
KNIHA ZÁKONA 
1) HAD! TOŤ ZJEVENÍ NUIT. 
HAD, V NĚM SE PROJEVUJE NUIT. 
  
Tato věta neustále postupuje po stromu života dolů a stává se lépe uchopitelnou, nebo spíš 
tento akt. Projevení všech možností, obsahuje v sobě všechno, co bude dál 
HAD  = 5+1+4 = 10 
NU  = 50+6=       56 – ( viz I / 24 )  - 5+6 = 11 (  Nu má stejný součet jako Hadit )  
56   – číslo Babalon 
IT   – 10+9=          19 – rozvinuté kreativní světlo 
IT   – 19 jako tarotová karta SLUNCE – to napomáhá stvořenému, aby se projevilo, 
to znamená, že tam, kde je IT, je vždy něco projeveného, viditelnějšího, ve slunečním 
světle 
NUIT  = 56 + 19 = 75    7+5= 12 
HADIT  = 10 + 19 = 29  2+9 = 11 – číslo magické expanze, spojení protikladů 

 
Spousta energie, která se stahuje do jednoho bodu a v něm přechází na jinou kvalitu – 
projevuje se . ( Trychtýř) 
Jde o dvě kvality a vztah mezi nimi: HAD je zjevení NUIT. Ona sama se neprojevuje, je 
pasivním principem, nelze ji zachytit vědomím, protože má kvalitu nevědomou. 
HADIT potřebuje k tomu, aby se mohl projevit NUIT, druhý pól ( rovnováha 
protikladných sil), protože jinak by se nemělo co projevit.   
Navíc Hadit by bez Niut nemohl ani existovat, protože musí být její součástí. Kdyby 
nebylo NUIT, nebylo by HADITA. 
Díky HADITU se objevuje to, co bylo dosavad skryto – NUIT. 
HADIT – vědomí, světlo, které všichni v sobě neseme, všichni jsme středem a současně je 
Hadit   všude 
Díky ohni – světlu – vzniká možnost uvědomění si tmy. 
V Haditu se projevuje Nuit, nikoliv Hadit sám – ten vlastně není. Ale vpodstatě bez 
Hadita vlastně není ani Nuit. Hadit je prostředníkem  pro Nuit k projevení se. Je to jakoby 
Nuit sama ze sebe vydělila něco, co jí pomůže se projevit.Ale protože ona je bezrozměrný 
prostor, nekonečná a neprojevená, musí stvořit vpodstatě svůj protiklad. Takže Hadit je 
vlastně součástí Nuit, ale přesto je jejím protikladem. ( neboť jsem v zájmu lásky 
rozdělena kvůli naději na spojení )  
Nuit je všude, ale Hadit je také všude – to je docela samozřejmé – každá hvězda je Hadit a 
přesto je Hadit jen jeden. Proto je každé číslo nekonečné, proto nejsou rozdíly. 
Všechny hvězdy (mnoho) = jeden Hadit. 
  
PODLE STROMU ŽIVOTA – zrození, stvoření 
TAROTOVÁ KARTA – BLÁZEN – sjednocení protikladů 

- nalézt sám sebe : Egyptská genese:  počátkem bylo 
slovo a ve slově se poznala věčnost  

- počáteční a konečná rovnováha protikladů 
- otec i matka 
- ve svém projevu není jedním, ale dvěma, je pouze 

Jedno, protože on je 0    
- potenciální plodnost, nebo spíš plodnost, kterou my 

ještě nejsme schopni vidět 



- připadá mi to, že tam, kde se rodí Blázen, tam se 
rodí i smrt, že vznik Hadita současně předurčuje i 
jeho zánik, kterým by bylo spojení Nuit a Hadita 

ALEF – vůl – ale i falický význam 
KETHER – ryzí bytí jako aspekt ryzí nicoty 

- zdroj, všechno pochází z Kether a všechno se do ní 
zase vrací 

- první pohyb ( Blázen – vykročení – začátek )  
- proto je to Had a ne Hadit, protože jde o Kether,  

víceméně neuchopitelná rovina, není tam to it, 
protože to stále ještě není na úplně vědomé úrovni? 

Spojuje Kether s Chokmou ( 11 )  -„jde“ to směrem ke dvojce, k odhalení společenství 
nebeského 
 
        
 

TAROTOVÁ KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE 
 
MÁG - ??? –  

Připadá mi to, jakoby Blázen byl Had, ale Mág už je Hadit. Připadá mi, jakoby v tom Bláznu 
je ještě vše obsaženo v jednom, ale v Mágovi, i když zde jednota protikladů pořád ještě je, už 
je to přece jen trochu vědomější, trochu vydělenější. Jakoby Blázen byl tím okamžikem 
„rozsvícení“, prvotním impulsem, u Mága už probíhá tvořivost na vědomější úrovni. 
 
DALŠÍ NÁPADY 
 

Dva sloupy – Jachin a Boaz?)  a čtyři prvky – dva aktivní a dva pasivní 
Tarotová karta blázen tak trochu souvisí s jarem, kdy vyvěrá na povrch vše, co bylo skryté 
v zemi, všechno ožívá.  
Jenom mi připadá, že když se nakumuluje moc energie a jde to jakoby do trychtýře, tak  
tam musí vznikat velké napětí, někdy i výbuch – připomíná mi to Budiž světlo – nebo taky 
viz egyptská geneze↑ 
Oko – jen otevřené vidí 
Ještě mě napadlo , jestli může být nějaké spojení Hadit X Hades , nebo spíš Had X Hades 
(  je neviditelný, neviditelné spojení věcí, to základní „co“, které drží věci pohromadě, je 
tajemství jejich smrti. Hádés není nepřítomnost, ale skrytá přítomnost – neviditelná plnost. 
Hádes je ten neviděný a zároveň absolutně přítomný navíc podle Hillmana ( Sny a 
podsvětí), existuje spojení mezi Hermem a Hádem – což by mohlo i souviset s kartu Mága 
a Blázna. Hermes vede k Hádovi   )  

E. Lévi – když věčný vládce tvoří, mluví k sobě sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) ODHALENÍ SPOLEČENSTVÍ NEBESKÉHO 

 když rožneš, tak vidíš všechno kolem sebe 
 
SPOLEČENSTVÍ NEBESKÉ - Něco, co je všude okolo nás.,  
ale má to vzájemné vazby, protože jinak by to nebylo společenství, je tam něco, co mají 
všichni společného 
Něco, na co se JÁ dívá kolem sebe, co je všude jen ne v nás. – ono to je i v nás, ale my to 
nevidíme.  Koule jejímž jsme středem a různě od nás jsou jiné koule, jiné JÁ. Hvězdy. 
Každý vidí jiné společenství nebeské. 
Nebeské – nebe je tu asi míněno jako prostor, který je všude okolo nás, ale také nad námi ( 
nemůžu si pomoct, asi ne to dívám nějak špatně, ale mám pocit, že společenství nebeské není 
všechno společenství, že mohou existovat i nějaká jiná? Anebo ta jiná společenství v sobě 
obsahuje společenství nebeské? )  
 
KOMENTÁŘ 
 
Je zde takto definovaná samotná NUIT. – díky Haditovi 
Všechno, co je níže bude součástí iluze, protože jen jednota je dokonalá. ( a manifestace 
v sobě ukrývá iluzi)  
NUIT se sama nemůže projevit. Je nekonečná a skrývá v sobě všechny existující možnosti, 
světy. K projevení možností je potřeba do některé vložit vůli = stát se jím, rozhodnout se pro 
něco, dát něčemu nějaký význam. Tehdy se projevuje NUIT.  
Tehdy se projevuje skrze Hadita – projevuje se – je to vědomé 
HADIT je vůlí a RA-HOOR – KHUIT je procesem rozhodování. ( Dalo by se to nějak 
přirovnat ke křesťanské trojjedinosti Boha.Každý bod je Hadit a těchto bodů je nekonečně 
mnoho. Každý bod je středem z jiného pohledu – ze svého pohledu. Něco, co je vně nás i tam, 
co nejsme schopni fyzicky vidět. Kompletně nás to obklopuje. 
KARTA  
TAROTOVÁ KARTA – MÁG – vědění v nejčistější podobě ( nepochopitelné), je to ale stále 
ještě jednota,  mág tvoří,  představuje vůli. ( ale v Mágovi je ještě spojena jednota protikladů, 
je tedy podle Crowleyho nevědomou vůlí) . K tomu, aby se něco mohlo projevit, odhalit, je 
třeba vůle. Ale na duhou stranu tam, kde je vůle, musí být už svým způsobem i vědomí. 
Souvisí to i s tím společenstvím nebeským. Pokud si uvědomuju, že kolem mne je něco, 
uvědomuju si nutně i sám sebe.  
 Mág je i Hermes, posel Bohů. 
Crowley tady taky mluví o pokrývce hlavy, kterou, podle Hillmana nosí i Hádes. 
 Ještě mi přijde, že na kartě Mág je vše v neustálém pohybu,  připadá mi to spíš jako 
odhalování společenství nebeského v každém okamžiku ( oka -  mžiku ), neustále tvoření 
 
BET – dům , vztahuje se k planetě Merkur , dům – symbolický pojem pro Já 
 
CHOKMAH – Moudrost, aktivní, mužský pilíř – zase to souvisí s tou vůlí a tvořivostí 
 
Spojuje Kether s Binou   - uvědomování si? 
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE  
 
VELEKNĚŽKA -  tady mě napadla jenom souvislost – Velekněžka je světlem a tělem světla 
– a díky světlu můžeme vidět odhalení společenství nebeského . a může tu být i souvislost 
s tím „nevědomým uvědomováním“, protože Velkeněžka souvisí se skrytou plodností. Navíc 



Velekněžka doplňuje Mága, ona je zástupkyní ženského, negativního principu. A odhalení 
společenství nebeského se může dít jedině tehdy, když je co odhalit ( Nuit), skrze něco ( 
Hadit). 
 
NÁPADY  
 Odhalení společenství nebeského – souvisí s rostoucím uvědomováním? Ale je to 
takové“nevědomé uvědomování“, ne? Nebo jak bych to formulovala – uvědomování, 
probíhající na takové úrovni, že člověk není schopen uvědomit si, že si něco začíná 
uvědomovat? ) 
 Něco se projevilo a teď to je i vidět. ( V divadle se nachystaly kulisy  a scéna a teď se to 
nasvítilo? Divák ale pořád netuší, co všechno vlastně ve hře  uvidí?) 
( I my jsme těmi Hadity? To i v nás se projevuje Nuit? Nebo spíš v naší vůli?  Anebo je to i 
tak i tak. I my jsme Hadity , ale tím, že do věcí vkládáme vůli, umožňujeme dalším 
možnostem, aby se projevovaly.) 
 
 Všechno, co existuje, je v jednotě, považované za počátek a   vrací se zpátky k jednotě 
považované za konec. 
Jedno je v jednom, tj. : vše je ve všem.   ( E. Lévi ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) KAŽDÝ MUŽ A KAŽDÁ ŽENA JE HVĚZDA 
 
MUŽ A ŽENA – dualita, projevené a neprojevené, vědomé i nevědomé,  každé + a -, akce 
a reakce, jang a jin, …. 

 HVĚZDA – Hadit,  střed, něco, co vyzařuje ze sebe, něco, co tvoří společenství nebeské, ale i 
něco, co není věčné. hvězdy tvoří společenství nebeské 
 
KOMENTÁŘ 
 
V obsahu NUIT zůstává i to, co se stalo Haditem. ( Neprojevené obsahuje i to, co už se 
projevilo,  nekonečně mnoho možností zahrnuje i ty, které už se uskutečnily)  
 
Hvězdy jsou součástí společenství nebeského. Všechno je vyjádřením určité možnosti, která 
se uskutečnila) 
Každý sám za sebe je jednotka, ale všeho je mnoho a je to rovnocenné. Každá možnost je 
možností a ta je rovnocenná s ostatními možnostmi do té doby, než je uskutečněná.  Ale ona i 
uskutečněná je určitým způsobem rovnocenná s ostatními možnostmi, ne ? Z tohoto pohledu 
neexistuje chyba. 
Jsou různé ÚROVNĚ SKUTEČNOSTI, jde o NELINEÁRNÍ MYŠLENÍ.  
Nerovnocennost vzniká tím, že do možnosti vložíme vůli.  Ale ta nerovnocennost vzniká 
právě jen tím, že jsme si vybrali jen jednu určitou možnost. Ničím jiným? Souvisí s tím 
hledání pravé vůle.  



Hvězd i možností je nekonečně mnoho. Každý člověk je vyjádřením jedné možnosti, jedné 
zkušenosti. Vše je rovnocenné, tedy neexistuje srovnávání. Až výběrem a prvním krokem 
k realizaci rovnocennost mizí. Naplňuje-li člověk svoji vůli, jeho rozhodnutí není nikdy 
špatné.  Ale podle toho, co jste říkali o těch úrovních skutečnosti, tak rozhodnutí člověka i 
když nenaplňuje svoji pravou vůli není nikdy špatné. ? Jenom se k němu potom může 
nesprávně postavit.Člověk svou pravou vůli musí teprve nalézt. ☺ 
Každý člověk je samostatnou jednotkou. Každá možnost je rovnocenná ostatním a má stejnou 
pravděpodobnost uskutečnění. Je jich velmi mnoho. Proto nečiňme rozdílu mezi jednou věcí a 
těmi ostatními. 
 
TAROTOVÁ KARTA –  
VELEKNĚŽKA – je to pořád ještě něco, co se velmi obtížně chápe, je to svým způsobem 
nelidské myšlení, tato karta se pojí s Lunou. Váže se k Bině a Bina se pojí se Saturnem, navíc 
spojuje svět nad a pod Abyssem. Je to něco, čeho je třeba se držet, jestliže chceme přejít? 
Může  to být i svým způsobem „temná matka“, temná právě pro svou nepochopitelnost?  
Hodně mi sem sedí, co píše Crowley, že, že Velekněžka představuje možnost v jejím druhém 
stadiu, a to bez jakéhokoliv začátku uskutečňování. 
Ještě navíc Velekněžka může být i určitým zpodobněním bohyně Nuit, i když v jistém smyslu 
nižším, nebo spíš užším. Proto se pojí i s Lunou. Navíc ten Saturn – str ážce Prahu a Pán času 
– Nuit je bohyně věčnosti – tam čas není , ale ve Velekněžce už  ano – i Luna souvisí s časem.   
 
