Nižší arkany - Disky

ESO DISKŮ (ACE OF DISKS)
Klíčová slova: Vnitřní a vnější bohatství; velký úspěch; sjednocení těla a duše, hmoty a
ducha, nebe a Země; celistvost.
Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kříže, představujícího spojení vertikálního s
horizontálním, vnitřního a vnějšího.
Tělo a duch již příliš dlouho stály proti sobě a nyní se set kávají v harmonickém spojení. S
tělem může být nyní zacházeno jako s živým chrámem ducha. Čím pevnější základy a střed
máme ve svém těle, tím méně obtíží nás potká během tohoto integračního procesu. Čím
hlouběji proniknou naše kořeny do země, tím výš se naše duše může vznášet.
Toto nové vědomí s sebou přináší postoj neustálého vývoje, symbolizovaný letokruhy na
dřevě. Jako soustředné kruhy jsou neustále dosahovány nové úrovně bytí. Každá z nich je
postupně odhalena, přijmuta, integrována a přivedena k vnějšímu vyjádření. Tento proces
vede ke skutečnému vědomí sebe, základu pro skutečný úspěch.
»Člověk má vést vnitřně i navenek bohatý život. Není třeba volit. Vnitřní nestojí proti
vnějšímu, patří ke stejné sounáležitosti. Abyste byli vnitřně bohatí, nepotřebujete být zevně
chudí. A jste-li bohatí zevně, nepotřebujete přestat být také vnitřně bohatí. Buďte zevně
bohatí - skrze poznání, a buďte bohatí ve své nejniternější bytosti - skrze víru. To z vás udělá
organicky dokonalé jedince«
Odkaz: Eso Disků odráží tvou připravenost žít vnitřně i navenek bohatý život. Máš vše, co k
tomu potřebuješ. Odevzdej se plnosti života a uč se používat svoje křídla.
Otázka: Jaké oblasti svého života popíráš a nedovoluješ jim plně rozvinout jejich bohatství a
krásu?
Doporučení: Intenzivně se věnuj poznávání a rozvíjení svého potenciálu, svého vnitřního
bohatství. Otevři se všem podobám obohacení ve svém životě.
Afirmace: Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat mou duchovnost a můj
tvůrčí potenciál na tomto světě.

RYTÍŘ DISKŮ (KNIGHT OF DISKS)
Klíčová slova: Ohnivý aspekt Země, lékař, léčitel, finanční investice; sklizeň, práce, námaha.
Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak
lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví,
má cenné lékařské a léčitelské schopnosti. Ve finančních záležitostech si jeho rada rozhodně
zaslouží pozornost.
Je období žní. Klasy v popředí jsou zralé. Rytíř drží cep, sklízí úrodu. Sklizeň je však spojena
také s prací a námahou. Malý, nepřemožitelný Rytíř je sevřen do neohebného brnění. Jeho
kůň vypadá vyčerpaně, jako by za sebou měl dlouhou namáhavou jízdu. Jak těžké je učinit
vnitřní bohatství navenek viditelné a sklízet plody tohoto úsilí!
Slouží-li tato práce osobnímu růstu, pak skutečně stojí za námahu. Rytířův štít je obklopen
soustřednými kruhy slunečního světla, které hnědé kopce v pozadí proměňuje v zelenou horu
tvořivosti. Zvednuté hledí s jelení hlavou pod trhuje jeho rozšířené vnímání. Duchovní síly
jsou úzce spojeny se Zemí a nabídnuty do jejích služeb (červenohnědý šátek spojuje hlavu se
Zemí). Země jim propůjčuje formu a strukturu, nezbytnou pro uplatnění těchto sil v
pozemské, fyzické skutečnosti. Tato struktura může být často bolestně vnímána jako omezení
ducha, který touží po neomezenosti a nezávislosti. Neomezenou svobodu ducha však nelze
nalézt v útěku před požadavky hmotných skutečností světa kolem nás. Svoboda se vyvíjí
prostřednictvím naší oddanosti, lásky a služby všem rozměrům pozemského života.
Odkaz: Nastal čas nabídnout své schopnosti. Úkoly, jež před tebou leží, jsou velké a vyžadují
nasazení všech tvých sil. Vezmeš-li náma hu na sebe, úroda té bohatě odmění.
Otázka: Jakým úkolům se ve svém životě snažíš vyhýbat?
Doporučení: Kdykoliv se ti věci zdají příliš obtížné, soustřeď se na pozitivní výsledky svých
činů. Důležitější než výsledek, jehož dosáhneš svými činy, je proces tvého vnitřního učení a
růstu.
Afirmace: S každým úkolem, který je přede mnou, přichází též energie potřebná k jeho
uskutečnění.

