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                                                       KNIHA ZÁKONA 
                                                        Aleister Crowley 
 
 
1./1 Had! Toť zjevení Nuit. 
       Neviditelné se projevuje skrze viditelné 
       Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. 
       Nuit - nekonečně velký, temný prostor - nevědomí. Nuit je temná - obloha. 
       1. karta  Mág - Bet -dům - 2. Cesta z Keter do Bíny / 1 - 3 /.Mág je poslem bohů.    
       Přechod z jednoty do duality. Merkur - spojuje vědomí s nevědomím.  
       HAD = 10   Hé / 5 / Alef /1 / Dalet /4 / 
       NUIT = 75  Nun  / 50 / Vau /6 / Jod /10 / Tet / 9 /   56 + 19 = 75 
       IT = 19  Jod /10 / Tet / 9 / = SLUNCE - vědomí / Poustevník, Síla / 
       Slunce napomáhá stvořenému, aby se projevilo.  
       Původní ženské energie : BABALON –156 / 2+1+2+1+30+70+50=(7+7):7+77+77=156 /                                                                                                                                 
       Tři sedmičky – stvořený svět, sedm sedmiček – Babalon.                                          
                                                NUIT - 75 / 7+5 = 12 / 
 
2./2 Odhalení společenství nebeského. 
       Nuit sama se nemůže projevit. Je nekonečná, skrývá v sobě všechny možnosti. Nevědomí   
       je, ale my si ho neuvědomujeme. To co je zvědoměno, je přijato z bohatství nevědomí.  
       Nebe je vše. Když se odhaluje nebe, tak se odhaluje vše. My jsme body na obloze. 
       Odhalení něčeho, co má vztah k celku. Odhalení všeho. 
       2. karta  Velekněžka - Gimel - velbloud - 3. Cesta z Keter do Tiferet / 1 - 6 /. Velekněžka  
       je zahalená, napomáhá k odhalení tajemství. Tiferet - uvědomění si (to nejlepší ze syna,  
       Tiferet – otec). 
 
3./3 Každý muž a každá žena je hvězda.  
       Hvězda je vždy středem nějakého systému. Je to nahromaděná energie. Skrývá možnosti. 
       Všechny hvězdy jsou si rovnocené, všichni lidé jsou si rovnocení, všechny možnosti jsou  
       rovnocené. Neexistuje špatná cesta, je jen jiná cesta. Možnosti vývoje jsou rovnocené.  
       Každý je zdrojem světla. 
       3. karta  Císařovna - Dalet - 4 - dveře. Cesta, spojující Chokmu a Bínu. 4 = celek 
       Otevírá cestu vzhůru. Umožňuje člověku zazářit jako hvězdě. Každá hvězda má své  
       planety a planety mohou hvězdu definovat. 
 
4./4 Každé číslo je nekonečné, není rozdílu. 
       Číslo=hvězda=monáda=idea=princip. 
       Vše co existuje je velmi ceným, hodnotným, samostatným systémem. Každá možnost se  
       může rozvíjet a není mezi nimi rozdílu. 
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       4. karta  Císař - Cade - udice, háček - 90. Cesta z Jesod do Necah / 9 - 7 /. Rozšiřování  
       hranic.  
       4 - Dalet - Císařovna  Skrze ženu se stále všechno rozmnožuje. 
                                                                                                                                                   

    5./5 Buď mi přízniv, ó vojevůdce z Théb, až se budu před dětmi z rodu lidského odhalovat. 
       Nuit prosí o přízeň smrtelného prostředníka. Vojevůdce z Théb - Epameinondas -  
       - Crowley - použil jako první bojovou taktiku - kosý šik. Ne vždy je dobré stavět se k 
       problému čelem.  
       5. karta Hierofant - Vau - hřeb - 6. Spojuje Chokmu a Chesed / 2 - 4 /.  Velekněz staví do   
       cesty překážky, aby je člověk byl nucen překonávat.  Ne všechny překážky je dobré   
       zdolávat přímo - čelem. Učí nás  trpělivosti, čekání na vhodnou příležitost nebo jak         
       překážky zdolat důvtipem. 
 
6./6 Buď ty, Hadite, mým tajným středem, mým srdcem & jazykem! 
       Hovoří Nuit, tím, že oslovuje Hadita, tím jej definuje. Stvořuje jej. Když si člověk něco  
       uvědomí, tak to stvoří. Uvrhne to do bytí.  
       Tajné - tajemství - není vidět. 
       Střed - srdce, jazyk. 
       Nuit Hadita skrývá.  
       Hadit je tím, skrze nějž se bude Nuit projevovat. 
       Ústa - dutina - ženské. Jazyk uprostřed úst - mužský pohlavní orgán. 
       Srdce je živoucí = život. 
       6. karta Milenci - Zain -meč - 7. Spojuje Bínu a Tiferet / 3 - 6 /. Naslouchej hlasu svého  
       srdce. Naslouchání tomu vnitřnímu, vnitřnímu hlasu, který je skrytý. 
       STÉLA 
       Nuit skloněna nad zemí do oblouku - hvězdné nebe. Prostor mezi ní a zemí je vyplněn  
       PENTAGRAMEM. Jeden cíp u jejích nohou, druhý u jejích rukou, další v místě úst,  
       další v místě srdce a poslední tam, kde jsou pohlavní orgány. 
 
7./7 Hle! toto zjevuje Aiwass, vyslanec Hoor-paar-kraata. 
       Komentář. 
       Soška č. 666 - viděl ji ve snu, pak v muzeu, v roce 1904 sděleno Aiwassem. 
       Harpokrates - dětský bůh - prst na ústech - znamení ticha. Jedna z tváří boha Hora.  
       Hrumachis - Harmachet - Horus vycházející slunce. 6ky jsou spojovány se sluncem -  
       - Tiferet, Horus je spojován se sluncem. 
       7. karta Vůz - Chet - plot - 8. Spojuje Bínu s Geburou / 3 - 5 /. Bojový vůz vyjíždí zevnitř  
       ven. Překonává překážky. Abracadabra - nápis na voze - Žehnám tomuto činu.  
       ABRAHADABRA = 418 = číslo sjednocení Velkého Díla. Pozitivních a negativních  
       proudů.  
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8./8 Khabs je v Khu, nikoliv Khu v Khabs. 
       Khabs - 88 - mužské - projevené. Khaaba - černý kámen, ležící v Mekce. Muslimové. 
       80 - Pé, 8 - Chet  = mužské atributy.        
       Khu - 31 - ženské - neprojevené. Astrální tělo člověka. Klíč ke Knize zákona - AL / Alef- 
       - 1, Lamed - 30 /. Závoje jsou složeny z Khu = magická síla člověka. 
       Neexistuje nic mužského, vše je obsaženo v ženském.                                                            
 
       8.karta  Vyrovnání -Lamed - hák na pohánění volů - 30. Spojuje nebe a zemi. Spojuje  
       Tiferet a Geburu / 6 - 5 /. 8ka je číslem Chaosu = mnohosti = nekonečna. 8ka je ženská,                                                                                                         
       ale je spojena s bojem. 
       Tma je světlem prostoru. Světlo má svůj střed. Světlo je v temnotě. Ať se světlo  
       rozprostře. 
 
9./9 Uctívejte tedy Khabs a vizte mé světlo, které na vás vylévám! 
        Poslední verš jednotek. Přechod z nebytí do bytí.  
        9. karta Poustevník – Jod – ruka – 10. Zárodek – světlo. Temná bohyně vylévá světlo,  
        rodí bytí. Khabs – černý kámen – střed vědomí. Prvotní chaos = směsice vody a země = 
        = želva. Ostrůvek – rodící se vědomí, kámen = střed vědomí. VITRIOL – navštiv nitro  
        země, očistou nalezneš skrytý kámen. Kámen mudrců, duše. Člověk nalezne sám sebe,  
        své vyšší já, duši, svůj střed. Světlo je cesta, temná bohyně osvětluje. Ukazuje cestu. 
        Nebytí = Nuit  projevený svět  bytí = Hadit. IT = 19 – Slunce, souvisí s něčím co je pro- 
        jevené.  
 
10./10 Nechť je mých služebníků málo & jsou skrytí: oni budou ovládat mnohé & 
známé. 
         Služebníci, ti, kteří pomáhají Nuit projevit se. Konají vědomě, rozšiřují své vědomí,  
         odstraňují bloky mezi vědomím a nevědomím. Čerpají stále víc z nevědomí. Zvědo- 
         mují nevědomé. Vůdce je jen jeden, nemůžou všichni vládnout.  
        10. karta Kolo štěstí – ten, kdo řídí osud, Jod = 10, Poustevník, ten, kdo pracuje sám a v  
         skrytu. 
 
11./11 Jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají: jak jejich bohové, tak & ti lidé jsou blázni. 
         11 - číslo magické expanze. 
         11. karta Chtíč – Tet – děloha nebo také had –9.  Poustevník, objevuje se v 9., 10. a  
         11. verši, přechod od nebytí k bytí? Světlo, které se dostává z nevědomí do vědomí?               
          Blázen – kabalistická 0 = vše, počátek, všechno, které je nerozdělené, nejsou tam pro- 
          tiklady. Nula vzývá lidstvo, je tady kvůli lidstvu.  
 
12./12 Přistupte, o děti, ku hvězdám & užijte si dosyta lásky! 
         12. karta Viselec – Mem – 40. Ten, kdo visí mezi dvěma světy nebo spojuje dva světy.  
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          Každý se nyní musí spasit sám. Nikdo to za něj neudělá. Hvězdy, shluky energie,  
          možnosti, člověk si z nich může něco vzít. Využít možností, které se člověku nabízí. 
          Osud. Nic tady není jen tak. Dostáváme dary, které leckdy nechápeme jako dary. Vše 
          prožít, osobní zkušenost přináší potěšení a člověka posiluje. Hledání nikdy nekončí. 
 
13./13 Já jsem nad vámi i ve vás. Má extáze je ve vaší. Mojí radostí je vidět vaši radost. 
          Bohyně Nuit je všude, proniká vším i vše obklopuje.                                                  
          Extáze – ztráta kontroly, spojení vědomí a nevědomí, Nuit se projevuje do vědomí. 
          Radost – vědomá záležitost, a proto ji Nuit nemůže prožít, je nevědomí. 
          13. karta Smrt – Nun – 50. Transformace. Smrt – Osiris – bůh zavřen do dřevěné rak- 
           ve, duše – bůh – zavřena do lidského těla. 
 
14./14 Drahokamy posázený blankyt nad námi je 
           neskrývanou nádherou Nuit: 
           Sklání se v extázi, aby políbila  
           tajemnou  řeřavost Hadita. 
           Okřídlený glóbus, hvězdné nebe 
           patří mně, o Ankh – af – na – khonsu! 
           14. karta Umění – Samek – 60. Spojení dvou prvků, dvou světů, propojení sil uvnitř  
           člověka. Chymická svatba. Jednota dvou světů – život a smrt – Ankh / klíč /. 
           Modrá barva je první projevená – ženská, červená, teplá, stále žhnoucí – mužská síla. 
           Okřídlený glóbus – symbol vědomí, mužská síla. 
           Ankh-af-na-khonsu – inkarnace Crowleyho, velekněz. 
 
15./15 Nyní vězte, že vyvoleným knězem & apoštolem nekonečného prostoru je princ -      
           kněz Bestie: a prostřednictvím jeho ženy, zvané Šarlatová žena, je mu dána 
           všechna moc. Shromáždí mé děti ke svým ovečkám: budou vnášet slávu hvězd do 
           srdcí lidí.      
           15. karta Ďábel – Ajin – 70. Všestvořitel, jde si svou cestou, přijímá vše bez rozdílu. 
  Sexuálně magická mysteria.             
            Princ – kněz Bestie = ten, kdo ovládá svou stinnou stránku, animus, stín, zvířecí strán- 
            ku povahy.  
            Šarlatová žena – praobraz mužovy vůle. Adam a Eva, Eva = vůle, přiměla Adama,  
            aby se pohnul. 
            Prostřednictvím Crowleyho následovníků / žáků / se lidé budou dovídat o možnostech  
            využití svých osobních zkušeností. 
 
16./16 Proto je on vždy slunce a ona luna. Jemu je však okřídleným tajným plamenem a   
           jí klenutým hvězdným světlem. 
           On je vždy zjevný, přímý, luna svítí nepřímým světlem, odráží světlo slunce. 
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           Protiklady, Hadit a Nuit. Dva tvůrčí prvky. Mužský prvek podřízený ženskému, 
           apoštol, princ – kněz je podřízen Nuit, hlásá ji.  
 
17./17 Ale vy nejste takto vyvoleni. 
           Vyvoleným byl pouze princ – kněz Bestie. Verše 15, 16, 17 spolu souvisí, doplňují se. 
            Vyvoleni – mít určité možnosti, které druzí nemají. Je to pro každého, každý to může 
            zkusit, ale ne každý v tom někam dojde. Ovládnutí psychických schopností. Každý  
            člověk se může stát tím vyvoleným.                                                                            
 
18./18 Vzplaň na jejich čele, o´ zářný hade! 
           Had – symbol nevědomí, zářný had – něco osvětluje, rozjasňuje, čelo – symbol 
           vědomí, něco co je vpředu, co vede. 18  = 3x6 / 666 /. 6 – Tiferet – uvědomění. Lidé, 
           na  jejichž čele vzplane zářný had, čerpají energii z nevědomí. Zvědomují nevědomí. 
           18. karta Luna – qof – 100 – temeno. Hledání, bloudění, rození světla v temnotě. 
           24.8.03 Probuzená kundalini energie, která stoupá vzhůru od 1. čakry až na čelo, had   
           se  rozmotal, probudil, spojilo se vědomí s nevědomím. Energie může volně proudit. 
 
19./19 Ó ženo s blankytnými víčky, skloň se k nim! 
           Evokační text, žádost k bohyni, aby lidi brala na milost, aby jim projevila svou přízeň.  
           Mluví asi Aiwass. 
 