GIMEL – velbloud – prochází přes poušť - Abyss 
BINAH - spravedlnost 
Spojuje Kether a Tiferet  - spojuje vyšší a nižší svět, je součástí středního pilíře 
 
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE  
CÍSAŘOVNA –  souvisí s plodností, láskou, domotalo se to celé, připadá mi to spojené skoro 
se všemi verši knihy Zákona, protože mi připadá, že u Císařovny je hodně takový ten 
mateřský aspekt, že souvisí s nepodmíněnou láskou, proto je každý muž a každá žena hvězda, 
a žádná hvězda není míň hvězdou než ta druhá, proto nelze činit rozdílu mezi jednou věcí a 
těmi ostatními, a proto tudy kráčí bolest, protože jakmile činíš rozdíl, chybí láska, někam si 
odešla ( zde jest holubicí a tam jest hadem). Navíc Císařovna spojuje, ale i rozděluje – právě 
podle toho, jestli je brána otevřená nebo zavřená.A brány otevírá zase láska  Agape – 93, 
stejně jako Thelema je 93. Ale pak jsme zase zpátky u Mága – viz Kniha Thothova – PChD 
nebo PAChD – strach ( titul Gebury) – původce strachu, jehož číselná hodnota je 93 ( k tomu 
mě napadá, že strach je hnací silou, že každá matka má strach o své dítě, že jakmile otevíráš 
dveře do neznáma, vždycky tě provází strach, strach mi připadá jako takové věčný průvodce 
tvoření a stvořeného,  může taky souviset s vědomím konečnosti, s vědomím omezenosti..) 
 
NÁPADY 
 
 Začínám mít velmi nepříjemný pocit, že se v tom začínám zamotávat, protože se mi zdá, že 
všechny tyto verše tvrdí vpodtsatě totéž, jenom to jakoby sestupuje. 
Ještě k těm hvězdám – napadlo mě, že i když hvězda symbolizuje střed, tak pokud bychom šli 
do detailů, tak každá hvězda ještě musí mít svůj střed, který se zase z něčeho skládá, a musí 
zde působit nějaké síly, které tu hvězdu drží pohromadě. 
 Připadá mi, že to hodně souvisí i s I/ 22 , : nečiň žádného rozdílu mezi jednou vědí a těmi 
ostatními, vždyť tudy kráčí bolest.  – Protože jakmile bych ten rozdíl činila, popírala bych 
„nejen“ tento verš.( A přesto to každý dělá.) 
 



K lidské rovnováze je třeba dvou nohou, světy krouží skrze dvě síly, plození si žádá dvojího 
pohlaví. Toto je smyslem Šalamounova tajemství, které představují dva sloupové chrámy 
Jachin a Boaz. – zase ty sloupy..V přírodě jsou dvě síly,které působí rovnováhu, a tyto tři jsou 
jen jeden jediný zákon!  (E. Lévi) 
 

4) KAŽDÉ ČÍSLO JE NEKONEČNÉ, NENÍ ROZDÍLU 
 

- praktická aplikace trojky  ( Všechno, co je , existuje a projevuje se čtveřicí –
Lévi) 

 číslo – hvězda – monáda – idea – princip – mají nekonečně mnoho možností 
 
KOMENTÁŘ 
 
Může se to stále dál a dál rozvíjet 
Skrze ženu se vše stále dále rozmnožuje. 
Jednání – následek – příčina dalšího jednání - …. 
Každý bod světelné vlnoplochy se chová jako její zdroj. 
Všechno souvisí se vším. 
 
TAROTOVÁ KARTA – 
 CÍSAŘOVNA  - praktická aplikace velekněžky☺, skrze ženu se vše stále dále rozmnožuje 
Může jít o to, že Císařovna, jako praktická aplikace trojky je v určitém smyslu jakousi 
univerzální láskou a plodností? Každé číslo je nekonečné, není rozdílu – ta láska se musí 
vztahovat na všechny bez rozdílu a plodnost je nekonečná…. 
 
DALETH – brána  ( průchod – zase to může souviset s tou praktickou aplikací ☺),  
 
CHESED – milost – na aktivním, mužském pilíři 
 
Spojuje Binu  s Chokmou   - spojuje „nebeského otce s nebeskou matkou“ 
 
NÁPADY, PŘIPOMÍNKY 
 
(Neexistuje v nekonečném prostoru jediný bod, který by nebyl středem nějakého kruhu, jehož 
obvod se libovolně rozšiřuje a zužuje a nelze si představit bod, který by se  nemohl rozšířit, 
zvětšit a vysílat paprsky v e filozoficky nekonečném kruhu. Lévi) 
Viditelné je ztělesněním neviditelného. Dokonalé Slovo (Hadit?)  ve vnímatelných a 
viditelných věcech je ve stejném vztahu či poměru k věcem našim smyslům nezjistitelným a 
našim očím neviditelným.  
  Připadá mi to jako jinak řečené, že každý muž a každá žena je hvězda. Jenomže tady je to 
číslo.  Je v tom ještě něco jiného – jakoby je tím řečený současně jakoby opačný pohled na 
věc, nebo ani ne opačný, jak jiný.. V předchozím verši bylo řečeno, že všechno má svůj 
vlastní střed, a tudíž existuje nekonečně mnoho „pohledů, možností,…“ V tomto verši se 
dozvídáme, že každé číslo je nekonečné, a tedy nemá konec, a proto také existuje nekonečně 
mnoho pohledů a možností.  Navíc je tu zdůrazněno, že není rozdílu. Nemůže být něco 
nekonečnější než to druhé. Navíc vpodstatě pokud bychom to brali z hlediska nekonečnosti, 
tak není jedno a to druhé, protože není rozdílu.I když číslo mi připadá v porovnání s hvězdou 
abstraktnější, a přitom už je to níž. Už tu ale probíhá nekonečný proces tvoření. Je tu  jakoby 
zdůrazněn. Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi číslem a hvězdou. 
Začínám mít pocit totálního chaosu. (Ale teď to teprve přijde) 



 
5) BUĎ MI PŘÍZNIV, Ó VOJEVŮDCE Z THÉB, AŽ SE BUDU PŘED DĚTMI 
Z LIDSKÉHO RODU ODHALOVAT 
 
VOJEVŮDCE Z THÉB -  Prý jde o předchozí inkarnace Crowleyho.  Vojevůdce z Théb má 
souvislost  s Epameinondasem, který přivedl Théby k vítězství zavedením nové strategie boje 
– KOSÝ ŠIK. Šlo o napadení levé strany vojska. Souvisí to s levou stezkou, s nevědomím, 
s napadením nevědomí, s milióny možností. Ivana tu uvádí souvislost s Veleknězem díky vau- 
Vau je v tetragrammatoně synem, zprostředkovatelem, spojením, člověkem, spermií… 
!!!!Nechápu!!! 
 
 
KOMENTÁŘ 
 
 symbolický význam - pomáhej rozšiřovat moje poselství.  
Nuit sama něco předává nebo Aiwass něco předává. 
Souvisí to i s krabem a kartou Vůz. Je to šikmá cesta zleva na stromu života přes cestu quof 
na chet, přes Tiferet – Milenci – poslouchání srdce – dál viz lekce č. 4 Ivanin komentář, který 
zatím nechápu. 
Je zde ještě souvislost s Medusiným komplexem – jde o lidi, kteří mají potřebu stále s něčím 
bojovat, ač se jim to nevyplácí a jejich boj je neúčinný. Na Medusu nebylo možno pohledět 
přímo. I v mnoha situacích je lépe nestavět se k problému čelem. 
Absolutně nic nechápu 
 
TAROTOVÁ KARTA – CÍSAŘ SE MĚNÍ NA HVĚZDU  ??? Na druhou stranu ale 
vojevůdce je císař. ??? 
HVĚZDA - Nuit 
 
HE – okno – můžeme se dívat zevnitř ven, anebo ho otevřít a něco zvenku dovnitř pustit. 
 
GEBURAH  - síla – souvisí s Marsem  - tady by se taky dala najít spojitost s vojevůdcem 
z Théb – soudě podle této sefiry zřejmě nebude odhalení Nuit  probíhat pro děti z rodu 
lidského příliš příjemně 
 
Spojuje Chokmu a Tiferet.   
 
TAROTOVÁ KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE 
VELEKNĚZ – ten, který zjevuje božstvo – vau – v tetragammatoně je synem, 
zprostředkovatelem 
NÁPADY 
 
  
 Tady je ten kosý šik, je to nějak spojené s kartou Vůz, s písmenem Chet a s krabem, ale víc 
jde úplně mimo mě. 
 
Jinak byly ustanovené nějaké čtyři základní prvky a pětka už je úplně o něčem jiném. Je tady 
zajímavé spojení  té něžně působící Nuit na kartě Hvězda a útočností a prudkostí Martovou. 
Vpodstatě tím, že se Nuit projevuje, se něco dává do pohybu a vpodstatě se tak otevírá nový 
pohled (okno – he), ale je to dost razantní – možná proto vojevůdce z Théb?  
 



 
 
 

6) BUĎ TY, HADITE, MÝM TAJNÝM STŘEDEM, MÝM SRDCEM A JAZYKEM 
 

TAJNÝ STŘED 
 
STŘED -  bodem určení, bodem nazírání – v něm může Nuit sama sebe zrcadlit   ,světlý bod 
 -  i hvězdy jsou míněny jako středy, střed může být něco, kde je nakumulována 
základní energie. Když zničíš střed, tak zničíš vpodstatě zbytek . Střed by se dal tedy chápat 
jako základ. ( střed pozornosti, střed vesmíru, střed země) 
TAJNÝ -   je o tajemství 

- není vidět 
- je skrytý 
- hovoří se o novém vědomí – Horus – mužské je stvořené z ženského – opačně 

než dřív 
- Nuit v sobě Hadita skrývá. Hadit je ukrytý v ní a je všude okolo ní. Nuit ho 

obepíná ze všech možných stran. 
- Skryto před zraky ostatním 
- Tajnost (skrytost) může zabraňovat profanaci 
- Matka ve svém lůně nosí dítě ( Horus ) . Jako se vědomí rodí z nevědomí. 
- Horus , dítě je skryto před zraky těch, kteří této změny vědomí nemohou 

z jakýchkoliv důvodů dosáhnout. 
- Nuit mluví k Haditu, pojmenovává ho, vymezuje, definuje ho tím, že k němu 

hovoří. 
- Jde o souvislost mezi vědomím a nevědomím, skrytým a zjevným… 
- Nuit se potřebuje skrze Hadita projevit 
- Nekonečná vodní hladina a z ní se vynořil ostrov – rodící se vědomí – stále se 

zvětšuje. Je to rostoucí uvědomování sebe sama, svého ohraničování, tak , jak 
dítě s věkem objevuje a potvrzuje své já a tím, že věci kolem sebe 
pojmenovává, tím je také stvořuje 

- Je určená pozice a povaha Hadita 
- Víme, odkud se můžeme na Nuit dívat, dala místo, odkud se může projevit 
- Každý člověk v sobě nese svůj střed, svůj individuální bod, Hadit 
- 6 VAU – ten, kdo zvěstuje tajemství – VELEKNĚZ  

 
 
 

SRDCE 
- střed je pojem abstraktní, srdce patří světu hmotnému, je z toho cítit život 
- to ženské je věčné (Nuit), ale není to živé, je to NEBYTÍ. Ve vědomém ( Hadit 

) je oživení. 
- Nuit de facto neexistuje, protože ji nemá co oživit. Až Hadit oživí Nuit, ale ani 

život sám o sobě by nemohl existovat. Vždy je zapotřebí protikladu 
- Připadá mě to tak trochu jako by se zase jednalo o různé stupně – tajný střed je 

v něčem, co existuje, ale není to vidět, tvoří to základ toho, co vidět je. 
Můžeme si ho pouze myslet. Patří do světa abstraktního . Stejně tak srdce, 



které je zdrojem života,  je už vpodstatě hmotné a jazyk je něčím, co ještě 
navíc tvoří ze sebe samo? 

- Život, oživující prvek hmoty, dělá živým to, co by jinak bylo mrtvé 
- Hadit je oživujícím činitelem 
- Nuit – to, co je nevědomé, co zjevně nemůže žít, než se vynoří ostrov – 

vědomé, ohraničené středem, srdcem 
- Srdce oživuje podruhé to, co by jinak bylo mrtvé 
- Vědomí se vynořuje z nevědomí 

 

JAZYK 
- pomocí něho mluvíme, pojmenováváme 
- Hadit zpětně vyjadřuje Nuit 
- Nuit mluví o existenci středu –Haditu – a zpětně Hadit mluví o její neexistenci 
- Nuit Hadita definuje a zpětně je definována jím 
- Ty jsi – já nejsem 
- Hadit je tím, skrze koho se Nuit bude projevovat 
- Jazykem se mluví – ústa jsou symbolem ženským, jazyk mužským 

 
 
KOMENTÁŘ 
 

- Nuit tím, že Hadita oslovuje, se zároveň definuje.  
     ( Když věčný vládce tvoří, mluví o sobě k sobě.  Lévi) 
 

- Bytí vzniká z nebytí. ( Je žárovka, ale není tmivka – tmu na rozdíl od světla 
nemusíme vytvářet, protože je přirozeným stavem) 

- Stejně jako malé dítě  tím, jak si uvědomuje předměty kolem sebe, tak je 
pojmenovává a tvoří tak svět kolem sebe.- KDYŽ SI NĚCO UVĚDOMÍM, 
TAK TO STVOŘÍM. 

 
TAROTOVÁ KARTA : 
 VELEKNĚZ     -    k tomu mě ale absolutně nic nenapadá 
 
VAU – hřebík – to, co něco spojuje ( Hadit a Nuit ) , ale násilně, 6 souvisí s vědomím – je 
třeba vědomě spojovat to, co je projevené s tím, co je skryté 
 
TIFERET – souvisí se Sluncem, středem 
 
 Spojuje CHOKMU A CHESED 
TAROTOVÁ KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE 
  
 MILENCI – Zajin – naslouchání vnitřnímu, skrytému ( tajnému středu )  – proto je třeba to 
vnější umlčet.neprojevené se díky tomu může stát projeveným. 
 
