
 Síla vŧle  
 Zralost 
 Odvaha, odhodlanost  
 Vŧdcovství  

      KRÁL HOLÍ 

 PODNIKAVOST 

 DYNAMIČNOST 

 ODHODLANOST 

 PEVNÉ POSTAVENÍ 

 JE SI JISTÝ SVOU VĚCÍ  

 VÝRAZNÝ SEXAPPEAL 

 NAKAŢLIVÉ NADŠENÍ  

 ORGANIZAČNÍ TALENT  

 JE ČAS POZVEDNOUT HŦL  

 IMPOZANTNÍ VYSTOUPENÍ 

 ODPOVĚDNOST VŦČI ŢIVOTU 

 INTROSPEKCE, BENEVOLENCE  

 ZRALÁ OSOBNOST A CHARISMA 

 SEBEDŦVĚRA A SVRCHOVANOST 

 SCHOPNOST PROSADIT SE A VÉST 

 OCHOTA V SRDCI A ZDATNÉ TĚLO 

 ZKUŠENOST VE SLOVNÍM PROJEVU   

 OBDOBÍ VZLETNÉ ŢIVOTNÍ ENERGIE  

 PŘITAKÁNÍ K ŢIVOTU, ZRALÁ OSOBNOST  

 PŘIVLASTNĚTE SI ZCELA VÁŠ VLASTNÍ OHEŇ  

 SMĚLÉ, POMPÉZNÍ A CHARISMATICKÉ JEDNÁNÍ  

 SCHOPNOST INSPIROVAT A MOTIVOVAT DRUHÉ  

 KARTA VHODNÁ PRO ZAČÁTEK NOVÉHO PODNIKU  

 VÍ, KDY JE DOBRÉ JEDNAT, VYNIKÁ NA POLI FINANCÍ 

 JE ZDE POTŘEBA VĚTŠÍ DÁVKA VŦDCOVSTVÍ A ŘÍZENÍ  

 TOHOTO VŦDCE SI VOLÍ LID SÁM, NENÍ SAMOZVANÝ  

 ODVAHA, ZRALOST, SÍLA VŦLE, INTENZITA, DOSPĚLOST  

 OCHRÁNCE, ÚSILÍ O RŦST, VŦDCOVSTVÍ, ROZHODNOST 

 JEHO SLOVO JE POCTIVÉ, JEHO RADĚ SE DÁ DŦVĚŘOVAT 

 LIDSKÁ BYTOST ZDE INDIVIDUÁLNĚ HLEDÁ SVOJI CESTU 

 NAKONEC VŢDY MUSÍME NAJÍT DŦVĚRU V SEBE SAMOTNÉ 

 CHYTRÉ NASAZENÍ ENERGIE, DĚLÁ SI NÁROKY NA VEDENÍ 

 OCHOTA KE KONFRONTACÍM, RADOST Z BOHATSTVÍ A MOCI 

 DOBRÉ POSTAVENÍ, IDEÁL SEBEDŦVĚRY, NEPŘEMOŢITELNOST  

 SVÉHO ÚSPĚCHU DOSÁHL DÍKY SVÉ INTELIGENCI, ODVAZE A ODHODLÁNÍ  

 ŢHAVÝ MUŢ PLNÝ SÍLY, KTERÝ DISPONUJE VELKOU SILOU A JEHO PLAMEN HOŘÍ 
BEZ USTÁNÍ  

 ČASTO BUDE ZAHAJOVAT NOVÝ PROJEKT, ALE NA ÚMORNOU PRÁCI SI SEŢENE 
NĚKOHO JINÉHO  

 VAŠE OSOBNÍ MOC PŘINESE VÝSLEDKY A NOVÉ NEOTŘELÉ NÁPADY VÁM PŘINESOU 
KÝŢENÉ POSTAVENÍ  

 NYNÍ JE NEVYHNUTELNÉ ROZVÍJET A AŢ DO DNA VYCHUTNAT PODSTATNÁ 
OHNISKA, CENTRA OHNĚ 



 POHOTOVOST SKOČIT TŘEBA I DO OHNĚ ZA TÍM, CO NÁM SKUTEČNĚ LEŢÍ NA SRDCI 
A CO NÁS TLAČÍ V BOTĚ 

 DÁVÁ PŘIPRAVENOST ČELIT ŢIVOTNÍM ZKOUŠKÁM. SILNÁ VŦLE POMŦŢE 
K DOSAŢENÍ CÍLE JEN TAM, KDE BUDE V HARMONII S VŦLÍ CELKU  

 MOCNÝ A VLIVNÝ MUŢ, KTERÝ SI SVOU POZICI ZASLOUŢIL MOUDRÝM A 
SPRÁVNÝM HOSPODAŘENÍM SE SVOU ŢIVOTNÍ ENERGIÍ 

 
VZTAHY: velkorysost, upřímné zaujetí, ţivost, hýčkání, šlechetnost, Tazatel je buď pyšný na svŧj 
vztah nebo hledá partnera se silnou osobností, agresivní potenciál jako tvŧrčí akt, vloţ do vztahu 
veškerou dynamiku a sílu, to oč usiluješ od tebe vyţaduje plné nasazení, dej své energii úplný výraz, 
ať sexualitě či tvŧrčím činnostem, bouřlivé projevy sexuality a radost z experimentŧ, moţná i touha 
po nich, velké nasazení pro blaho rodiny, ale i pro blaho své, společné myšlenky mohou být energicky 
prosazeny 
Rada: dŧvěřujte nějakému srdnatému a suverénnímu muţi, dejte na jeho rady, ţij svou sílu a 
dynamiku otevřeně a svobodně  
Chyba:  chování, které poškozuje a uráţí, ale člověk si jeho pŧsobení vlbec neuvědomuje  
 