20./20 Klíč k rituálům je v tajném slovu, které jsem mu dal. 
           Kdo mluví? Heru – Ra – Ha? 
           Rituál – slavnostní, vědomé jednání, které je nabité nějakým významem, čili vůlí. 
           Klíč – 3. kapitola – 418 – Abrahadabra = žehnám tomuto činu. 
           20. karta Aeon – šin – 300 – zuby. Začátek nového Aeonu. Ukončení jednoho cyklu a 
           začátek nového. Ohnivá potopa, očišťování ohněm. Vyšší úroveň než očištování 
           vodou. Osvícení duchem svatým. 
 
21./21 Pro Boha & vzývatele jsem nic: oni mne nevidí. Je to jako by byli na zemi: já 
            jsem nebe a není žádného dalšího Boha mimo mne a mého pána Hadita. 
            21. karta Universum – Tau – 400.  Tři živly tvoří zemi, živel čtvrtý. Lidé jsou spojeni 
            se zemí. Spojení se vzduchem si lidé musí vybojovat. Duše je prázdnou nádobou, 
            kterou oživí, naplní duch. Bůh = vědomí, vzývatel = ten, kdo je oddělen, ten, kdo není 
            součástí celku, vzývá celek. Oddělené vědomí = Bůh a vzývatel. Prima materia, 
            chaos, želva = bláto, něco mezi vědomím a nevědomím. Dochází k oddělení země od 
            vody, ostrov vědomí v moři nevědomí. Země navštívena vzduchem – Slunce / Ježíš / 

- Duch. Ohněm příroda napravuje to, co nesprávně funguje. Nebe je prostor a je úplně 
všude, Země je to, co z toho vzduchu krystalizuje. 
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22./22 Nyní jsem vám tedy známa pod svým jménem Nuit a jemu pod tajným jménem, 
           které mu sdělím, až mne nakonec pozná. Neboť jsem nekonečný prostor s jeho 
           nekonečnem hvězd, vy buďte také takoví. Nesvazujte nic! Vy sami nečiňte 
           žádného rozdílu mezi jednou věcí & těmi ostatními: vždyť tudy kráčí bolest.                                                        
           22 je číslem celku. Nuit se nám představila v 21 předcházejících verších. Nesvazovat, 
           neomezovat, vše má svůj význam a své místo. Svazování, omezování v pohybu, 
           vydělování se / ego / z celku, vydělení z jednoty – tudy kráčí bolest. Žádná odlišnost 
           není dost veliká, aby ji bylo potřeba zdůrazňovat.                                                                            
            
23./23 Ale kdokoli v tom vyniká, necht je hlavou všech! 
           Ten, kdo nic nesvazuje, kdo se neutápí v ego samotě – je hlavou všech, je vůdcem, má    
           vědění a převahu nad ostatními. Vědění = vědomí. Kdo je sjednocen sám se sebou. 
 
24./24 Já jsem Nuit, a mé slovo je šest a padesát.   
           6. karta – Milenci / Bratři / - Zain – spojování. 
           50 – Nun – Smrt = vlnění, voda, logická změna, alternativní cesta, spojení se 7. 7 se 
           pojí s 8. 7x8=56   5+6=11/ číslo magické expanze /    7x7=49    dokončení cyklu/ i 22/ 

50 začátek cyklu 
6 – Vau – hřebík – Velekněz / nejvyšší zasvětitel/ , stloukání něčeho s něčím, násilí. 
6 : 50 = 0,12   rozdělení kruhu na 12 archetypů      2 = nádech,výdech, spojené 
s lidským vědomím 

 
25./25 Dělte, sčítejte, násobte a porozumíte. 

Vztahuje se k předešlému verši. 24 + 25 = 49     7   číslo stvoření a existence 
Bez Daatu má Zauir Anpin 7 sefirot, s Daatem jich má 8  7 x 8 = 56 

 
26./26 Poté praví prorok a otrok oné překrásné: Kdo jsem já a jaké bude znamení? 
           Tehdy mu odvětila, sklánějíc se a kladouc laskavé ruce na černou zem, tancující 
            nebeský plamen, všetečný, všepronikající, & svým pružným tělem vzepjatým 
            k lásce a svými hebkými chodidly, které neubližují květinkám: Ty víš! A 
            znamením budiž má extáze, vědomí setrvalosti existence, všudypřítomnost mého 
            těla. 

Evokační text. Rozhovor Crowleyho s bohyní Nuit. Útočí na hluboké vrstvy 
nevědomí.  
Spojeno s obrazem noční / černé / krajiny s řekou v popředí. Temnotu prosvětlují 
hořící ohně, kterých přibývá až hoří  a září celá krajina. Oheň přírodu neničí, jen ji 
prozařuje. Příjemný pocit. Skřidla 1.1.2003, asi 5 hodin ráno, po šamanském rituálu 

           a silvestrovském křepčení. 26 = 2+6  = 8 / numerologie /. 8 je ženská, ale spojena             
s bojem. Číslo Chaosu, nekonečna. 
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27./27 Poté odpověděl kněz & pravil ke Královně vesmíru, líbaje její rozkošné obočí a 
           slzu její zory a koupaje své tělo v sladce vonícím parfému potu: O Nuit, věčná 
           nebes, nechť je tomu vždy takto: aby o tobě lidé nemluvili jako o jediné, nýbrž 
           jako o žádné: a nedovol jim vůbec, by o tobě mluvili, vždyt jsi věčná. 

Pokračuje dialog a evokační text. Kabalistická 1 a 0. Nuit není Jedna, je žádná je Nic. 
A nelze o ní mluvit, protože zjevené Nic přestává být Ničím a stává se Něčím. 

 
28./28 Žádná, vydechlo to světlo, jemná & snová, z hvězd, i dvě. 

Nuit se projevuje přes Hadita, což je světlo. Tma je světlem prostoru. Rovnice 0 = 2. 
2 se zrodilo z 0. Nuit je 0 i 2. Je Nic i Vše. 
 

29./29 Neboť jsem v zájmu lásky rozdělena, kvůli naději na spojení.                                 
Hadit = 29 je prostředníkem při spojování rozděleného a skrze něj se bude projevovat 
láska. Jenom to, co je rozděleno se může spojit, aneb podstatou lásky je spojování 
rozděleného. Cesta z jednoho bodu do druhého je láska, pohyb je láska, změna je 
láska. Láska je pohyb od já k ty. Změna je život, změna je pilířem stability. 
29 = 2+9 = 11 expanze 
Spojení = návrat do původní jednoty, smrt individuality, smrt mnohosti. Smrt toho co 
je oddělené. 

 
30./30 Toto je stvoření světa, protože bolest z rozdělení není ničím a radost ze smrti 
            vším. 

Verše 27. – 30. patří k sobě a nejde je vykládat odděleně. 
Člověk pojedl ze stromu poznání dobrého a zlého, ztratil vědomí jednoty, oddělil se od 
jednoty, vydal se na cestu. 
Radost ze smrti – návrat do původního stavu jednoty, souběžně může jít  o smrt ega. 

 
 

31./31 O to bláznivé lidstvo a jeho bědy se vůbec nestarej! Citu mají málo: a to, co je, je 
           vyváženo žalostnými radostmi: vy však jste mými vyvolenými. 

Lidi, kteří chtějí bědovat, stále jsou s něčím nespokojeni, vidí chyby jen na druhých, 
ty nech bědovat. Věnuj se svému rozvoji, a kdo se bude chtít přidat, tak se přidá. 
Nikoho do ničeho nenuť, na nikoho se nepoutej. 
Cit = touha. Lidé jsou málo vnímaví – jde o hloubku pocitů, prožívání. Tím, že jsou 
lidé odděleni od jednoty, čili jsou individualitami, ztratili nejen náhled na celek, ale též 
prožívání celku. Žalostné radosti na zemi jsou v protikladu k radosti ze smrti, která je 
vším – radostí z celistvosti. Vyvoleni jsou ti, kteří jsou schopni vnímat radost ze smrti. 
Tajné číslo Knihy zákona je 31 – je to AL. Lamed – bodec na pohánění dobytka, Alef 
– pluh. Alef – blázen – bláznivé lidstvo, které je třeba pohánět jak dobytek? Pohánět 
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lidstvo může jen ten, kdo je sám v harmonii, rovnováze. 
 
32./32 Povolte mému prorokovi! podstupte ordálie mého poznání! hledejte jen mne! 
           Potom vás radosti mé lásky osvobodí ode vší bolesti. Je to tak: přísahám na to při 
           klenbě svého těla: při svém posvátném srdci a jazyku: při všem co mohu darovat, 
           při všem, po čem toužím od vás všech. 

Nechejte se vést mým prorokem, podstupte zkoušky – zakoušejte, prožívejte, 
prociťujte. Snažte se mě najít, vše, co děláte, dělejte soustředěně, hledejte souvislosti! 
Potom váš život bude radost, tak se projevuje moje láska k vám. Stav jednoty – vše 
souvisí se vším. Jenom vědět jak, co s čím! 
Dále evokační text. Posvátné srdce a jazyk, střed těla a střed úst. Dostat se do středu, 
dostat se do harmonie, rovnováhy. 

 
33./33 Poté kněz upadl do hlubokého transu nebo mdlob & pravil ke Královně nebes: 
           předepiš nám ordálie: napiš nám rituály: napiš nám zákon!                                                     

Upadl do stavu extáze, byl ve spojení s Nuit. 
Ordálie – svátky, způsoby, přístup k posvátnému. Rituály – obřadné chování, jehož 
pomocí má člověk poznat nepoznatelné.  

 
34./34 Ona však řekla: ordálie nepředepisuji: rituály budou napůl zjevné a napůl 
           skryté: Zákon je pro všechny. 

Člověk je zkoušen životem. Není to třeba předepisovat, přijde to samo. Každý má svůj 
jasný úkol, a jsou jiné úkoly, k jejichž pochopení je třeba dospět. Všichni mají stejné 
možnosti, stejná pravidla, přesto jsou vyvoleni jen někteří.  
Nepřipusť si obvyklé lidské starosti, chceš-li být vyvolený=vědět něco víc. 

 
35./35 To, co píšeš, je trojitou  knihou Zákona. 

Je to vyjádření zákona ze tří různých pohledů, postojů? 
 
36./36 Můj písař Ankh-af-na-khonsu, kněz princů, ať nezmění ani písmenko v této  
           knize: by však nebylo pošetilostí, ať ji komentuje moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita. 

Pokud by A.C. něco změnil, mohlo by to dostat jiný význam. Lidé by si to jinak 
vyložili. 
Ra – Reš-slunce-aktivita-muž 
Khu – Nuit-pasivní-ženské 
Hoor – dítě-spojuje muže a ženu. Vyjadřuje vztahy mezi Nuit a Haditem, čili vztahy 
v Universu. 
 

37./37 Rovněž mantry a zaříkávání: obeah a wanga: dílo hole a dílo meče: to se má učit 
           a  vyučovat. 
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Obeah – Ob –pasivní, prvotní ženská síla. Symbol hada – základní síla života a touha 
po svébytnosti( had v ráji, had=hůl ). 
Wanga –Wand= hůl, meč – magická síla aktivní( meč = Zain ).Jedna navazuje na 
druhou.  
Wanga=zlé kouzlo, kletba, ve starém Aeonu ženské=zlé,černé. 
Wanga=61, Obeah=61, Ain-prázdnota=61. 
Mantry a zaříkávání vyvolávají určité rozpoložení mysli. Slovo tvoří to co říká. 
Dílo hole a dílo meče= aktivní přistupování k životu, znalosti uplatňovat v praktickém 
životě. Není nad osobní zkušenost. 
Hůl=vůle, meč=rozum. Oheň, vzduch. 

 
38./38 Musí vyučovat: může však způsobit, že ordálie budou těžké. 

Je třeba Knihu zákona uvést v život. Zpřístupnit ji co nejvíce lidem. Úkol A.C. Úkol se 
mu nemusí zdařit. 

 
39./39 Slovo zákona je Thelema.                                                                                                      

Zákon se řídí vůlí.  
Vůle=hůl=had=ženská energie. 
Vůle = Thelema = 9+5+30+40+1=93           Agape=láska=93          3x31=93 
Strach – Geburah – původce strachu=93 

 
40./40 Kdo nám říká thelemité, nepočíná si špatně, pokud se jen na toto slovo podívá   
           zblízka. Neboť jsou v něm tři stupně, Poustevník, a Milenec, a člověk Země.  
           Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. 
           Pro toto vývojové období mají zákon a vůle něco společného. Zákon, vůli, nám přináší  
           Nuit. 
           Th – Země – 400 ( 40. verš), Lamed – 30, Jod – 10,  30+10=40 ,  440   Lamed- spojni- 
           ce nebe a země. 
           440 = povýšená krev   DM = 44( dam, Adamah, Babalon) 
           Spasení – Mem – Viselec – 40 – sebeposvěcení, láska – Venuše – 4 
           Thelemité jsou lidé vůle, tj. ti, kdo pracují s vůlí a neomezují svou vůli.  
           Tři stupně reprezentují celek vůle, a tím, že člověk dělá svoji vůli tím naplňuje Zákon 
           ( pravidlo, jímž se řídí Universum). 
           Zákon je Císař, a ten vládne především na zemi, všem lidem – a zákon je pro všechny. 
           Trojčlenný vztah: Poustevník – já 
                                        Milenec      - já-ty 
                                        člověk Země-ty,          já, nejá, vztah mezi. 
           A.C.a) člověk Země-stoupenec, ten, kdo ještě nic neví. Ten kdo jedná, vnější projev  
           vůle. Obyčejný člověk pracuje sám pro sebe. 
                   b) Milenec dává svůj život do práce mezi lidmi. Milenec, ten kdo ustanovuje  
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           vztah, ten nechává vůli projevit, uvádí vůli v pohyb. 
                   c) Poustevník jde sám a mezi lidi dává jen své světlo. Setrvává uvnitř země – na- 
           šel svou vůli. Poustevník dává mezi lid své světlo(vědomosti). 
           Milenec předává lidem  Země světlo (vědomosti) Poustevníka. Milenec sprostřed- 
           kovává styk Poustevníka a člověka Země, je spojnicí. 
           Člověk si může vybrat, jakým způsobem svou vůli projeví – ať je cele zákon. 
 
