Hole VI. – X.

ŠESTKA HOLÍ
VÍTĚZSTVÍ (VICTORY)
Klíčová slova: Jupiter ve Lvu; vítězství, úspěch; jasnost; průlom;sjednocení sil.
Když jsme dost dlouho hledali (Pětka Holí) a když jsme vynaložili maximální možné úsilí,
přichází náhlý průlom a nečekané vítězství je naše. Jsme naplněni vznešeným pocitem síly,
který nám dopomáhá k vítězství na všech žádoucích úrovních.
Šest holí síly je harmonicky uspořádáno a ve svém působení se doplňuje. Lotosové květy
(láska), Fénixí hlavy (znovuzrození, obnovení) a okřídlené koule s hady (tvořivá síla, nové
stvoření, oko Hóra) jsou sjednoceny a vzájemně se posilují. Plameny opět hoří. Fialová barva
v pozadí zesvětlela a zjasněla bezpečným pocitem vítězství. Ve starém Egyptě byla tato barva
znamením průlomu k vítězství. Jupiter, planeta štěstí a expanze, se spojuje s tvořivostí Lva.
Všech cílů bude bez námahy dosaženo. Vítězství by však nikdy nemělo znamenat vítězství na
úkor druhých. Boj musí být veden čestnými prostředky a má sloužit dobré věci, která přináší
prospěch všem zúčastněným.
Odkaz: Uskutečni to, k čemu se chystáš. Tento okamžik slibuje úspěch.
Otázka: Čeho chceš skutečně dosáhnout? Co pro tebe znamená vítězství?
Doporučení:Nech v sobě povstat jasné odpovědi na výše uvedené otázky. Potom vytáhni
další kartu, aby ti ukázala, které síly tě na tvé cestě k vítězství podporují event. brzdí.
Afirmace:Raduji se z úspěchů v mém životě. Každá událost v mém životě mě přibližuje k
mému konečnému cíli a mé vítězství přináší prospěch všem zúčastněným.

SEDMIČKA HOLÍ
ODVAHA (VALOUR)
Klíčová slova: Mars ve Lvu; odvaha, statečnost; vliv; riskování; žádné kompromisy.
Mužská, válečná síla Marsu má ve spojení s odvahou Lva neuvěřitelnou sílu a účinnost. Boj
bude veden neohroženě. Fialová barva v pozadí je barvou válečníka, který se bez váhání
pouští do boje a kterého uspokojí pouze jednoznačné vítězství.
Šest holí v pozadí nese tibetské symboly síly (srov. s Šest kou Holí). Společně slouží centrální
silné holi, jejich energie jsou sjednoceny a namířeny k cíli.
Sedmička Holí představuje zintenzivnění stavů vyjádřených na dvou předchozích kartách.
Odvaha zde vyjádřená pochází z vlastních životních zkušeností. Byla získána díky schopnosti
učit se z minulých zkušeností. Jestliže tyto lekce aplikujete, dokážete podstupovat větší rizika
s vědomějším přístupem.
Kompromisy nepřicházejí v úvahu, byly by popřením vaší vlastní vnitřní skutečnosti. Je na
čase, abyste se postavili za své a zůstali bezpodmínečně věrní svým energiím!
Odkaz: Věrnost sobě znamená postavit se za svou vlastní pravdu i tváří v tvář nezměrnému
odporu. Důvěřuj své síle. V současné situaci se musíš za každou cenu prosadit.
Otázka: Přijímáš vědomě všechny konsekvence? Jaké obavy ti doposud bránily v tom, aby
ses prosadil.
Doporučení: Měj na paměti svého vnitřního bojovníka. Jaké pozitivní vlastnosti ztělesňuje
tento aspekt tvé bytosti?
Afirmace: Otevřeně a upřímně vyjadřuji svou vlastní vnitřní realitu.