PRÁCE: sebevědomí, přesvědčivé a rozhodné vystupování, silná motivace, velký organizační talent, 
radost z rizika, špatné plánování, silná autorita, nárok na vedoucí pozici s příslušnou kvalifikací, 
dynamika, angaţovanost a radost z rizika jako naše hlavní hnací síla na pracovním poli   
Povolání: odborný poradce, obchodní zástupce, pracovník v oddělení telemarketingu a teleshopingu, 
lékař, vedoucí pracovník, ředitel  
Pracovní výkony: tradicionalistické, aktivní, někdy hektické a znervózňující  
Rada: nutnost dostatečně jasně projevit zájem, ocenění, pochvalu, ubezpečování o uţitečnosti a 
oblíbenosti krále holí 
 
JAS:  jednat odhodlaně, cílevědomě a odváţně  
 
STÍN: hazardér, fanatik, egocentrik, vychloubání se, dobrodruh, přílišná ctiţádost, pýcha, dělat něco 
jen ze zásady, tvrdohlavost, neučiní vstřícné kroky, tvrdá práce k dosaţení úspěchu, člověk svedený 
na špatnou cestu, dělat si nárok na vedení   
 
CÍL:  mít odpovědnost, vnitřní a vnější síla, odvaha a odhodlanost  
 
POZOR NA:  aroganci, nesnášenlivost, egoismus  
 
POTŘEBA: jednat cílevědomě a odváţně, ne bezohledně, chopit se iniciativy, chovejte se velkomyslně 
a přejícně, buďte aktivní, mŧţete například vyhledat optimistického člověka, poprosit ho o radu a 
povídat si s ním tak dlouho, dokud zase nezačnete věřit sami sobě, jděte do světa a udělejte to, co 
chcete, jít příkladem, nadchnout a strhnout druhé, rázně přistupovat k realizaci svých cílŧ  
Rada: udělejte něco pro svou kondici  
 
Stav: schopnost nadchnout se  
Karma: bojovník za národ  
Bud.: sympatie, utvrzení sama sebe  
Vlivy: vedení  
 
POVAHA:  
Pozitiva: sebevědomý, suverénní, dovede se vyjadřovat a prosadit  svou vŧli, udává tón, kdyţ něco 
chce, tak to dokáţe a rychle strhne druhé, dovede poloţit dŧraz na to pravé, bojovník, výkonný, 
vlastní činnost si dovede dŧkladně zorganizovat, má vynikající paměť, snadno navazuje vztahy, 
sebeurčující, sebejistý, podnikavý, má silnou vŧli, váţený, vlivný, přirozený vŧdce, má sklony 
pamatovat si všechny dosaţené úspěchy a zapomínat nezdary  
Negativa: těţko zbrzditelný, často si idealizuje lidi v osobní přízni, těţko se vyrovnává s vlastními 
chybami, nemá zájem o příleţitosti, které jsou uplatnitelné ihned 



Postoj: ukazuje se dŧvěryhodný  
S: obchodník, vyšší postavení, starší podnikatel  
Vzhled: pŧsobí výbušně aţ neudrţitelně, velmi mluví, ale je to spíše projev pýchy a osobní moci neţ 
náklonnosti a přátelství (jako u krále pohárŧ), muţná, pevná postava, široká čelist, vysoké čelo, 
hluboký, jasně zbarvený a zvučný hlas 
 
ZDRAVÍ: pro uzdravení je třeba se chopit iniciativy, spojit vnitřní a vnější síly, přehánění zdravotních 
problémŧ, ţelezné zdraví 
Prostředek: čerstvý vzduch,  zdravý zpŧsob ţivota  
Poselství nemoci:  výbušnost, vztek, impulsivnost, máte sobecké motivy, jste fanatik a teatrální  
Rada:  ovládat hněv, nevybuchovat, být realista 
 
FINANCE: majetný, dědictví  
Výsledek: naznačovat bud. s ohnivou horlivostí  
Ovládá oheň a čerpá z něho sílu, ale on navíc proto, že je muž, také moc. 
ANO! 
 