41./41 Slovo hříchu je omezení. Ó muži! Neodmítej svoji manželku, jestliže je svolná. Ó  
           milenče, jestliže je to tvá vůle, odluč se! Není jiného pouta, které by mohlo spojit  
           rozdělené, než láska: vše ostatní je prokletí. Prokletí! Budiž to zatraceno na aeo- 
           ny! Peklo. 
           Vůle nesmí být ničín omezována. Hřích=porušení nebo nedodržení zákona. Nedržení  
           se Pravé vůle. Neodmítej možnost, kterou máš, nedrž se toho nač sis zvykl, jestliže  
           můžeš odejít. Jenom pokud chceš skutečně má cenu něco konat. 
           Sexualita=vzájemné přitahování opačných polarit. Vůle i láska mají sexuální povahu. 
           Musí se projevit navenek, musí vytrysknout. Sexuální povaha=něco má dva póly, jež  
           je třeba spojit, má-li vzniknout vyšší kvalita. Láska= navázání vztahu se životem,  
           umění přijmout život. Vnitřní vůle se spojí s Universem jedinným způsobem-láskou. 
           Nelze cítit lásku bez konání pravé vůle. Vloží-li člověk jedno, pocítí druhé. Ustanove- 
           ní vztahu já a ty. Člověk hledá to, co mu chybí. Projikování anima, animy na svého  
           partnera. 
           Kain  -  Abel. 
           První dítě ustanovuje matku. Kain-jedinný prvorozený, první zasvěcenec v mystériích  
           krve. Lidská krev je nositelem vědomí. Individuální vědomí se spojuje s původní jed- 
           notou. Židé se vydali napospas démonům(obětování zvířecí krve). Abel uzavřel svou 
           krev ve svém srdci, krev se nemůže smísit v poháru Babalon. Klaní se falešné luně. Ži- 
           dé stále více uzavírají svou krev, propadání se do mnohosti, ztrácí kontakt s jednotou. 
           666-číslo Kainovo, číslo Bestie, lidskosti i zla. Set- zlo, ti, co jsou vyvrženi, jsou i za- 
           svěceni. ABL=33 – žal, BAAL=mnohost, Pán much, HBL=Abel=37   Isak-nejvyšší  
           božský dech.     Hé – skryté i zjevné působení, vše v pohybu, původce všeho v pohy- 
           bu.     Chet – 7 – jednota sama, prvočíslo    37x3=111    3+7=10 
 
42./42 Stav mnohosti ať je spoután a mějte jej v ohavnosti. A tak se vším co se tě týká:                     
           ty nemáš jiného práva, než konat svoji vůli. 
           Cokoliv člověk koná pro někoho jiného než pro Nuit, je konáno bez lásky. Najít   
           svoji podstatu. Kým jsem, k čemu jsem předurčen. Něco se sebou dělat, aby člověk  
           odhalil svou podstatu, svou Pravou Vůli. Ve stavu mnohosti vůle neexistuje. Je třeba  
           roztříštěnost spoutat, stát se nápravou kola. Jednat v souladu s vnitřní vůlí. 
 
43./43 To dělej a nikdo nemá říkat ne. 
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            Pokud bude člověk v harmonii se silami Universa, povedou jej kupředu. Bude však  
            Narážet na protesty svého okolí, jemuž se nebude líbit, že se vymyká průměru. Celé  
            Universum „funguje“ dle zákona o lásce a vůli. 
 
44./44 Neboť ryzí vůle, nezkalená úmyslem, osvobozená od chtivosti výsledku, je kaž- 
           dým způsobem dokonalá. 
           Být tady a teď, nemyslet na výsledek. Když myslím na to, co právě dělám, ať to do- 
           padne jakkoliv, tak je to dobře. Není důležité, aby to k něčemu bylo. Úmysl, chtivost a  
           výsledek jsou produkty iluze o existenci( tzv. ego). Spojitost s mít, vlastnit. Jakákoliv 
           podoba chtění, nutí člověka omezovat vůli tím, že chce něco jiného než má, čili nežije  
           s láskou, nepřijímá život, odmítá některé jeho aspekty, chce jiné. Vnitřní vůle je v har- 
           monii s universálními silami-je dokonalá. 
           DM – 44 – krev. Uzavření krve, propadnutí se do vleku duality(ego), propad do mate- 
           riálních tužeb a uctívání zlatého telete. Abel –Baal. 
 
45./45 Dokonalost a dokonalost je jednou dokonalostí a nikoliv dvěma: ne, není žádné! 
           Ryzí vůle je vždy dokonalá, je v souladu se vším. V okamžiku, kdy má člověk  vyko- 
           náno něco dobře, tak je jedno jakým způsobem je to dobře. Důležité je, že je člověk v  
           pohybu. Změna je stabilita. Schopnost přizpůsobení. 
           -1+1=0     0=2        2=vědomí         0=nevědomí – vnímá to vcelku 
 
46./46 Nic je tajným klíčem tohoto zákona. Židé tomu říkají šedesát jedna: já to nazý- 
           vám osm, osmdesát, čtyřista & osmnáct. 
           Nic=0=vše      nic=61=AJN(jeden ze závojů negativna)    AJIN=Ďábel=130 
           Tajný klíč – skrytá cesta k pochopení. Skrytá cesta k pochopení AL vede skrze schop- 
           nost uvědomění propojenosti všeho. Mohu pocítit, že jsem součástí všeho, propojení 
           je klíč. 
           Ďábel – stvořování pravým a levým okem, hledání protikladů proti sobě, vytváření  
           jednoty, spojování toho, co je oddělené. 2 oči – prostorové vidění. 
           8+80+400+18=506=50+6      otočením 506 – 605 + židovská půlka 61=666 
           Sjednocení bodu a prostoru – sjednocení protikladů. 666 je známé z Apokalypsy sva- 
           tého Jana. Jan viděl tento symbol jako znamení destrukce jemu známého světa – od- 
           děloval protiklady od sebe, jeho pozice byla lidská. Pohled já – dobro, protiklad – zlo. 
           Člověk – 666 – se podobá původním tvořivým silám, nechce být jen poslušnou oveč- 
           kou. Člověk má v sobě protiklady odděleny a má je teprve spojovat. Člověk se podobá 
           stvořitelským silám, ty jsou taky dvě, a je-li jich tvořivým způsobem využito, vzniká  
           nová forma vědomí – pochopení, uchopení, poznání. 
           6 : 50=0.12     0=Nuit    tečka=Hadit   1=Ra-Hoor-Khuit    2=lidské vědomí 
           Verš 24/ Mé slovo je 6+50 
           6x50=300 (ŠIN)   61=bod   506=prostor(Nuit) 
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           Pohlcení bodu prostorem, zmizí vše, co je odděleno, navrátí se krev do poháru Baba- 
           lon 
 
47./47 Jenže oni mají jen polovinu: svým uměním sjednocuj, a tak vše zmizí. 
           Oni=všichni, kdo nepoznali Nuit. Svým uměním, svými činy, vše sjednocuj, jednej  
           podle pokynů 41.-44. verše. Tak vše zmizí-bude dosaženo jednoty pro všechno a pro 
           všechny. Bod bude pohlcen prostorem a prostor bodem tak, že dojde ke vzniku jiné  
           kvality – jde o sexuální spojení. Jde o prolnutí těchto kvalit, nikoliv o vzájemnou de- 
           strukci. NOVÁ FORMA VĚDOMÍ. 
 
48./48 Můj prorok je blázen s tím jeho člověk, člověk, člověk: cožpak nejsou Vůl a nic 
           podle této Knihy? 
           Blázen=0-neodděluje od sebe obě síly, nerozlišuje je, spojuje je k sobě. Kdo je rozště- 
           puje, chová se k nim netvořivým způsobem. 
           Člověk, člověk,člověk=111 x 6= 666 
           Úkol proroka= 0-převedení  1-člověka na 0. 
           Blázen symbolizuje jak 1 tak 0. Blázen   - karta číslo 0. Alef – číselná hodnota 1. 
           Člověk, který se vydává na cestu za poznáním = 1 = Alef(Parsifal). 
           Člověk, který došel poznání, pochopení, spojení dvou protikladných sil = 0. 
 
49./49 Zrušeny jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení. Ra-                                    
Hoor-Khuit zaujal své místo na východě za Rovnodennosti bohů: a Asar a Isa, kteří 
jsou rovněž jedno, nechť jsou spolu. Oni však nepřicházejí ode mne. Asar budiž       
uctivatel, Isa trpící: Hoor ve svém tajném jméně a slávě je pánem zasvěcení. 
              49=7x7…….. dokončení cyklu 
Mění se doba, co platilo dřív již platit nebude. Dříve platilo, že člověk posvěcuje své dílo, 
nyní dílo posvěcuje člověka. Člověk bude hodnocen podle toho co vykoná. 
Asar a Isa….rodiče Hoora…doba dítěte…dítě rodiče spojuje, sjednocuje…protiklady jsou 
usmiřovány a tendence-lepší, horší- mizí.  
 
50./50 Musí být řečeno slovo o úkolu hirofanta. Hle! jsou tři ordálie v jedné a ta musí 
být podána třemi způsoby. Hrubý musí projít ohněm: jemný nechť je zkoušen 
v intelektu a vznešení vyvolení v tom nejvyšším. Tak dostaneme hvězdu & hvězdu, 
systém & systém: nedovolte, aby se příliš dobře znali! 
Každý člověk se během života setká se situacemi, které odpovídají jeho charakteru. Tyto 
situace, zkoušky, lze rozdělit do tří skupin. Vše se dělí v trojčlennost, muž-žena-dítě. Minulý 
Aeon dítě nebylo. Dříve: chudí-bohatí, muž-žena, šlechta-poddaní, těch, co bylo méně vládli. 
Nyní se včlenuje dítě – může sjednocovat dva naprosto protikladné prvky. 
Zasvěcování=získávání zkušeností. 
Hierofant – Ra-Hoor-Khuit řídí kroky každého člověka tak, aby došel nějakého pokroku. 
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Zdůraznění trojčlenky: 1) Hrubí – ti, kdo pracují ( práce je modlitba mužů), jsou zkoušeni  
                                          bolestí a potížemi hmotnými, lidé neintelektuální-skupina těla- 
                                          lidé země. Zkoušky ohněm-zkoušky vůle-schopnost něco překonat, 
                                          musí něco překonat.. Musí s něčím bojovat. Bolest-nemoc-být spá- 
                                          leno-prožít bolest. 
                                      2) Jemní – ti, kteří se již očistili, mají duševně pracovat, ti, kteří se  
                                           setkávají s problémy, o kterých se přemýšlí. Skupina mysli – Mi- 
                                           lenci. Pat ří sem všechno, co je spojeno se vztahy. Sociální stát –  
                                           budou se starat o ty hrubé. 
                                       3) Vznešení  vyvolení – ti, kteří budou zpracovávat skutečnosti nej- 
                                            vyšší. Prošli již ohněm i duševně pracovali. Skupina ducha – Pou- 
                                            stevníci. 
Každému je dáno kam patří a podle toho se bude vyvíjet. Každý máme svou dráhu, jedna 
skupina druhé nerozumí. Neobětovávat se! 
 
51./51 Do jediného paláce vedou čtyři brány: podlaha tohoto paláce je ze stříbra a zlata: 
je tam lapis lazuli a jaspis: a všechny vzácné vůně: jasmín a růže, a emblemata smrti. 
Do těch čtyř bran nechť vstoupí postupně nebo najednou: nech jej stát na půdě onoho 
paláce. Nebude po něm veta? Amn. Nuže! bojovníku což má tvůj sluha padnout? Jsou 
však prostředky a prostředky. Buďte proto spanilí: všichni se odívejte do jemných 
rouch: jezte bohaté pokrmy a pijte sladká vína i vína, která pění! Také se syťte dle 
libosti a vůle láskou tak jak vy chcete, kdy, kde a s kým chcete! Ale vždy ke mně. 
Každý má jiné možnosti, nic není lepší.. Jeden palác-jeden cíl, kam má člověk dojít. 
4 brány – 4 L: láska, světlo,život, svoboda 
Blázen je Rovnováhou – supice. 
Lapis lazuli – Nuit – má azurovou barvu. 
Jaspis – Hadit – zlatá barva. 
Vzácné vůně – formy extáze. 
Jasmín a růže – symboly svátosti. 
Emblemata smrti – spojení bytí a nebytí, smrt – přerod, rovnováha života a smrti.  
Každý má využít všechny 4 cesty, je důležité, aby se člověk připravil. Je jedno jak kdo dojde 
cíle. Nuit doporučuje, aby kandidát na dosažení Paláce, především dělal vše pořádně, ať je to 
cokoli. Má si dělat dobře, má mít radost ze života, nemá se nikomu zodpovídat, má jednat jen 
za sebe. Výzva k radosti ze života. 
 
52./52 Nebude-li to správně: jestli zaměníte světové strany říkaje: jsou jedno: nebo 
říkaje, je jich mnoho: nebude- li mně rituál vždy zasvěcen: pak očekávejte strašlivé 
rozsudky Ra Hoor Khuita! 
Jestli člověk neodhadne situaci, co je a co není důležité, přijde zkouška. Ve světě protikladů 
vládne Ra-Hoor-Khuit. Je to bůh války. Jeho vláda symbolizuje rozpory, nejistotu. Člověk 
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spadne zpět do místa bojů a protikladů. 
 
53./53 Toto znovustvoří svět, malý svět mé sestry, mého srdce & mého jazyku, již 
posílám tento polibek. A ó, písaři a proroku, ačkoliv budeš z princů, tobě to zmírněno 
nebude, ani nebudeš zproštěn slibu. Extáze však budiž tvá i radost země: vždy ke mně! 
Ke mně! 
Toto znovustvoří svět – je li něco znovustvořeno, je to vždy stvořeno jinak.  
Sestra Nuit – Hathor – bohyně denní oblohy. Denní obloha = noc+slunce. Prolne se Nuit a 
Hadit. Projevená Hathor může mluvit za neprojevenou Nuit a mohou mít i společné pocity. 
Hathor je Nuitiným životním projevem, a tvoří ji slovem. Má-li se Nuit projevit jako Hathor, 
musí někteří lidé projít posvěcením skrze lásku s vůli. Musí vstoupit do paláce, tam 
nepadnout a nechat prolnout své vědomí s Nuit. Všem je měřeno stejně, nikdo nemá vyjímku. 
Extáze je inspirací od Nuit, neboť umožňuje vymanit se z hranic osobního, omezujícího 
vědomí. Ke mně – magický příkaz pro uctívání jednoty. 
 
