Disky VI. - X.

ŠESTKA DISKŮ
ÚSPĚCH (SUCCESS)
Klíčová slova: Měsíc v Býku; manifestace vnitřního ve vnějším; úspěch, transformace.
Meditativní karta pro podnikání všeho druhu! Z hluboké podvědomé úrovně vaší bytosti
(Měsíc) pramení touha po vnějším projevení. Tento proces symbolizuje kříž s lotosovým
květem. Vnitřní, znázorněné křížem v pozadí, rozkvétá a stává se viditelné.
Šest planet představujících vnitřní proces krouží v harmonickém uspořádání a slibuje štěstí a
úspěch. Každá z nich má důležité rady, které vyslechnuty zabezpečí úspěšný výsledek
podnikání.
* Saturn: Úspěch přichází k těm, kteří postupují uváženě, krok za krokem. Všechno je třeba
důkladně prozkoumat. Začátek a konec jakéhokoliv podnikání však musí být, až do
nejmenších podrobností, naplánován a promyšlen.
* Jupiter: Postupovat krok za krokem všemi fázemi procestuje příliš zdlouhavé a únavné.
Buďte také otevřeni riziku, nádherným překvapením a náhlým změnám. Vyžaduje to pruž
nost a otevřenost novým nečekaným událostem.
* Venuše: Úspěch v sobě nese silnou emocionální energii. K tomu, abyste mohli plně
vychutnat štěstí úspěchu, musíte být otevřeni hlubokým dimenzím pocitů.
* Měsíc: Úspěch musí pramenit z hlubin nitra a něco z nich zjevovat.
* Merkur: Úspěch vyžaduje efektivní komunikaci. Ideje musí být vyjádřeny tak, aby se
druhých dotkly a inspirovaly je.
* Mars: Úspěchu lze dosáhnou činorodostí, vitalitou, cílevědomou energií a vytrvalostí. K
vítězství se musíte probojovat obtížemi a překážkami.
Odkaz: Otevři se svému úspěchu. Není ničím jiným než darem, který se můžeš naučit
přijímat s vděčností a skromností. Skutečný úspěch přichází v okamžiku, kdy se naučíš
sloužit. Takový úspěch potom obohacuje všechny úrovně tvého bytí.
Otázka: Co pro tebe v tomto okamžiku znamená úspěch?
Doporučení: Udělej si co nejpřesnější představu o tom, co pro tebe ted úspěch znamená.
Afirmace: Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke skutečnému úspěchu.

SEDMIČKA DISKŮ
NEÚSPĚCH (FAILURE)
Klíčová slova: Saturn v Býku; zábrany, rezignace, váhání; zdánlivě nepřekonatelné překážky;
strach z pádu.
Strach z chybných rozhodnutí se týká především obchodů, finančních záležitostí či tělesného
stavu a zdraví. Vidíte před sebou zdánlivě nepřekonatelné překážky a věříte, že je na první
rozběh nemůžete přeskočit. Zlé předtuchy se hrozivě vrší (sedm olověných disků Saturnu).
Rezignovaně se stahujete a omezujete své jednání na staré a známé způsoby řešení problémů.
Modročerné pozadí, připomínající páví péra, poukazuje na to, že strachy a obavy patří
mentální úrovni a neodpovídají nutně fyzické skutečnosti. Mezi oběma je však významná
souvislost. Negativní očekávání jsou mocné myšlenkové síly, které, jestliže jsou dosti dlouho
(vědomě či nevědomě) živeny, mohou skutečně přivodit události, kterých se bojíte. Totéž
samozřejmě platí i o pozitivních myšlenkách a očekáváních.
Tato karta ukazuje na něco, co byste měli brát vážně. Jde o vědomou nebo nevědomou
přítomnost strachu, jenž může nyní být rozpoznán, procítěn a přijat. To je také předpokladem
pro jeho překonání a opuštění a vytvoření pozitivnějšího motivu. Myšlenky potvrzující život v
jeho kráse a plnosti, ve spojení s pozitivním postojem, vytvářejí onu mocnou energii, která
proměňuje očekávané nepříjemnosti v radostné události.
Odkaz: Tvoje jednání je blokováno tíživým očekáváním plným strachu. Prozkoumej nyní
pečlivě jeho obsah a kvalitu.
Otázka: Které oblasti tvého života ti přinášejí nejvíce starostí?
Doporučení: Napiš si úplný seznam svých nejhorších očekávání. Vezmi nový list papíru a
změň každou obavu v její pozitivní protějšek. Pokračuj v práci s těmito seznamy, podle
potřeby je upravuj a vědomě se rozhoduj. Najdi někoho, kdo tě v tom podpoří. Vytáhni si
další kartu s vědomím, že svoje strachy můžeš přijmout a opustit.
Afirmace: Mám odvahu věřit, že vše v mém životě slouží k mému dobru.