KLIMT TAROT:  podnikatelský talent, moudrost, velkorysost 
Podřízenost, přísnost, sklíčenost, mnohoznačnost  
 
BOSCH TAROT 

 Vousy – zralost 
 Gesto ruky – síla vŧle  
 Postoj – hrdina  
 Ţádné zlato na sobě – není sobec ani egoista  
 Pevně drţí svou hŧl – pevně vládne  
 Beze zbraně – přirozená autorita  
 Hlava mandarina před ním – přemoţený nepřítel  
 2 palmy – tvořivost 
 Bojovat beze zbraně a vítězit  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Příleţitost 
k nejhlubšímu 
naplnění  

 Láska a štěstí  
ve všech 
formách  

 Síla a energie 
do budoucna  

 Soulad, radost  

      ESO POHÁRŮ 

 VZNIK NOVÝCH POUT  

 VYJÁDŘENÍ SVÝCH POCITŦ  

 MÁTE ŠANCI PROŢÍT ŠTĚSTÍ  

 EMOCIONÁLNÍ POŢEHNÁNÍ 

 OCHOTA ODDAT SE A OTEVŘÍT  

 EMOCIONÁLNÍ SOUSTŘEDĚNOST 

 SÍLA ZÍSKAT  TO, PO ČEM TOUŢÍTE 

 LÁSKA A ŠTĚSTÍ VE VŠECH FORMÁCH 

 PŘÍLEŢITOST NAJÍT NEJVYŠŠÍ SOULAD 

 KVINTESENCE ATRAKTIVNÍ OSOBNOSTI 

 NASTAL ČAS SPOKOJENOSTI A RADOSTI 

 ZAČÁTKY VŠEHO EMOC. A KREATIVNÍHO  

 EMOC. A KREATIVNÍ VÝŢIVA, POŢEHNÁNÍ 

 SÍLA DO BUDOUCNA, KONKRÉTNÍ ÚSPĚCHY 

 SCHOPNOST PŘIJÍMAT, ZNOVUZROZENÍ DUŠE 

 DOSAŢITELNÁ MOŢNOST NALÉZT HARMONII 

 DAR, KTERÝ JSME ZÍSKALI BEZ PROTIHODNOTY 

 TOUHA PO HLUBŠÍM NAPLNĚNÍ A VÍCE CITECH  

 DO VŠEHO, CO DĚLÁTE, VKLÁDÁTE CELÉ SRDCE  

 POCITY VŠEHO DRUHU, TRADIČNĚ MANŢELSTVÍ  

 SPOKOJENOST, PŘIPRAVENOST, HOJNOST VŠEHO 

 ZÍSKÁVAJÍCÍ, LÁSKYPLNÉ VYZAŘOVÁNÍ TAZATELE 

 MOŢNOST NĚCO DOSTAT, JSME-LI TOMU OTEVŘENI  

 POZITIVNÍ VÝCHODISKO, JÍT ZA PRAVÝM POSLÁNÍM 

 DŦLEŢITÉ VZTAHY JSOU NEPORUŠENÉ A OPLÁCEJÍCÍ  

 PŘIJMOUT NĚCO TAK, ABYCHOM TO MOHLI PROCÍTIT 

 POKUD SE TEĎ OTEVŘETE, MÁTE ŠANCI PROŢÍT ŠTĚSTÍ 

 CÍTÍTE, ŢE JSTE MILOVÁNI A ŢE JSTE SCHOPNI MILOVAT 

 VDĚČNOST, NAPLNĚNÍ, RADOST, SOULAD, PŘÍSTUPNOST  

 PŘÍLEŢITOST V  NÁS SAMÝCH K NEJHLUBŠÍMU NAPLNĚNÍ  

 ZÁSOBA ENERGIE, ŠTĚSTÍ Z JEDNOTY, PŘÍZNIVÉ VYHLÍDKY 

 VELMI POVZBUDIVÁ SITUACE , DODÁVAJÍCÍ VÁM ENERGII 

 DOUFAT A OČEKÁVAT, ŢE SE NĚCO DOTKNE VAŠEHO NITRA  

 SOBĚ ANI DRUHÝM NENÍ CO ODPOUŠTĚT, ANI NÁZNAK VINY  

 PŘÍLEŢITOST SPLNIT SI SEN, UMĚLECKÝ NEBO TVŦRČÍ PROJEKT 

 VODA JE VYSVĚCENÁ PRO VŠECHNY, KDO SE Z NÍ PŘIJDOU NAPÍT 

 ŠANCE, KTERÁ VYJADŘUJE ASPEKT HLUBOKÉHO VNITŘNÍHO POSLÁNÍ 

 MYSL JE ZAMILOVANÁ A PŘÍZNIVĚ NAKLONĚNÁ VAŠEMU JÁ I DRUHÝM 

 EMOC. POTENCIÁL JE VKLÁDÁN DO PARTNERSTVÍ A TVŦRČÍCH PROJEKTŦ  

 POCIT, ŢE NĚKAM PATŘÍTE, JSTE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ VE SPRÁVNOU DOBU 

 SYMBOL SVATÉHO GRÁLU – BOŢÍ POSELSTVÍ ZDE VSTUPUJE PŘÍMO DO SRDCE  

 NEOHRANIČENÁ ENERGIE PRO INTERAKCI S DRUHÝMI A PRO VAŠE TVŦRČÍ POČINY  



 NIC NEDĚLAT NA ÚKOR DRUHÝCH, SPÍŠE S PLNÝM OHLEDEM NA NĚ A NA PŘÍRODU  

 PŘÍLEŢITOST, KTERÉ BYCHOM SE MĚLI CHOPIT, PROTOŢE OTEVÍRÁ NOVÉ 
PERSPEKTIVY  

 ZDE NABÍZÍTE SVĚTU TAKÉ SAMI SEBE PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO TALENTU A 
ENERGIE  

 MŦŢETE PROŢÍT VELKÉ ŠTĚSTÍ, POKUD NEBUDETE KLÁST VNITŘNÍ ODPOR A 
PODDÁTE SE  

 SYMBOLIZUJE DÁVAJÍCÍ A VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKU, KTERÁ SE MŦŢE PLNĚ A ZCELA 
ROZVÍJET 

 EMOCIONÁLNÍ ZRALOST A CHÁPÁNÍ LIDÍ A VZTAHŦ JSOU VAŠÍM ZÁKLADNÍM 
PRINCIPEM 

 UVAŢUJTE A NASLOUCHEJTE VE SVÉM NITRU,  JAKÉ SVÉ POTŘEBY NEBO PŘÁNÍ 