54./54 Nepozměn tvar ani jedinného písmene: neboť hle! ani ty, ó proroku, nepronikneš 
všechna mystéria v nich ukrytá. 
Technická poznámka/ verš 36 – zdůraznění, upozornění, důležitost slov/. 
 
55./55 Chlapec tvé krve, on je uzří! 
Chlapec=Horus nositel vědomí- duše, krev. Duchovní dítě. Dívka by vědomí jen přenášela, 
clapec je projevuje. Může to být taky chlapec, který se narodí a mystéria pronikne, stejně tak 
může být probuzeným vědomím kteréhokoliv mága. 
 
56./56 Neočekávejte ho ani z východu, ani ze západu: neboť z neočekávaného domu 
přichází toto dítě. Aum! Všechna slova jsou posvátná a všichni proroci pravdiví: ledaže 
by rozuměli jen pramálo: vyřeš první polovinu rovnice, tu druhou ponech nedotčenou. 
Ty však zříš vše v jasu světla a něco, ačkoliv ne všechno, v temnotách. 
Každý má svou pravdu, každé hodnocení je subjektivní. Binah je velká matka, rozumí všem 
svým dětem. Sděluj svou pravdu, je třeba sdělit ostatním, co člověk považuje za důležité. Co 
má být utajeno, utajeno bude. Člověk nemůže uchopit vše, co by chtěl. Nelze vnést do všeho 
světlo. Jenom temnota je tvořivá. Mystická pravda, vnitřní zření zůstává skryto v temnotě. 
Intelektuálně pojatá pravda ve světle. 
5+6=11… v temnotách si nechávat ležet inspiraci. 
 
57./57 Vzývej mne pod mými hvězdami! láska je zákon, láska pod vůlí. Ať si ani Blázni 
nepletou lásku. Neboť je láska a láska. Zde jest holubicí a tam jest hadem. Zvolte si 
dobře! On, můj prorok, si vybral, znaje zákon pevnosti a velké mystérium Domu 
Božího. 
Všechny ty staré litery z mé Knihy jsou správné: ale - není Hvězda. To je také 
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tajemství: můj prorok to zjeví moudrým.  
Evokační text.  
Láska je to, co ze dvou tvoří jednoho. Osud neexistuje. To co se děje, se děje proto, aby to 
povzbuzovalo naši vůli. Vůle naplňuje člověka pomocí lásky.  
Blázen – ten, kdo má v sobě jednotu, musí rozeznat, kdy láska jednotu tvoří, a kdy ji rozbíjí. 
Had – přináší stvoření, zhmotnění – rozděluje. Had=Babalon, přijetí, užívání si života – Tet – 
Síla. 
Holubice – tam, kde je uctíváno to nadzemské, čistá, neposkvrněná, nedostupná – 
Velekněžka. 
Láska je zákon, láska k životu. 
Celý svět se v původních základech bortí – Padající věž. Pohyb principů. Souvisí to se 
znovuobjevením ženského principu a jeho zrovnoprávněním s principem mužským.  
I každý svět každého jednotlivce prochází jakousi bouří. 
 
58./58 Na Zemi sesílám nepředstavitelné radosti: a ještě za vašeho života jistotu o smrti, 
nikoliv víru: nevýslovný mír, klid, extázi: aniž bych cokoliv požadovala jako oběť. 
Tam, kde je jen víra, chybí osobní kontakt, přesvědčení se. 
Nevýslovný mír – mimo hmotu, mimo náš svět. 
Klid je opakem pohybu. 4. – 5. sefirota. Pohyb souvisí s hmotou. Je – li někde klid, je to 
mimo stvořený svět( 1. – 3. sef.). 
Skrze Nuit přicházejí na Zemi, do našeho světa, možnosti, které zde dříve nebyly. Tvořit lze 
jen v dualitě.  
Pomocí extáze může člověk proniknout k bohyni Nuit. 
 
59./59 Mé kadidlo je z vonných dřev & pryskyřic: není v něm žádné krve: neboť mým 
vlasem jsou stromy Věčnosti. 
Všechno k sobě patří, vše je prorostlé se vším.  
Krev – nositelka individuálního vědomí – obětuje se bohyni Babalon.    
Nuit je nevědomí, pryskyřice – krev rostlin, dřeva, které nemají vědomí – oběť pro Nuit. 
Nuit je jako strom, to co obsahuje možnosti – ji patří dřevo a pryskyřice. Je formou. 
Obětováním formy dojde ke změně, k posunu. 
 
60./60 Mým číslem je 11, jakož všechna čísla těch, kteří patří k nám. Pěticípá hvězda 
s kruhem uprostřed & ten kruh je rudý. Pro slepé je má barva černá, ale modrá & zlatá 
je zřena vidoucími. Rovněž mám tajnou slávu pro ty, kdož mě milují. 
11 je číslem Aeonu, Nuit. 11=5+6 / Hé+Vau=dcera+syn/ 
Hé – Nuit – se sklání – 5 je jejím číslem( stéla ). 
Rudý kruh – symbol plodnosti – červená – ženská barva. Kruh – had – Samek – 60 – 
Alchymie. 
Vše je ženské, Nuit je součástí všeho. 
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Noční obloha, ozářená hvězdami, je modrá a zlatá. Pro nevidoucí je černá. Ti, kteří jsou 
schopni postřehnout všechny možnosti, které Nuit nabízí, vidí modrou a zlatou. 
Tajná sláva – Hod – poznání, komunikace – Merkur=Thoth=vědomí. 
Sláva – svatost – oslavování. 
Oslavený stav – osvícení. 
Slavnost – náboženský obřad, něco slavit značí velebit božstva a zároven býti poctěn jejich 
milostí. 
Oslava – vynášení, velebení. 
Tajná sláva – člověk přijde na něco, co pro druhé nemá význam nebo je nesdělitelné, 
nepochopitelné pro druhé. Mohou věřit, ale nerozumí, neprožili. 
Khabs = 11 – děloha – může se vyvíjet dítě 
              11 x 38 = 418     Chet – stéla zjevení 
 
 
61./61 Leč milovat mne je lepší než všechno ostatní: jestliže pro mne budeš zakrátko 
pod nočními hvězdami spalovat kadidlo, invokovat mne s čistým srdcem, v němž bude 
hadí plamen, pak přijď na chvíli spočinout na mých ňadrech. Za jediný polibek budeš 
potom ochoten  dát vše: ale každý, kdo by dal byť jen smítko prachu, ztratí vše ještě 
v tu chvíli. Budete shromažďovat statky a svážet ženy a koření: budete nosit 
drahocenné klenoty: národy pozemské předčíte leskem & pýchou: ale vždy v lásce ke 
mně, a tak se připojíte k mé radosti. Naléhavě vás žádám, abyste přede mne 
předstupovali v prostém rouchu a ozdobeni drahocenou čelenkou. Miluji vás!  Toužím 
po vás! Bledé nebo růžolící, zahalené nebo chlípné, já, která jsem veškerým potěšením a 
purpurem a zpitostí v nejniternějším smyslu, já si vás žádám. Nasaďte si křídla a 
probuďte v sobě svinutou slávu: přijďte ke mně. 
Evokační text. 
Návod na spojení se s Nuit. 
Smítko prachu = zrnko na poušti Abbysu. Odevzdáním ega člověk ztrácí vše, ale i vše 
získává ( v jiném významu ). Je to posun. Člověk má žít naplno, bohatým životem ( bohatým 
na zážitky, události, zkušenosti ). Vše s pomyšlením na Nuit. Otevřený život=život naplno! 
Výzva! Cíl je vzdálený. Buďto přijde nebo nepřijde 
           61 – AJN=0=Nic 
Čelenka – symbol kruhu – čili Nuit – čelo je blízko hvězdám. 
Purpur – barva lila – spojení s Daath. Tam vzniká čas, čas je kalas. Svinutá sláva – had 
vědomí – jiné vědomí než ego. Kundalini energie. 
 
62./62 Při všech mých setkáních s vámi bude kněžka volat – a její oči budou hořet 
touhou a v mém tajném chrámu bude před vámi stát nahá a roztoužená – Ke mně! Ke 
mně! vzývajíc svým milostným zpěvem plamen v srdcích všech. 
6+2=8   verš č. 8) Khabs je v Khu, nikoliv Khu v Khabs. 



 17

8, 88, 418       kalas 
Vyjádření ženských sil. Chrámové kněžky byly chráněné. Pohlavní styk – mužské vědomí se 
rozpouští – Tet=Chtíč. 
Tajný chrám – tělo ženy, jehož prostřednictvím je možné dosáhnout rozpuštění vědomí.  
Tajné vědění – dosažené pouze zkušeností.  
Kněžka – Nuit je na pozemské úrovni zastoupena ženou. 
Touha po nejvyšším vědění, poznání, vědomí. 
Kněžka dovoluje muži, aby stykem s jejím tělem v ní probudil její sílu. Uctívač se v kněžce 
rozplývá a Nuit se projeví skrze uctívače. 
Poměr mezi principem mužským a ženským. Nositelkou energie je žena. 
 
63./63 Zpívejte mi strhující milostnou píseň! Vykuřujte pro mne kadidlem! Noste mi 
klenoty! Napijte se na mne, neboť vás miluji! Miluji vás! 
Vybídnutí k extázi. Forma komunikace s Nuit. Nemáme se čeho bát. Buďte svobodni. 
5 různých činností – 5 smyslů  
Zpěv – zvuk                        sluch 
Vykuřování – vůně             čich  
Klenoty – to, co je vidět     zrak 
Nápoj – chuť                       chutˇ 
Milování – hmatový vjem  hmat 
Opojení smyslů. Víno, ženy, zpěv. 
 
64./64 Jsem dcera zapadajícího slunce s modrými víčky: jsem neskrývaná nádhera 
rozkošné noční oblohy.  
Pokud se člověk chce spojit s Nuit, vhodná doba k tomu je večer  při západu slunce a ještě 
lépe v noci při jasné obloze. 
 
65./65 Ke mně! Ke mně! 
Zvolání, vybídnutí k extázi. 
 
66./66 Zjevení Nuit jest u konce. 
Nuit řekla již vše. 
 
Nositelkou síly je pouze a výhradně žena. Muž probouzí spojením v ženě její sílu. Síla se 
projevuje skrze muže i ženu jakožto dvojici. 
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 1./67 Nu!úkryt Haditův.             
Nu je všude, je neprojevená, je absolutní možností. Projevuje se skrze Hadita, který je 
bodem. Hadit=Hvězda- je jich mnoho, přesto je jeden (oheň-pochodně, z jednoho ohně 
mnoho pochodní). Když se nic neděje, jsou oba ukryti. Když se začne něco dít, jsou projeveni 
oba. Každý člověk je součástí vesmíru, mnoho lidí dá celek. Na základě jedné hvězdy si lze 
udělat představu o hvězdách dalších.  
Ustanoven vzájemný vztah. Nuit – celek, je úkrytem Hadita. V celku je něco 
obsaženo(Hadit). 
 
 2./68 Jen blíž! vy všichni poznejte tajemství, které ještě nebylo zjeveno. Já Hadit, jsem 
doplňkem Nu, mé nevěsty. Já nejsem rozprostřen a Khabs je jméno mého dómu. 
Nuit je všude, nemusí se pohybovat. Hadit je aktivní pohyb, božská jiskra(Hvězda) – ne Bůh 
sám.  
Jen blíž!vy všichni a poznejte tajemství – nebojte se objevovat, prožívat nové zkušenosti. 
V osobní zkušenosti je jistota. Khabs- staroegyptsky hvězda (88). 
Až padne Věž( 80), může vyjet Vůz( 8)  a člověk v sobě objeví Khabs( 88)-Hvězdu. 
Až jsou rozbourány zdi, které vězní duši( Věž=ego), a člověk má cíl, vydá se přes překážky 
najít božskou jiskru ( Hadita) uvnitř sebe. 
 
3./69 Ve sféře jsem všude středem, kdežto ona obvod, není nikde k nalezení. 
Khabs- hvězda, je příbytkem Hadita. Hadit je střed, je jeden, ale je jich mnoho. Pochodně-
jeden oheň. Hadit je oživující princip. Hadit=Hvězda=Slunce(stálice, okolo které obíhají 
planety).  
Jádrem každé bytosti je život. Hadit je podstatou lidství, je to individuální, neosobní identita. 
 
4./70 Přesto však ona bude známa & já nikdy. 
Hadit je tím, kdo poznává, a Nuit je ta , která je poznávána. On je subjektem, ona objektem 
poznání. Hadit má v sobě sílu poznávat a Nuit má v sobě sílu být poznána. Subjekt – 
Keter(Hadit) poznává, nemůže být poznáno. Poznává někoho mimo sebe, poznává tím i sám 
sebe. Bůh se na sebe chtěl podívat a svět, ve kterém jsme, je ZRCADLO. Hadit člověk 
nemůže nikdy poznat. Oko samo sebe nevidí, když se dívá. 
 
5./71 Hle! rituály starých dob jsou černé. Ty zlé budiž odvrženy, ty dobré ať tu prorok 
očistí! Potom se bude poznání ubírat správným směrem. 
Člověk by se neměl držet toho co je osvědčené, vyzkoušené, a původně má nějaký důležitý 
význam, ale časem je význam zapomenut. Co je přežité, toho by se měl člověk vzdát. Vše se 
vyvíjí a mění, je třeba měnit i rituály. Přizpůsobit je novému poznání. Ne vše staré odvrhnout, 
něco se vyvíjí. Kvásek se přidává do těsta, aby chléb nakynul. Černé rituály- sestup do nitra 
země, poznat svou duši.  
Poznání- sefira Daat(nonsefira), v ní vzniká dualita. Keter sama nemůže být poznána, protože 
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poznání je pod ní. Důležité je, aby vše bylo v pohybu. Statický Aeon (Osiris – boj 
protikladů), domluvené hodnoty, které se předávaly. Nyní je jakákoli hodnota dobrá. Střed je 
kdekoli, je dynamický. Každý člověk je představitelem vesmíru. Všichni máme stejnou 
podstatu, ale nejsme stejní. 
Horův Aeon – protiklady spolupracují. Jsou komplementární. Člověk není odpovědný žádné 
vnější autoritě, jen sám sobě. Poznání je třeba uvézt v život, v praxi. 
 
