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Kapitola 1 

 Alef, Mág א

1. Človek je trojica tela, Duše a Ducha. 

2. Duch je Najvnútornejší. 

3. Duša je vedomie, ktorej fluidné telo sa v okultizmu 

nazýva astrálne telo. 

4. Fyzické telo je diabol v našom vnútri. 

5. Medzi Najvnútornejším a telom, existuje prostredník, 

tento prostredník je Duša, Astrál. 

6. Mág by sa mal naučiť, ako sa vo svojom astrálnom tele 

pohybovať po celom nekonečne. 

7. Duša by sa mala naučiť, ako vstúpiť a opustiť telo podľa 

priania. 

8. Všetci naši učeníci by sa mali naučiť, ako opustiť telo. 

9. Všetci naši učeníci by sa mali naučiť, ako cestovať v 

astrálnom tele. 

10. Všetci naši učeníci by mali preniknúť do svojich okultných síl. 

11. Štyri podmienky nutné, aby sme sa mohli stať mágom, sú nasledovné: 

12. Vedieť, ako trpieť, ako byť ticho, ako sa zdržať a ako zomrieť. 

13. Ten, kto rozvinul okultné sily, má moc nad lúčmi a chrliacimi sopkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 2 

 Bet, Kňažka ב

1. Žena je Athanor sexuálnej alchýmie. 

2. Muž vyšiel z raja cez dvere raja a raj je sex sám o sebe. 

3. Dvere raja sú sex. 

4. Ten, kto chce vstúpiť do raja, musí nájsť dvere. 

5. Týmito dverami, je žena. 

6. Orientálci hovoria o prebudení Kundaliní. 

7. Kundaliní je posvätný oheň Ducha Svätého. 

8. Kundaliní je Svätodušný oheň. 

9. Kundaliní je ohnivý had našich magických síl. 

10. Kundaliní je veľmi silný oheň. 

11. Tento veľmi silný oheň je uzavretý v múládhára čakre. 

12. Múládhára čakra je kostrčová cirkev. 

13. Múládhára čakra sa nachádza v kostrči. 

14. Múládhára čakra má štyri lupienky, ktoré tvoria kríž. 

15. To je horiaci meč. 

16. S týmto ohnivým mečom, učeník prebudí všetky svoje sily a 

stáva sa kráľom a kňazom vesmíru s mocou nad zemou, vodou, 

ohňom a vzduchom. 

17. Pozdĺž chrbtice sa nachádza kanálik, ktorý v Oriente 

nazývajú sušumná.  

18. V tomto miechovom kanáliku sa nachádza ďalší jemný nervový kanálik, prostredníctvom 

ktorého stúpa kundaliní. 

19. Všetky naše okultné sily sa prebúdzajú tým, ako kundaliní stúpa hore chrbticou. 

20. Tajomstvo prebudenia kundaliní je nasledovné: 

21. Zaveďte pohlavný úd do ženinej vagíny a vytiahnite ho bez toho, aby došlo k 

rozliatiu semena. 



22. Zadržaná túžba spôsobí, že naša semenná tekutina vystúpi do hlavy. 

23. A takto sa naša kundaliní prebudí. 

24. To je spôsob, ako sa naši učeníci môžu stať Bohmi. (pozri "Rozprava o sexuálnej 

alchýmie," napísanú rovnakým autorom). 

25. Toto cvičenie sa vykonáva pomaly. 

26. Počas tohto sexuálneho spojenia vyslovujte nasledujúce mantry: "DIS", "DAS", "DOS."  

27. Je potrebné predĺžiť každé z týchto písmen, takto: 

28. DIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSS 

DAAAAAASSSSSSSSSS 

DOOOOOOSSSSSSSSSS 

29. Počas tohto cvičenia sa v astrálnej rovine vytvorí hermafrodický cherubín, ktorý má moc 

otvoriť všetky naše čakry a premeniť nás na Bohov. 