OSMIČKA HOLÍ
RYCHLOST (SWIFTNESS)
Klíčová slova: Merkur ve Střelci, jasná, přímá, rychlá komunikace; překonání nedorozumění.
»Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda,
znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými
barvami. Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením
vašeho stanoviska. Nedorozumění ustupují před jasností. Nalezli jste svůj vlastní vnitřní střed
a svou pozici můžete prezentovat s důrazem a otevřeností (rudé, dynamické šípy vycházející
ze středu). To, co dosud vypadalo jako nepřekonatelný problém, ztrácí na významu a ustupuje
do pozadí. Překonáte-li počáteční váhání a jste-li připraveni nazvat rušivé vlivy pravým
jménem, zbavíte je jejich schopnosti omezovat a brzdit.
Duha, symbol celistvosti, poukazuje na to, že se tento proces blíží ke konci. Díváte se zpět a
zjišťujete, že i těžkosti minulosti přispěly ke zdokonalení procesu učení.
Odkaz: Nastal okamžik, kdy máš jasně a otevřeně dát najevo své vlastní stanovisko. S
otevřeností a jistotou se nedorozumění vyjasní.
Otázka: Existují lidé, kterým si neodvážíš otevřeně říci svůj názor?
Doporučení: Využij této příležitosti a těm, kteří pro tebe něco znamenají, se víc otevři.
Promluv si s nimi nebo jim napiš.
Afirmace: Moje otevřenost a sebedůvěra otvírají srdce těch, které miluji.

DEVÍTKA HOLÍ
SÍLA (STRENGHT)
Klíčová slova: Slunce ve Střelci; moc získaná sjednocením vědomých a nevědomých energií;
celistvost.
Silná hůl uprostřed spojuje Slunce a Měsíc. Nevědomé skryté síly (Měsíc) jsou zviditelněné
zářícím světlem vědomí (Slunce). Dřímající síly se probouzejí a mohou být využity k
dosažení cílů. Poznání tohoto nevyužitého potenciálu uvolňuje energie, které se vám mohou
zdát nové a neobvyklé. Srpky měsíce na osmi šípech v pozadí také symbolizují sílu, která
pochází zevnitř a důrazně zahání temnotu nevědomosti.
S tím, jak se nevědomé stává viditelným, jsme však konfrontováni s četnými oblastmi, které
jsme dosud drželi vskrytu, abychom se na ně nemuseli dívat. To může vyvolat strach z
opětného prožívání neuzavřených situací a z obnovené bo lesti skrytých ran. Strach před
vlastní nepoznanou silou, která uchvacuje a přetváří všechny oblasti našeho života.
Rodící se sebepoznání však nedovoluje žádný návrat do známých situací slabosti nebo
nevědomosti. Vaše vnitřní síla poroste s velikostí úkolu. Zažijete, jak vaše energie daleko
překračuje hranice, které jste dosud považovali za skutečné. Tato klíčová zkušenost je
začátkem pronikavého vnitřního i vnějšího rozvoje vašeho potenciálu.
Odkaz:Jsi v procesu objevování své skutečné síly. Důvěřuj svému vnitřnímu vůdci! Možná se
budeš chtít napojit na skupiny usilující o osobní růst - mohou ti pomoci rozvinout tvůj
potenciál.
Otázka: Bojíš se tak trochu své vlastní síly? V jakých oblastech tvého života se tento strach
projevuje?
Doporučení:Prozkoumej, jakým způsobem bylo v tvém dětství potlačováno spontánní
vyjadřování síly. Jaká dogmata a zásady se z toho vyvinuly? Bud připraven se s nimi
rozloučit.
Afirmace: Čím dál tím jasněji vím, kdo jsem. Toto poznání vede k plnému rozvoji mé síly.

DESÍTKA HOLÍ
ÚTLAK (OPPRESSION)
Klíčová slova: Saturn ve Střelci; potlačované pocity; zadržovaná energie; odloučení, izolace,
agrese.
Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou
stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole
spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu.
Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach. Z obav
před odmítnutím, nelibostí nebo trestem potlačujete své vlastní pohnutky. Vaše síla, vitalita a
vaše životní energie nemohou být vyjádřeny a potlačeny se proměňují ve vztek, hněv a násilí.
Když vaše agrese nenajde žádný vnější ventil, namíří dovnitř a vyústí v sebeobviňování,
depresi nebo nemoc.
Tato karta je výzvou. Poznejte a ukončete potlačování sebe a svých životních impulsů. Učiňte
krok k odpovědnosti za sebe sama, k osvobození se od bezdůvodných »moralistických«
zábran.
Odkaz:Ať už si potlačování svých energií uvědomuješ nebo ne: existuje mnohem víc věcí,
které můžeš vyjádřit, prožít, vychutnat a oslavit. Měj odvahu vyjádřit svůj vnitřní oheň!
Otázka: V jakých situacích potlačuješ svou sílu a zbavuješ se radosti ze života? Čeho se
bojíš?
Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, jak bude vypadat tvůj život v okamžiku, kdy se
odvážíš uvolnit?
Afirmace: Mám právo následovat své pocity a životní impulsy, neboť mi to umožňuje
pravdivě vyjádřit mou lásku.