6./72 Já jsem plamen, který hoří v srdci každého muže a v jádru každé hvězdy. Já jsem 
život a dárce života, a přesto tím, že mě poznáváte, poznáváte nadto i smrt. 
Ba-Hadit(Ruah) – Božská jiskra. Vývojem si člověk uvědomí božskou jiskru. Hadit-
poznávací schopnost. Normální život člověk žije jen na půl. 
Sestup božské jiskry- křest Ježíše Krista- sestoupila na Ježíše Ba- duše. 
Smrt individuality – vzdání se svého ega. Poznání života - smysl celku, směřování Universa – 
život všech bytostí (hmotných i nehmotných). Člověk je ve spojení s celkem. 
Plamen – vědomí, vnitřní síla, Pravá Vůle, je uložena v srdci, středu každého člověka 
(individua). Plamen je pohyblivý. 
Jádro hvězdy – pricip kolektivní. Jádro je pevné. 
Stírá se rozdíl individuálního a kolektivního vědomí.  
Vnější já = lunární já = ego se vstřebá do kolektivního středu ( cvičení-zapalování pochodní 
z vatry), pokud se člověk ke středu dostane. Pokud člověk pozná svou Pravou Vůli, lunární já 
umírá nebo je umlčeno ( sen-dívka vedoucí vztekajícího se hlavonožce na volném vodítku). 
Hadit-oživující prvek, život. Tím, že člověk poznává sám sebe, objeví Hadita. Muž-virilis-
plamen-vril-magická síla. 
Lunární já je třeba umlčet, aby se mohl projevit Hadit. 
Lunární já se šíří do stran-mnohost-člověk něco chce, a když to má, chce něco dalšího. Ego 
symbolizuje mnohost.  
Duální svět, kauzalita, příčina a následek. Hadit je stvořitel i ničitel, stahuje se do sebe, 
stahuje se k Haditu kolektivnímu, destrukce iluze. Přiblížení se ke kolektivnímu Haditu-
vyvázání se z příčiny a následku, z kauzality, z kola samsáry (znovuzrozování). 
Otáčením kola dochází k projevení, manifestaci Nuit. Otáčením kola je umožněna existence 
prostoru a vzniká tím i čas. 
Kaf a Pé – ve vírech je válka. 20+80=100 Qof (ryby)  Kteis a Falos – vznikání, projevování 
se. 
Kostka má 6 stran, solární symbol. 
7./73 Já jsem mág a vymítač duchů. Já jsem nápravou kola a kostkou v kruhu. „Přijďte 
ke mně“ jsou slova pošetilá: neboť jsem to já, kdo přichází. 
Mág je pánem iluze- iluzi tvoří( iluze=realita). 
Vymítač duchů- něco ničí, zplošťuje. Vyhánění bytostí, které jsou na určité osobě navíc. 
Hadit tvoří i ničí. Obsahuje oba prvky. Souhra Hadita a Nuit má za výsledek vytváření. 
Spojení kruhu, který je dvojrozměrný (Kruh-Kolo=Nuit-Kaf=10) a kostky, která je 
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trojrozměrná( trojrozměrný tento svět, bytí, naše realita, kosmická iluze). Kostka vzniká 
otáčením kruhu. Hadit kruhem otáčí a tím se projevuje. Sám však v pohybu není. Dochází ke 
sjednocení principů. Spojením tvůrčích protikladů vzniká svět. 
Kolo se dává do pohybu, vnímáme to jako prostor a čas. 
Hadit je tím, kdo přichází, pohyblivé vědomí, je nositelem změny a láskou, láska je 
vyjádřením vztahu, čili pohybu. 
Dvojrozměrný svět=svět stínů.  
Náprava kola zastupuje třetí rozměr. Úplně uprostřed by neměl být pohyb. Pokud by se Hadit 
stáhl z reality, věci by se přestaly projevovat. 
Nuit-uhelný důl, Hadit vozíky, které vozí uhlí, Ra-Hoor-Khuit=se veze uhlí(vozík i uhlí i 
pohyb). 
Nuit- dvoudimenzionární 1) Rozprostřenost 
                                          2) Potencionalita (vše z ní může vzniknout) 
Hadit přidává pohyb, umístění. 
 
8./74 Kdo uctíval Heru-pa-kraatha, uctíval i mne, špatně, protože já jsem uctívač. 
Heru-ra-ha 1) Ra-Hoor-Khuit = Hadit 
                   2) Heru-pa-kraat = Harpokrates (Hoor-pa-kraat = Harpechart – statický) 
Ra-heru  -létá na Haditu, na slunečním disku. 
Khu  -pohyb i prostor. 
Sluneční božstvo = pohyb. 
Člověk je Haditem a předmětem uctívání je Nuit. Uctívání Nuit – naplnění možností – vrhat 
se do kde čeho. 
Harpokrates mlčí, vyjadřuje Keter za níž stojí Nuit. 
Ra-Hoor-Khuit ( Hadit) projevuje Keter  v aktivnějším.  
Při průchodu Abyssem přestává existovat ego, člověk se učí mlčet. Asimilací ega dojde 
k rozšíření prostoru pro pravé já. 
 
9./75 Pamatujte si vy všichni, že existence je ryzí radost, že všechny chmury nejsou nic 
než jakoby stíny, ty pominou & jsou pryč, ale ta jest tím, co přetrvá. 
Spojení bude provázeno pocity radosti. 
Oddělování, loučení, jiná destrukce – pocity žalu, ztráty. 
Setkání s dokonalostí přináší pocity pozitivní. 
Černé myšlenky – Nigredo( strnutí) – transformace ega. 
Žal – Isis – ztráta, rozbití, rozštěpení. 
Vtělení – ztráta jednoty, roztrhání na kousky. 
Smutek – když člověka něco opouští a on o to nechce přijít. Když se mu nedaří dosáhnout 
toho co chce. 
Eso mečů – obraz Pravé Vůle. 
2 mečů – symbolizuje její uskutečnění 
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3 mečů – začíná vůli zmnožovat – dochází k znehodnocení. Pravá Vůle je jedinná. 
Existence je rizí radost – je třeba pociťovat radost, nebo alespoň dobrou náladu. Odevzdat se 
do rukou Božích, odevzdání se osudu. 
75 – číslo Nuit. 
 
10./76 Ó proroku! nemocnou vůli máš, která ti brání naučit se to, co je tu napsáno. 
V době, kdy A.C. psal Knihu zákona, věřil v sílu utrpení a v jeho posvátnost. 
Filosofie utrpení – leštění, opečovávání ega. 
Ego – mnohost – rozpolcení – žal. Ego se brání, když mu někdo utrpení bere. Utrpení je 
k ničemu.  
Přijetí radosti jako základní teze vlastního života je jeden z nejtěžších úkolů. Zároveň je to 
přijetí Pravé Vůle. 
 
11./77 Chápu, že nenávidíš svou ruku & toto pero, ale já jsem silnější. 
70 – Ďábel -Ajin– nakopnutí, hrubé postrčení, nekultivovaná energie. 
  7 – Vůz – Zain – překonávání překážek. 
11 – expanze – rozšiřování – konfrontace se svým stínem. Velká reakce, příliš mnoho emocí 
prýští z hlubin duše. 
 
12./78 Protože dlím v tobě a tys o tom nevěděl. 
Nositel vědomí = Hadit = ten kdo ví. A.C. byl na malý okamžik zcela Haditem. Hadit se 
v něm plně manifestoval. Ego se dostalo do kouta, kde mohlo jen slepě protestovat. Což 
žádné ego nemá rádo. 
 
13./79 však proč? Protože jsi byl tím, kdo ví, a byls i mnou. 
Proč – protože. Protože předpokládá příčiny a následky. Duální či lineární vnímání světa. 
Svět rozumu. 
Poznáním mě v sobě je naplněním magické formule Hadit a Nuit. 
„Poznal ji“( v Bibli)- pochopit, spojit se s někým. 
 
14./80 Nyní budiž zahalena tato svatyně: ať světlo pohltí už lidstvo a stráví je slepotou. 
Světlo – poznání. Pokud na ně člověk není dostatečně připraven, šok z toho, že uvidí něco 
z toho co neměl, může mít závažné následky. 
Nádoba, která není dostatečně pevná, při naplnění světlem praskne, rozbije se. 
Světlo vnitřní svatyně bude oslepovat zrak Lunárního já. Konfrontace s Meduzou. 
80 – Pé  - zvrat, zlom, světlo, pád ega. 
94 – Cade a Dalet – Císařovna a Císař 
14 – Samek- Umění – nenechat nic náhodě, cílevědomé poznávání, cesta vzhůru, spojování 
protikladů, přijímat vše. Spojení protikladů se děje ve svatyni – Alchymie. Jasněnka v jeskyni 
zalité světlem nad velkým kotlem nad ohništěm. Logická změna. 
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Sluneční já nemá každý vlastní – existuje kolektivní předobraz. 
 
15./81 Neboť já jsem dokonalý jsou Nic, a bláznům jsem číslicí devět, ale pro 
spravedlivé jsem osmičkou a jedničkou v osmě, která je živoucí, neboť vskutku nižádný 
jsem.Císařovna a Král ke mně nepatří, protože je tu další tajemství. 
Nic – 61, nic je tajným klíčem, nic je suma všech možností. 
Blázni = pošetilci, neznalí. 
81 = 8 + 1 = 9  Poustevník =  osamělý, asketa.       Verš 81 = trůn. 
ÓB = 9 (alef+vau+bet) otec, svíravá síla dostředivá, síla světla(modrá), působí touha uvnitř, 
v určitých hranicích (rtuť). Hereb, svírající princip – Havran. Znaménko -. Člověk je tím, co 
mu přijde z vnějšku. 
ÓD  = 11 (alef+vau+dalet), jóna, oživující princip – holubice, aktivní odstředivá 
síla(červená), působí ze vnitř a rozpíná se do prostoru (síra). Znaménko +.  
ÓR = nemá žádné znaménko hodnoty, je neustálým cyklickým pohybem = azot mudrců, má 
bílou barvu.  
8 – Vyrovnání – Lamed = všeho tak akorát  Lamed, spojnice horního a dolního.  
1 - Mág - Bet = ten, který je nad iluzí, je sám sebou(dům). Mág je člověk žijící v obou 
světech. 
8 – Lamed – 30 je ženským doplňkem Blázna, může být impulzem Alefu – 1. 
LA = ne, nic, já nejsem    AL = 31 je klíčem zákona 
8 – Chet, nese ducha, nese Alef – 1, bojovník nese Svatý grál, nese možnosti, které jsou 
skryté v 418. 
1 drak má 8 hlav, 8. hlava = Daat, hlídají zde psi rozumu, místo přechodu. 
Císařovna a Král (Císař) vládnou nad materiálním světem. Je to skutečnost, která má hodnotu 
materiální.   
 
16./82 Já jsem Císařovna & Hierofant. Takže jedenáct, jakož i má nevěsta je 
jedenáctka. 
Císařovna - 4 a Hierofant(duchovnější)6 – úrovně magické. 4 + 6 = 10 + Alef (prvek ducha). 
Císař – vůle – dvojakost – rozděluje. 
Hierofant je tím, kdo vyvíjí nátlak – sjednocuje – Horus. 
Duch nebo Velké vědomí, které je vezeno na voze.  
Císařovna má být okořeněna duchovním prvkem (Hierofantem) Veleknězem. = NUIT = 11. 
 
17./83 Slyšte mne, vy vzdychající lidé! 
           Hoře bolesti a lítost 
           zbývá mrtvým a umírajícím, 
           lidu, který mne ještě nezná. 
Mrtvi, ti co nepoznali Hadita, nepoznali cestu do svého nitra, neví nic o své Pravé Vůli. Ti co 
nejsou Haditem, jsou jen stíny, nemají žádnou hodnotu. Je třeba vzdát se iluze Žalu. Kdo to 
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neučiní, stane se mrtvým, nebude žít. Poznání je pohyb, spojení čili láska. 
Poznání se děje skrze Hadita, on je poznávací smysl. Poznání Hadita = uvědomění si tohoto 
poznávacího smyslu v sobě (poznal ji). Pak je poznávána Nuit. 
Nicota má tři formy   1) negativita – popírání 
                                   2) individualita 
                                   3) skutek. 
Tři závoje negativna  1) ajn – nicota 
                                   2) ajn sof – nekonečno 
                                   3) ajn sof aur – světlo bez hranic. 
 
18./84 Jsou mrtvi tito bližní, citu nemají. Pro ubožáky a smutné tu nejsme. Páni země 
jsou naši příbuzní. 
Hádův svět je dvourozměrný – podsvětní stíny. Stíny jsou bez pohybu a lásky, bez úsilí, jen 
se plouží – jsou mrtví. Jejich svět je smutný. 
Páni země, ti kdo našli Hadita – Pravou Vůli. 
Příbuzní – pokrevní pouto (mystéria krve) s Vědomím, které je v krvi rozpuštěno.  
Kdo nemá cit, je hrubý, musí projít ohněm – očistit se.  
Páni země realizují Pravou Vůli. Nemají nic společného s materiálním světem. 
Ti, co citu nemají, nemají možnost zasáhnout do dění Universa. Nepoznali Hadita, s tím je 
spojen pocit smutku, žalu, bolesti, rozštěpení. 
 