 
NÁPADY 
 
Jenom mě napadlo, že jak to jde krásně vidět na stromě života, jak to sjelo. Vztah Nuit-Hadit  
přímo  je v prvním verši, a teď ve verši šestém a jde se k němu cestou gimel – Velekněžky. 



Tady tento vztah je už tady formulován na úplně jiné úrovni. Zatímco v prvním verši se 
dozvídáme, že  Had,  v něm se projevuje  Nuit, tady mi to připadá jako  definování Hadita na 
několika úrovních – ten, který tvoří nějaký základ, výchozí bod nebo nese nějakou tvůrčí ideu 
– velice těžko se to vyjadřuje, ten, který to oživuje a tvoří dál . 
Ale mám tady problém : pomocí Hadita se zase vracíme k Nuit, protože to, co je Hadit, už 
není Nuit – to přece není pravda – Nuit v sobě obsahuje projevené i neprojevené, jinak by 
nemohla být věčná. Nuit v sobě obsahuje i Hadita, ne? Totální chaos…. 
 Ještě mě k tomu napadlo – makrokosmos a mikrokosmos a velice známá věta – to, co je dole,  
je jako to, co je nahoře… 
 
 
 
 

7) HLE, TOTO ZJEVUJE AIWASS, VYSLANEC HOOR-PAAR-KRAATA 
-  
-  
- HOOR- PAAR – KRAAT = HARPOKRATÉS, HARPECHART -  dětský bůh 

– často zobrazován s prstem na ústech, cucá si prst – ZNAMENÍ TICHA 
- HOOR –PAAR – KRAAT – AJIN – AJIN – AJIN,     
- HOOR – PA – KRAAT – AJIN – ALEF - AJIN 
- jedna z tváří boha HORA 
- zobrazován na kartě AEON 
- egyptský bůh mlčení 
- to, co je neprojevené, pasivní schránkou 
- X  RA-HOOR-KHUIT – jeho stránkou aktivní 
- Jsou to dvojčecí bohové a jsou spojení v  
- HRUMACHIS , HARMACHET = HORUS – vycházející slunce 
- HERU-RA-HA ( 418) – tvořivý princip, spojení vnitřního a vnějšího 
- 418 – číselný součet CHET – vztahuje se k ABRAHADABRA  - sjednocení +  

a - , velké dílo 
-  
- 6 – spojeny se sluncem podobně jako Horus 
TAROTOVÁ KARTA 
  
– MILENCI  
 ZAJIN  -  meč,.  zjevení – to, co je uprostřed, se projevuje vně 
 
NECAH - Venuše 
Spojuje BINU  s GEBURAH 
  
KARTA PODLE  ČÍSLA VERŠE 
 
/  VŮZ CHET -  skrze plot vyjíždí zevnitř ven, spojuje mužské a ženské 
 
 K tomuto mě vůbec nic nenapadá. 
 
 
 
 
 



 
 

8) KHABS JE V KHU, NIKOLIV KHU V KHABS 
 
Kombinace mužských a ženských prvků 
Neví se, jestli to říká Nuit nebo Aiwass – chce něco podotknout. 
Pokud by to byla Nuit, Aiwass by pak na sebe v sedmém verši strhával pozornost 
Podle mě hovoří v 7. a 8. verši Aiwass 

KHABS   - 88 
        +                                                              - 
80 + 8 – převážně mužské atributy 
 
Kaaba – v danou hodinu se všichni věřící 
otočí směrem k Mekce  a modlí se. 
Všichni jsou otočeni k ní jako ke středu – 
střed – povahy mužské – Hadit  
 
8+ 8 = VĚŽ – zřícení ega 
80 – P  (PH) MARS, VĚŽ,  
Expanze 8 do 88 
 
 
 
 
 
88:2 = 44 : 2 = 22 – písmen hebrejské 
abecedy na Stromě života 
44 – číslo krve 
- projevené, aktivní, mužské, stejně jako 
bohyně produkuje kalas 

- ženská síla, energie 
- KAABA – spojená s bohyní KYBELÉ – ženou 
- Navíc kámen je temný 

- Neexistuje nic mužského. Všechno 
je ženské a mužské se v tom 
projevuje náhodou 

 
PH – 85 – ústa. Kteis 
8+5 = 13 – transformace, Smrt, Věž se otráví 
svým vlastním jedem ( krví,- kterou uzavřeli ve 
svém srdci ) a ve svých osamělých pevnostech je 
pozře Čas 
- 8 – sudé, ženské číslo 

- - symbolem CHAOSU, je prvním 
číslem, které dostaneme 
vícenásobným sčítáním ( CHAOS 
– mnohost , 88 – číslo mnohosti. 
Vznikne-li život, velmi často 
vzniká i mnohost. Pokud může 
něco vzniknout, tak zdroj 
mnohosti 

- 8 se dá převrátit i na ∞ 
- 88 :2= 44 : 2= 22 : 2 = 11 -  číslem 

magické expanze 
 - 11 – nese v sobě energii, která směřuje ke 
změně 

- je číslem Nu 
- souvisí s rovnicí 1+ 1 = 0 ( viz 

verš 1/28) 
písmeno TET . děloha, která v sobě něco skrývá 
 - 4 x 11 – rozklad tvořivého světa 
   souvisí to s nošením plodu uvnitř dělohy 
a s životem – . V děloze něco dozrává. Potřebuje 
to strávit určitý čas v temnotě, aby se to vyvinulo. 
Předčasné narození vždycky skýtá daleko větší 
pravděpodobnost, že se to „neujme“. Porod by se 
potom dal chápat jako projevení, jako výstup 
z temnot. 



 
-  

 
8+8 = 16 KALAS 
8 – CHET – 418 – krab – totemovým zvířetem Chet 

- je vyjádřením nepřímé cesty – nelze jít přímo, ale je nutné jít jakoby oklikou, 
bokem 

VŮZ – rytíř vynáší disk, který je symbolem 16 Kalas. Modrý obvod tohoto kruhu je 15 
ženských KALA, protože souvisí se třemi fázemi ženského cyklu – 3x 5 
16. kala je mužským principem uprostřed, ale může jít i o 4 fáze luny a  X 4 roční období a 
všechny Kalas jsou potom ženské. 
Mužský bojovník  - M principy, ale Chet může působit jako membrána  M působení vně a 
feminního dovnitř. I když se nabízí polemika o vynášení Grálu – V ( M) , ale pohár obsahuje 
krev – Dovnitř  - tak jako děloha. Díky krvi v děloze se může vyvíjet plod. 
CHETH   A TETH – 418 A 419 – rozdíl o 1 
 

KHU – 31 
prvočíslo 
 AL  - 31 – tajný klíč knihy zákona 

- bič na pohánění volů – 
mužská proprieta 

- Al byla přijatá, resp. 
Nadiktovaná a tím pádem 
i projevená 

AL – bůh – mužský, symbolické ano 
 

- i přes mnoho ženských 
aspektů, které zde 
nacházíme, je Al bůh, 
jméno Chesedu – mužské 
číslo 

3+1=4 – mužská sefira, která je spojena 
s tvořením s demiurgem,  
31 – je mužské s ženskými prvky, značí 
ANO i NE, záleží na mnoha pohledech 

 Temná energie + kalas 
- číslem nejvyšší ženské tajnosti 

- temným ženským principem, 
temnou matkou 

- souvisí s neprojeveným, ale 
potenciálně obsahujícím vše 

LA – ne 
KHU – vytváří se v ní Kalas  
 
 
 
 
Ale k sefiře Chesed patří karta CÍSAŘOVNA ( 
skrze ženu se vše stále rozmnožuje…) , brána, 
kalas – tajemství chaosu je možné odkrýt pouze 
projítím brány Daatu. 
 Všechno obsahuje svůj vlastní protiklad 

 
 
 Ku – mísa plná červů. Nádoby a červi zplozují ku, odpovědnost padá na prostopášné. Ti, 
kdož zemřeli násilnou smrtí jsou také ku. Podle lidové víry je Ku zlý lovec z temnot, který  
lapá duše mrtvých. 
Ku souvisí i s hadí silou kundalini. 
Dává se také do souvislosti s Prastarými. 
 Je to zamotané, protože 31 vlastně obsahuje nebytí i bytí 
Zjednodušeně lze brát Khabs jako mužský a Khu jako ženský princip, ale není to zcela 
pravda. 
Velmi mnoho rovin 
Konx om Pax ( Khabs am Pekht)  = Ať se světlo rozprostře. Světlo je v temnotě – Khabs je 
v Khu. Viz 1/16 – proto je on vždy slunce a ona luna 



KHABS JE HVĚZDA. 
KHU JE NEPROJEVENÁ SÍLA. 
 
 
 
TAROTOVÁ KARTA –    
 VŮZ  - bojovník, který vynáší grál  - světlo v temnotách– opět se zde něco jakoby dostává na 
povrch, cesta vůle 
- má hledí spuštěné, neboť na něj nelze pohlédnout přímo a zůstat naživu – je tu souvislost 
s tím, co napsala Ivana k verši I/5, s vojevůdcem z Théb a také s Medůzou. Dalo by se to 
nějak spojit i s iluzí, odrazy, „májou“, a opět s lunou a sluncem 
 . vliv Nebeských, který přichází seshora přes závoj vody, která je krví. ???? 
4 sfingy se vzájemně prostřídanými elementy. 4x4 = 16. Celek představuje 16 subelementů – 
16 kalas) 
Jediným úkolem bojovníka je nést svatý Grál . souvisí to i s tím porodem, navíc 
CHET – PLOT  - něco, co nás chrání, ale také něco, co musíme překonat,  ch – 8 + jod – 10 + 
tau – 400 -=418 = Abrahadabra, šifra Velikého Díla  
HOD – záře, sféra Merkurova, raiconální mysl, která organizuje a třídí. Z této sféry pocházejí 
všechna slova a mocná jména.  
Spojuje BINU S GEBUROU 
 
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE 
 
SPRAVEDLNOST, VYROVNÁNÍ –  rovnováha všech věcí, je tu zase zastoupena idea 
nelineárního myšlení, nic není dobré ani špatné, spravedlnost nelze posuzovat podle lidských 
měřítek. Karta v sobě obsahuje jistou amorálnost – všechno je pravda, protože všechna věci 
jsou si navzájem protiváhou a neutralizují se, rovnováha protikladů 
 
LAMED- bodec- 
 
NÁPADY 
 
Jestli je Ku něco, co je samo o sobě zkažené a volá to po nápravě, nemůže to v sobě 
obsahovat už nápravu samu? 
Je to zamotané, myslím, že je tu spousta souvislostí s časem a chaosem, ale zatím z toho mám 
sama v hlavě chaos. 
Ještě mě tu napadá znovu to spojení s žárovkou a tmivkou. Tma existuje sama o sobě, ale nese 
v sobě potenci světla. Proto, abychom světlo rozsvítili, je zapotřebí něco udělat. A dalo by se 
to použít i na verš následující. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9) UCTÍVEJTE TEDY KHABS A VIZTE MÉ SVĚTLO, KTERÉ NA VÁS VYLÉVÁM 
 
 

- Khabs – Chet – cesta, bojovník, který nese svatý Grál, souvisí to i 
s 11,22,44,88 

- vylévá – pořád  
- VYLÉVAT SVĚTLO – být něčím obdarován, být v něčí přízni, jsem vám 

nakloněna, vylévání vědomí, předávání informací , osvěcování, objasňování, 
nám se to jeví jako světlo – energie, možnosti, informace, které nás mohou 
osvětlovat, probouzet nás k uvědomění si sebe sama a to vše v souladu 
s principy Khabs – což znamená, že  její vylévání světla nám / našemu egu/ 
nemusí být vždycky  moc příjemné 

- (mluví Nuit - KARTA 17 – HVĚZDA – Nuit světlo vylévá, ale ho i přijímá 
- zlaté spirální světlo je transformováno na stříbrné) 
- tvoření bytí z nebytí – Nuit sama o sobě je temná, světlo se tvoří v ní, vylévá 

na nás světlo, které u ní jakoby ještě není - 419 - Thet – děloha  – vylévání 
světla můžeme připodobnit k PORODU 

- 418, 419 – sjednocení všech protikladů v 1 
- Chet – od Bíny ke Gebuře 3→5, 3 X 5 = 15 – Kalas, souvisí i s fázemi 

ženského cyklu  
- Kalas – aktivita, kreativita, bojovnost, aktivní postoje, naprosto žádné místo 

pro pasivitu, takže žádné místo pro zbabělce a lenochy, bojovný životní postoj 
k uvědomění si sebe, svých možností, svých sil, probuzení vyššího vědomí, 
přijetí pravé vůle, člověk se našel, zná své místo, je sám u sebe, a o to musí 
usilovat, bojovat 

- abychom byli její přízní obdařeni , máme uctívat Khabs – 88 – bojovnost, 
samostatnost, sebejistota, sebeuvědomění, vyšší vědomí, které má v sobě nést 
každý, být sám vlastním středem 

 
 
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE 
 
POUSTEVNÍK – je ten, který uctívá Khabs, je svým vlastním středem, teprve až budeme 
svým vlastním středem, teprve pak si skutečně uvědomujeme ( vizte mé světlo…)( a protože 
je to tak strašně „lehké“, tak je o tom celá Kniha Zákona) 
 JOD – ruka – základ všech písmen – všechna písmena z něj pocházejí -  jod představuje 
spojení protikladů, základ, ze kterého vše vychází, (střed) 
 
Toto je první verš, který se obrací přímo k nám.  
Ččíslem verše  je číslo 9  - sefira Jesod, která souvisí také s plodností – „Jesod je jako těhotná 
žena, která má porodit“ (Zasvěcení do praktické magie I). 
 