CHCETE SPLNIT  

 PŘEKRÁSNÁ ŠANCE, DÍKY NÍŢ NALEZNETE ŠTĚSTÍ A NAPLNĚNÍ, KTEROU BYSTE 
V ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚLI PROPÁSNOUT  

 CHCETE BÝT PRAMENEM PRO DRUHÉ LIDI, CHCETE O NĚ PEČOVAT, VYŢIVOVAT JE A 
LÉČIT, KDEKOLIV TO BUDE MOŢNÉ  

 ŠŤASTNÉ SPOJENÍ NAŠICH SOUKROMÝCH EMOCÍ, KTERÉ NOSÍME VE SVÉM POHÁRU 
– V SOBĚ – A VELKÝCH „OCEÁNSKÝCH“ CITŦ 

 DEFINITIVNÍ A ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ EMOC. NEBO KREATIVNÍHO ZÁLEŢITOSTÍ 
PODLE NEJVYŠŠÍCH KRITÉRIÍ  

 
VZTAHY: naplnění, proţití velké  lásky, hluboké city, harmonie a štěstí, jistota a dŧvěra v bezpečí, 
trvalost vztahu, náklonnost, všeobjímající láska, nezištnost, odevzdání se, být zcela otevřený a 
přístupný, kosmická, všeobjímající dávající láska, souznění s kosmem, neohraničenost, blaţenost, 
láska sama o sobě, láska, která není ničím ohraničena a mŧţe se plně a zcela rozvinout, bohatý citový 
ţivot, zaţívání nových forem a rovin vyjádření pocitŧ, emocionální obroda, touha po erotické lásce a 
předpoklady k ní, citové zaměření na harmonii ve společenství, bohaté a plodné vztahy, které mohou 
přinést krásu a uţitek i ostatním  
Rada: právě teď mŧţete najít v lásce velké štěstí, tak otevřete oči 
Chyba:  nejasná nebo nerealistická přání, která jen porušují citovou jednotu  
 
PRÁCE: cenná šance, uznání, sloţená zkouška, úspěch projektŧ a plánŧ, potěšení z vykonávané 
činnosti, pomoc někoho vlivného, potěšující zprávy, příval dobrých nápadŧ, prostředí plné dŧvěry, 
bezpečí a upřímné podpory 
Povolání: zaměstnanec v lázních, cukrář, chovatel koní, stavitel vodních nádrţí, potápěč, umělec, 
malíř, sochař, grafik  
Pracovní výkony: musí ho to bavit, pak jsou okouzlující a jde do hloubky 
Rada: získat vhodné energeticky příjemné pracovní prostory, provést úpravy např. pomocí feng-šuej, 
motivovat se ke kultivování, potřeba větší vnímavosti, nepropást příleţitost 
 
JAS:  vyuţít příleţitosti slibující velké štěstí  
 
STÍN: promarnit příleţitost, iluze, neoddat se, nedŧvěra, city určují jednání, blokovat city, nestabilní 
podmínky a náhle a nečekaně měnící se okolnosti, špatné napojení, jste emocionálně tak otevření, ţe 
zachycujete a zpracováváte některé věci určené druhým, jste moţná zamilovaní do pitoreskních 
ideálŧ, falešných nebes, neexistující nirvány, falešná jistota a pocity bezpečí, záplavy emocí, problém 
oddělit své potřeby od potřeb druhých    
 
CÍL:  zdokonalení, otevřít se všem svým citŧm, najít harmonii a vnitřní mír  
 
POZOR NA:  hledání ráje  na zemi  



 
POTŘEBA: vyuţít příleţitosti slibující velké štěstí, dát najevo, ţe věříte prŧběhu událostí, dŧvěřovat 
svému citu, aţ otevřete oči a spatříte příleţitost, která vám umoţní opustit krizi, stanete se díky tomu 
šťastní, více vnímat duchovní rysy vašich vztahŧ , vycházet svým tuţbám, najít originální vyjádření 
pro své pocity, přistupujte ke všem záleţitostem jemně a s dobrým úmyslem, dávejte lásku, kde je 
potřeba, berte ji, kde je vám nabízena, prohlédněte a vyjasněte si kořenové motivy, vloţit do věci celé 
srdce, věřit ve splnění svých přání      
Rada: jděte cestou srdce a objevte příleţitost, která na to uţ dlouho čeká, řekněte někomu, ţe ho máte 
rádi  
 
