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Vzkaz od autorů

Posvátné symboly, které obsahuje tento balíček karet, jsou společné
všem lidem. Můžeme je najít vryté do starobylých kreseb ve skalách
mongolských stepí i v piktografech na jihozápadě amerického kontinentu. Jsou ústředním prvkem afrických, australských a andských
petroglyfů. Utváří srdce kolektivní moudrosti lidstva.
My všichni tři (Alberto, Colette a Marcela) jsme své životy
zasvětili studiu tradic starobylé moudrosti a věšteckých praktik. Tato
učení nám umožnila, abychom se vyléčili a nalezli lásku a soucit
s druhými lidmi. Pomohla nám objevit, jaké je vnitřní fungování
osudu a jak se budoucnost odkrývá v každém z nás.
Jednoho dne jsme si nad konvicí jasmínem provoněného čaje
v Omega Institute v New Yorku uvědomili, že máme společnou
touhu vložit starobylé šamanské věštecké umění do praktické příručky,
která by sloužila jako orákulum modernímu světu. Chtěli jsme sepsat
posvátné texty, které by, v této výrazně proměnlivé době, pomohly
každému člověku utvářet svůj vlastní velkolepý a smysluplný osud.
Jelikož jsou karty směsí mystické a šamanské moudrosti, rozhodli jsme se nazvat je Mystické šamanské orákulum. Chceme tím vzdát
úctu všem duchovním směrům, které nás ovlivnily, a připomenout
si, že opravdovou podstatou všeho je Jednota.
Nádherné výtvarné zpracování karet je dílem Jeny DellaGrottaglii. Obrazy vyvěrají z jejího srdce a přináší esenci námi zvolených
starobylých symbolů. Její umění je oživuje a ony k nám promlouvají.
Doufáme, že v kartách Mystické šamanské orákulum naleznete
významná a smysluplná poselství. Bylo nám ctí a velkou poctou se
na jejich zrodu podílet.
V Duchu, AV, CBR, ML
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Úvod

„Budoucnost do nás vstupuje, aby se v nás transformovala daleko dříve,
než se stane skutečností.“
– R ai ner M aria Rilke

Po tisíciletí se moudří muži a ženy pokoušeli pochopit, jak funguje
osud. Ti, kteří byli schopni nahlédnout do minulosti nebo zahlédnout budoucnost, a spatřili tak krásu a účel ve zdánlivě náhodném
uspořádání přírody, byli považováni za proroky a jasnovidce.
V dnešní době připadl úkol číst ve znameních osudu na každého z nás. Pokud nerozpoznáte nebezpečí a příležitosti, které na vás
čekají, budete zavaleni přívalem vod, který většinu lidí táhne k nevědomému osudu – k tomu, kterému říkáme nevyhnutelný úděl. Úděl
může být zhoubný. Je předurčen minulostí a může vás držet v zajetí
života, v němž možností volby stále ubývá.
Dobrá zpráva je, že se můžeme stát sami sobě proroky a vizionáři. Můžeme vést s Duchem rozhovor napřímo, můžeme rozvíjet
dialog se silami přírody, rozmlouvat s velkými archetypy – starobylými bohy – bez prostředníků. Nikdo nemusí stát mezi Stvořitelem
a vámi, nebo mezi vámi a mocnými silami přírody.
Podle legend ještě předtím, než tu byl čas, předtím, než tu byla
řeč, byly tu posvátné symboly – Medicínský kruh, Kletba, Orel, Jaguár
a ostatní – a důvěrně s námi rozmlouvaly. Ve svých nesčetných projevech nabízely naději, vyzývaly k opatrnosti, osvětlovaly možnosti,
inspirovaly k tvorbě, přivolávaly sílu a sdílely vědění. Posvátné symboly
náležely do říše archetypů a kolektivního nevědomí, což je společná
duchovní půda člověka jak moderního, tak starobylého.
IX