 
 
 



10 ) NECHŤ JE MÝCH SLUŽEBNÍKŮ MÁLO & JSOU SKRYTÍ. ONI BUDOU 
OVLÁDAT MNOHÉ & ZNÁMÉ 
 
 
 MÁLO & SKRYTÍ – když je něčeho málo, je to skryté, protože kdyby toho bylo mnoho, tak 
to všichni vidí, vědí a každý to dělá. Proto se málo pojí se skrytostí a mnoho se zjevností.  
 MNOHÉ & ZNÁMÉ -  zase to k sobě patří. Je to něco, co je vidět, co si můžeme uvědomit, 
proto si „ toho všimne víc lidí „ než něčeho, co je skryté, je to docela logické 
ZNÁMÉ = ZJEVNÉ 
 
 Není řečeno, co konkrétně budou ovládat – budou ovládat mnohé a zjevné 
 
SLUŽEBNÍCI- 1) uctívači – kdokoliv, kdo přichází zvenčí – z rodu lidských bytostí. Budou 
uctívat Nuit 

- může jím být i Hadit i Ra.-Hoor-Khuit 
- my všichni zjevujeme Nuit už jen tím, že existujeme, protože bytí přichází 

z nebytí. Ale čím víc lidí bude vědomě projevovat Nuit – bude jejím 
služebníkem – tím víc bude Nuit projevená. Skutečné projevení Nuit je tpouze 
vědomé projevení Nuit – (protože pokud je něco děláno nevědomky, není 
ustanovený protiklad, protože Nuit sama je nevědomá). Pokud není Nuit 
prožívaná vědomě, tak vlastně vůbec prožívaná není – dalo by se to 
připodobnit k tomu, jak si malé dítě uvědomuje,ono vidí svět kolem sebe, ale 
to, co nedokáže pojmenovat, si neuvědomuje úplně 

- (Ke mně – magická výzva pro vědomý čin) 
- 2) lidi nebo bytosti, které slouží nějakému cíli, síly nebo prvky, které budou 

jinak sloužit k projevení Nuit. Patří mezi ně i Hadit a Ra-Hoor-Khuit. 
Předpokládá se existence vazeb mezi těmito silami nebo prvky. Vše existuje ve 
vzájemných vazbách. A vzájemná znalost těchto prvků předpokládá 
propojenost mezi prvky. Jsou SKYRTÍ – utajenost lidí, ale i vazeb mezi prvky 
( hadit, ra-hoor-khuit) 

- 3) ti, kteří zjevují Nuit – ROVINA SKRYTÁ -  obsahuje v sobě vazby prvků 
k Nuit, vazby mezi Nuit a Haditem a Nuit a Ra-Hoor-Khuitem 

a. – ROVINA ZJEVNÁ – vazby prvků a lidí 
 
- budou ovládat mnohé – lidi, znalosti, informace.., nevíme, co to je, ale víme, že je to známé. 
A to, co je známé, je běžně k mání – je to opak skrytého 
 
 
Služebník  může být každý, kdo vědomě jedná, aby napomohl zrodit se možnostem, které jsou 
skryté v Nuitině nádheře. Je velice důležité vědomé konání, ale nesouvisí jen s prací, ale i 
s obětí, s tím, že je člověk  vědomím přítomen u posvátného úkolu – ne že dělá věci jen tak . 
Služebníkem může být jen ten, kdo se Nuit oddá a zasvětí jí svoji existenci. – proto ta karta 
kolo štěstí a proto nemůžou být všichni vůdci, protože pak by nebylo koho vést. 
Je to docela logické – všichni ti, kteří vědomě projevují Nuit – uctívají Khabs- našli svůj 
vlastní střed. Kdyby to bylo tak jednoduché, nevznikla by Kniha Zákona- proto je docela 
jasné, že služebníků Nuit bude málo. A budou skrytí těm, kteří budou nevědomí, protože ten, 
kdo je nevědomý, si zkrátka neuvědomuje. 
KARTA  - POUSTEVNÍK -  ten, kdo chce poznat tajemství života, se musí ponořit do hlubin 
sebe samého a musí usilovat sám za sebe, zase je to  o tom stejném. 
 Skrytá plodnost – skrytá Nuit  



JOD – ruka  ten, kdo pracuje sám a vskrytu, 10 – 1 a 10 jod a alef - projevení 
 
MALKUTH – ten,který slouží Nuit, ovládá sféru Malkuth – mnohé a známé - projevené 
 
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE 
 
 KOLO ŠTĚSTÍ –  ten, kdo řídí osud, střed kola se neotáčí 
kaf – dlaň – v dlani můžeme vyčíst osud, dlaň může  sloužit i jako pohár – „ale pít bude pouze 
ten, kdo je bit jako olej, který je vytloukán z oliv, dokud se nestane čistý a řádný. Potom se kaf 
promění v korunu.“ ( Sefer otijot) 
 
(Souvislosti s Pannou, úrodou i se 7 loukotěmi kola štěstí ...?) 
 
 
 
 

11) JSOU TO BLÁZNI, KDOŽ LIDSTVO VZÝVAJÍ. JAK JEJICH BOHOVÉ, TAK 
&TI LIDÉ JSOU BLÁZNI 

 
 - BLÁZEN – 0 – je to 0, kdož vzývá lidstvo. 0 je tu kvůli lidstvu. Vše, začátek. Začátek 
vzývá lidstvo. Jinak by nebyl. ( Bible – na počátku stvořil Bůh/stvořili Bohyňové  - ELOHIM 
esenci země a nebes – podle hebrejštiny – spojení jednoho a mnohého, mužského a ženského 
dohromady. Všechno bez protikladů, úplně nerozdělené ) 
 - LIDSTVO – celkově lidstvo 

- bytosti – veškeré inteligentní bytosti 
- JAK JEJICH BOHOVÉ -  NUIT ani Aiwass se nenazvali bohy. Oni jsou nad těmi bohy. Je 
to poselství o změně, kníž dochází po 26000 letech a mezitím se na zemi vyměnila spousta 
bohů. Tito jsou ale nad nimi. Bohové jsou ti, kteří mají k lidem blíž a nějakým způsobem se 
k lidem vztahují.  Každý z Bohů má své pole působnosti -Archetypy =  nevědomé síly, 
obsažení v lidské psychice – to, co je hybnou silou lidského bytí.takovou tou zjevnější, 
projevenou – svět Beriah – můžou to být ty skryté síly. Bohové bláznů mohou být vnitřní 
skryté síly. Bohové lidí – síly zvnějšněny - zjevné 
 - BOHOVÉ, LIDÉ – ustanovena hierarchie bytostí. Tou nejvyšší hierarchií by byli ti blázni. 

- BLÁZNI – počátky ( síly, které ustanovily Bohy)⇒ BOHOVÉ ⇒LIDI, bytosti 
( služebníci – ti, kteří slouží Nuit a umožňují jí,aby se projevila). Začátek je tu 
kvůli lidstvu, on lidstvo skrývá a vzývá. Nelze vzývat počátek, nelze hledět 
dozadu. 

¨ 
 11 je číslo magické expanze, proto mě k tomu napadá, že  by to mohlo být i tak -  spojení 
bohové & lidé –  je to komplementární – nejde to v pravém slova smyslu od sebe oddělat. 
Mohlo by se to hodně  zobecněně a zjednodušeně  vidět jako spojení vědomí a nevědomí, 
projeveného a neprojeveného, ne bohové a zvlášť a lidé zvlášť, ale 0 je o spojení protikladů, 
tedy spojení bohů a lidí. Je to ale hodně zjednodušené. Vpodstatě blázni vzývají lidstvo 
k navrácení se do původní jednoty? 
(Všichni bohové vzpomenutí v Al nejsou právě božští. Stojí hluboko pod pramáti Nuit – viz 
1/ 21) 
KARTA  - 
 KOLO ŠTĚSTÍ  
Souvisí nějak s osudem, se zásahem „Božím“ do lidského života, kterému ne vždy umíme 
porozumět – jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají –  
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/ SÍLA 
– MAGICKÁ EXPANZE – rozšiřování něčeho od bodu 0 dále na obě strany (111 – 2/45 – 
Smrt je tady pro psy – je to 1. verš druhé půle Knihy zákona) 
 
 
 
 
 
 

12) PŘISTUPTE, Ó DĚTI, KU HVĚZDÁM A UŽIJTE SI DOSYTA LÁSKY 
 
HVĚZDY- viz I/3 – každý muž a každá žena je hvězda – možnosti, středy, shluky energie, 
možnosti vývoje, agregáty zkušenosti,… 
 
 
- určitý rituální předpis – přijít pod hvězdnou oblohu a zkusit procítit lásku bohyně Nuit 
 
Hovoří Nuit – matka – a my jsme její děti : přistupte děti pod tyto zkušenosti, možnosti, 
uvědomte si je a prožijte vše, co vám dávám k dispozici. 
Ona nám vše dává s láskou. To si máme uvědomit a prožít. 
Důraz na prožitek: není to nic, co je zprostředkované. Jde o osobní zkušenost, o zkušenost 
radostnou, příjemnou, která přináší potěšení.. 
Přistoupit k tomu, co je skryté, ale co se nabízí. Vzít si lásku za službu. Je to odměna za práci. 
Užít si lásky – nejen vzít, ale také prožít, co je dáváno. Osud jako dar. 
přistupte & užijte si – nejde jen o to, přistoupit, je třeba to prožít, je třeba jít do toho naplno. 
Připadá mi, že to jakoby doplňuje 1/9 – uctívejte Khabs – přistupte ke hvězdám – ke svému 
vlastnímu středu/ a užijte si dosyta lásky – a vizte mé světlo, které na vás vylévám – jenomže 
tady nejen vizte, světlo, ale dosyta si užijte lásky , proto mi připadá, že je to rozvinutí nebo 
doplnění verše 9. Tam je řeč o tom, že „ k nám něco přijde“, kdežto tady je kladený důraz na 
plný prožitek spojený s emocemi. 
  
KARTA  –  
 SÍLA – je to síla čerpaná zevnitř, z nitra, z něčeho, co je skryté, ale umožňuje to výrazný 
prožitek a posun  
Souvisí to s proměnou, dost podstatnou 
Spojuje sefiry  GEBURAH  a TIFERET  
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 VISELEC –  
Člověk sám v sobě mění vodu ve víno a víno v krev, je sám sobě spasitelem. Je to on, kdo má 
přistoupit, nikdo nepřistupuje k němu.On se musí rozhodnout. 
 
 
 
 
 

13) JÁ JSEM NAD VÁMI I VE VÁS. MÁ EXTÁZE JE VE VAŠÍ, MOJÍ RADOSTÍ JE 
VIDĚT VAŠI RADOST. 



 
Já jsem nad vámi i ve vás – tam i tady. 
Má extáze je ve vaší – už není nad naší – už je pouze v naší. 
Mojí radostí je vidět vaši radost – tady už se jenom dívá. 
 
3 stupně: 

1) je tam i tady – bohyně nebytí. Spojuje makro i mikrokosmos do jednoho celku – je 
všude 

2) extáze – spojení vědomí i nevědomí .zborcená bariéra z racionality. Člověk něco 
prožívá celou bytostí.Nuit prožívá extázi díky tomu, že ji prožívá člověk. Zároveň 
extází je, když se Nuit projevuje do vědomí. Jde o prožitek. 

3) Je oddělen subjekt od objektu – dochází ke zrušení vnějších i vnitřních bariér. Vše je 
jedním. 

4) Radost – její radostí je pouze vidět naši radost. Ona  se s radostí nespojuje, protože 
radost je záležitost vědomá. Na ni se může Nuit jenom dívat. Ona jen vidí, že my se 
radujeme a má z toho taky radost, ale neprožívá ji, protože je bohyní nevědomí. Tím 
pádem je jí nedosažitelný vědomý pocit člověka. 
Při radosti je stále zachován subjekt i objekt. Neztrácí se hranice vědomí. Objekt 
radosti je vně nás. Radost je jev vnější, extáze vnitřní. Nuit se jen dívá, není s námi 
v radosti spojena, může prožít jen tu extázi. Ta je procesem nevědomým, kdežto radost 
je procesem vědomým. A její radostí je vidět naši radost, protože pokud jednáme 
vědomě, vědomě projevujeme Nuit, ne? 
Chce si to prožít.☺ 

 Zase je tu souvislost s 9. veršem . Nuit je  v podobě  světla, které se na nás vylévá, nad námi i 
v nás.  
 I verše I/ 12 a I/ 13 patří k sobě. 
 

-  
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13 – SMRT – je spojena s transformací 
NUN – 50 – ryba – Nuit je 6 + 50 – viz I/ 24 – Já jsem Nuit a mé slovo je šest a padesát 
 
 
 
 
 

14) DRAHOKAMY POSÁZENÝ BLANKYT NAD NÁMI JE NESKRÝVANOU 
NÁDHEROU NUIT. SKLÁNÍ SE V EXTÁZI, ABY POLÍBILA TAJEMNOU 
ŘEŘAVOST HADITA. OKŘÍDLENÝ GLÓBUS, HVĚZDNÍ NEBE, PATŘÍ MNĚ, 
Ó ANKH – AF – NA – KHONSU! 

 
 
 - DRAHOKAMY POSÁZENÝ BLANKYT NAD NÁMI JE NAHÁ NÁDHERA NUITINA 
  Blankyt  - modrá barva – první projevená, souvisí s Chokmou  
 - SKLÁNÍ SE V EXTÁZI, ABY POLÍBILA TAJEMNOU ŘEŘAVOST HADITA 
S radostí dává Nuit svým polibkem sílu Haditovi – všemu projevenému. Ten je tajemně 
řeřavý – červená je teplá, stále žhnoucí barva, co může trvat takřka věčně, ale může i 
zhasnout.  
Je zde popsán vztah mezi prvky Nu a Had 
 



OKRÍDLENÝ GLÓBUS, HVĚZDNÉ NEBE, PATŘÍ MĚ , Ó, ANKH – AF – NA  - 
KHONSU! 
 DALŠÍ PODOBA Nu a Hada 
Okřídlený glóbus – Hadit – to, co je malé, je to ve středu a přesto je to pohyblivé. 
(Křídla – viz Liber Agape – symbol, který souvisí s mužskými silami = s vědomím) 
 
 
 Poetické sdělení, že nad námi se klene hvězdná obloha, že se nám objevuje Nuit ve své 
nahotě a kráse. Nuit sice nic neskrývá, ale to, co jde vidět na noční obloze, jsou víceméně jen 
hvězdy – z Nuit lze vidět pouze to projevené – Hadit. Tak jako se hvězdné nebe klene nad 
zemí a sklání se k zemi, aby se jí dotklo, tak se Nuit chce dotknout Hadita. Nuit jako 
nekonečný prostor, se sklání v extázi – objevuje se tu pohyb. Hadit – sálající, rudě rozpálená 
koule, její povrch bude žhnout, bude mít v sobě obrovskou sílu potenciálních plamenů. 
Spojení Hadita a Nuit v Nuit? 
 