30. Tento cherubín sa podobá mužovi i žene. 

31. Cherubíni nosia fialové šaty padajúce až k členkom. 

32. Cherubín je úplne hermafrodický, pretože on/ona má sexuálne orgány muža i ženy. 

33. Tento cherubín vzniká behom okamihu, kedy sa pár sexuálne zjednotí. 

34. Tento cherubín je splodení počas tranzu sexuálnej mágie. 

35. Tento cherubín má všetky sily raja. 

36. Tento cherubín má všetky sily, ktoré muž a žena mali pred pádom. 

37. Tento cherubín má kľúče od raja. 

38. Muž a žena zjednotený počas tranzu sexuálnej mágie, by mali spolu súčasne prikázať 

cherubínovi, aby prebudil ich kundaliní a otvoril všetky ich čakry. 

39. Muž a žena vydajú rozkaz cherubínovi, ktorý počúvne a pootvára všetky ich magické 

sily. 

40. Tí, ktorí sa chcú premeniť na Bohov, by nikdy v živote nemali rozliať ani jedinú kvapku 

semena.  

41. Jediná semenná ejakulácia je dosť na to, aby sme v tejto práci zlyhali. 

42. Sexuálna mágia môže byť praktizovaná iba medzi manželom a manželkou v legitímne 

zriadenom dome. 



Kapitola 3 

 Gimel, Cisárovná ג

1. "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo 

bolo Boh." 

2. Učeník by mal vokalizovať jednu hodinu denne, aby 

prebudil svoje okultné sily. 

3. Mantra "CHIS" slúži k prebudeniu sily jasnozrivosti, táto 

mantra sa vyslovuje takto: 

4. CHIIIIIIIIIIISSSSSSSSSS 

5. Slabika "IN" slúži tiež na prebudenie sily jasnozrivosti, 

táto slabika je sa vyslovuje takto:  

6. IIIIIIIIIIIIIINNNNNNNN 

7. Mantra "RIS" sa tiež používa pre jasnovidectvo. 

8. Táto mantra sa vokalizuje nasledovne: 

9. RIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSS 

10. Mantra "ISIS" je tiež skvelou mantrou na prebudenie jasnovidectva, táto mantra sa 

vokalizuje takto: 

11. IIIIIIIISSSSSSSS.....  IIIIIIIIIISSSSSSSS.... 

12. Jedna hodina denne vokalizovania, je lepšie, než čítanie miliónov kníh o teozofizme, 

špiritizmu, atď. 

13. Jasnovidnosť je predstava. 

14. Pre mudrca si predstaviť, znamená vidieť. 

15. Ten, kto sa chce stať jasnovidcom, musí znovu nadobudnúť stratené detstvo. 

16. Anjel Aroch ma naučil najsilnejšie známe mantry na svete na prebudenie jasnovidectva. 

17. Ten, kto chce byť jasnovidec, musí skoncovať s uvažovaním a zvyknúť si na to, aby 

všetky veci videl s predstavivosťou. 

18. Najmocnejšie mantry na jasnovidectvo, sú prvé slabiky, ktoré dieťa začína slabikovať 

počas prvých rokov. 

19. Tieto slabiky sú: 

20. MA MA, PA PA. 



21. Pri vokalizovaní prvej slabiky MA, bude tónina zvuku veľmi vysoko.  

22. Pri vokalizovaní druhej slabiky MA, bude tónina zvuku veľmi nízko. 

23. To isté sa vykoná so slabikami PA, PA. 

24. S prvou slabikou každého slova je hlas zvýšený, a potom mnohokrát zopakovaný so 

zníženým hlasom. 

25. Majster Huirakoča vo svojom diele s názvom "Logos mantry mágia" hovorí nasledujúce: 

26. "Nesmieme zabúdať na život a jeho vývoj u detí. História sa opakuje a v nich sa nachádza  

odraz vytvorenia vesmíru ako istá orientácia pre našu existenciu. Oni vo svojom trasúcom sa 

bľabotaní najprv začnú vyslovovať ae... ae... ae... Potom ma... ma... ma... Neskôr ba... ba.... 