OSMIČKA DISKŮ
PROZÍRAVOST (PRUDENCE)
Klíčová slova: Slunce v Panně; rozkvétající vnitřní a vnější bohatství; moudrost, rozvoj,
pečlivost, prozíravost.
Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství.
Schopnosti a možnosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na všech čtyřech
úrovních bytí.
Číslo osm znamená harmonii, vyrovnanost a rovnováhu (VIII - Vyrovnání). Rovnoměrné
rozvíjení všech úrovní vašeho bytí navozuje hlubokou duševní rovnováhu. To se pak
projevuje ve vašich záležitostech na hmotné a mezilidské úrovni.
Právě v dobách mnohostranného rozkvětu byste se měli vyhnout všem extrémům a
výstřednostem. Vnitřní rozkvět se odehrává v klidu a je darem, se kterým bychom měli
zacházet s láskou a péčí. Každý květ stromu je obklopen velkým listem, symbolizujícím
ochranu a prozíravost. Pro udržení vnitřní rovnováhy musíte také věnovat zvláštní pozornost
vnější jasnosti, pořádku a kráse.
Osmička Disků vyzývá ke ztišení všech starostí, obav a pochybností a otevření se lásce Celku
ve všech oblastech života. Nečekají se od nás žádné hrdinské činy, ale uvolnění, souhlas a
odevzdání. Můžeme na chvíli ustoupit do pozadí, odpočinout si a dovolit životu, aby pro naše
problémy našel božské řešení.
Odkaz: To, co v tobě vzkvétá, je vzácně krásné a jemné. Poskytni tomu potřebnou ochranu a
péči. Nemusíš nic urychlovat! Vše se rozvine ve správný čas.
Otázka: Poskytuješ si ochranu a péči, jež nyní potřebuješ pro svůj vývin?
Doporučení: Medituj na známý zenový výrok: Tiše sedím, nic nedělám, jaro přichází a tráva
sama roste.
Afirmace: Uvolňuji se a důvěřují životu.