Mystické šamanské orákulum otevírá bránu ke vstupu do říší po
svátných symbolů. Po konzultaci s orákulem nabíráme sílu a moudrost potřebnou k pochopení přítomnosti, vyléčení minulosti
a k ovlivnění běhu budoucnosti.
Zatímco se naše moderní kultura pokouší hledat smysl ve viditelné říši věcí a lidí, hledali lidé starobylých dob významy za hranicemi
viděného světa. Šamani i v dnešní době komunikují s neviditelným
světem Ducha za pomoci symbolů. Podstatou proniknutí do světa
symbolů je pochopení, že věci nejsou takové, jaké se jeví, že existuje
jejich skrytý rozměr a že všechny mají dva aspekty: esenci a hmotu.
Když budete pracovat s tímto orákulem, naučíte se propojovat
symboly s obyčejnou realitou, a tím můžete měnit svůj svět. Tak se
orel ve výkladu nestává pouze orlem, ale nadpřirozeným orlem, formou prodchnutou posvátností, duchovností a světlem. Při míchání
karet se obrazy – orel, slunce, oheň a všechny další – vynoří z moře
možností, aby vám předaly poselství či varování. Čím více je budete
poznávat, tím srozumitelněji vás budou skrze vaši intuici inspirovat.
Pak každý symbol ozáří svým světlem danou etapu vašeho života
a osvětlí téma vaší otázky.
Lame Deer, Siouxský šaman, to popisuje následovně: „My
Indiáni žijeme ve světě obrazů a symbolů, kde duchovno i každodennost jsou jedním… Pokoušíme se je chápat ne hlavou, ale srdcem,
stačí náznak, abychom pochopili význam.“

Symboly mají sílu představovat realitu a zároveň i moc podílet se
na procesu transformace vedoucímu ke změně reality. Šamani používáním symbolů při svých obřadech přijímají povinnost spoluutvářet
svět a důkaz tohoto závazku vídáme v posvátném umění ze všech
koutů planety, kde kdy šamani žili.

Dvojí pohyb orákula
Orákulum je svým založením v pohybu. Symboly jsou živé a číst
v nich je jako následovat jaguára, který cítí vůni v deštném pralese
a stopuje ji, dokud nás ze zarostlé džungle nevyvede ven. Každý symbol představuje něco, co je známé, zároveň však odkazuje i k tomu,
co známé není. To, k čemu se symboly vztahují, je rovněž v pohybu.
A protože se v kosmu nachází vše ve stavu neustálé proměny, má
opakovaný a přímý kontakt symbolů s naším srdcem transformující
účinek na daný okamžik v našem životě.
Jednoduché odpovědi netransformují našeho ducha. Pokud při
poradě s orákulem hledáte definitivní odpovědi typu „Ano, měl
bys přijmout tuto pracovní nabídku“, budete zklamáni. Orákulum
vám poslouží pouze tehdy, pokud přijmete osobní zodpovědnost.
Je zamýšleno jako nástroj, který vám bude po ruce při procesu rozhodování se nebo ve chvíli, kdy budete chtít objasnit nějaké téma,
u kterého cítíte potřebu vedení.

Zákon synchronicity
Orákulum pracuje podle Zákona Synchronicity. Ve chvíli, kdy máte
nějakou otázku nebo potřebujete pomoc, je svět symbolů k dispozici, aby vám tuto pomoc poskytl. S jasnou žádostí o vedení si v určitém okamžiku vytáhnete symbol, který nejlépe osvětlí stávající situaci.
Synchronicita je projev zdánlivě nesouvisejících událostí a umožňuje,
aby daný okamžik byl ovlivněn nejen minulostí, skrze zákon příčiny
a následku, nýbrž i budoucností.
X
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Jak pracovat s těmito
kartami

Tento balíček obsahuje 64 karet a každá z nich zobrazuje jeden
posvátný symbol. Nezapomínejte, že příroda promlouvá v symbolech,
a ne jazykem faktů. Ztište se u obrázku karty nebo karet, které jste si
během výkladu vytáhli. Vychutnejte si ho, nechejte ho promlouvat
do hlubin vaší duše. Zjistíte, že její pradávná část na tyto nadčasové
symboly odpovídá.
Každá karta je dynamickým otiskem situace nebo okamžiku
a ukazuje vám, jak se tento okamžik může změnit v závislosti na okolnostech. Symboly představují síly a vlivy, které jsou ve hře, a směr,
kterým se energie pohybuje vpřed. Nejprve nad obrázkem a silou
v něm uloženou meditujte, poté nahlédněte do textu v příručce.
Každá karta nese tři důležité vzkazy: Esenci, Pozvání a Medicínu.