Hvězdné nebe – Nuit – to, co je všude, nemá to konce, počátku 
Patří mě – vše patří Nuit, neboť z ní vše pochází, a už tím, že jsme, tak ji potvrzujeme 
Ankh – af – na Khonsu – Crowley – egyptský hodnostář – jedna z jeho dřívějších inkarnací 
Ankh – egyptský kříž. Symbol, který skrývá v sobě tajemství propojení světa života a smrti 

- klíč života 
- otevírá bránu mezi životem a smrtí. Tam i zpátky, Vědomí může cestovat 

 
Khonsu – Chonsu – st.-egyptský bůh Luny spojovaný jedno období i s Thovtem, i s bohem 
Šu, i s Horem 

- dost důležitý, souvisí  se světlem a nočním nebem 
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 14 – UMĚNÍ –( ŠÍP – jako symbol cílené vůle,), spojení dvou protikladných prvků, Velké  
dílo 
SAMEK – 60 -  opora, kůl, je archetypem ženské plodnosti, znakem kruhového pohybu 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
- ryze informativní sdělení   věcný popis faktů 

- vymezena úloha Crowleho – je vyvoleným knězem &apoštolem nekonečného 
prostoru -  je knězem i apoštolem  nekonečného prostou = Nuit – je tím, kdo ji 
slouží, kdo ji zjevuje, ale i tím, kdo ji „zvěstuje“. „funkce kněze a apoštola je 
vpodstatě totéž – vzájemně se doplňují 

-princ – kněz – vůdčí úloha při zasvěcování do tajů Nuit 



-prostřednictvím jeho ženy je mu dána všechna moc -– ( ADAM A EVA) Eva je Adamovým 
nevědomím, ne-já, jeho vnitřní touhou,jeho vůlí, jeho potlačenou stránkou, která ukrývá 
neprojevené vlastnosti, dobré i špatné. Také je zdrojem jeho síly, protože vnitřní touha spojuje 
člověka s Univerzem. Je zvána Pravou Vůlí.  
-Šarlatová žena – praobraz mužovy vůle, vůle zde má ženský základ  

 Takže – prostřednictvím jeho ženy = prostřednictvím jeho Pravé Vůle je mu dána 
všechna moc ( viz Iša v Annick de Souzenelle – je to potenciál člověka, se kterým se musí 
dostat do spojení, aby dosáhl celistvosti) 

 – mé děti – ti, kteří mi slouží, kteří mi vědomě pomáhají se projevit 
 - ke svým ovečkám – k těm, kdož půjdou za ním – do svého stáda, ale ve významu 
neutrálním, on sám je bude nějak učit. Úlohou prorokovou je   nadále rozvíjet Nuit a 
zasvěcovat lidi do hlubšího poznání bohyně 
 – budou zasévat slávu hvězd do srdcí lidí –  budou oslavovat Nuit, vědomě ji zjevovat skrze 
srdce, skrze střed lidí  
 
KARTA  
14) UMĚNÍ –SAMEK – 60 / 120, 600 – opora, kůl – prostřednictvím jeho ženy je mu dána 
všechna moc – pouze pokud v sobě spojí dvě základní síly 
spojuje JESOD  a TIFERET – na cestě od odrazu ke středu 
( 60= 4x15) 
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16) ĎÁBEL – princ – kněz Bestie – sexuální symbol  
- prostřednictvím jeho ženy je mu dána všechna moc – sexuálně magická 

mysteria – jde opět o práci se dvěma základními silami 
- „ač jsou dvě, přece jsou jedna. Vinou se okolo sebe až vytvoří spirální sílu. 

Tančí okolo sebe v tanci stvoření. Proč neříci, že spolu souloží?“ ….“ Mužský 
vliv přichází, aby ženské oživil“( Základy magie) 

 
AJIN  70/ 130, 780 - oko -  tajné či skryté oko, Ajin, které se skrze  
  hada ( tvar písmene Z) stává Z-Ajin – MILENCI 
spojuje HOD a TIFERET 
 
 

16) PROTO JE ON VŽDY SLUNCE A ONA LUNA. JEMU JE VŠAK OKŘÍDLENÝM 
TAJNÝM PLAMENEM A JÍ KLENUTÝM HVĚZDNÝM SVĚTLEM. 

 
-on je vždy slunce -  zjevný, přímý, vědomý 
- ona luna -   to, co je skryté, odražené a nejde to přímo ( lze tu najít souvislost i s kosým 
šikem). Luna svítí nepřímým světlem. Šarlatová žena se bude projevovat skrze prince 
Bestie. Šarlatová žena může být personifikací Nuit na určité úrovni a Luna je jejím 
zpodobněním na ještě konkrétnější rovině. Moc je princi dána skrze Šarlatovou ženu – tak 
jako na Medúzu nelze pohlédnout přímo. Nelze jít přímo, je zapotřebí to jakoby převést. 
Cesta Kraba, který jde šikmo vpřed. Viz – I/5 - Budˇmi přízniv…… 
- jemu je však okřídleným tajným plamenem – kdo?  
1) muži , princi je šarlatová žena  vědomím, jednotou, skrytou silou, vůlí, muž musí 

svou ženu vyvést tak jako rytíř vynáší Grál. 
2) Je on, Hadit – okřídleným tajným plamenem 
3) Jí, ženě, je ona , Nuit, klenutým hvězdným světlem 

 



- významově velmi rozvrstvené 
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16)VĚŽ – 4X4 
16 je číslem Kálí, smybolizuje 4fáze Luny x 4 roční období. Kálí má 16 paží a vylučuje 16 
kalas – esencí Bohyně. Její původní formou je Adjakálí a Kálí se stává, když stvoří projevený 
čas, který stvořuje projevené Univerzum. Kálí je děsivou bohyní-ničitelkou a strašlivou 
matkou-Drakem. ( Základy magie 
PE 80/85 – ústa – svým způsobem souvisí i s Jesod, ústa hovoří - tvoří 
Spojuje HOD a NECAH 
 
 
Jde to vzít i obecně – on – jeden pól – ona – druhý. Slunce – Luna – přímé – odrážející.  Je to 
možné pochopit i jako určité naznačení přístupu k těmto dvěma pólům – jemu je …… 
Podle stromu života bychom mohli Sluce přiřadit k Tiferet a Lunu k Jesodu, kde ona (Jesod) 
je přece jen něco, co je nám, lidem, svým způsobem bližší. Navíc klenuté hvězdné světlo 
můžeme v noci i vidět, kdežto okřídlený tajný plamen ne. Tedy on, i když je zjevný, je nám 
vpodstatě skrytější než ona. Navíc může jít o projekci, když jemu je.. a jí je…, to znamená, ne 
že on je tajným plamenem, ale jemu je, tedy on stojí mimo tento plamen ( ale mohl by jím 
být). 
 

17) ALE VY NEJSTE TAKTO VYVOLENI. 
 
-vy- co čtete, dost nekonkrétní, může znamenat i „ti ostatní“. Mně osobně to připadá jako 
přímé oslovení nebo promluva k těm, co čtou tento zákon  - jakože v momentě, kdy 
zpracováváte tento verš, ještě nejste takto vyvoleni. 
- vyvoleni – jak vyvoleni? Vyvolenost není totožnost s určitým jevem. My nejsme vyvoleni. 
Oni ano. Jsou vyvolení, ale nejsou s ním totožní. Není řečeno, jak vyvoleni. Může to mít 
souvislost s předchozím veršem a protiklady – okřídlený glóbus-hvězdné nebe 
      Bestie   - Šarlatová žena 
      Slunce   - Luna 
Může zde jít také o konstatování, že Crowley a lidé kolem něj byli „vyvolení“, že byli u toho, 
když se cosi tvořilo. 
Kdo se může stát tím vyvoleným? Jak vyvoleným? 
 
KARTA  
 
16) VĚŽ – 4X4 
PE 80/85 – ústa 
Spojuje HOD a NECAH 
 
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE 
 

4)CÍSAŘ – je zde záměna cade, kdy cade není Hvězda, ale Císař. A Crowley v tomto 
případě byl skutečně vyvoleným, aby tuto změnu provedl.J 
Je tu možnost něco vědomě uchopit, uskutečnit. 

CADE 90/104 – udice – vtahuje ryby z vody – loví myšlenky z nevědomí.  
 
 
 



 
18) VZPLAŇ NA JEJICH ČELE, Ó ZÁŘNÝ HADE! 

 
-čelo-  něco je čelné, jít v čele,být v čele, může to být něco, co je přímo vidět, něco, co je 
vepředu, co vede, co je na první pohled zjevné 
souvisí s tím i 1. znamení – KAINOVO – znamení BESTIE – znamení zasvěcení 
na čele bývá i symbol hodnosti, příslušnost k vrstvě, znamení na čele nosili egyptští kněží, i 
koruna se původně nosila posunutá do čela 
může zde být souvislost i s oční čakrou a schopností „vidět“ 
- jejich čele-  na čím čele? Těch, kteří jsou mými dětmi? Těch, kteří čtou tyto řádky?, kteří 
Nuit naslouchají? Anebo na čele těch „takto vyvolených? Na čele těch, kteří čtou tento zákon? 
-o zářný hade – symbolika hada má mnoho úrovní. Had může být nositelem světla – zářný , 
nositelem života….Jako tzv. kurent, čili proud, je ženská síla, vliv bohyně. Jako falus nebo 
vědomí – mužská síla. Obecně lze symbol hada pojmout jako základní sílu života a touhu po 
svébytnosti. 
 
Je to o uvědomění si, o procitnutí, prohlédnutí. Už jen , když si člověk tuto větu představí jako 
obraz, přináší to pocit jakéhosi uvědomění, až zasvěcení. 
KARTA  
 
17)CÍSAŘ  - jako člověk, který něco pochopil, a proto to mohl ovládnout. (Císaři nosili na 
čele korunu.) He  - opět jde o uvědomování, zvědomování nevědomého a umění to nějak „ 
uchopit“. 
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE 
18)LUNA – ta mi připadá, že sem moc nesedí, protože Luna mluví právě spíš o tom, co je 
skryté, co není vidět, ale na druhé straně je v ní i to zasvěcování a rození světla z temnoty. 
QUOF 100/186, 906 – týl, ucho jehly – týl na rozdíl od čela vidět na první pohled není. Je na 
opačné straně,temnota související s plodností 
Spojuje MALKUTH a NECAH 
 
 

19) Ó ŽENO S BLANKYTNÝMI VÍČKY, SKLOŇ SE K NIM! 
Mluví zřejmě Aiwass k Nuit a ostatním, žádá o milost a přízeň bohyně. 
Evokační text.  
 
 
 

20) KLÍČ K RITUÁLŮM JE V TAJNÉM SLOVU, KTERÉ JSEM MU DAL 
Mluví zřejmě Aiwass, ale může mluvit i Ra-Hoor-Khuit – vnější temná strana boha dítěte, 
Hoor-Paar-Kraat – jeho vnitřní světlá stránka. Může tam být i Heru-Ra-Ha – oba dva 
dohromady, ale i někdo jiný. 
Tajné slovo se nachází ve třetí  části Knihy Zákona, je to slovo ABRAHADABRA.Aiwass, 
který je Vyslancem, asi nedal. ( nikomu nic nedává, je to pouze vyslanec). Navíc ani není 
napsané, komu to slovo dal 
 Klíč k rituálům -  rituál je slavnostní vědomé jednání, které je nabité nějakým významem 
nebo vůlí. Význam verše můžeme chápat doslovně – jak konat rituály, aby se evokatér spojil 
s vládnoucími principy ( Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit). 
Může jít i o   společenské jednání, které bude v nastávajícím aeonu převažovat – společnost je 
také v jistém smyslu svázána rituály. 
ABRAHADABRA – 418, stejně jako CHET a stejně jako Kniha Zákona. 



Z tohoto verše mám pocit, že ho  lze pochopit až později, po přečtení a zpracování celé knihy 
zákona.  Proč potřebujeme k rituálům klíč a komu ho dal? Jde zřejmě o proniknutí „do 
něčeho“, „do konání“, vědomého, slavnostního, jde zřejmě o něco nového, co ještě nebylo 
„otevřeno“ a skrze klíč – tajné slovo to můžeme otevřít.  
 