KRÁLOVNA DISKŮ (QUEEN OF DISKS)
Klíčová slova: Vodní aspekt Země; plodnost, fyzická výživa; překonání neúrodné minulosti.
Královna Disků má za sebou dlouhou a namáhavou cestu pouští (pozadí karty), po které
dorazila do zelené a úrodné krajiny. Odpočívá na obrovském ananasu, vychutnává osvěžující
oázu a ohlíží se zpět, na dlouhou namáhavou cestu.
Hůl s křišťálem a vlnité rohy na její hlavě symbolizují jasnost jejího rozšířeného vnímání.
Šaty z hadí kůže a glóbus v náručí symbolizují obnovení Země a poukazují na úrodnost.
Kozel v popředí představuje plodivou sílu nezbytnou pro vznik nového života. Můžeme v
něm však také vidět vlastnosti Kozoroha: neústupnost, vytrvalost a nezávislost. Královna
Disků věnuje velkou pozornost svému tělu. Ví naprosto přesně, jakou péči tělo potřebuje, aby,
jako chrám duše, mohlo odpovídajícím způsobem vyjadřovat její vnitřní krásu. Týká se to jak
fyzické a kosmetické péče, tak správné výživy a péče o zdraví.
Odkaz: Máš za sebou vyprahlou část své cesty a přijíždíš k úrodné oáze. Můžeš si odpočinout
a věnovat se sobě a svým fyzickým potřebám.
Otázka: jak opomíjíš své tělo, svůj zevnějšek? Libuješ si v něčem?
Doporučení: Věnuj více pozornosti svému zdraví a kráse svého těla.
Afirmace: Věnuji svému tělu láskyplnou pozornost a mé tělo mi odměnou poskytuje životní
energii, radost ze života a zdraví.

PRINC DISKŮ (PRINCE OF DISKS)
Klíčová slova: Vzdušný aspekt Země; velká energie v materiálních záležitostech;
neochvějnost, rozvážnost; tělesná aktivita.
Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím
rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol
se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst
následuje.
V levé ruce drží kouli (Země) s matematickými symboly, odkaz na nepřetržitě obnovovanou
manifestaci (plody) na mikrokosmických i makrokosmických úrovních existence. Žezlo v
jeho pravici zakončené koulí a křížem představuje globální vědomí, které se projevuje v
každém pozemském jevu.
Býk táhne s neochvějnou vůlí vůz vpřed. Nic ho nezastaví, nic nemůže zlomit jeho ocelovou
vůli dosáhnout cíle. Právě v nejdůležitějších a nejvážnějších materiálních záležitostech Princ
Disků opakovaně prokazuje svou neochvějnost, rozvážnost a houževnatost. Vlastnosti jeho
tažného zvířete ve spojení s jeho otevřeností (je nahý a nechráněný) činí Prince ve styku s
ostatními lidmi důvěryhodným. Bytost Prince je meditativní. Ve své tvůrčí interakci se Zemí
nalézá hluboké porozumění smyslu života.
Odkaz: Je čas činů. Máš příležitost získat důležité zkušenosti.
Otázka: Jaké činnosti ti přinášejí nejvíc potěšení? Které činnosti by ti pomohly k
sebeuskutečnění?
Doporučení: Najdi si fyzickou tvůrčí aktivitu, ve které nalezneš radost a naplnění.
Afirmace: Nalézám činnost, která mne naplňuje a uspokojuje.

PRINCEZNA DISKŮ (PRINCESS OF DISKS)
Klíčová slova: Zemský aspekt Země; těhotenství; Matka Země, zrození, obnovení; harmonie.
Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhotenství. V tomto Tarotu je to třetí karta
pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna
Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.
Ve své levici drží disk, jehož střed tvoří čínský symbol dokonalé rovnováhy, jin-jang. Ze
středu absolutní rovnováhy vykvétá růže Isis, Velké matky plodnosti. Harmonická rovnováha
jin a jang, mužského a ženského aspektu, poskytuje vhodné prostředí pro obnovený a
rovnoměrný rozvoj všech oblastí našeho života.
Hůl v její pravé ruce přesahuje horní okraj obrazu; její dolní konec je ozdoben křišťálem,
vyzařujícím světlo. Tento křišťál, nebo diamant, představuje zrození nejvyššího a nejčistšího
světla. Vznikl v Zemi, v nejtemnějším ze všech elementů a je připraven své světlo Zemi
vrátit.
Na hlavě má Princezna beraní rohy, znamení pronikání do něčeho nového. Její vlasy jsou
nejprve spleteny do silných co pů, potom volně splývají dolů. Cop symbolizuje propojení tří
bytostí (otce, matky, dítěte), které přináší vazbu a povinnosti. Tento vzájemný vztah však není
daný provždy. Po nezbytné době pevného spojení jsou všichni tři, jako vlasy na obraze, zase
volní a bez omezení.
Trůn Princezny se nachází v háji posvátných stromů, na úpatí Svatých hor. Zem, v níž stromy
koření, září žlutým posvátným světlem ducha, které je holí přenášeno z Nebe na Zem. Stromy
představují spojení ducha s hmotou. Zrozením jiového je světlo přiváděno na Zem. Energie
kosmu se stávají viditelné v životě člověka a vše pronikají svou božskou kvalitou.
Odkaz: Do tvého života vstupuje něco nového. Připrav se na to!
Otázka: Co musíš změnit, aby v tvém životě mohlo vzniknout a uzrát něco nového?
Doporučení:Medituj chvíli nad obrazem Princezny. Dýchej zlehka a své oči nech spočinout
na symbolu jin-jang. Pak zavři oči a prociíuj kvalita nového, které vstupuje do tvého života.
Afirmace: Otevírám se nové kráse v mém životě.

