Disky II. - V.

DVOJKA DISKŮ
ZMĚNA (CHANGE)
Klíčová slova: Jupiter v Kozorohu; změna, transformace.
Velký had, symbol obnovení, je znázorněn ve tvaru osmičky, nekonečna. To poukazuje na
neustálé změny. Had se proplétá kolem dvou disků, nesoucích jin-jang, symbol rovnováhy a
harmonie. Otáčejí se v protisměru, což ukazuje na vnitřní i vnější změny. Trojúhelníky, staré
alchymistické symboly, jsou zobrazeny v barvách čtyř elementů:
červená = Oheň,
modrá = Voda,
šedivá = Země,
žlutá = Vzduch.
Transformace se dotýká všech oblastí bytí. Jupiter, planeta štěstí a expanze, naznačuje, že
změna přinese štěstí a obohatí život. Nové přinese více stability a bezpečí (Kozoroh).
Ztratí-li staré vnitřní rovnováhu, je změna zpravidla nezbytná. Změny námi otřásají a
probouzejí nás. Koruna na hlavě hada je symbolem probuzení. Fialová (barva válečníka)
ukazuje, že spolu se změnou se rodí nová energie. Jediná Stálá věc je nestálost. Jediná jistá
věc je nejistota.
Odkaz:Tvůj život prochází neustálými změnami, které ti umožňují růst, rozšiřují tě a
expandují a obohacují. Odevzdej se změnám s plnou důvěrou!
Otázka: Před jakou vnitřní nebo vnější změnou v životě stojíš? Na čem ještě lpíš?
Doporučení: Medituj nad větou: Jediné, co trvá je změna.
Afirmace: Každým dnem se mi ve všech směrech daří stále lépe.

TROJKA DISKŮ
DÍLO (WORKS)
Klíčová slova: Mars v Kozorohu; práce, námaha; pozvolný pokrok; závazek vůči sobě;
sebedůvěra.
Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte
povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř.
Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie. Tři kola symbolizují tělo, duši a
ducha. Žádná z těchto oblastí nesmí zůstat stranou. Pouze jejich propojeným a vyrovnaným
využitím dosáhnete viditelných výsledků (křišťálová pyramida). Energie rozdílných úrovní
spojuje společný cíl.
Vzniká jasnost (křišťál), nebe se začíná vyjasňovat. Mračna nejistoty mohou opakovaně
zamlžovat jasnou vizi vašeho cíle, ale vaše neochvějné Ano započatému dílu vám dá moc
překonat dočasné pochybnosti. A váš pozvolný pokrok je zajištěn.
Odkaz: Nějaká záležitost vyžaduje tvou ochotu k vytrvalé práci. Dej do toho všechno, vyplatí
se to!
Otázka: V jakých oblastech se ještě držíš zpět? Jakým směrem můžeš dávat více energie?
Doporučení: Zjisti a neztrácej z vědomí, čemu chceš věnovat maximum své energie.
Afirmace: Chci nyní vše dát a vše přijmout.

ČTYŘKA DISKŮ
MOC (POWER)
Klíčová slova: Slunce v Kozorohu; manifestace, integrita, charakter.
Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese
znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních
bytí. Zde vyjádřená moc je zobrazená v pevné, téměř strnulé formě této budovy. Vše je na
svém místě. Zdi nemají žádnou nadbytečnou ozdobu.
Toto podřízení předepsanému řádu má jak kladnou, tak zápornou stránku. Tak kompaktní a
uzavřený systém s pe vnými hranicemi a vnitřními normami poskytuje určité výhody. Člověk
s těmito vlastnostmi má charakter. Je na něho spoleh. Zachovává neochvějnou věrnost svým
principům a jedná s absolutní bezúhonností. Patří ke vzácným lidem, kteří žijí podle svých
ideálů.
Dalším možným významem je krystalizace, ustrnutí na rigidním dodržování psaných zákonů.
Směrnice a příkazy se osamostatní a dodržování norem se zdá být důležitější než lidskost a
vitalita. Pro zachování vlastního profilu jsou potlačovány přirozené pohnutky. Nefalšovanou
srdečnost a přátelství nahrazuje studená, strnulá zdvořilost.
Otázka: Podobá se tvůj život, tvé chování strnulé pevnosti? Nebo tvůj život a tvé jednání
potřebuje více pořádku, struktury a pevnosti?
Doporučení: Zabývej se různými aspekty moci.
Afirmace: Dávám svou moc do služeb lásky.

PĚTKA DISKŮ
SOUŽENÍ (WORRY)
Klíčová slova: Merkur v Býku; starosti, přemítání, pesimismus, strach o přežití;
problematická komunikace.
Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace
ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše
působí ještě chmurněji, beznadějněji. Vztahům hrozí rozpad. Všechno se vám rozpadá pod
rukama a zdá se, že jste odsouzeni k tomu, abyste tomuto rozkladu bezmocně přihlíželi.
Symboly na pěti discích mohou být vysvětleny následovně:

* Červený trojúhelník: energie je zablokovaná.
* Žlutý čtverec: myšlenky se stále ještě snaží nalézt nějaké řešení, východisko, průlom.
* Světlemodrý měsíc: situace se dotýká hlubin podvědomí.
* Černá elipsa: černá díra, bezvýchodnost, beznaděj.
* Modrý kruh: vnitřní moudrost vás nabádá něco podniknout; problematická je v této situaci
nečinnost spojená s trýznivým zmatkem myšlenek.
Odkaz:Vytažení této karty svědčí o tvé připravenosti vidět situaci takovou, jaká je. Máš
příležitost osvobodit se nezbytnou výměnou názorů (se sebou nebo s partnery). Pokrok
umožní jen jasná, otevřená komunikace.
Otázka: V kterých záležitostech nebo oblastech nemáš dost jasnosti a rozhodnosti? S kterými
lidmi si potřebuješ něco vyjasnit?
Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, co se otevřenou diskusí nebo statečným
pohledem na podstatu situace změní.
Afirmace: Uspořádávám nyní svůj život.

