace. Kdo pracuje s živly, zkvalitňuje
si svojí povahu. Kdo pracuje s povahou, zkvalitňuje si své živly. Tato praxe nás učí, že existuje vždy
přímá úměra, která se navzájem neustále snoubí. Na tomto základě začínáme vnímat, co to vlastně je
snoubení Nebe se Zemí, a že nějaké zásnuby mezi partnery jsou jen lehkým odstínem na podobném
principu. A náhle začínáme spatřovat celou tu krásu Vesmíru, celou tu krásu Snoubení. Náhle už
nejsme ředitelé Zeměkoule a víc a víc jsme součástí přirozenosti, ze které jsme nikdy neodešli, jen
jsme se vůči ní vyhranili.
Čtrnáctka Mírnost v sobě obsahuje archetyp 5 – Velekněz, který nás učí přestat věci hodnotit a soudit.
Pak se nám začíná otevírat nitro i Vesmír.

V malé arkáně jsou její součástí: Oheň a schopnost být při veškerých svých činnostech maximální,
schopnost dělat věci naplno, neškudlit, neflákat to. Voda a schopnost usmířit se v sobě, přijetí i
rozpuštění naší zátěže a pocitu viny, zrovna jako stesků po dávné minulosti a zoufalým pokusům ji
znovu vybudovat a oživovat. Vzduch a zkrocení neustálé zvědavosti, srovnávání se a soutěžení,
soupeření, vyhodnocování a také zbavení se traumat, které jsme si vyvolali díky předčasným závěrům
a předpojatosti. Země a pocit zbabělosti, ztráta chutě žít a neustále přesvědčování sám sebe a okolí,
jak by to to bylo krásné kdyby, v horším případě že už to nemá cenu, že už to nejde protože … a
protože … Vždy to jde.

CO JE PRO VÁS TENTO ROK PŘIPRAVENO V KOMBINACI 6/14 ?
První, na co kombinace Zamilovaní a Mírnost poukazuje, je schopnost najít v sobě vnitřní klid. Základní
otázkou, kterou si můžete položit je: V čem nejsem schopný vydržet sám se sebou. V jakých situacích
se uchyluji raději do kompenzačních návyků? Proč se vlastně někdy bojím být sám? Samota přeci není
osamělost.
Princip Zamilovaných nás učí přímé úměře: Jak se chovám k sobě, tak se okolí chová ke mně. Mírnost
je schopností spojení protikladů. Situace, ve kterých to náhle nejde ani ohněm, snahou a vůlí, ani
vodou, citem a slzami, je většinou velmi přirozeně řešitelná živlem vzduchu. Upřímnou komunikací,
nazývání věcí pravými jmény a nadhledem.
Tento rok může být pro vás zajímavý na nové možnosti v práci i vztahovém životě, protože podle toho,
jak se staráte o své tělo a duši, udržujete se v kondici fyzické a psychické se vám otevírají nové možnosti
s partnerkou i v zaměstnání / podnikání.
Je dobré začít pozorovat situace, ve kterých jednáte na úkor sebe i ty, kde jednáte na úkor druhých. A
do těchto situací se rovnou pusťte a začněte je měnit slovem i činem, jinak bude cajmrsk. V opačném
případě může dojít na rozchody a vyhazovy, zkrátka Vesmír se postará, abyste zůstal sám se sebou a
chytil vše za správný konec a odstartoval tak nový začátek.
Jinak lze v tomto roce bezvadně pokračovat v již stávajících vztazích i práci. Rozvíjet své komunikační
schopnosti a jednání s lidmi. Rok je perfektní pro urovnání si rodinných pout, křivd, výčitek a veškerých
disfunkčních systémů, které bortí jinak fungující chod. Může se i stát, že druhé strany nebudou
ochotné spolupracovat a v takovém případě je vše záležitostí vlastní sebeúcty a zčásti obětavosti (pod
taktovkou soucit, ne litování … ), které vás dovedou k harmonickému završení celé záležitosti a zároveň
navážou na nové možnosti.
V oblasti zdraví je šestka Zamilovaní o možnosti celoročně věnovat pozornost svému srdci, plicím a
ledvinám. A nejvhodnější je při kombinaci s Mírností začít s dechem a začít si všímat, jak rozličné
dechové techniky včetně řádného dodechování a pro dýchávání pomáhají ledvinám, které mají, krom
filtrace, na starosti především tlaky. A tlak ovlivňuje náš tep a prokrvení a náhle jste schopen začít
vědomě pozorovat celé toto souznění.
V situacích, ve kterých jednáme prudce, přehnaně pocitově / emociálně, zatěžujeme především naše
ledviny. Do toho většinou začneme blbě dýchat a začínáme si vytvářet návyk na disfunkční reakce,
které při dlouhodobém používání vytvoří akorát zdravotní problém.
Ledviny si můžete představit jako čerpadlo a tělo jako dům. A o čerpadlo je dobré se starat a díky tomu
se vám začnou odhalovat další informace a tajemství o srdci a plicích.
Celkově je pro Vás tento rok o nalezení soucitu k sobě, usmíření se se sebou, rozpuštění
perfekcionismů, křivd i přehnaných samolibostí. Tento rok Vás povede stezkou, na které si budete
uvědomovat, že schopnost upřímně a bezpodmínečně se milovat je o tom, že se přestáváte bát jít

odpovědně do situací a aktivit, které Vám dřív naháněli hrůzu. Dřív je již minulostí.
Snadšením i úlevou můžete zjistit, že sotva vykročíte vědomě na tuto stezku, začínají se markantně
měnit vztahové i pracovní a zdravotní situace. Občas projdou bouří, ale při výše zmíněném přístupu k
sobě nalezne na stezce vždy růže, jedno zda bouře bude jedna, či jich bude dvacet. Odvážný (vzdušný
princip – vzít tomu tu váhu, tu důležitost, dát tomu lehkost s upřímností a pečlivostí ). Vždy dojde a v
podstatě nehledá časem ani cíl. Miluje kráčet dál a dál.