•

ESENCE přináší nadčasové poselství dané karty. Popisuje
symbol zeširoka – tak, abyste pochopili jeho vzkaz bez
potřeby ho analyzovat. Vždy si nejdříve přečtěte Esenci.

•

POZVÁNÍ hovoří o darech, které vám Duch předává
právě v tuto chvíli. Je to výzva k akci. Pozvání si
přečtěte pouze v případě, že vaše karta leží rovně
(tj. v neobrácené poloze).

•

MEDICÍNA vám říká, kterou stránku nebo oblast vašeho
života či vztahů je třeba uvést do rovnováhy a napravit.
Medicínu si přečtěte pouze tehdy, leží-li vaše karta
v obrácené poloze.

(Mějte na paměti, že neexistují žádné špatné karty, tudíž se
obráceným kartám nevyhýbejte. Naopak, můžete se na ně dívat jako
na dodatečnou pomoc z neviditelného světa, která vás vede a chrání.)
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Mystické šamanské orákulum je věštecký systém. Karty vám nabízejí
pohled na celou situaci z ptačí perspektivy. Ukazují na sled událostí
a odkrývají pravděpodobné i možné výsledky. Pravděpodobné výsledky
jsou ty, ke kterým s největší pravděpodobností dojde, pokud nic neuděláte. Možné výsledky jsou ty, které jsou dosažitelné, pokud se na
utváření osudu, reflektujícího vaše nejvyšší dobro, budete sami podílet.
Při práci s těmito kartami se vám dostane hlubšího pochopení
přediva života, uvědomění si toho, jak je vše propojeno a jak vaše místo
na tomto světě není nijak náhodné, ale naopak záměrné a božské.
Udělejte si z karet svého přítele, poznejte jejich symboly
a magický jazyk a uvidíte, jak se vzrůstajícím vědomím poroste i váš
vztah k Duchu.
Z pasivního pozorovatele, reagujícího na dění osudu a ztěžujícího
si na svůj hořký úděl, se stanete vědomým spolutvůrcem, který svůj osud
tvoří v partnerství s Vyšší silou. Pozemský svět vám odhalí své mystické
kořeny a síla synchronicity vás bude neustále překvapovat a těšit.
Buďte stateční a autentičtí při uvádění svých snů do života,
neboť pouze vnímáním zákonů vesmíru a respektem k nim je možné
odhalit zázraky, stejně jako mnohé jiné poklady skryté prostému oku.

Jak položit otázku
Nejlépe je ptát se na detaily, na hlubší porozumění situaci nebo na
to, jak udělat „správně další krok“. Otázky, které vyžadují odpovědi ano/ne, by se klást neměly. Místo toho, aby nás inspirovaly
k akci, poskytly prostor k uvědomění si situace nebo umožnily hlubší
pochopení stavu věcí, nás udržují v pasivitě.
Ideální je ptát se otázkami s otevřeným koncem, jako jsou tyto:

•

Co pro mé nejvyšší dobro potřebuji vědět
o (popište situaci)?

•
•

Co bude výsledkem, podniknu-li tuto akci?