19./85 Má Bůh žít v psovi? Ne, jen ti nejvyšší patří k nám. Ti se budou radovat, naši 
vyvolení: ten, kdo se rmoutí, k nám nepatří. 
God – dog 
Pes – je to zvíře bez vůle a vyšších cílů. Kdo není pes, není smutný. 
Pes – hlídač vstupu do podsvětí – stojí mezi světem lidí a stínů. 
19 – Slunce – Reš, rozšíření vědomí 
80 – Věž – Pé, zhroucení ega 
5 – Hvězda – Hé, v nevědomí už se začíná něco dít – Hvězda – cíl,soustředěná, 
koncentrovaná energie.  
5 – Gebura – nucení ze vnitř člověka, aby se dal do díla, jinak nepříjemné pocity (chaos). 
Pes –Set 
  
20./86 Krásní a silní, poskakující smíchem i ti v mdlobách rozkoše, rozhodní a ohniví, ti 
patří k nám. 
Jakmile někdo začne realizovat sám sebe skrze Hadita, získá jeho kvality. Je to otázka vůle. 
Hadit je nezávislá jednotka, nezávislost = síla. 
9 – Poustevník – jod – nezávislost na vztazích. 
11 – Síla – tet – had, Hadit. 
Krásní a silní = psychologické vlastnosti, které souvisí s aktivitou, radostí, vůlí. Lidé, kteří 
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jsou sebevědomí, jsou ti, kteří jsou vyvoleni, patří mezi ty, kteří přijali Hadita. 
Je to otázka Vůle a Rozhodnutí. 
20 – Aeon –Šin – ukončení jednoho cyklu života a začátek něčeho nového. Člověk se začne 
na život dívat jinak, radostněji, nezávisle na situacích a vztazích. Rozhodnutí není 
jednoduché, potřebuje čas a zkušenosti k uzrání.  
 
21./87 Nemáme nic společného s vyvrženci a neschopnými, nech je zemřít v bídě. Neboť 
citu nemají. Slitování jest neřestí králů: rozdrťte ztroskotance & slabochy: tohle je 
zákon silných: toto je náš zákon a zákon světa. Nemysli, ó králi na tu lež: že ty musíš 
zemřít: vpravdě nezemřeš, ale budeš žít. Nechť se tím rozumí toto. Jestliže se tělo Krále 
rozplyne, bude věčně přebývat v pravé extázi. Nuit! Hadit! Ra–Hoor–Khuit! Slunce, síla 
& nádhera, světlo: to je uchystáno pro služebníky Hvězdy & Hada. 
Citu nemají – nejsou schopni plně vnímat svět, vnímají jen sebe. Jejich pociťování je 
zastiňováno přílišným důrazem na sebe. Sebelítost je projevem slabosti. Sebelítost = 
projekce, můžou za to druzí. Člověk, který je zaujatý sám sebou, přichází o pocity, které jdou 
ze světa. Jedinným citem je cit sám pro sebe. Nepřebírat odpovědnost  za druhé. Upadání do 
vztahů, jedna z nejčastějších neřestí, které člověk podléhá. Život je tady proto, abychom 
rozvíjeli sami sebe. Odpoutání od vlastního malého světa přináší schopnost neustrnout v čase. 
Závislost na čase, touha získat jeden bod pro sebe = potřeba mít, chtivost výsledku. 
Neschopnost prožít celek. Hadit se pohybuje tam i tam, nikam nepatří, je nezávislý. Existuje 
pokud neustrne. Vázání v čase  - tvoření jedné realizace možností, není dokonalý – jedno 
odděleno od všeho – není to dokonalé – slovo hříchu je omezení. Důležité jsou neprojevené 
možnosti, které trvají věčně, jsou nad časem – v oblasti Arik Ampin.  
Králové vytvoří novou kvalitu mikrokosmu( duše). Pouze pro ty, kteří se umí vzdát 
pomíjivého, je zákon.  
Dvě kategorie lidí: a) ti, kteří jsou schopni zákon naplňovat – umí se vzdát pomíjivého 
                               b) ti, kteří si vybrali cestu závislosti. 
Král je ten, kdo vládne. Kdo nevládne sám sobě, nemůže vládnout jiným. 
Věčnost – čas = protiklady. Když budu chtít mít něco na pořád, tak to chci mít vázáno časem. 
Čas vzniká pod Daatem. Linearuta – plynutí času. Vše na zemi musí projít smrtí.  
Nuit a Hadit, věčné principy, určitá část duše je věčná. Tato část duše do sebe nemůže 
pojmout nic, co je pomíjivé. Osobní zkušenost je pomíjivá, celek duše je věčný( kolektivní 
duše).  
Tělo – svrchní šat spermatoozonu všeho života( trpasličí duše). 
Slunce, síla a nádhera – vnější manifestace této duše. 
Dvě cesty dosažení věčnosti: 1) Cesta Tao – mystická – pasivní. 
                                               2) Cesta Umění – magie – aktivní. 
Rozlišit co je podstatné a nepodstatné – schopnost vědomá, ne rozumová. Králové – páni – 
vládci svých vnitřních zemí – budou tvořit KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ. Ostatní zůstanou 
v kolektivním nevědomí. 



 25

Altruismus je projevem duality, vzniká působením duše rozumové. 
Zákon je pro všechny, ale ne všichni jej využijí – naplní.  
Uvědomit si radost, tj. spojení s celkem, s jednotou, prožívání existence jako radost je 
schopnost DUŠE VĚDOMÉ.  
Král žije věčně – duše vědomá je věčná. Je vyvázána z času, žalu. Individuální život je 
pomíjivý.  
Věčná duše – vnitřní plamen, jiskra, jádro každé hvězdy, srdce každého člověka. 
Cíl vývoje v nejbližších 2000 letech  - KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ, věčná duše – DUŠE 
VĚDOMÁ. 
Projevy – šoky! Mít svatý klid, ulpívání na materiálním světě. Na změnu je třeba mít sílu – 
zákon síly. 
Když se celý svět někam posune, celý svět má radost. 
 
22./88 Já jsem had, který dává poznání & rozkoš a jasnou svatozář a v srdcích mužů 
probouzí zpitost. Chcete-li mne uctívat, vezměte vína i zvláštních drog, o nichž povím 
svému prorokovi & jimi se zpijte! Nebudou vám vůbec škodit. Je to lež, tato pošetilost 
namířená proti sobě. Vyjevování nevinnosti je lež. Buď silný, ó člověče, chtivý, raduj se 
ze všech věcí smyslů a rozkoše: neměj obav, že by tě nějaký Bůh kvůli tomu zapřel. 
Vyvázat se ze vztahů zde na Zemi, ale nežít jako poustevník, asketicky. Smyslový svět není 
důležitý, máme jej užívat, má nám sloužit jako zdroj radosti. Bylo by hříchem žít asketicky, 
v odříkání, tak jak to bylo v patriarchárním řádu. Je však třeba jej užívat dle zákona (KZ). 
Závislost škodí! Člověk musí být připraven se kdykoliv čehokoliv vzdát.  
Hadit=had, rychlý, kmitavý pohyb. Trubka, spojnice pozemského života s horní triádou( 
božským světem). Skrze hada k nám proudí Hadit, coby oživující princip. Zdrojem života je 
věčná duše.  
Láska spojuje, jinak není láskou. Altruismus není láskou. 
Vyjevování nevinnosti je hřích( jeden pól). Jsme vinni i nevinni. 
Poznat svou Pravou Vůli =najít Hadita, najít zdroj svých životních sil – probuzení hadí síly. 
Stoupání hadí síly – proces poznání, odhalení energetického zdroje uvnitř sebe sama.  
Svatozář- člověk září tou silou, se kterou se dostává do kontaktu. Spojení s prapůvodním 
duch.světem a jeho obrovskou silou. Nebezpečí: člověk, který na to není připraven, může být 
silou zahlcen. 
Ovládne-li někdo plazí síly  - stane se svým pánem a bude panovat celému světu. Tyto 
energie mají podobu víru, který vtahuje. Vír souvisí s Vrilem = obrovská energie. Vril je 
magickou silou, jejímž zdrojem je Hrilju a Rileh( výrazy pro nevědomí). Je-li někdo naplněn 
Vrilem, je virilní čili plodný. 
Zpitost – síla probouzí chuť žít. 
 
23./89 Jsem osamělý: není Boha, kde já jsem. 
Realizace Pravé Vůle zcela vyplní vnitřní prostor člověka a není tam už místo pro jakoukoliv 
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podobu Boha. Žádný Bůh se nenachází vně. Hadit je vnitřní zkušeností Boha. Hadit je bytím, 
individuální zkušenost prožívání. Hadit je středem každé Hvězdy, je mořem možností a 
zkušeností, je ničím z vnějšku neovlivněn – poustevníci. Individuality věčně izolované 
v realitě, ačkoliv se můžou jevit, že jsou ztraceni ve vztazích s vnějšími věcmi. 
Je-li někdo osamělý, nezaplétá se do vztahů v pozemské smyslové realitě. Projev závislosti 
na objektu, vůči kterému se vymezuji. Člověk má moc nad tím, k čemu nemá žádný vztah. 
Vztah závislosti = nemohu bez toho být. 
 
24./90 Hle! zde jsou hluboká mystéria: neboť ke svým přátelům počítám i ty, kdož jsou 
poustevníci. Nemysli, že je najdeš v lesích nebo na horách: však na ložích z purpuru, jak 
je laskají nádherné bestie mohutných údů s ohněm a světlem v očích a záplavou rusých 
vlasů: tam je naleznete. Uvidíte je vládnout, v čele vítězných vojsk a vůbec plné radosti: 
a bude v nich radost milionkrát větší než tahle. Střezte se, abyste nějak druhého 
neznásilňovali, král krále! Milujte jeden druhého žhoucím srdcem: podlé muže 
zadupejte do prachu v lítém chtíči své pýchy, v den vašeho hněvu. 
Podstatou poustevníka není askeze, ale vnitřní stav neovlivnitelnosti a neznečištění vnějším 
prostředím. Poustevník se raduje a přijímá vše, co je vhodné pro jeho sebevyjádření. 
Poustevníci jsou lidé, kteří dokáží vnímat, co je důležité pro naplnění jejich Pravé Vůle. Nic 
zvenčí je nemůže vnitřně ohrozit, znejistit, neboť jsou sami v sobě silní. Všechno, co se 
nabízí může užívat k radosti a je na věcech a vztazích nezávislý. Nic mu nemůže uškodit. 
Vnitřní radost z vnitřního sebenaplnění. Je odleskem lásky pod vůlí. 
Sexualita vědomá je posvátným spojením Hadit a Nuit. Je naplněním fyzické potřeby 
sexuality každého člověka. 
Boj, vláda, aktivita – vše má stejnou hodnotu. 
Nepoužívat síly mezi sebou. Nechtějte někoho přesvědčovat o své pravdě, nebuďte na své 
pravdě závislí. Vše se mění, vše se vyvíjí.  
Boj pro zábavu – potyčka, spojení do větších celků, nebojovat proti sobě. 
Král, královské vlastnosti – osvobozen od chtivosti výsledku, zbavit se proč a protože. 
Horoucí srdce je nám Haditem. Nerozlišovat, každý král bude mít své území. Neplýtvat 
energií na konflikty. 
Podlý člověk – nízký člověk, který neumí jednat čestně, používá síly k znásilnění druhého 
člověka. Kdo je králem, není zbytečně altruistou. Není možno pomoci někomu, kdo o to 
nestojí. Lidé, kteří nejsou schopni nebo ochotni prohlédnout. Vědomé rozlišování. Neplýtvat 
časem a energií. 
Aktivita – prostředek extáze. 
Prach – čas, hmota, pomíjivost, červ dobyvatel. 
V den mého hněvu – dělám to neodkladně. 
 
25./91 Vy jste proti lidu, ó mí vyvolení! 
Lid – hemžení uvnitř sebe, zmatek emocí, myšlenek, zážitků. 



 27

Vláda – jednotící vědomí. 
26./92 Já jsem tajný had, stočený a připravený vyrazit: v mých záhybech je radost. 
Vztyčím-li hlavu, já a má Nuit jsme jedno. Svěsím-li hlavu a uštknu, pak je rozkoš na 
zemi a já a ta země jsme jedno. 
Kundalini-hadí síla, základní forma Hadita. Hadit, není-li nalezen, bloudí jako slepá síla a 
žene mysl do proč a protože( analýza), což se stává peklem=mísou plnou červů. Mísa je 
nádoba duše, červi-protiklad-mnohost(jedinný červ=Hadit). Pokud není cíl, vše se roztříští do 
šířky. Hadit se jeví ve fyzickém světě jako magická síla jednat. Jedna myšlenka, vůle, cíl-
magická přísaha. Jsme schopni kráčet vzpřímeně. Neobklopovat se zbytečnostma( majetek, 
vztahy, zbyteční lidé). Tříštění energie-snaha být někým jiným než kým jsem. Hadit je stále 
v pohybu, nic nevlastní. Když se zastavíme, začínáme chtít vlastnit. Vlastnictvím nabýváme 
pocit falešné důvěry a bezpečí. Vlastnictví oslabuje. 
Radost, schopnost otevřít se prožitku. Hadit tuto schopnost dává. 
Had stočený okolo pramene, plamen, který neumírá je zdrojem nebo pramenem-proudění 
energie( trubka-proudí energie sem i tam). Dva pohyby -z neprojeveného do projeveného a 
obráceně. 
Svěsím-li hlavu a uštknu – předání nebeských vlivů(nositelé Pravé Vůle). Pro zemi to 
znamená něco dobrého. 
Červ dobyvatel – vrchol temnoty. Vědomí červa, stav jako na Saturnu. Je věčný, neumírá, 
nezná pojem konečnosti. Zcela odlišná forma bytí. Zcela odlišná forma bytí. S těmito silami 
není radno si zahrávat. 
Červ i Hadit jsou v neustálém pohybu, jsou tvořivými silami, které jsou pevné sami o sobě a 
díky nim jsme schopni spojení s celkem. 
Tříštění sil Hadita je spojováno s mísou plnou červů=KU. Uspokojování smyslů a pudů stává 
se prostopášností. 
Prostopášnost- tříštění sexuální energie bez přítomnosti vědomí.  
KU – uvolňují prostopášní lidé. Ku spjaty s Kalas. Kalas jsou barvy Hadita, jsou také jedy 
bohyně. Jedy bohyně jsou její krví. Být otráven jedem bohyně, značí přijmout její krev a 
získat podíl na jejím vědomí. 
Kalas – čas, lunární číslice. 
Kálí – bohyně času.  
Červi pracují na zkaženém, tím se podílí na transformaci hmoty a jsou silami Choronzona, 
pána formy a démona chaosu. 
Barvy Hadita – Chesed, Tiferet, Gebura, Necah, Jesod, chybí Hod- Merkur, obsahuje v sobě 
racionální prvek. Hadit není slučitelný s rozumem, s racionálním myšlením, s kauzalitou. 
Kruhovým pohybem získáváme magickou energii, kterou jsme napojeni na zdroj. 
 