DEVÍTKA DISKŮ
ZISK (GAIN)
Klíčová slova: Venuše v Panně; přírůstek, zisk; spojení láskou, moudrost, tvořivost; čím víc
dávám, tím víc dostávám.
Tři disky uprostřed symbolizují spojení lásky (růžová), moudrosti (modrá) a tvořivosti
(zelená). Základní pojivou silou je láska, jejíž barva prosvítá druhými barvami.
Na tomto obraze vyjádřila Frieda Harris trojí vztah mezi Crowleym, jeho přítelem Israelem
Regardiem a jí samotnou. Šest planetárních symbolů nese jejich podoby.
Crowleyho tvář se objevuje na Saturnu a Jupiteru. Saturn, planeta karmy, silně ovlivnil jeho
život a přiměl jej, aby své záměry uskutečňoval postupně, krok za krokem. Regardie říkal
Crowleymu »Král«, na Jupiteru má tedy korunu. Regardie je zpodobněn na Marsu a Merkuru.
To ukazuje na jeho ctižádost a ohnivě dynamické vystupování, které z něj ve spojení s jeho
komunikačním talentem učinily schopného manažera.
Svou tvář namalovala Lady Harris na Měsíci a Venuši. Ve nuše vyjadřuje její hlubokou
oddanost umění a její lásku ke Crowleymu. Tato láska se dotkla nejhlubších hlubin její by
tosti (Měsíc).
Přes napětí, jemuž byli vystaveni, uskutečnili všichni tři svůj společný ideál a pro všechny tři
tento vztah znamenal velký zisk.
Nejvyšší úloha, před níž nás život staví, spočívá v uskutečnění sebe sama. To spočívá ve
splnění zvláštních úkolů, které jsou každému z nás předurčeny. Útěk před vašimi životními
úkoly ze strachu nebo pohodlnosti znamená popření sebe sama. Zisk pochází od ochotného a
láskyplněného dávání. Zde se naplňuje kosmický zákon bohatství: čím víc dávám, tím více
dostávám.
Odkaz: Je-li tvé poznání a tvořivost prodchnuta láskou, budeš mít z každé životní situace
užitek. Čím více se na něčem budeš podílet, tím rozsáhlejší budou tvé vhledy, kterými
porosteš.
Otázka: Znáš nejvyšší cíl svého života?

Doporučení: Zjisti, zda je to, co nazýváš ziskem, v plném souladu s tvým nejvyšším cílem.
Afirmace: Všechny události mého života sloužímému růstu. Čím víc dávám, tím víc
dostávám.

DESÍTKA DISKŮ
BOHATSTVÍ (WEALTH)
Klíčová slova: Merkur v Panně; vnitřní a vnější bohatství; schopnost zviditelnit vnitřní
bohatství a sdílet je s druhými.
Karta ukazuje žlutozelené mince označené symboly souvise jícími s Merkurem. Aktivní
Merkur je ve spojení se zemním znamením Panny v jedinečné poloze pro využití svých
znamenitých komunikačních schopností. Původ jakéhokoliv bohatství se nachází v lidském
vědomí. Je-li tento neomezený vnitřní poklad vynesen na svět, projevuje se jeho odraz na
hmotné úrovni.
Deset mincí je uspořádáno do tvaru stromu života. To poukazuje na to, že se skutečné
bohatství musí dotýkat všech úrovní vašeho života. Merkur v Panně představuje nadbytek na
duchovní, citové i tělesné úrovni. Má-li toto bohatství zůstat cenným, musí být dáváno dál
(komunikováno). Jeho hromadění blokuje proud jeho energie a znehodnocuje jej. Lpění a
lakota pramení z (vědomého nebo nevědomého) strachu z nedostatku a je výrazem trpké
mentality chudoby. I ty největší poklady ztrácejí svou cenu, nejsou-li využity ve službách
lásky, což je vyjádřeno fialovou barvou mincí v pozadí. Když z úzkostlivosti, stydlivosti nebo
z lenosti zadržujeme hojnost vnitřní energie, zkazí se a otráví nás. Tak se náš tvůrčí potenciál,
místo aby se stal požehnáním pro lidi a Zemi, promění v negativní, destruktivní energii.
Odkaz:Přitahuješ k sobě všechny, kdo jsou součástí tvého života. Vytváříš si všechny
zkušenosti a svou vlastní realitu. Bohatství je ve tvých rukou a záleží na tobě, jak s ním
naložíš. Zodpovědnost leží na tobě a tvé bohatství je nekonečné! Dej svůj tvůrčí potenciál do
služeb lásky!
Otázka: Víš o svém vnitřním bohatství? Dělíš se o ně velkoryse s druhými?
Doporučení:Napiš si na list papíru všechny vlastnosti, ze kterých se skládá tvé vnitřní
bohatství. Zkoumej, jakým způsobem je můžeš sdílet s ostatními lidmi.
Afirmace: Moje vnitřní i vnější bohatství a svoboda jsou ne omezené. Vychutnávám vše s
velkou vděčností a odevzdaností.