 
KARTA  
19) SLUNCE – něco osvěcuje, přináší uvědomění, znalost, stejně jako onen „klíč“. 
 REŠ -  200/510 – hlava – uvědomění 
Spojuje JESOD s HODEM 
 
PODLE ČÍSLA VERŠE 
20) AEON – klíč nám  může otevírat bránu k nového aeonu 
ŠIN-300/ 360/1060  - zub 
Spojuje MALKUTH  a HOD 
 
 

21) PRO BOHA & VZÝVATELE JSEM NIC: ONI MNE NEVIDÍ. JE TO, JAKOBY 
BYLI NA ZEMI. JÁ JSEM NEBE A NENÍ DALŠÍHO BOHA MIMO MNE A 
MÉHO PÁNA HADITA 

Bůh – osobní vědomí ( nic není vně, jsem jen Já, Já velké vědomí – nebo taky já jedno 
velké ego – v tomto já existuje jednota, byť má jinou kvalitu než jednota Nuitina. Je-li kdo 
uzavřen ve vědomí, nevidí Nuit. Bůh – bytí není schopen vnímat Nuit – nebytí.  
Vzývatel – ten, kdo je oddělen. Tím, že má potřebu vzývat, se sám oddělil od jednoty. 
Kdo není součástí celku , se k němu nějakým způsobem obrací, vzývá ho, komunikuje 
s ním. Komunikuje s něčím, co stojí mimo něj. Člověk není v jednotě s tím, co vzývá. Je 
odděleným vědomím.Kdyby s tím byl v jednotě, tak by to nevzýval, nerozlišoval by 
subjekt a objekt vzývání.Nuit je sama jednotou. Sjednocuje vše = vše miluje. 
Boha & vzývatele -  jedná se opět o komplementární pojmy – oba dva jsou odděleným 
vědomím. Vzývatel vzývá Boha, sám o sobě odlišuje.Staví se jinam – „jakoby na zem“ 
Jsem pro ně nic – 0 = vším, tady bych to spíš chápala jako  0 – něčím neuchopitelným , 
nepochopitelným, (protože mne nevidí) 
Jakoby -  souvisí s iluzí, uvědomění si situací, které jsou iluzí – není to prožíváno jako 
skutečnost. Souvisí s vnímáním sebe jako subjektu. 
Zem – svět protikladů, svět duálního vnímání – patří sem vzývatel . Na stromu života sem 
s největší pravděpodobností patří celá Malá tvář ( Zauir Anpin). 
Nebe – protiklad země = jednota. ( já jsem jednota )  - ta je na stromu života v horních 3 
sefirách. Nebe – prostor, který je všude. V horních třech sefirách je taky jednota 
protikladů. 
Já jsem nebe  a není ….– může být parafrází na boží přikázání (jednoho boha uctívat 
budeš) 
NebeX země – to, co je nahoře a to, co je dole, podobně i bůh X vzývatel, Hadit a Nuit – 
upozornění na existenci pouze dvou prvků. Z nichž se vše skládá – celý svět je stvořený 
z Hadita a Nuit ( viz UFO).A přitom ty dva prvky jsou jedním a vlastně ničím: 2=0  

Pojem Boha má dva prvky – mužský a ženský . ( Viz bible – Elohim) 
 
Z Biny ( voda) a Chokmy ( oheň) vzniká Tiferet ( vzduch) a ze všech vzniká Malkuth ( země). 
Vzduch a země mají dvojčecí kvalitu – stejnou. Na zemi se dá pohlížet jako na druhé 
z dvojčat, ale my jsme s ní spjati. Spojení se vzduchem si máme vybojovat produchovněním. 
Alchymie- 



Prima  materia – želva ( bláto – voda+ země) – je to něco mezi vědomím a nevědomím. Voda 
a země se začnou usazovat a dochází k jejich oddělení – vzniká ostrov vědomí a moře 
nevědomí. Země navštívena duchem – spojená se vzdušným živlem – Slunce  - Tiferet – 
spasení skrze Ježíše Krista. 
Ohněm příroda napravuje to, co nesprávně funguje. 
Nebe – prostor, který je všude – alchymické moře. Země je to, co z tohoto prostoru 
krystalizuje – ostrůvky vědomí. Ty prvky jeden skrze druhý prochází. Vědomí je  zároveň 
zemí a zároveň Haditem, který má všechno možné, jen ne zemskou kvalitu.  
 
Tak trochu mi to  vnucuje představu Stromu života, kde ten, který stojí v Malkuth, může mít 
jen mlhavou představu o vyšších sefirotách a téměř žádnou o Keter   a Ajn. A už vůbec si 
neuvědomuje, že stojí na tomtéž stromu , že je tím stromem. 
 
 
 
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, VŽDY Ť TUDY KRÁČÍ BOLEST. 
 
Nesouvisí už s žádnou kartou, ale s celkem.- 22 
Kniha zákona – 220 
2 220 
22:2=11 
první věta – informativní, shrnuje to, co už bylo řečeno – Nuit se představila v předchozích 
jedenadvaceti verších. 
 
nesvazujte nic – souvisí to s neohraničenými pojmy, existuje mnoho různých významů a 
žádný není lepší 

a. magická expanze – nic nesvazovat, nic neoddělovat 
b. pokud něco svazujeme, omezujeme to a bráníme rozvoji a dalšímu působení. 

To, co je svázáno, je odděleno, protože uvězněno 
c. jedna věc souvisí s druhou a žádná odlišnost není dost velká, aby bylo 

zapotřebí ji  zdůrazňovat 
d. jedna a to ostatní je totéž 

Každá věc v sobě obsahuje svůj vlastní protiklad. Proto je nemožné svazováním omezovat . 
Souvisí to i s hodnocením, které v tomto případě také ztrácí význam. Hodnocení také svazuje, 
omezuje a rozděluje. 
tudy kráčí bolest – tím, že dělíme události na dobré a zlé, tím setrváváme v protikladech, tím 
jednu událost vnímáme odlišně od druhé a vzniká izolovanost situací nebo jevů a pocit 
vydělenosti z celku - jednak a jednak setrváváme v iluzi. 
Člověk se od jednoty odtrhl a nachází se v poušti, v samotě .(prvotní hřích – chtěl poznat 
dobré a zlé)jenom já může poznávat. Jenomže člověk se poslední dobou do svého já a do 
samoty zahrabává  a právě od toho jej Nuit zrazuje. Svazování je činností ega a setrvávání 
v dualitě. 
Bolestí je nebýt ve spojení s celkem. 
Ale  jde to velice obtížně – nesvazovat nic. Možná právě proto: 
 

23) ALE KDOKOLI V TOM VYNIKÁ, NECH Ť JE HLAVOU VŠECH! 



 
Když někdo v něčem vyniká, je hlavou 
Kdokoliv v tom vyniká – ten, kdo nic nesvazuje, kdo se neutápí v ego-samotě 
Hlavou všech -  je vůdcem, má vědění a převahu, má nad ostatními svým způsobem i moc ( 
vědění – vědomí je hlavním nástrojem moci v magickém smyslu) 
 
Kdokoliv nic neodlišuje = pokládá protiklady jako v sobě obsažené – bude hlavou všech. 
2 a 3 Chokma a Bina – mateřské živly – svatě horní tváře Arik Anpin – kde jsou protiklady 
spojené dohromady. 
Chce to i hodně silnou vůli, aby člověk vůbec dokázal vykročit z té iluze a zase do ní 
nespadnout. 
 
Kdo nesvazuje, nerozlišuje, je sjednocený sám se sebou , je už opravdu „hlavou všech“. 
 

24) JÁ JSEM NUIT, A MÉ SLOVO JE ŠEST A PADESÁT 
 
Zdůraznění důležitosti kabalistických výpočtů 
6 – VAU – VELEKNĚZ/  KARTA MILENCI -  vede ke spojování, velekněz je ten, který 
zprostředkuje spojení s božstvem,  může tedy být kartou manifestace Nuit, nebo spíš 
zprostředkovatelem manifestace, protože Nuit jako nekonečný prostor by podstatě nebyla, 
kdyby se neměla jak projevit 
50 – NUN – SMRT – něco, co nabízí nějakou alternativní cestu, souvisí s vlněním, s vodou, 
smrt není stavem, ale procesem, věčné umírání a věčné rození se něčeho nového, souvisí tedy 
svým způsobem s nekonečností, věčností, stejně jako Nuit 
 Karta 6 – MILENCI – člověk by měl následovat svoji pravou vůli, usilovat o spojení, měl by 
hledat manifestaci Nuit uvnitř sebe 
56 – Malých Arkán 
5+6 = 11 – číslo magické expanze, abrahadabra 
605 
506 
 

25) DĚLTE, SČÍTEJTE, NÁSOBTE A POROZUMÍTE 
 
Vztahuje se k 24. 
24+ 25 = 49 – konec cyklu 
49= 7*7  
7 – vztahuje se k NECAH, VENUŠI 
 - číslo, které Bůh miluje 
 - číslo stvoření a existence 
 - 7 hlavý drak – 7 sefirot pod Daatem – Zajit Anpin 
S Daat je to 8 sefirot: 
8*7= 56 
NECAH  a HOD – souvisí s výstavbou iluze 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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, V ĚDOMÍ 
SETRVALOSTI EXISTENCE, VŠUDYPŘÍTOMNOST MÉHO TĚLA. 

 
Evokační text. Má vyvolat – evokovat představu,  přítomnost Bohyně.  
Je v něm informace pro hluboko uložené vrstvy nevědomí. 
Dialog mezi princem – knězem a Nuit. 
Kdo jsem já? – Ty víš -  on ví, kým je, jaká mu byla přiřčen úloha. Ale ptá se z pohledu 
osobního Já, z vydělenosti z původní jednoty. „Ty víš“ -  - upozornění Nuit na návrat 
k vnitřnímu vědění, kde se stírají hranice subjektu a objektu. 
 
Znamení -  znak , jak něco poznat 
 
vědomí setrvalosti existence -  vzájemné propojení jedn. Prvků – vše je stále. Souvislost 
s tetragrammatonem a dvojitým hé – obě hé jsou kruhové, kdežto jod a vau vyjadřují 
přímku. Smrt svým způsobem vlastně vůbec neexistuje 
 
všudypřítomnost těla -  - Nuit je nekonečný, neohraničený prostor – trvalou existencí 
 
 Nuit je dokonalá jednota, nekonečná, neohraničená, věčná, 0. Tím, že se tážeme: Kdo 
jsem já? Se z této jednoty vydělujeme, stavíme se do mnohosti, stavíme proti sobě subjekt 
a objekt , ohraničujeme, svazujeme a plodíme bolest hlavně sami sobě. 
 
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: Ó 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, vždyť jsi věčná! 

 
Pokračuje dialog a evokační verš. 
 
Nemluvili jako o jediné, nýbrž jako o žádné  - 1 a 0 
 
Nemluvili – mluvením se věci stvořují – kdo Nuit mluví, ten ji stvořuje.  Je-li něco 
stvořeno, je to odsouzeno i k zániku. Mluvením o něčem to něco stavíme vně, rozlišujeme 
S a O. Slovo je tím, co tvoří  ještě před stvořením, je to Nebytí. Nuit je nula, nic, Nebytí, 
proto o ní nelze mluvit. 
 



Jsi věčná -  nestvořená, žádná, proto ten, kdo o Nuit mluví, vlastně o ní vůbec nemluví, je 
to zbytečné, Nuit je neuchopitelná. Tady ty dva verše jdou velice těžko i nějakým 
způsobem okomentovat, protože jakýkoliv komentář  se tím sám tak trochu popírá.  
 
 27 = 34  
podle 3 postaven strom života 
 
28) Žádná, vydechlo to světlo, jemná & snová, z hvězd i dvě. 

 
0 = 2 ( +1, -1)  
dvojka je také prvním číslem, které popisuje nejednotu – mnohost. Nuit je i jednotou i 
mnohostí, tedy vším. 
 
Souvislost s lunárním cyklem – 28 
 
28 = 4 x 7  - souvisí s kalas 
 

29) Neboť jsem v zájmu lásky rozdělena kvůli naději na spojení 
 
Podstatou lásky je spojování rozděleného. Oddělením jednotlivců od celku – stvořením 
člověka a jeho vědomí došlo k rozdělení – to se má spojit zpět. 
Souvisí i s Babalon – je rozdělena do milionu duší a my  máme odevzdávat svoji krev do 
jejího poháru – jedinečnost bytosti má být obětována matce ve prospěch celku. ( Ale aby 
mohla být obětována, musí být nejprve uvědoměna – rozdělení)  
29 – souvisí s Haditem – ten je prostředníkem při spojování rozděleného a skrze něj se bude 
projevovat láska. 
2+9 11 – souvisí s dvojností, s magickou expanzí 
Napadlo mě k tomu něco spíš jednoduššího, ale vpodstatě jen ten, kdo si vytvoří individualitu 
a oddělí se od celku, se tam může znovu vrátit. 
 

30) Toto je stvoření světa, protože bolest z rozdělení není ničím a radost ze smrti vším. 
 
Stvoření světa – stvoření nového, jiného světa? 
   Stvoření je neustále – nemá začátek ani konec, protože v okamžicích 
stvoření ještě neexistuje čas. 
Bolest z rozdělení – oddělení od jednoty. Tím, že člověk pojedl ze stromu poznání dobrého a 
zlého a vydal se na cestu, ztratil vědomí jednoty a přestal chápat universum v jeho kontinuitě, 
nevidí souvislost s věčností. Do oddělení od jednoty vstupujeme taky pokaždé, když se 
narodíme, pokaždé když umíráme, navracíme se k původní jednotě. 
Radost ze smrti- smrti toho, co je oddělené, individuality, ega, mnohosti. Návrat do 
původního celku. 
 

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. 

 
  O to bláznivé lidstvo a jeho bědy se vůbec nestarej! - Tím, že se člověk oddělil od jednoty, 
uvízl v zajetí ega, neustále hodnotí a neustále se mu něco nelíbí, neustále ho něco „zraňuje“, 
neustále nad něčím naříká – vše vidí vně sebe.  Není potřeba si toho vůbec všímat nebo spíš, 
když je ta věta s vykřičníkem, nesmíme si toho všímat, je na to kladený opravdu velký důraz. 



Citu mají málo -  ve smyslu  spíš  city mají povrchní, omezené – je to dáno zase vyděšeností 
z celku a pinožení se jenom v tom svém omezeném prostoru , neschopností nahlédnout celek 
Žalostnými radostmi -  je to podstatě totéž  - co jsou jejich „radosti“ oproti radosti ze smrti, 
která je vším –radostí z celistvosti. 
Vy však jste mými vyvolenými -  vyvolení jsou ti, kteří jsou schopni vnímat radost ze smrti . 
(I/17) 
 
31 je tajným číslem Knihy Zákona – AL. Na tento verš je kladen zvýšený důraz co se týče 
celkového významu Knihy Zákona. 
 
Tak už se nad sebou trochu zamysli  a neplácej se tolik v „maličkostech“. 
 
„  Většina lidí dává přednost slepotě. Ale většina lidí je také vymírající rasou.“ (Tak už se 
pusť) 
 

32) Povolte mému prorokovi! Podstupte ordálie mého poznání! Hledejte jen mne! Potom 
vás radosti mé lásky osvobodí od 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. 

