
Strom života Zákl. 
stupn
ice

Magické zbraně Vůně Rostlinné drogy Minerální drogy Magická síla 
( Západní 
mysticismus)

Taoismus 

0 uhlík Nejvyšší dosažené  Tao nebo 
protiklady Yi 
King

Keter 1 Svastika nebo kříž 
„Fylfat“, koruna

ambra Elixír vitae Zlato?
Aur. Pot.

Jednota s bohem Shang Ti ( tedy 
Tao)

Chokma 2 Lingam, vnitřní 
roucho - slávy

pižmo Hašiš Fosfor Zření ( vize) boha 
tváří v tvář

Yang a Khien

Binah 3 Yoni, vnější roucho 
- úkrytu

Myrha, cibet Rulík Stříbro Zření ( vize) 
zármutku

Kwan-se-on, 
Yin a Kwan

Chesed 4 Hůl, žezlo nebo 
berla

Cedr Opim Zření ( vize) 
lásky

Geburah 5 Meč, oštěp,bič 
nebo řetěz

Tabák Nux Vomica, 
kopřiva

Železo, síra Zření ( vize)   síly

Tiferet 6 Růžový kříž kadidlo Stramonium 
( homeopaticky 
ředěný extrakt 
z durmanu), 
alkohol, 
náprstník, kafe

Vize harmonie 
věcí (tedy 
mysteria 
ukřižování)

Li

Necah 7 Lampa , opasek Benzoin, růže, 
červený santal

Damiána arsen Vize vítězné krásy

Hod 8 Jména a verše a 
„zástěra“

storax Anhalonium 
lewinii ( peyote)

rtuť Vize nádhery 
(Ezechiel)

Jesod 9 Vůně a sandály Jasmín, ženšen, 
všechny vonné 
kořeny

Kořen orchideje olovo Vize sestrojení a 
funkce vesmíru 
(machinery)



Malkuth 10 Magický kruh a 
trojúhelník

Dobromysl z Kréty Kukuřice Mag.?
síra

Vize svatého 
anděla strážného –
HGA nebo 
Adonaie

Khan

Blázen 11 Dýka nebo „vějíř“ galbánum Peprmint Divinace Sun

Mág 12 Hůlka nebo 
Caduceus

Mastic 
(pryskyřice), bílý 
santal, muškátový 
květ, storax, 
všechny prchavé 
vůně

Všechno, co 
povzbuzuje 
( dráždí) mozek

Rtu´t Zázrak léčení, dar 
jazyka, poznatky , 
znalosti vědy, 
vědecké poznatky

Sun

Velekněžka 13 Luk a šíp Menstruační krev, 
kafr, aloe, všechny 
sladké, panenské 
vůně

Jalovec, 
pennyroyal, 
všechny byliny, 
stimulující tok 
krve v oblasti 
pánve a dělohy

Bílá tinktura, 
jasnovidnost, 
divinace ( věštění) 
ve snech

Khan a Kwan

Císařovna 14 Opasek Santalové dřevo, 
myrta, všechny 
jemné, smyslné 
vůně

Všechna 
afrodisiaka

Nápoje lásky Tui

Hvězda/ Císař 15 Rohy, energie, 
„rýdlo“(burin)

Dračí krev Všechny 
povzbuzovače 
mozku

Síla posvěcených 
věcí

Velekněz 16 Přípravné práce Storax Cukr Tajemství fyzické 
síly

Milenci 17 Stojan Pelyněk Námel  ekbolika Síla být na dvou 
různých místech 
v jednom čase a 
síla proroctví



Vůz 18 Pec Onycha Řeřicha Síla okouzlení
Síla 19 Disciplína 

( příprava)
Kadidlo Všechna 

karminativa a 
tonika

Síla tréninku 
divokých zvířat

Poustevník 20 Lampa a hůl 
( vyhrazena 
mužské síle), chléb

Narcis Všechny 
anaphrodisiacs

Neviditelnost, 
partenogeneze, 
iniciace (?)

Kolo štěstí 21 žezlo Šafrán, všechny 
bohaté vůně

Kokain Síla  ( ze?) 
 získávání 
politické  a jiné 
nadvlády

Li

Vyrovnání 22 Rovnoramenný 
kříž

Galbánum Tabák Práce 
spravedlnosti a 
rovnováhy

Viselec 23 Pohár a kříž 
utrpení, víno

Onycha, myrha Cascara, 
všechno, co čistí

sírany Velké Dílo, 
talismany, 
„zírání“ do 
křišťálové koule,
…

Tui

Smrt 24 Bolest 
„z povinnosti, ze 
závaznosti“

Siamský benzoin, 
opopanax ( sladká 
myrha)

nekromancie

Umění 25 Šíp ( rychlé a 
přímé použití síly)

Lign aloe transmutace

Ďábel 26 Tajná , skrytá síla, 
lampa

Pižmo, cibet ( tedy 
saturnské parfémy)

Orchidej 
( starček)

Čarodějnický 
Sabat, ,uhranutí 

Věž 27 Meč Pepř, dračí krev, 
horké štiplavé vůně

Práce hněvu a 
pomsty

Kan

Císař/Hvězda 28 Kadidelnice nebo 
Aspergillus ( tj . 
plíseň“?)

galbánum Všechna 
diuretika

astrologie

Luna 29 „Soumrak „ nebo ambra Všechna Očarování, iluze



magické zrcadlo narkotika
Slunce 30 Luk a šíp Kadidlo, skořice, 

všechny nádherné ( 
glorious) vůně

alkohol Červená tinktura, 
síla( k) zíkávání 
zdraví n

Li a Khien

Aeon 31 Hůla nebo lampa, 
pyramida  živlu 
ohně

Kadidlo, všechny 
ohnivé vůně

dusičnany Evokace, 
pyromancie

Kặn

Univerzum 32 srp Assa foetida ( assa 
smrdutá, čertovo 
lejno), scamonny 
( svlačec), indigo, 
síra ( všechny 
zlé,špatné  vůně)

olovo Dílo ( práce) 
prokletí a smrti

Khặn

32 
bis

Pentagram nebo sůl Storax , všechny 
mdlé a těžké vůně

vizmut Alchymie, 
geomancie, tvorba 
pantáklů

Kặn

31 
bis

stramonium uhlík Neviditelnost, 
transformace, vize 
génia