Stav: bohatství citŧ  
Karma: síla k milostnému naplnění  
Bud.: jedinečné šťastné poměry  
Vlivy: dárek, splněné přání  
 
POVAHA:  
Pozitiva: ví, ţe má šanci na dosah a tím i štěstí, spokojenost a naplnění, přístupný, láskyplný, 
upřímný, otevřený, pravdomluvný, enormní vnitřní síla a nevyčerpatelná energie, kreativní vize  
Negativa: psychická zranitelnost, podléhání emocím, sklony k hysterii, iracionální  
Postoj: objímající láska, nezištnost  
S: duchovní bytost, všeobjímající láska  
ZDRAVÍ:  porod, mimořádně dobré zdraví  
Prostředek: voda v kaţdé formě (lázně) 
Poselství nemoci:  jste nešťastný, protoţe nevidíte emocion. dary svého ţivota  
Rada: péče o sebe sama, hledat citové zpŧsoby vyjádření, vést si deník s vašimi konkrétními pocity, 
vaše fyz. zdraví se zlepší úměrně vašemu cit. rozpoloţení  
 
FINANCE: přebytek  
 
Výsledek: citové záleţitosti stojí v popředí  
Čistá a průzračná, která plně naplní celý  pohár. 
ANO! 
 
KLIMT TAROT:  harmonie, nová láska 
Lţi, odloučení, nejasné vztahy, nejistota  
 
BOSCH TAROT 

 Letící pohár – příleţitost plná citŧ  
 Pohár, který mŧţe být naplněn – moţnost opravdového naplnění  
 Oblak – tlumí pád a nabízí určité štěstí  
 Ladící barvy – harmonie a soulad 
 Praporek na vrcholu poháru – symbol vítězství do budoucnosti  
 Brnění – jistota, pocit připravenosti   
 Křídla – moţnost splnit si sen  
 Chytit ten letící pohár a využít z něj všechno, co jde  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Síla  
 Odvaha  
 Ţivost    
 Ţivočišná přirozenost   
 

 

  

XI. SÍLA  

 CHUŤ DO ŢIVOTA 

 ODVAHA, VITALITA 

 SILNÉ SEBEHODNOCENÍ 

 VAŠÍ SILOU JE VAŠE SÍLA  

 STÁLOST BEZ STAGNACE  

 ODHODLÁNÍ, VYTRVALOST 

 BOJOVNOST, PRŦRAZNOST 

 POCIT NEPORAZITELNOSTI  

 DOBŘE PŘEKONANÉ PŘEKÁŢKY  

 NEBOJÁCNOST, VYTRVALÁ SÍLA 

 VNITŘNÍ STÁLOST A ODDANOST 

 KARTA VLÁDY NAD SEBOU SAMÝM 

 NADŠENÍ, HRDINSTVÍ, OVLÁDNUTÍ 

 JEDNAT PODLE SVÉHO PŘESVĚDČENÍ 

 SÍLA, KTERÁ VEDE K URČENÉMU CÍLI  

 LÁSKYPLNÉ ZKROCENÍ DIVOKÝCH SIL 

 ÚSILÍ A VYTRVALOST, CÍLEVĚDOMOST 

 POTENCIÁL K ZVLÁDNUTÍ PROBLÉMU  

 JEDNOTA MEZI VĚDOMÍM A INSTINKTY  

 NUTNOST VÍCE VÁŠNĚ A ANGAŢOVÁNÍ  

 BUDETE PŘEPLNĚNI CHUTÍ NĚCO DĚLAT 

 ZKOUŠKY NAŠÍ VŦLE, KTEROU PROVĚŘUJE 

 ČLOVĚK, KTERÝ VŢDY DOPADNE NA NOHY 

 PŘIJETÍ A PŘEMĚNA NIŢŠÍCH SIL, SÍLA VŦLE 

 DO TÉTO OBLASTI PROUDÍ MNOHO ENERGIE 

 VÝJIMEČNÉ FYZICKÉ A GENETICKÉ VYBAVENÍ   

 VAŠÍM NEJVĚTŠÍM JMĚNÍM JE VAŠE OSOBNOST  

 SÍLA, KTERÁ SE NEVYČERPÁVÁ A NEROZDÁVÁ 

 JÍT ZA SVÝM CÍLEM S VYVINUTÍM ZNAČNÉ SÍLY 

 VYUŢIJTE NA MAXIMUM SVŦJ DAR DRUŢNOSTI  

 DÍKY NAŠÍ ODVAZE BUDE ZAŢEHNÁNO NEŠTĚSTÍ  

 UPEVNĚNÍ CHARAKTERU, PŘEKONÁNÍ ÚZKOSTI  

 SCHOPNOST VYPOŘÁDAT SE S JAKOUKOLI SITUACÍ 

 POSILOVAT CHARAKTER, SRDNATÁ ANGAŢOVANOST 

 SPRÁVNÉ UŢITÍ OSOBNÉ SÍLY K PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŢEK  