 
Povolte mému prorokovi -  nebraňte se, nechejte se oslovit tím, co vám sděluje 
Podstupte ordálie mého poznání – pokud chceš něco poznat, musíš si to „zažít „. 
 Nuit nás zde vyzývá, abychom se nebránili prožít , projít si tím, co nám sděluje a ukazuje 
prorok. (Většina lidí má strach opustit  ty své žalostné radosti a bolesti) ordálie spíš ve smyslu 
něco zkusit,  prožít, nebránit se tomu, co k nám bude přicházet, ale skutečně tím projít. ( ve 
skutečnosti to ale  ordálie je, protože je to neuvěřitelně těžké) 
Hledejte jen mne – zaměřte se na to, abyste mě poznali. Nuit jako jednota a nicota a vydělení 
se z jednoty souvisí právě s tou osamoceností a je to pořád dokolečka . směřujte k jednotě. Je 
to tak docela až o mystice.  A vzhledem k tomu, že za každou touto výzvou je vykřičník, 
apeluje  na nás Nuit docela naléhavě. 
Radosti mé lásky osvobodí ode vší bolesti-  zase o tomtéž, ale jinak naservírované , v jednotě  
je vše jedno ( neplést si s apatií) a pak není třeba „se trápit“ 
Závěr – evokační text  - má pozvednout a směřovat nevědomou mysl 
Po čem toužím od vás všech -  „ Souhlas vlastnímu životu – přijmutí vlastního určení tak, jak 
se v každém okamžiku manifestuje – je aktem nejvyšší důvěry. Je to neuvěřitelně jednoduché. 
Je to nejhlubší obětování.“ (Tak už se pusť)  
 

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

 
 Upadl….& pravil  - ve spojení Nuit může být pouze člověk, který ztratí svoji individualitu, 
tedy v extázi ( hlubokém tranzu,…)( podobně jako ve verši 27) 
 
Ordálie, rituály, zákon -  žádá jí o „návod“, jak ji více projevovat vědomě 
 
 
 
 
 



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

 
Pokud je něco předepsané, je třeba  to uchopit vědomě, navíc ordálie ve smyslu zkoušek 
se týkají linearity, kdy složení zkoušky = dosažení nějaké mety – nic z toho u Nuit nelze, 
právě naopak, pokud budeme v linearitě, nemůžeme  prožít Nuit. Nuit nemůže tedy nic 
předepisovat, protože jedinou ordálií, pokud se to tak dá nazvat, je plně  prožívat a 
přijímat co k nám přichází. – to už tu bylo řečené několikrát. 
Napůl zjevné a napůl skryté rituály – k tomu mě ještě napadlo I / 10 – pokud by byly 
rituály jenom zjevné, mohl by je praktikovat  vlastně každý, ale Nuitiných služebníků má 
být málo a mají být skrytí. 
Zákon je pro všechny – protože každý muž a každá žena je hvězda. Každý má stejné 
šance. 
 Takže máme všichni možnost být Nuitinými služebníky. Stačí jen  přijímat to, co nám  
Nuit nabízí, vědomě to přijmout a prožívat to,   a možná   jednou poznáme i ony skryté 
rituály. ☺ Záleží to jenom na nás ? 
 
35) To, co píšeš, je trojitou knihou zákona. 
 
Konstatování. Al je trojitá, proto má takovou váhu. Poskytuje pevný základ.  Sjednocení 
protikladů, jednotu. 
 
 
 
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. 
 
Podívejme se, jak dopadla Bible, a pochopíme důraz na to, aby text zůstal zachován 
bezezbytku. Ono totiž i pouhé písmenko dokáže pozměnit význam slova, věty  a tedy i 
celku. 
 
 Ra-Hoor-Khu- it podle mě značí symbolické spojení Nuit a Hadita,  symbolizuje 
vynořující se nové vědomí,  a teprve ten pochopí plný význam Al, kdo  k této „moudrosti“  
doputuje, kdo jí porozumí nebo ani ne tak porozumí jako kdo se jí změní. 
 
( A jestli to Crowley dokáže okomentovat moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita, tak to je teda 
machr.) 
Ra-Hoor- Khu-it jako zjevná součást protikladu? 
 
37) Rovněž mantry a zaříkávání; obeah a wanga; dílo hole a dílo meče; to se má učit a 

vyučovat 
 
 
Mantry a zaříkávání -  jde o slovní formulace. Slovo  a slova něco tvoří. Tím, že něco 
vyslovíme, stavíme to mimo sebe, to znamená, že to tvoříme. V případě manter a 
zaříkávání jde o svým způsobem tvoření rituální, a tedy by mělo být vědomé, něco 
vědomě evokujeme a klademe na to důraz. V tom bych možná viděla rozdíl od běžných 
slovních formulací. Proto se to také má učit. 
 
obeah a wanga – 



obeah – ob – prvotní, ženská síla, had , původně ob – pasivní energie, ale had souvisí i 
s holí 
  61 - Ain 
wanga – souvisí s mečem a se zain, původně značilo zlé kouzlo nebo kletbu 
  61 – stejně jako Ain  
 
tohle mi ještě popravdě vůbec nic neříká, jenom mám pocit, že se to může nějak vztahovat 
i ke Khabs a Khu. 
 
Dílo hole a dílo meče – velice úzce to souvisí s výše uvedenými obeah a wanga, se 
ženskou silou a mužskou a jejich záměnou? Nebo změnou významu? Zatím z toho chápu 
asi to, že je potřeba učit se jednat vědomě, tvořit – mluvit vědomě,  a naučit se zvládat 
protikladné síly, zvláště ty, na které se ve starém aeonu pohlíželo jako na zlé. 
 
38) Musí vyučovat; může však způsobit, že ordálie budou těžké. 
 
Nuit ordálie nepředepisuje,  protože to vlastně ani není možné, takže na tom, jak budou 
vypadat, má velký podíl sám Crowley. 
 
39) Slovo zákona je Thelema. 
 
Thelema – v řecké abecedě –  - vůle - hodnota – 93 stejně jako Agape 
 
Vůle se váže k nevědomí, ženské části, Ob a proto nám to oznamuje Nuit. 
Slovo zákona je tedy vůle, vůle související s nevědomím. 
Vůle se ale v Tarotu pojí s holemi. Nějak mi to nabourává moje pojetí tarotu….vychází mi 
z toho, že nic nelze jednoznačně určit. 
 
40) Kdo nám  říká thélemité, 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. 

 
 Není mi úplně jasné, komu „nám“ může říkat někdo thélemité. Jestli jde o ty, kteří diktují 
Knihu zákona anebo o ty, kteří ji čtou. 
Co je zblízka ve slově thélemité – jsou v něm tři stupně – tři stupně jako trojnost 
protikladů ( napadla mě  k té trojnosti protikladů, že i v hudbě, když se  spojí dva tóny 
různé výšky, tak vytvoří tón třetí  - a vlastně všude, kde je co do činění s vlněním)  jinak 
sem patří samozřejmě Svatá trojice a všechny další  protiklady. Jakože slovo thélemité 
vlastně už zahrnuje celistvost? 
 
  
Poustevník, Milenec a člověk Země –  

  Poustevník nemusí nutně pracovat sám, je to ale někdo, kdo se sám na sebe 
může spoléhat, kdo je ve svém středu, milenec spojuje, člověk Země –  je vlastně každý. 
Každý je člověkem Země, ale nemusí být nutně tím, kdo nalezl „střed“, pravou vůli,…takže 
ty tři stupně by potom mohly být i tři protiklady a zase se tu jedná o nalezení všech tří stupňů 
a jejich sjednocení.  A to je zákon: Dělej, co ty chceš.   Ale mám tu trochu rozpor. Protože 
jedině pravá vůle bez chtivosti výsledku je dokonalá a tu je dělej, co ty chceš. Tak jedná se tu 
o sledování pravé vůle nebo ne? A osobně bych to pojala víc doslovně, jakože skutečně dělej, 



co ty chceš.  Sledovat svoji vůli,ale málokdo přece pozná svou pravou vůli, stačí, že ji chceš 
sledovat, ne? Bez jakéhokoliv omezování,  vysvětlování, omlouvání, ohledů, prostě, co chceš. 
 
 
I/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 aeony! Peklo. 
 
 
Všechno už tu bylo řečeno, jenže trochu jinak. 
Slovo hříchu je omezení – omezení omezuje, stanovuje hranice, vzniká na základě hodnocení 
– toto je dobré, toto už ne. A jednak je každé číslo nekonečné a ani my nemáme nic svazovat, 
protože Nuit nic nesvazuje. Tam, kde je omezení, tam je i bolest.  
Znovu se tu objevuje v jiné formě předešlý verš : Dělej, co ty chceš, ať je cele zákon, jakoby 
nám to Nuit chtěla víc přiblížit. 
 
Neodmítej, co máš, něco se ti nabízí,  ale nebuď na to vázán, nebuď na tom závislý. 
 
Není jiného pouta.... – vše ostatní je prokletí a má to být zatraceno na Aeony. Ale pozor – je 
láska a láska.  
Láska sjednocuje, z mnohosti se stává jednota a proto jenom láska může spojit., vše ostatní 
nespojuje v tomto smyslu, ale pouze přiřazuje a setrvává v mnohosti. Láska totiž nemá 
hranice ani omezení. Navíc  i sjednocuje pravou vůli s tím, kdo ji vykonává. Pokud budeme 
konat s láskou, ztrácí smysl subjekt a objekt a splývají v jednotu . 0=2, ale to je vlastně pořád 
dokola… 
 
I/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. 
„nepískej si při močení“ 
Mnohost zase souvisí s omezením, ale i s roztříštěním vědomí, s hodnocením, rozlišováním, 
odkloněním se od pravé vůle, vyjítím ze svého středu, čili s tím, v čem se téměř všichni 
nacházíme. Máme tento stav spoutat ( ovládnout )  a mít v ohavnosti ( odklonit se od něj ) . A 
znovu je tu poukázáno na to, že jediné, co je skutečně důležité a nevyhnutelné, je následovat 
svoji vůli.  Je to nutnost. Nuit vlastně říká, že na nic jiného nemáme ani právo. Ale to ji 
nejdříve musíme najít. Je jenom jedna cesta – cesta k Nuit a skrze lásku k Nuit . ( ? )  
 
I/ 43 ) To dělej a nikdo nemá říkat ne . 
 
Když budeme následovat pravou vůli, okolnosti nepůjdou proti nám.( A navíc do toho nikdo 
nemá ani co mluvit.)  
 
I/ 44) Neboť ryzí vůle, nezkalená úmyslem, osvobozená od chtivosti výsledku, je každým 
způsobem dokonalá. 
 
Chtění je spojeno  se slovesem mít ve smyslu Frommova pojmu „mít“ jako vlastnického 
modu na rozdíl od „být „. Tam, kde je úmysl, je zapojeno rozumové uvažování – ego. A 
chtivost výsledku je také spojena s egem a  vážou se k tomu emoce. Ani úmysl ani chtivost 
výsledku se neslučují s pravou vůlí, jsou na hony vzdálené lásce k Nuit, neboť souvisí 
s mnohostí, s uvězněním mimo své „pravé já“. Dokonalá je vůle nespoutaná egem. 



 44 – DM - Souvislost s mystérii krve – uzavření krve – může to mít i souvislost  s uzavřením 
své vůle ve světě Jecirah? Ve světě emocí? V dualitě?  
 
I/45) Dokonalost a dokonalost je  jednou dokonalostí a nikoli dvěma; ne, není žádné! 
 
2=0 
Tak trochu mi to připomíná i jeden filozofický směr, nebo možná i náboženský, na který si 
teď nevzpomenu, ale  který tvrdil, že pokud chceme nějakým způsobem vyjádřit nebo mluvit 
o Bohu, pak můžeme mluvit jen v negativech, protože je to pojem natolik nepochopitelný a 
neuchopitelný. 
 
I/ 46) Nic je tajným klíčem tohoto zákona. Židé tomu říkají šedesát jedna;, já to nazývám 
osm, osmdesát, čtyřista & osmnáct. 
 
 

Nic – 0, je tajným klíčem zákona. Jednota, vše. Klíč  je tajný, není zjevný, musí se hledat, 
najít a prožít, je tajný, protože je skrytý, ne každý k němu má přístup. Nic je nic, nejsou 
zde protiklady, není zde mnohost a vlastně ani ta jednota. Proto je tajný – obyčejným 
smrtelníkům těžko jen pochopitelný, natož prožitelný. 
Židé tomu říkají 61 – nic – AJN x AJIN – ďábel – 130. Jde o různě pojaté nicoty?   A 
zatímco Ajn je podstat „nad“ stromem života, Ajin je jednou z jeho cest, je to tvoření už 
v mnohosti. 
( jaký je rozdíl mezi 0 a 61? )  
 
8, 80, 400 a 18 . nepřišla jsem na nic víc, než co už bylo uvedeno 
 
I/ 47) Jenže oni mají jen polovinu; svým uměním sjednocuj, a tak vše zmizí 
 
Oni –  ti, kteří nejsou já, ti, kteří jsou vydělení. Ti, kteří projikují? 
Po tom, co jsem ti už  sdělila, bys měl umět sjednocovat, tak tak jednej a bude dosaženo 
jednoty, vše zmizí, protože se propojí, sjednotí. Ke sjednocení je třeba lásky a spojení 
protikladů je samozřejmě  sexuální , tvořivé spojení. 
 
 
I/48) Můj prorok je blázen s tím jeho člověk, člověk, člověk: cožpak nejsou Vůl a nic 
podle této knihy? 
 

Prorok je blázen – pokud bychom chápali blázna jako alef, jde o potvrzení „postavení“ 
proroka – je to někdo, kdo nerozlišuje protiklady, kdo je v jednotě. Pokud by byl blázen jako  
potřeštěný, poblázněný nebo tak nějak s tím jeho 1, 1, 1. Nemůže se to týkat i zdůrazňování 
jednotlivce?  Jakože i když je prorok, přece jenom si neuvědomuje vše, protože přece Vůl a 
nic  - א .- je 0 – jednak jde o zrušení předchozího ustanovení tarotu, ale i takto to svůj smysl 
má. 
 Prorok je 0 a člověk 1. 
Úkolem proroka je převedením 1 na 0. 

 
 
 
 
 



I/ 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 uctívatel, Isa trpící; 
Hoor ve svém tajném jméně a slávě je Pánem zasvěcení. 
 
  Může to být bráno jako určité pomůcky k dosahování určitých vnitřních stavů a jejich 
projevování a naopak?  - všechno to je v tom případě zrušeno. Je ustavený nový řád. 
Rovnodennost Bohů – síly jsou vyrovnány 
Asar a Isa ( Iš  a Iša )  - mužský a ženský princip – mají být spolu 
To ale není úplné – Asar – Isa  a Ra-Hoor-Khuit – protiklady, které jsou jedno – muž, 
žena, dítě,…. 
Skrze trojnost přichází zasvěcení. Navíc pánem zasvěcení  je Ra-Hoor-Khuit, který se 
vztahuje k tomuto světu, k mnohosti, boji. 
 