27./93 Veliké nebezpečí skrývá se ve mně: neboť kdo neporozumí těmto runám, velmi 
pochybí. Upadne do pekla zvaného Protože a tam bude uštván psy Rozumu. 
93 – AGAPE, LAŠTAL 
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Veliké nebezpečí skrývá se v touze vlastnit Hadita. Vlastnění jej svazuje, z červa dělá mísu 
plnou červů. Místo vertikálního pohybu se energie rozprostře do šířky. Nerozpoznané síly 
Hadita se tříští do všech stran. Roztříštěnou sílu Hadita lze sjednotit. Roztříštěnost – analýza  
-zavření se v domě. Nikdo nemůže k nám, ale ani my nemůžeme ven. Omezení – slovo 
hříchu je omezení. 
Červ přebývá v podzemí – jsou zde jen dva rozměry( není zde pohyb).Sokol( Horus), musí 
najít svou rovnováhu za letu a ve svých křídlech. Myšlenka, je-li pravdivá, opravdová, věří-li 
jí člověk, čili je v souladu s Pravou Vůlí, nemusí a nesmí současně hledat oporu 
v argumentech. Je třeba odvahy a vytrvalosti. Zaujetí stanoviska vytváří vazbu na čas. Žití ve 
vztazích – vztahy jsou lidem oporou, čili zapřičiňují nesvobopdu a mění červa v mísu plnou 
červů. 
Uštknutí Haditem/hadem = získání Pravé Vůle. Had je připraven oplodnit zemi tím, že 
uštkne, do země/těla, vnikne jed. 
Jed – něco, co není zemi vlastní, ještě v temném stavu – ještě neosvětleném. Člověk je ještě 
do šířky a neví co má dělat. Chybí mu jedinný bod. 
Člověk musí přijmout jed bohyně, který je její krví a je nositelem vědomí. Ten, který není 
uštknut, postrádá vyšší cíl, vyšší myšlenku – není otráven. Těžko bude poznávat svou Pravou 
Vůli, natož aby ji nějakým způsobem naplnil. Bude mu vládnout rozum – Peklo, Protože. 
 
28./94 Prokleto budiž Protože a jeho pokolení! 
Protože – učinit rozum vládcem celé mysli a tím pádem celá mysl stojí. Rozum je ošidný, 
pravdu nemá nikdo, je to barová tanečnice, která každému tančí jinak. 
Člověk obléká role, obhajuje stanoviska, která vůbec nezastává. Smysl to nemá žádný, nikam 
to nevede. Věci má člověk dělat s radostí a mají jej bavit. 
Mysl člověka je měřitelná, duše nikoli. Pastí mysli je to, že sami sebe identifikujeme 
s obsahem svých myšlenek, pocitů a myslíme si, že toto jsme my. Člověk si zakládá na své 
individualitě, je vháněn do izolace, ztrácí kontakt s celkem.  
Proč a protože je absurdní, snaží se zdůvodnit existenci protikladů, což zdůvodnit nejde. 
Rozum pouze interpretuje skutečnost, nepřidá nic do poznání. Rozum jsme učinili vládcem 
své mysli a neumíme bez něj být. 
Pravda je jasná a jednoduchá, nepotřebuje vysvětlení, jen otevřenost. Hvězda zůstává na 
svém orbitu, nepotřebuje k tomu důvody. 
 
29./95 Ať je Protože na věky prokleto! 
Ten, kdo zůstává v rozumu, se přestává vyvíjet. Věci se dějí, vše se nedá vysvětlit. 
Vysvětlováním mlžíme a skrýváme své skutečné pohnutky. 
 
30./96 Jestliže se vůle zastaví a křičí Proč, vzývá Protože, pak se vůle zastaví & nedělá 
nic. 
Ovlivnitelní lidé nemají cíl. Když se člověk rozhodne – stát za svým rozhodnutím. Dodržení 
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vlastního rozhodnutí dodává sílu.  
Mysl člověka je zahlcena protichůdnými postoji. Vůle je však jen jedna a ta se neptá a 
nemusí nic obhajovat a vysvětlovat. 
Mysl se musí sjednotit, přes cestu Zain se vrací zpět do Tiferetu. Mysl má k dispozici 6 
prvků, 4. –10. sefiru. Z 6ti prvků běží informace k Porozumění – Bína, a ta vyšle informaci 
Vůli. Vůle vyšle svůj požadavek na to, co je třeba udělat. Je přítomno Porozumění, není 
potřeba ovládat nebo manipulovat. Existuje zde soulad mezi Vůlí, která je vlastně vyjádřením 
slova a mysli. Jestliže se Vůle zastaví, informace nejdou přes Porozumění, dochází 
k anarchii, protichůdným tendencím, Vůle už není provázena Rozhodnutím, žádá si 
vysvětlení a tím se ocitá v pekle Protože. Člověk není schopen se rozhodnout, protože 
nepochopil. 
 
31./97 Jestliže se Moc ptá proč, pak je Moc bezmocná. 
Základní přirozeností i touhou člověka je naplnit svou Pravou Vůli. Jednat podle ní. Jestliže 
se k něčemu jednou rozhodnu, tak už o tom nepřemýšlím, protože tím ztrácím velmi mnoho 
energie. Nebudu své rozhodnutí rozumově zdůvodňovat. Obranné reakce, popření, 
racionalizace, potlačení, projekce – všechno to jsou obrany rozumu, který si stanovil, že 
možné je jen to, co chápe.  
Vůle je oslabena a zmatena výklady, důvody,, rozumovou objektivností, nejednotou. Mysl je 
třeba ukáznit prostřednictvím Binah. 
Líní lidé, žijící na okraji společnosti – alkoholici, neschopní, neúspěšní, tzv. sociálně slabí. 
 
32./98 A také důvod je lež: neboť existuje faktor nekonečný & neznámý: & všechna 
jejich slova jsou zvrácenou moudrostí. 
Důvod je funkcí rozumu, ale Universum není totožno s rozumem. Rozum je pouze malou 
součástí Universa. 
Zvrácená moudrost – zdánlivě pochopitelná a logická rozumová opodstatnění, to co chceme 
okecat. Lidé obvykle nemají přístup k Pravé Vůli, proto růst rozumu a důvěra v rozum. 
Faktor nekonečný @ neznámý – něco, co je nad lineárním světem. 
 
33./99 Dosti Protože! Ať je prokleto jako pes! 
Člověk je uštván – vysvětluje a vysvětluje. Dog – God. 
Šakal – Set. Anubis – psovitá šelma. 
 
34./100 Ale ty, ó můj lide, povstaň & probuď se! 
100 – LUNA, bloudění, hledání, iluze. 
Můj lide – ti, kdo přijali Hadita nebo jsou k tomu ochotni. Žití v rozumu – zdržovat se, 
stagnovat.  
Povstaň – uvědom si svoji sílu a své možnosti. Napřímení – vertikála – člověk získává 
nadhled nad svým prostředím, nad vztahy ve kterých žije, vymaňuje se ze závislostí. Přestává 
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být na úrovni těchto vztahů. 
Probuď se – když se člověk napřímí, dosáhne nahoru na Hadita. Uvolňuje mysl, Hadit může 
vstoupit a probudit člověka. 
 
35./101 Rituály provádějte správně s radostí & krásou! 
Rituál – oslava tance, víření, věčnosti. Hvězdy jsou velkou republikou, atomy a molekuly 
jsou malou republikou, lidé jsou střední republikou.  
Víření – lidé by měli být také stále tančící - vířící. 
 
36./102 Toto jsou rituály živlů a slavnosti těchto časů. 
Rituál energii vytváří, slavnost ji spotřebovává. 
Slavnost je pro všechny, nevyžaduje znalosti, přípravu, sebeovládání. Neřídí se žádnými 
pravidly. Je to exoterní záležitost, jež nemusí být vědomá a váže se především k profáním 
lidem, jimž předává zkušenost posvátna, jíž by jinak nebyli schopni. 
Prázdní lidé – opíjení, mámení jinými prostředky, bez posvátného účelu. 
Rituál je pro vyvolené, zasvěcené. Rituál vyžaduje přípravu, teoretické znalosti, praktické 
dovednosti, výcvik a zasvěcení. Má pravidla. Rituál je vědomý, esoterní a jím dáváme něco 
nejen sobě, ale i druhým. Jím se člověk spojuje s Vyšším nebo dokonce s Nejvyšším. Zvýšení 
extáze, vystoupení mimo ego – postavení se před probuzením. 
Posiluje se egregor a upevňuje myšlenka. Využívání energie profáních. 
Slavnosti těchto časů, slavnosti vhodné pro tento čas. 
 
37./103 Slavnost k první noci Proroka a jeho Nevěsty! 
12.srpna – sňatek A.C. s první ženou Rosou, s jejíž pomocí přijal AL. Počátek nového času a 
Proroka nového času. 
Rituál lidi spojuje víc než slavnost. 
 
38./104 Slavnost ke třem dnům sepisování Knihy Zákona. 
Přijetí Knihy Zákona – 8., 9., 10. dubna. 
 
39./105 Slavnost pro Tahutiho a dítě Proroka – tajemství, ó Proroku! 
Tato slavnost je tajemstvím, není určena pro každého( jen pro zasvěcené?), není ještě jasné co 
se bude slavit. 
Tahuti – Thoth. 
 
40./106 Slavnost k Nejvyššímu rituálu a slavnost za Rovnodennost Bohů. 
K Nejvyššímu rituálu je potřeba zajistit silný egregor, využití energie profáních.  
Slavit každou rovnodennost. 
Jarní rovnodennost = invokace Hora(20.3.) – Rovnodennost Bohů. 
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41./107 Slavnost za oheň a slavnost za vodu: slavnost za život a ještě větší slavnost za 
smrt! 
Slavnost ohně a vody – oslava plodnosti. 
Oslava narozenin, ale měli bychom slavit i smrt. 
 
42./108 Každodenní slavnost ve vašich srdcích v radosti z mého nadšení! 
Slavnost patřící oslavě Hadita. 
 
43./109 Každou noc slavnost zasvěcená Nu a potěšení z nejvyšší rozkoše! 
Oslavit to, že bdíme, ale i to, že spíme. Spánek symbol nebytí – návrat k naší matce Nuit. 
 
44./110 Arci! slavnost! plesejte! není žádné hrůzy na onom světě. Je rozplynutí a věčná 
extáze v polibcích Nu. 
Radujte se beze strachu, smrt je jen rozpuštěním, sjednocením Hadit a Nuit, ego+vše, 
jod+alef(10+1=11, Abrahadabra, 5+6). Je lepší se do všeho pustit než zrezivět. 
 
45./111 Smrt je tady pro psy. 
Smrt je tady pro toho, kdo nepoznal Boha. Kdo se nedostal na vyšší úroveň, žije jako zvíře 
svými pudy. Uspokojuje základní životní potřeby. Jinak je smrt pokračováním života, 
rozplynutím v celku. Vyšší stavy vědomí nebudou zanikat smrtí. 
 
46./112 Udělals chybu? Lituješ? Je strach ve tvém srdci?  
Chybuje většina lidí. Chybama se člověk učí. Je to lidské. Litování je zastavení na cestě, 
nedůvěra ve schopnosti své nebo druhého, pokračovat v další cestě. Strach člověka svazuje, 
omezuje. Odvážný člověk je ten, který ví a věří ve své vyšší vedení.                                                                                                                           
                
47./113 Tam, kde já jsem, nic z toho není.                                  
Hadit je oheň, světlo, život, pohyb. Přechází z nebytí do bytí. Tam, kde je Hadit, tam není ani 
strach ani lítost. 
 
48./114 Nelitujte padlé! Nikdy jsem je neznal. Já pro ně nejsem. Já neutěšuji: nenávidím 
utěšovaného & těšitele. 
Padlý, ten, který se zastavil na své cestě. Neví jak dál. Potřebuje povzbuzení, že může jít dál i 
přes překážku, která se mu stojí v cestě. Lítost ho drží na místě, je to nedůvěra v jeho 
schopnost vzchopit se a překážku zdolat. 
 
49./115 Jsem jedinečný & dobyvatel. Nepatřím otrokům, kteří zahynou. Ti ať jsou 
prokleti& mrtvi! Amen. (Tohle je ze 4: je pátý, který je neviditelný & v něm jsem já 
jako dítě ve vejci.) 
Amen se skládá ze 4písmen. Jsou to  čtyři živly – pátý je duch, který je neviditelný. A 
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v duchu se skrývá Hadit. AMEN= alef, mem, tau,šin = 741 neviditelný je ajin=70  
741+70=811(IAO v řečtině, což je JHVH). 
 
50./116 Modrý jsem a zlatý ve světle své nevěsty: však v očích červený lesk mám: & mé 
ozdoby purpurové & zelené jsou. 
Padesátkou se dostáváme do sféry Ducha (7x7 – země). Hadit sám nemá žádnou barvu, on 
jen zrcadlí, projevuje Nuit. Modrá a zlatá = Nuit,  barva oblohy, červený lesk- bojovnost, šin 
– oheň. Hadit je vším – sefiry : modrá – Chesed 
                                                   zlatá -  Tiferet 
                                                   červená – Gebura 
                                                    purpurová – Jesod 
                                                    zelená – Necah, chybí Hod – žlutá, racionální prvek. 
Purpurová – zóna Lila, Daat. 
 
51./117 Purpur nad purpur: to je světlo větší než světlo pohledu.  
Purpur – dvakrát červená – ohnivá –šin – Duch, pronikavější než zrak. Vidí víc. Vše prosvítí. 
Purpur ve starověku nejdražší barvivo, získávalo se z mořských plžů, výhradně králové nosili 
purpurový oděv.  
 
52./118 Je tu závoj: onen závoj je černý. Je to závoj stydlivé ženy: je to závoj smutku & 
palium smrti: to nejsem já. Strhněte dolů ten lživý přelud staletí: nezahalujte své neřesti 
virtuozními slovy: tyto neřesti jsou mí služebníci: konejte, jak máte & já vás odměním 
tady i na onom světě. 
Černý závoj= zastření lucifersko-ahrimanské. Závoj = předěl mezi světy. Temnota, to není 
Hadit, ten má všechny barvy spektra.  Zahalování neřestí – mohutnění stínu, protiklady je 
třeba spojit, stín uvědomit, přijmout. Celistvý člověk bude odměněn. 
  