 SOUSTŘEDĚNÉ A SILNÉ UPROSTŘED TVŦRČÍCH PROCESŦ 

 SCHOPNOST LÉČIT ENERGIÍ, SEBEVĚDOMÉ VYSTUPOVÁNÍ 

 DÁT NAJEVO SÍLU A ODVAHU, PROJEVIT VLASTNÍ NÁZOR  

 EXTÁZE ZBORTÍ VŠE OMEZENÉ, ZASTARALÉ A NEÚČINNÉ  

 VYTRVALÁ SNAHA, OSOBNÍ VITALITA, TVOŘIVÁ ENERGIE 

 SEBEDŦVĚRA, NÁRUŢIVOST, STATEČNOST, NEÚNAVNOST  

 VŦLE VÍTĚZIT, DŦSTOJNOST, ROZHODNOST, SÍLA NADŠENÍ 



 VÍRA V SEBE SAMA, UŢÍVAT SI ŢIVOTA, RADOST ZE ŢIVOTA 

 HORLIVOST A NADŠENÍ VÁM POMŦŢE PŘEKONAT PŘEKÁŢKY 

 S RADOSTÍ A PLNÝMI DOUŠKY VYCHUTNÁVAT SVOU ENERGII 

 SILNÁ FÁZE, V NÍŢ MŦŢETE KONFLIKTY ZVLÁDAT S LEHKOSTÍ 

 VŦLE KE ZLEPŠENÍ STAVU VĚCÍ, ZANÍCENĚ BOJOVAT JAKO LEV 

 EMOCIONÁLNÍ STATEČNOST V ZÁCHRANĚ OSOBNÍ IDEOLOGIE  

 MOC, SÍLA, PRÁCE, VZDOR, ODVAHA, ŢIVOST, ROZKOŠ, ENERGIE 

 NÁRUŢIVÉ UŢÍVÁNÍ SI ŢIVOTA, ODVAHA, SÍLA ALE I SEBEKÁZEŇ 

 NASAZENÍ LVÍ SÍLY ZA ÚČELEM AKTIVITY A BOJOVNÉHO ZÁPALU 

 SCHOPNOST POMOCI DRUHÝM TAK, ŢE NEJPRVE POMŦŢEME SOBĚ 

 PŦSOBÍTE DOJMEM JAKO SKÁLA, NA NÍŢ JE VYSTAVĚN VÁŠ ÚSPĚCH  

 SELHÁNÍ A NEÚSPĚCH JSOU TÉMĚŘ VYLOUČENY, NEMÁTE,CO ZTRATIT  

 SKUTEČNÁ SÍLA LEŢÍ V NAŠEM SRDCI, V NAŠÍ EMOCIONÁLNÍ STABILITĚ 

 ZKOUŠKA VAŠÍ ODOLNOSTI, PROHRAJETE JEN TEHDY, KDYŢ SE VZDÁTE  

 SPOUTÁNÍ NIŢŠÍCH ENERGIÍ A NASMĚROVÁNÍ JICH K PODPOŘE VYŠŠÍCH  

 VÁŠEŇ JAKO VÝRAZ USMÍŘENÍ ČLOVĚKA S JEHO ŢIVOČIŠNOU PŘIROZENOSTÍ 

 SÍLA POTŘEBNÁ K PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŢEK, STOJÍCÍCH VÁM V CESTĚ – NE NÁSILÍ  

 SVÉMU ŢIVOTU DEN PŘIDAT NEMŦŢEME, ALE MŦŢEME SVÉMU DNI PŘIDAT ŢIVOT 

 SCHOPNOST STÁT PEVNĚ V PROCESU ZMĚN A RŦSTU A BÝT PŘITOM OTEVŘENÝ A 
POCTIVÝ  

 JSTE VE SPRÁVNOU DOBU NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ A MŦŢETE JEDNAT  POZICE 
VÝHODY A  SÍLY 

 TAZATEL VYNALOŢÍ DOST SÍLY NA NĚJAKOU KONFRONTACI A Z PROŢITKU VYJDE 
POSÍLENÝ  

 NALEZENÍ ZPŦSOBU, JAK ZE SVÉ ANIMÁLNÍ PŘIROZENOSTI UDĚLAT MÍRNÉHO 
SPOLEČNÍKA 

 PŘEKONÁNÍ STARÝCH STRACHŦ, OMEZUJÍCÍCH PŘEDSTAV A VŠEHO, CO BYLO 
POTLAČENO 

 ZDROJ ODVAHY, PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VLASTNÍ ŢIVOT A TÍM 
EMOCIONÁLNÍ NEZÁVISLOST  

 SILNÍ LIDÉ JSOU VŠEOBECNĚ ŢÁDÁNI, ABY NESLI TĚŢKÁ ZAVAZADLA DRUHÝCH, JE 
TO VŠAK PROTO, ŢE MOHOU  

 TAZATEL MÁ NEUVĚŘITELNOU ODVAHU ČELIT OPOZICI A JAKÝMKOLIV 
PROBLÉMŦM, KTERÉ SE MU POSTAVILI DO CESTY 

 ZDRAVÁ ROVNOVÁHA MEZI PŘIPOUTANOSTÍ A NEPŘIPOUTANOSTÍ K FYZICKO 
MATERIÁLNÍ ÚROVNI  

 ZAČÍNAJÍ SE OTEVÍRAT CENTRA TAKOVÝCH SCHOPNOSTÍ JAKO JE JASNOZŘIVOST, 
PŘEDTUCHY, ATD. 

 TAZATEL JE NESKONALÝ EXTROVERT, ROZŠIŘUJE SVÉ KONTAKTY, UPŘÍMNĚ BAVÍ 
LIDI A TĚŠÍ SE Z JEJICH SPOLEČNOSTI A TOTÉŢ PLATÍ I NAOPAK 

 NAŠE VŦLE A ŢIVOTNÍ SÍLA NÁM UMOŢNÍ ZVÍTĚZIT, POKUD SI NEZBYTNĚ 
ZACHOVÁME PROZÍRAVOST, OBEZŘETNOST A SEBEDŦVĚRU  

 MUSÍME ZJISTIT, JAK  A NA KOLIK JSME SCHOPNI V KAŢDÉ OBLASTI SVÉHO ŢIVOTA 
SHROMÁŢDIT, KUMULOVAT VLASTNÍ SÍLY, KONCENTROVAT JE A POUŢÍT VE 