Příklady výkladů
Výklad o jedné kartě
Výklad o jedné kartě je jako otevření okna novým směrem, k novému
pochopení něčeho nebo naopak k potvrzení pocitu, že cosi už víte,
ale potřebujete stran toho větší jistotu. Je to nejjednodušší způsob, jak
se seznámit s Mystickým šamanským orákulem. Jednu kartu denně
si vytahujeme, abychom se nacítili na to, co nám daný den ukazuje
synchronicita a jak nám pomáhá lépe si uvědomovat příležitosti,
které by nám jinak mohly uniknout.
Je třeba pouze položit otázku a vytáhnout si jednu kartu. Nechte
na sebe výklad působit dřív, než dojdete k závěru, že víte přesně,
čeho se týká. Orákula mají prapodivnou schopnost vystopovat vaši
energii, váš stav mysli – jaký je teď i to, co jej ovlivňovalo v minulosti. Pokud s výkladem hned nesouzníte, dejte mu čas. Pokud se
i po nějaké době stále cítíte zmateni, vytáhněte si další kartu či dvě
pro více informací.
Příklad: Vyložili jsme před sebe karty do vějíře a zeptali se:
„Jaký dopad bude tento výklad mít na náš záměr pomoci lidem,
aby byli více ve své síle, aby byli více autentičtí, odvážní a lépe se
jim dařilo?“
Vybrali jsme si kartu Dar, která se týká štědrosti a dávání.
V zásadě říká: „Ty jsi ten, na kterého čekáš. Moudrost nebude tvá,
dokud ji nejsi schopen dávat dál.“
Tato karta nás dojala, neboť my všichni tři jsme svůj život zasvětili čerpání vědomostí a zkušeností z mystických a šamanských tradic.
Cítíme, že jsme v této mimořádné době chaosu a změn voláni, abychom vydali vše, co víme, a předávali to dál.

Co potřebuji změnit, aby došlo ke zlepšení stavu věci?
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Výklad ze tří karet: Zdroj a výsledek
Výklad ze tří karet vám nabídne obraz minulosti, přítomnosti
a budoucnosti vztahující se k danému tématu nebo situaci. Toto čtení
je obzvláště užitečné při hledání bloků a překážek v záležitostech,
které se týkají Práce a bohatství, Vztahů, Osobního a duchovního
růstu a Zdraví a blahobytu.
Vytáhněte si tři karty, umístěte je před sebe lícem nahoru, z levé
strany k pravé. Karta vlevo představuje minulost, karta uprostřed
představuje přítomnost a karta vpravo představuje možnou budoucnost. Zdržte se u každé karty a dívejte se na obrázek dřív, než si přečtete jméno karty. Jak budete postupně brát karty do ruky, objevíte
vzkaz z minulosti a přítomnosti a také informaci o nebezpečí nebo
příležitostech, které přináší budoucnost.
Přítomný okamžik je produktem událostí, které mají svůj původ
v minulosti, stejně jako je ovoce produktem semínka, ze kterého vyrostl
strom. Když pochopíte příčiny – síly, přesvědčení nebo osoby – které
definují situaci v přítomnosti, můžete tyto energie osvobodit. Uvědo
měním si přítomného okamžiku se začínáte osvobozovat z moci
karmy – což jsou nevědomé tendence z minulosti. Mějte na paměti, že
karma může být dobrá, zlá a neutrální. Nenechávejte se zlákat dobrou
karmou, konec konců, pořád je to karma.

Výklad ze čtyř karet: Skryté poklady v medicínském kruhu
Když chcete přivést své sny k životu, musíte objevit skryté zdroje, hluboce
ukryté poklady. Pokud jste již sklidili klenoty a drahé kamení z povrchu,
jste připraveni k prozkoumávání hloubek se všemi jejich krásami i kreativním chaosem. Výklad ze čtyř karet vám umožní vidět skryté vlivy na
vaši situaci a ukáže vám věci, kterých si možná nejste vědomi.
Rozložení karet při výkladu ze čtyř karet zrcadlí čtyři směry
medicínského kruhu. Vytáhněte si karty a umístěte je před sebe do
čtyř hlavních směrů v tomto pořadí:
XVI

Sever
3
Západ
2

Východ
4
Jih
1

1.

Karta na jihu představuje to, co potřebuješ nechat odejít,
co je třeba ze sebe setřást. Je to staré zranění, kterým se již
nepotřebuješ definovat.