I/50) Musí být řečeno slovo o úkolu hierofanta. Hle! Jsou tři ordálie v jedné a ta je podána 
třemi způsoby. Hrubý musí projít ohněm; jemný nechť je zkoušen v intelektu a vznešení 
vyvolení v tom nejvyšším. Tak dostanete hvězdu & hvězdu, systém & systém; nedovolte, 
aby se navzájem příliš dobře znali! 
 
 
Pokračuje ustanovování pravidel z předchozího verše. 
Hierofant – ten, který komunikuje s Božstvem,  uskutečňuje se díky němu spojení s Bohy. 
Hierofant také má za úkol převádět božské do lidského , spojuje dva světy. Ale moc dobře 
nechápu, co je vlastně jeho úkolem. 
Mluví se tu o přímém dopadu  toho, co bylo popsáno v předchozích verších, tj.  nového 
řádu ( Nového Aeonu)  na reálý život. 

- hrubý prochází ohněm – oheň očišťuje, produchovňuje. Znamená to, že každý 
bude muset přejít na „duchovnnější „ rovinu, ale každý v jiné míře a jiným 
způsobem. V tom případě to posouvá společnost do trochu jiného postavení 
než doposud, protože s největší pravděpodobností budou přestávat platit 
doposud platná společenská pravidla, změní se hodnoty a podstat se tak 
„přeorganizuje“ celý společenský systém. 

- Jemný je zkoušen v intelektu – intelekt souvisí se vzduchem – myšlení, 
komunikace, vztahy, ego, .. Zatímco hrubý ohněm prochází , jemný je 
v intelektu zkoušen, což podle mě nepředstavuje takovou změnu. Zkouškou 
spíš člověk zjistí, jak si na tom stojí a je nucený zrevidovat , sjednotit, ucelit 
své znalosti, vědomosti,…případně doplnit. 

- Vznešení vyvolení v tom nejvyšším – co to je, to nejvyšší, to ví zřejmě jen 
vznešení vyvolení 

 
Tak dostaneme hvězdu & hvězdu, systém & systém – dvě půlky jednoho celku. A´t jde o 
částice větší nebo menší, vše je rozděleno. Je to otom, co bylo už výše řečené u hrubého, to, 
co bude hlavně rozdělovat, bude systém prožitků a životních zkušeností, ale podstat bude 
svým způsobem stejný nebo bude mít tendenci ke stejnému směřovat, protože jsou tři ordálie 
v jedné . 
( Připadá mě, že se jakoby změní směřování lidstva. Předtím to bylo rozložené jakoby do 
šířky, teď to půjde směrem nahoru. (Ale možná to je jenom kravina)  
 
 
 



51) Do jednoho 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. 
 
 
Palác – Svatý dům, obrazně  místo, kam se má dojít, nové poznání 
4 brány 
Lapis Lazuli – azurový – Nuitin 
Jaspis – zlatý – Haditův 
Vzácné vůně – jasmín a růže – symboly svátostí 
Emblemata smrti – v bytí musí být nebytí 
 
 Je jedno, jak člověk do paláce dojde, jak získá nové poznání, ale neví se, jestli po něm 
nebude veta.  
Nuit oslovuje bojovníka. Padnout má jeho sluha.  Kdo je bojovník a kdo je sluha? 
 Nuit upřesňuje prostředky k přípravě i k dosažení paláce, posvátného místa, nitra. Vše, co 
člověk dělá, má dělat  ne ze sobeckých pohnutek, ale  pro Nuit, s „vědomím“ Nuit. Nejde ani 
tak o to, co člověk dělá, ale jak to dělá.  Žijte naplno. 
 

52) Nebude-li to správně; jestli zaměníte světové strany říkaje:  je to jedno; nebo říkaje: 
je jich mnoho; nebude-li mně rituál vždy zasvěcen: pak očekávejte strašlivé rozsudky 
Ra-Hoor-Khuita! 

 
Pokud upadneš opět pod vládu ega a budeš racionalizovat, vymýšlet, kombinovat,… a 
nebudeš jednat skrze Nuit a pro Nuit, nebudeš v jednotě se sebou, očekávej, že se opět 
ocitněš ve světě Ra-Hoor-Khuita a vůbec se ti to nebude líbit.  
 
53) Toto znovustvoří svět, malý svět mé sestry, mého srdce & mého jazyku, jíž 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! 

 
Všechno to, co bylo řečeno v předchozích verších, to, co máš dělat, znovustvoří svět. 
Pokud chceme něco znovustvořit, musí být předtím něco zničeno, musí se novému udělat 
místo – k tomu vede právě to jednání, co nám doporučuje Nuit. Svět – to, co je stvořené, 
co je vědomé, bude znovustvořené, bude jiné. 
 Malý svět mé sestry – Hathor – svět, který je kolem nás, který si uvědomujeme, ve 
kterém žijeme. ( Hathor je to, co jsme schopni si z Nuit uvědomit?)  
Mého srdce & jazyku – srdce  a jazyk oživují, udržují život, Nuit je nekonečná,  žádná, 
Hathor je  ta, která Nuit projevuje, která ji tvoří .  Příprava na dosažení Paláce, dosažení  
Paláce a nepadnutí, naopak vznik nového vědomí, to vše znovustvoří malý svět mé sestry. 
Tím můžeme naplno tvoři a projevovat Nuit v běžném životě. 
Písaři a proroku – mluví ke Crouwleymu . 
Extáze – sjednocuje s Nuit, ničí , boří hranice , proto umožňuje prožívat Nuit. 
Vždy ke mně – vždy skrze mne 
 



 
 
I/ 54) Nepozměň tvar ani jediného písmene; neboť hle! Ani ty, ó proroku, nepronikneš 
mystéria v nich ukrytá. 
 
Crowley má nechat všechno tak, jak to dostal, už to tu bylo jednou řečeno, je to 
připomenuto, protože je to asi hodně důležité. 
 
I/ 55) Chlapec tvé krve, on  je uzří. 
 
 Dítě tvé duše, tvého života, tvého vědomí, to co se zrodí, to pochopí. Zase se můžeme 
vrátit k předchozím veršům a dát si to do souvislosti s probuzením vědomí, které proniká 
do doté doby skrytých mystérií. Chlapec může vyznačovat spíše polarizaci, aktivní pól. 
 
I/ 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 trochu; vyřeš první polovinu rovnice, tu druhou ponech nedotčenou. Ty však 
zříš všechno v jasném světle a něco, ačkoliv ne všechno, v temnotách. 
 
Nové vědomí vznikne neočekávaně , nelze jej očekávat, říct teď a odtud se zrodí nové 
vědomí, je to absurdní. 
Všechna slova jsou posvátná. Podobný význam jako každý muž a každá žena je hvězda a 
každé číslo je nekonečné. Navíc slovy tvoříme, tedy cokoliv, co kdo vytvoří, je posvátné. 
Všechno má hodnotu a žádná není lepší nebo horší. 
Všichni proroci pravdiví – prorok je ten, kdo sděluje „boží poselství“, kdo 
zprostředkovává nové poznatky lidem země. Všichni jsou pravdiví – všechno má svou 
váhu, znamená to, že neexistuje jedna jediná univerzálně platná pravda. 
Ledaže by rozuměli jen trochu – pak by zřejmě nešlo zas až tak o proroka, pokud by měl 
být v jednotě s božským, nemůže rozumět jen trochu. 
Vyřeš první polovinu, tu druhou ponech nedotčenou – světlo se rodí z tmy.  Nelze poznat 
vše, něco musí zůstat v temnotě, ( když otevřeme foťák, abychom se podívali na nafocený 
film, už nikdy neuvidíme fotky) . Světlo je součásti temnoty, Khabs je v Khu. 
 
I/ 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 Cade není Hvězda. To je také 
tajemství: můj prorok to zjeví moudrým. 
 

Obrať se k Nuit. Snaž se být v neustálém spojení s Nuit. 
Láska je zákon, láska pod vůlí. Láska  spojuje, sjednocuje, maže rozdíly 
Láska pod vůlí, - láska ve službě vnitřní vůle, láska, kterou máme ve svém středu.  Osud 
v tomto pojetí  tak trochu ztrácí smysl.  Tak trochu to připomíná křesťanskou mystiku.akorát 
se tu klade důraz na větší aktivitu.  Pomocí lásky k vůli a vůle lásku usměrňující ( tak trochu 
utopie) .  ( láska – agape – 93, vůle -  thelema – 93, ale do kompletnosti, do celistvosti tu 
chybí ještě původce strachu – 93 ?)  
Zároveň Nuit upozorňuje, je láska a láska – zde – u Nuit – jest holubicí .  Pro lidi země je ale 
tato láska vdpostatě nedostupná, jakoby za závojem. ( Velekněžka )  



Tam jest hadem -  ( Síla ) – stvoření,  přitakání životu, síla, možnost znovuzrození, ale také 
tzv. „zlo“, destrukce, pád. Babalon. 
  Crowley v tom má zřejmě jasno .., ale mě to teda moc jasné nepřijde. Mám pocit, že  pokud 
nejsme svatí, nemáme možnost volby a navíc mám pocit, že ani tak nejde o to, aby si člověk 
vybral mezi láskou a láskou. Spíš se díky lásce dostaneme k lásce. 
Zákon pevnosti  a velké mystérium Domu Božího -  jde o zákon Hoorův  Nuitin. 
 
Poslední odstavec hovoří o změně v uspořádání Tarotu. 
 
 
I/58) Zemi dávám nepředstavitelné radosti: ještě za vašeho života jistotu o smrti, nikoliv víru; 
nevýslovný mír, klid, extázi; aniž bych cokoliv požadovala jako oběť. 
 
 Vše je to, co nám může dát Nuit -  která je nestvořená, bezbřehá, nekonečná. My sice 
můžeme vědomě dělat to, co nám ona tady doporučuje, ale pokud se chceme dostat k ní, spojit 
se s ní v extázi, děje se to pouze na rovině nevědomí. Nuit je neprojevená, projevuje se skrze 
Hadita, nejde vyjádřit prostorem a tudíž se k ní nevztahuje ani čas, takže nám skutečně může 
dát jistotu o smrti,  nevyslovitelný mír, klid extázi, zažíváme ne bytí, čili jistotu o smrti. Je  tu 
rozdíl oproti náboženským přesvědčením – jistota a víra. Nemusíme věřit, protože budeme 
vědět, ale spíš v tom smyslu, že to jakoby „zažijeme“. 
 
I/59) Mé kadidlo je z vonných dřev & pryskyřic; a není v něm žádné krve: neboť mým vlasem 
jsou stromy Věčnosti. 
 
Dřev & pryskyřic – jenom mě napadlo, že se jedná  o vnějšek a vnitřek, forma a život v ní, ale 
není v něm krve, krev je nositelkou vědomí – není v něm vědomí  ( a jsme zase a pořád v tom, 
že Nuit je neprojevená, nemá vědomí ) . 
 stromy Věčnosti -  jde o jednotu, propojení, v podobném smyslu jakože každý muž a každá 
žena je hvězda. 
 
I/ 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 a zlatá je zřena 
vidoucími. Rovněž mám tajnou slávu pro ty, kdož mě milují. 
 
 
Další upozornění na 11 jako číslo Nuit. ( Nu – 56 )  . Každý, kdo k Nuit patří, bude nějak 
spojený s 11. K Nuit patří každý, ale může jít o ty, co projevují Nuit vědomě. 
Pěticípá hvězda s kruhem  uprostřed a ten kruh je rudý -  hvězda souvisí s dělohou. Rudý – 
krev. Díky krvi v děloze se může vyvíjet plod. Kruh však souvisí i s Haditem. Pokud pěticípá 
hvězda souvisí s Nuit, kruh uprostřed s Haditem a ten kruh je rudý – plodné  spojení Nuit 
s Haditem . 
Pro slepé je má barva černá…… - kdo se umí dívat, vidí víc než jen tmu.  Temnota  v sobě 
ukrývá možnosti. 
Tajná sláva? – ti, kdož milují Nuit, jsou s ní  spojeni, nejsou pod nadvládou ega a mohou tedy 
dosáhnout „ oslaveného stavu“. 
 
 
 
 
 



I/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. 
 
 
( Verš 46 – Nic je tajným klíčem tohoto zákona. Židé tomu říkají šedesát jedna…….)  
 
evokační text 
 
 …. zrnko prachu…….Ať už je míněno, že člověk se snaží kupčit ( něco za něco) anebo je to 
o odevzdání ega, důležitým je pro mě fakt, že „ztratí vše ještě v tu chvíli“ . Podle toho, jak 
mluví Nuit v tomto verši dál ( ale i jak mluví v celé kapitole)  člověk vše musí ztratit, aby 
mohl začít skutečně Žít.  O tom mluví i dál v tomto verši. 
Také ztratí vše, protože Nic je tajným klíčem tohoto zákona.  
Purpur – souvisí s Daath, kalas 
Svinutá sláva – hadí síla 
 
 
 
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. 
 
 
Kněžka –  posvátná prostitutka -  je ztělesněním Nuit na pozemské rovině a zprostředkovává 
muži „rozplynutí v Nuit“.  Současně se tím v ní probouzí její Síla, protože Nuit se nemůže 
projevit sama o sobě. 
Kněžka ale nemusí být ženou na hmotné úrovni, může jít o vnitřní sílu ženského charakteru – 
touha po spojení s nejvyšším, po poznání, to, co vnitřně pohání. 
 
 
63./63 Zpívejte mi strhující milostnou píseň! Vykuřujte pro mne kadidlem! Noste mi 
klenoty! Napijte se na mne, neboť vás miluji! Miluji vás! 
 
Při zpěvu strhující milostné písně se dá docela dobře dostat i do změněného stavu vědomí , do 
extáze– je zde zase zdůrazněn prožitek,  plný prožitek – oslavujte mne všemi smysly, užívejte 
všemi smysly, žijte! 
 
 
 
 
 



64./64 Jsem dcera zapadajícího slunce s modrými víčky: jsem neskrývaná nádhera 
rozkošné noční oblohy. 
 
Nuit „ najdeme tam“, kde mizí anebo není světlo – vědomí. 
 
65./65 Ke mně! Ke mně! 
66./66 Zjevení Nuit jest u konce. 
 