53./119 Neměj strach , ó proroku, až budou tato slova vyřčena, nebudeš litovat. Tys 
rozhodně můj vyvolený: a požehnané jsou oči, na které budeš patřit s radostí: Ale tebe 
ukryji v masce smutku: ti, kteří tě uvidí, budou mít strach, žes padlý: ale já tě 
pozvednu. 
Prorok – A.C. je vyvolený, a vědění bude předávat těm, kteří mu budou přinášet radost, těm, 
kteří ho dokáží  pochopit. A.C. bude ukrytý v masce smutku( lpění, smrtelnosti), lidé z něj 
budou mít strach.  Není proč pozvedat, pokud bude konat Pravou Vůli. 
 
54./120 Ti však, kteří hlasitě vytrubují své bláznovství, že nic neznamenáš, ti nevytrvají: 
ty to odhalíš: ty vytrváš: oni jsou otroky protože: oni nejsou mí. Rozdělovací znaménka 
dělej jak ty chceš: a písmena? Neměň je co do tvaru či hodnoty! 
Ti, kteří budou A.C. odporovat, jsou racionalisté, chybí jim zkušenosti, praxe. Hadit v nich 
není probuzen. Ryzí bláznovství nebude podléhat rozumu a logice. Ten kdo odhalí Hadita, 
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nezemře, je věčný. 
 
55./121 Obdržíš pořadí & hodnoty anglické abecedy: nalezneš nové symboly, které jim 
přiřadíš. 
Verš 121 = 11x11 
Kniha Trigramů – je jich 27 a každý popisuje průběh stvoření. 
Každý by si měl najít své významy pojmů, s nimiž AL operuje. 
 
56./122 Kliďte se! posměváčci: dokonce i přesto, že se smějete mé důstojnosti, nebudete 
se smát dlouho: potom, až vy budete smutní, vězte, že jsem se vás zřekl. 
Posměváčci, lidé , kteří nepoznali Pravou Vůli, budou smutní- opuštění, roztříštění, izolovaní 
ve své podstatě, ve svém já, ve strachu ze smrti. Hvězda bez Hadita je mrtvá – uctívání 
materiálna( patří k černému bratrstvu). Rozumové pochopení, pokud člověk nenalezl Pravou 
Vůli, je k ničemu. 
 
57./123 Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý: kdo je pošpiněn, ať zůstane ve 
špíně. 
Citát z Apokalypsy: Spravedlivý je ten, který dlí v Bohu, poznal Boha, poznal Hadita. Hadit 
přichází v podobě obrazu, obraz je celistvý vjem. 
Špína-roztříštěnost. Lidstvo se rozdělí na spravedlivé a ty, co budou žít v mnohosti. 
 
58./124 Arci! Neuvažujte o změně: buďte jací jste & ne jiní. Proto králové země budou 
králi povždy: otroci mají sloužit. Není žádného, který by měl být zavržen nebo vyvýšen: 
vše je stále tak, jak to bylo. Přesto jsou však někteří mí služebníci maskovaní: může být, 
že tamten žebrák je král. Král si může vybrat oděvu svého podle vůle své: žádná 
zkouška není jistá: však žebrák bídy své skrýt nemůže. 
Někteří lidé se ve vývoji opožďují a tím se stávají otroky. Nenašli ještě Pravou Vůli. 
Nebudou však zavrženi, jsou pro vývoj lidsta potřební (mrva hnojí pole). Král splívá 
s mágem( ten, který má vnitřní sílu a moc vědění). Ten, kdo svou přirozenost nenašel, stává 
se součástí víru událostí, bez možnosti je jakkoliv ovlivnit a řídit. Král zůstává králem, i když 
bude vypadat jako žebrák. 
 
59./125 Mějte se proto na pozoru! Miluj všechny, aby to snad nebyl nějaký skrytý král! 
Takhle mluvíš? Blázne! Bude-li to král, nemůžeš mu ublížit. 
Mágovi není možno ublížit. Našel svou Pravou Vůli a je jedno, jaké jsou jeho vnější projevy. 
Nemusí se obhajovat, je si jistý svým postojem. Hadit nabízí jistotu, ne víru.  
Buďte pozorní k tomu, co se kolem vás děje! 
 
60./126 Pak tedy udeř tvrdě & dole, a do pekla s nimi, panuj! 
Člověk nemá být pasivní, má bojovat. Svár mezi mágy nelze vyvolat.  



 34

Podstatou lásky je vnímání milovaného tak, že se jím necháme prostoupit. Sjednocení. Pokud 
milovaného vyčleňujeme vně sebe, vydělujeme se z jednoty, vytváří se protiklad – peklo, žal. 
Není důležitá láska k někomu nebo zdůraznění vztahu. Důležitá je mystická svatba. Hledání 
uvnitř sebe – nalezení Pravé Vůle. 
 
61./127 Máš před očima světlo, ó proroku, světlo nechtěné, velice žádoucí. 
Evokační text až do verše 70. 
Světlo je nechtěné, objevilo se samo, nezváno.  
Extáze. Poušť- Daat je to děloha, vše se zde rodí. Pomocí extáze člověk prochází Daat, 
bránou, setkává se zde s nelidskými bytostmi. Clifotické síly. Po pádu se světy začaly utvářet 
jinaknež bylo plánováno. Pád-místo střetu. 
A.C. nicota, ajin, světlo. 
 
62./128 Povstávám v tvém srdci: a polibky hvězd prší na tvé tělo. 
Otevírá se cesta k přechodu Abyssu. Hadit povstává v srdci, Nuit líbá tělo zvenčí. Došlo ke 
sjednocení.-popis určitého stavu vědomí. 
 
63./129  Jsi vyčerpán z rozkošného naplnění inspirací: vydechnutí je sladší smrti, prudší 
a radostnější lichocení samotného splozence pekla. 
Individuální já je zde zcela potlačeno a existuje stav extáze-spojení Nuit a Hadit. Nádech je 
orgasmem a výdech rozpuštění ve smrti. Uvolnění nahromaděných sil. 
Lichocení je oddělování, smrt je spojování. 
 
64./130 Ó! Tys udolán: my jsme s tebou: naše rozkoš je celá v tobě: buď pozdraven! 
buď pozdraven: proroku Nu! Proroku Hada! Proroku Ra-Hoor-Khua! Raduj se! 
Nemeškej a vejdi do naší záře& vytržení! Oddej se klidu pramenícímu z hloubi srdce & 
piš sladká slova pro krále! 
Pokračuje popis stavu změněného vědomí. 
61 – má před očima 
62 – ve svém srdci 
63 – jsi vyčerpán/naplněn 
64 - jsi udolán, spojen s božstvy 
Sladká slova – sladké pro ty sladké. Sladká je smrt, sladké je rozplynutí, tak jak se cukr 
rozpouští. Hořké se odděluje. 
 
65./131 Já jsem Pán: ty svatý vyvolený. 
Adonaj = 65(ADNI, HGA=Svatý Anděl Strážce) 
Hadit, HGA, ADNI, Aiwass(A.C.osobní HGA nebo archetypální HGA). 
Samael = 131, vládce qliphot 
Vědomí se oddělují – Já & ty, extáze je přerušena, aby se posílilo osobní já, jinak by bylo  
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toto já zcela pohlceno a ztraceno. 
 
66./132 Piš & hledej extázi v psaní! Pracuj & buď naším lůžkem při práci! Buď 
uchvácen radostí ze života & smrti! Ach! tvá smrt bude nádherná: kdokoliv ji uzří, 
bude šťasten. Tvá smrt bude pečetí slibu naší odvěké lásky. Pojď! povznes své srdce& 
jásej! My jsme jedno: my jsme nikdo. 
Pracuj v zájmu Vyšších sil, Tajných vůdců, raduj se z této možnosti. 
Smrt – konec, rozplynutí.  
Mystická smrt – stálé spojování se s Univerzem, vnitřní, magické vědomí. 
Rozplynutí se do podoby kabalistické nuly značí sjednocení s Nuit, přechod z Keteru do Ain. 
 
67./133 Vytrvej! Vytrvej! Dodávej si odvahy svým vytržením: neomdlévej kvůli 
znamenitým polibkům!  
Buď bdělý, ať se děje cokoli. Soudnost především. Polibky Nuit – spojování s celkem. 
 
68./134 Zdatněji! Zapři sám sebe! Zvedni hlavu! Nedýchej tak zhluboka – zemři! 
Extází je iniciováno magické Já, které pak postupem času a vlivem úsilí vyspívá a roste. 
Iniciace je vždy spojena se změnou vědomí. 
 
69./135 Ach! Ach! Jaký to pocit? Je snad tohle slovo už poušť? 
Inspirace je blesková, rychle přichází a rychle odchází, je jako elektrický výboj. Spálí a 
zmizí. 
 
70./136 Lze tomu pomoci dalším zaklínáním. Moudrost říká. Buď silný! Pak dokážeš 
unést více radosti. Nebuď zvíře: pročisti své nadšení! Když piješ, pij dle osmadevadesáti 
pravidel umění: když miluješ, vynikej smyslností: a když už děláš cokoliv radostného, 
ať je v tom jemnost! 
Nelze mít silné zážitky, když je člověk slabý. Mohl by se z toho zbláznit. 
2 je číslo vůle, protože vždy je dvojí vůle, vnitřní a vnější. 
7 je číslo smyslů, souvisí s Venuší, která je paní smyslnosti. 
7x7=49 x 2 = 98. Smysly jsou plně rozvinuty a je postaven každý proti svému protikladu a 
hlídán vůlí. 
 
71./137 Ale vynikej! Vynikej! 
Nositelé pokroku jsou vždy krok vpřed, jsou vyjímeční, jsou mimo celek. Klíčem evoluce je 
správná odchylka. 
Exces – vyniknutí, vybočení. 
Sukces – úspěch.  
Exces je tajemství úspěchu. 
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72./138 Snaž se pořád víc! a jsi-li vpravdě můj a o tom není pochyb, a meškáš-li pořád 
v radosti! Smrt je korunou všeho.  
Prožívat vše co přijde, naplno. Vše procítit. Dělat vše bez chtivosti výsledku. Přirozenost je 
tou nejlepší cestou  Pravé Vůle. Člověk nemusí vynikat zevně, důležité je to, co je uvnitř. 
Usilování o sjednocení se stínem, s protějškem. Až dosáhne svého cíle, může odejít, zemřít. 
Bude korunován jako vítěz. 
 
73./139 Ach! Ach! Smrt! Smrt! budeš prahnout po smrti. Smrt, ó člověče, je ti 
zapovězena. 
Člověk nemá zemřít, pokud nesplní svůj úkol. Život je dynamický, smrt je tichem. Začlenění 
komplexů( potlačené schopnosti a kreativita)do vědomí člověka může mít velký ozdravný 
účinek. Neposuzovat ostatní.  
 
74./140 Délka tvé touhy budiž mohutností její slávy.Ten, který žije dlouho & převelice si 
žádá smrti, je vždy králem mezi králi. 
Délka života se neměří jen v časových jednotkách(délkou), ale ve smyslu naplnění či 
průtoku. Musí existovat rovnováha, život je vyvážený smrtí, pohyb klidem. Čas je velmi 
relativní(jinak vnímá čas dítě, jinak starý člověk, jinak když čas žiji a jinak když na něj 
vzpomínám). 
 
75./141 Arci! naslouchej číslům & slovům: 
Lidé se mají učit tomuto poznatku, bude to zapotřebí. 
 
76./142 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 2489 R P S T O V A L. Co to znamená, ó 
proroku? Ty nevíš: a nikdá vědět nebudeš. Tady přichází ten, který tě má následovat: 
on to má vyložit. Ale to měj na paměti, ó vyvolený, abys tu byl pro mě: aby následoval 
lásku Nu pod nebem zalitém světlem hvězd: abys dál hledal mezi lidmi, komu bys 
zvěstoval tuto radostnou zvěst. 
I./55 Chlapec tvé krve, on je uzří. 
Úkol pro A.C. - má předávat své vědění mezi lidi. Má projevovat Nuit(13./13 Já jsem nad 
vámi i ve vás. Má extáze je ve vaší, mojí radostí je vidět vaši radost.)  
 
77./143 Ó, buď pyšný a hrozivý k lidem! 
Pojednává o vnitřní síle. Číslo 77 má Svatá kniha Thelemická Liber Oz( ajin- zain). 
Pyšný – solární kvalita., tiferetická. 
Hrozivý – martická vlastnost – Gebura. Odlišovat se, jednat jinak než ostatní lidé, nepodléhat 
vztahům. Vědění způsobuje strach ostatních lidí. Umění oběti – obětovat něco ze sebe, slabí 
obětují z druhých. Obhájit své názory. Silní lidé působí svou silou, aniž by záměrně 
manipulovali. 
Lid – to, čeho je hodně, hodně neukázněných myšlenek, tužeb,vztahů k lidem. Ten kdo ztrácí 
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zábrany, lidi silně ovlivňuje. 
 
78./144 Vyvyšuj se! neboť tobě není rovno ani mezi lidmi, ani mezi Bohy. Vyvyšuj se, ó 
můj proroku, tvá velikost předčí hvězdy. Budou uctívat tvé jméno, čtyřrohé, mystické, 
divuplné, číslo člověka: a jméno tvého dómu 418. 
Naplnění života, každý je jedinečný. 
Čtyři rohy – čtverec,  magický čtverec Slunce. 6 je číslo Slunce( Tiferet),číslo člověka podle 
Bible – 666 – démon Sorat. 
4rohy – 4živly – celost je naznačována čtverností. Když je něco celostní, celé, tak je to 
mystické. Celost má naplňovat člověk. Transformace vědomí. 
Řecky 418 = Thelema- číslo praxe. Abrahadabra = 418 – třetí kapitola je celá o praxi. Praxe – 
kterak dosáhnout naplnění zákona. 
 
79./145 Konec ukrývání se Hadita: a požehnání & velebení prorokovi půvabné Hvězdy! 
Hadit se neprojevuje, projevuje se pouze Nuit a to skrze Hadita. 