VRCHOLNÉM BODU NEJVHODNĚJŠÍHO OKAMŢIKU  

 



VZTAHY: vášeň, dramatičnost, velká náruţivost, sex, slast, bouřlivé proţitky, temperament, ne 
destrukce, smyslnost, vitální vztah, dát své vášni volný prŧběh, ty a tvŧj partner se teď nacházíte 
v nejintenzivnější fázi vašeho vztahu, překonání omezujících představ o  morálce, extáze, ve vztahu 
leţí velký zdroj síly, velká přitaţlivost, fascinace a vášeň jednoho pro druhého, nezabřednout do 
jednokolejnosti 
vybízí oba zúčastněné partnery, aby si svoje pocity navzájem otevřeně sdělili, a společně s nimi vyjeli 
do té doby nikterak nevyslovená přání, obzvláště potom tam, kde doposud  byly či snad moţná ještě 
nyní jsou, jakékoliv zábrany či nedostatky, jedním z partnerŧ, dosud vnitřně dlouhodobě pociťované, 
jeţ v tomto ohledu zabraňují plné obapolné spokojenosti   
váš chtíč ţije, musí však být vychutnán a vypit aţ do dna,  pudovost, divokost, aţ agresivita, nyní se 
mŧţete oprostit od pocitŧ viny, porušit stará tabu a poddat se svému chtíči, nutnost být poslušný vŧči 
impulsŧm svého těla, a ukázat partnerovi všechny své sklony a ţádosti, experimentujte spolu, dejte 
své divokosti prŧchod, řekněte si vše, co se ve vás odehrává, bouřlivá sílu lásky, v rámci erotického, 
oţivujícího, povzbuzujícího, povznášejícího a extatického aspektu partnerského vztahu znamená tato 
karta ţivotaschopnou, kvalitní, silnou a intenzivní energii, vztah plný radosti ze ţivota a optimismu a 
současně hlubokého vnitřního pouta, vyjadřuje něţnou nadvládu vědomě proţívané erotiky, aktivní a 
tvořivé rozvíjení Animy v nás, nebo je projevem naší schopnosti nechat se jí povznášet 
Rada:  dejte své vášni volný prŧchod a celým srdcem si vychutnejte tento krásný čas  
Chyba:  plýtvání silami a hlad po stále nových vyvrcholeních – nevěry  
 
PRÁCE: energie, náruţivost, podnikavost, odvaha, míra horlivost a tvořivost = míra úspěchu a 
radosti, vypořádat se s úkoly , vaše vnitřní síla nakazí tvořivostí druhé 
Povolání: farmaceut, lékárník, fyzioterapeut, homeopat, léčitel, cvičitel, výrobce nebo prodejce 
přírodních léčiv, čajŧ a bylinek, prostředkŧ určených na hubnutí, chemické obory, tvŧrce systémŧ diet 
a receptŧ na hubnutí, odborník na výţivu, plastický chirurg, pořadatel, horský vŧdce, stráţce 
chráněných území, zaměstnanec ZOO, veterinář, myslivec, krotitel, krasojezdec, koţešník, umělecká 
řemesla, pracovník na jatkách, výrobce sportovních potřeb a nářadí, hokejista, fotbalista, atlet, boxer, 
kulturista, vzpěrač, expert na východní bojová umění, sochař, bajkař  
Pracovní výkony: nadprŧměrné, vyčerpávající, znervózňující méně výkonné okolí  
Rada: případná změna by znamenala překonávání překáţek, které prověří vaši vytrvalost, odvahu, 
odhodlanost, vnitřní sílu  a morální kvality, máte to všechno?  
Samostatné podnikání: jen směle do toho  
 