2.

Karta na západě představuje část tebe, která musí zemřít.
Je to starý příběh, jenž má být propuštěn, abys mohl pro
svůj život napsat příběh nový, smysluplný.

3.

Karta na severu představuje moudrost, kterou potřebuješ
nabýt. Už jsi pochopil lekce jižních a západních karet. Jaká
moudrost je připravena v tobě dozrát? Co je tou mocnou
medicínou, kterou jsi připraven přijmout? Jaké hluboce
pohřbené poklady jsou ti nyní k dispozici?

4.

Karta na východě představuje tvůj možný osud – způsob,
jakým své poklady a dary budeš sdílet s druhými.

XVII

K arty

ESENCE

1

Starověcí předkové jsou pradávní šamani, kteří přemohli smrt a unikli
tyranii času. Stejně jako my, i oni kdysi kráčeli po zemi a byli lidmi
z masa a kostí. Nyní spočívají na věčnosti. Pokud následujeme to, co
nás volá, starověcí šamani nám mohou poradit. Jsou nám k dispozici, aby nám pomáhali dosáhnout našeho úplného sebeuskutečnění.
P O Z VÁ N Í
Starověcí šamani tě zvou, aby ses obrátil k budoucnosti a pomohl
Zemi zrodit nový osud. Běž a zjisti, kým se za 10000 let od této
chvíle staneš. Pokud přijmeš toto pozvání, vstoupí ti do cesty mocná
síla a požehnání a dovolí ti, aby sis pro sebe tento nový osud vytvořil. Neváhej a ukousni si větší sousto, než můžeš pokousat, protože
právě teď jsou ti k dispozici neomezené duchovní zdroje.
M EDICÍ NA

T he

A n c ie nt O n e s
S TA ROV Ě C Í PŘ EDKOV É
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Starověcí šamani tě naléhavě žádají, abys prozkoumal své postoje
a skutky a aby ses ujistil, že tvé činy vychází ze skutečně čestných
pohnutek. Pokud nějakému předkovi (nebo sobě) neodpouštíš, bude
stát v cestě tvé svobodě, již hledáš. Připomínej si, že už to není tvoje
karma. Můžeš prolomit okovy, které tě kdysi připoutaly k rodinnému
dramatu, a můžeš se osvobodit z generačních prokletí. Odpusť těm,
které potřebuješ propustit. Ucti své biologické předky tím, že jim
dnes večer zapálíš svíčku.

3

ESENCE
Andský kříž reprezentuje kosmologii šamana. Zobrazuje čtyři hlavní
směry, horní a dolní svět, a kroky, kterými je možné do těchto říší
dosáhnout. Díra v jeho středu je branou k mezidimenzionálnímu
cestování, příslovečné oko jehly, kterým můžeme všichni projít, abychom zažívali vyšší stavy vědomí a moudrosti a mohli vystupovat
z lineárního času.
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P O Z VÁ N Í
Andský kříž oznamuje počátek velké cesty. Je načase pozvednout
zrak nad obyčejné každodenní události, což se až doposud zdálo
být mimo naše schopnosti. Dovol, aby tě vedla nová moudrost.
Přestaň se pokoušet hledat ve všem smysl a co nejdříve odpověz
zvučným ano.
M EDICÍ NA

T he

A n d e an C r o s s
A NDSKÝ KŘÍŽ
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Čas minul a okno příležitosti se zavřelo. Nyní není vhodná chvíle na
to, abys skočil – na tento skok ses připravoval až příliš. Nyní bude
nejlepší počkat, dokud se podmínky v nebi opět neuspořádají tak,
aby ti nabídly příznivější okamžik. Jakákoli kurážná akce, kterou
teď podnikneš, bude vyžadovat obrovské úsilí z tvé strany. Stejně tak
důležité, jako je vědět, kdy jednat, je vědět, kdy se navrátit do svého
vnitřního ticha a počkat na příznivější časy.
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