JAS:  náruţivá oddanost  
 
STÍN: muţatka, všechnu sílu řídit na zdatnost, nedostatek odvahy, hrubost, jen vlastní chtění, 
přehnaná aktivita, soutěţivost, vypětí, pýcha, tyranie, šikana, despotismus, hrubé násilí, bezmocnost, 
nedostatek odvahy, destruktivní agresivita, zuřivost, nedostatek soucitu, násilnické tendence, stávání 
se obětí své nezkrotné povahy tím, ţe se jí bojíte, mrhání ţivotní (sexuální) energií, chtivost a vášnivá 
snaha po dosahování stále nových vrcholŧ - aniţ bychom je skutečně dokonale a dŧsledně zpracovali 
a strávili, tyranie, samolibost, zneuţití síly, při svých záměrech se bojíte buď vlastní síly nebo slabosti  

 
 
CÍL: uţívat ţivota, akceptovat pudy, přijetí a přeměna niţších sil  
 
POZOR NA: přeceňování sama sebe 
 
POTŘEBA: neskrývat přirozené instinkty, přiznat si je a srovnat se s nimi, dát najevo odvahu, sílu 
vŧle i ochotu bojovat, jednat podle svého přesvědčení, nechte lva uvnitř pořádně zařvat, pokuste se 
rázně proměnit své plány ve skutky, zaměstnejte se vší silou, ukaţte drápy lva ve vás a překonejte tak 



své problémy, dŧvěřovat svým schopnostem, ukázat, jak jste silní a hrdí, vyvinout sílu, angaţovat se, 
bojovat za svou věc jako lev, mít odvahu chovat se náruţivě a vášnivě  
Rada: udělejte něco se svou kondicí, jděte si zaběhat, navštivte ZOO 
 
Stav: přesila  
Karma: krotitel zvěře, myslivec  
Bud.: umět ovládnout situaci  
Vlivy: podpora opačného pohlaví, podporovat pokušení 
 
POVAHA:  
Pozitiva: vitální, vášnivý, intenzivní, silný, sportovec, nikdy mu nedocházejí síly, statečný, náruţivý, 
odhodlaný , upřímný, otevřený, věrný, rozváţný, čestný, poctivý, těţce unavitelný, energický, 
vytrvalý, bojovný, spolehlivý, osobitý, se smyslem pro humor, štědrý, dŧvěryhodný, ušlechtilý 
Negativa: hněvivý,  cholerický, výbušný, hrubý, neurvalý, nezkrotný, hektický, nervózní, ironický, 
s nevkusnými poznámkami, despotický, zneuţívající své postavení  
Postoj: výdrţ navzdory nebezpečí  
S: odváţná osoba, sportovec, hrdina 
Archetyp: boj s drakem 
 
ZDRAVÍ:  
Psychické: workoholismus, agresivita  
Fyzické: dobré zdraví, ţivotní síla, houţevnatost, kondice, akné, zúţení trávicí trubice, nemoci trávicí 
soustavy, nemoci krve, problémy s prostatou, bolestivá menstruace, celulitida, hyperfunkce nebo 
hypofunkce, štítné ţlázy, mentální anorexie či bulimie, leukémie krve  
Prostředek: změnit nezdravé stravovací návyky, máte sílu se uzdravit, váţit si své muţské síly a 
ţenské intuice  
Poselství nemoci: destruktivní agresivita, zuřivost, nedostatek soucitu, popírání vlastní instinktivní 
stránky své povahy  
Rada: mít odvahu, sílu a disciplínu, mít vnitřní sílu, která vám umoţní uzdravit sebe i druhé  
Projevy stresu: přejídání se a následná nevolnost, závislost na jídle  
Techniky ke zvládání stresu: brát si jen tolik, kolik mŧţeme zvládnout  
 
ARCHETYP: boj s drakem  
 
FINANCE: víra v úspěch 
 
Výsledek: vášnivost, plodivá síla  
ANO! 
 
KLIMT TAROT:  spirituální energie, morální síla, jasné myšlení, odhodlání  
Nebezpečná konfrontace, krutost, nerovnoměrný zápas, ztráta 
 
BOSCH TAROT 

 Člověk,který krotí draka – překonává animální pudy  
 Pouţívá dýku – odvaha a muţná síla  
 Brnění a přilba – soustředěnost a připravenost jít do konfliktu  
 Bílý prapor leţí na zemi a není zvednutý – nevzdát se  
 Lidé v kulaté skrýši – uchýlili se k vesmírné moudrosti  
 Kříţ TAU – víra v ţivot  
 Zelená krajina, stromy, jeleni, koně a kanci – nesmírná síla, vitalita, odvaha a energie  
 Nebránit se přílivu energii a využít jí k uskutečnění svého cíle, zvítězit nad svými animálními pudy 

 
. 
 
 
 