Ich prvé gestá nám pripomínajú b a m, a to je práve tu, kde by sme teda mali začať so 

Zasvätením, o ktorom vás v príhodnom okamihu budem učiť." (str. 46, kapitola o Jazyku 

a Slove, Logos mantry mágia).      

27. Pýtiám z Delf sa dostala pomoc od boha Apolóna.  Naši učeníci môžu taktiež vyvolať 

Apolóna počas cvičenia na prebudenie ich jasnozrivosti. 

28. Pýtie z Delf prebudili jasnovidectvo tým, že sa po celé hodiny uprene pozerali do vody, a 

naši žiaci môžu urobiť to isté. 

29. V atómoch detstva máme silu jasnozrivosti. 

30. Tieto atómy sú v našom vnútornom vesmíre, ktoré môžeme vyvolať prostredníctvom 

slabík: MA MA, PA PA. 

31. Čelná čakra má 96 žiarení a svieti medzi našim obočím ako lotosový kvet. 

32. Tento lotosový kvet má hypofýzy ako svoj základ. 

Jasnopočuteľnosť 

33. Jasnopočuteľnosť je schopnosť počutia vo vnútorných svetoch. 

34. Jasnopočuteľnosť je magické ucho. 

35. Jasnopočuteľnosť sa prebúdza so samohláskou "E." 

36. Táto samohláska sa kombinuje s rôznymi písmenami za účelom prebudenia okultného 

ucha. 

37. Slabika "EN" slúži k rozvoju magického ucha. 

38. Táto slabika sa vokalizuje nasledovne: 

EEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNN.......... 

39. Mantra "CHES" je taktiež veľmi silnou mantrou na prebudenie magického ucha. 



40. Táto mantra sa vokalizuje takto: 

CHEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS..... 

41. Ďalšie veľmi silné mantry na prebudenie magického ucha sú: 

42. AUM CHIVATUM EEEEEEEEE... 

43. AUM sa vyslovuje otvorením úst so samohláskou A, zaokrúhlením s U, a uzatvorením s 

M. 

44. Ostatné slabiky sa vyslovujú predĺžením zvuku každej samohlásky. 

45. Hrtanová čakra sa nachádza v hrdle a má 16 žiarení. Jej farby sú úžasné. Vyzerá ako 

lotosový kvet vychádzajúci zo štítnej žľazy. 

46. Najvnútornejší sídli v srdci. 

47. Boh je v srdci. 

48. Ten, kto prebudí čakru srdca, získa intuíciu. 

49. Ten, kto prebudí čakru srdca, získa silu vykúzliť vietor a hurikány. 

50. Ten, kto prebudí čakru srdca, sa naučí skúmať všetky veci so srdcom a stane sa múdrym. 

51. Táto čakra sa prebúdza so samohláskou "O." 

52. Slabika "ON" slúži na prebudenie čakry srdca. 

53. Táto slabika sa vyslovuje nasledovným spôsobom: OOOOOOOOOOONNNNNNNNNN 

54. Mantra "CHOS" tiež slúži na prebudenie čakry srdca. Táto mantra sa vyslovuje takto: 

CHOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS 

55. Otčenáš má najveľkolepejšiu magickú moc prebudiť čakru srdca. 

56. Modliť sa, je hovoriť s Bohom. 

57. Otčenáš slúži na rozhovor s Bohom. 

58. Učeník si pohodlne ľahne na posteľ. Všetky typy pozemských myšlienok, ktoré má 

v mysli, dá stranou, a potom veľmi pomaly, bude počas celých hodín meditovať nad každým 

slovom a frázou z Otčenášu, ako by sa snažil rozprávať s Otcom, ktorý je na nebesiach. 

59. Počas tohto cvičenia by mal učeník prísť do stavu hlbokej ospalosti. 

60. Otec, ktorý je na nebesiach, sa pred študentom objaví vo víziách snov, a učeník sa s ním 

bude môcť dôverne porozprávať. 



61. Otec umožní učeníkovi vidieť určité vízie, ktoré sa učeník musí naučiť, ako ich 

interpretovať so srdcom. Týmto spôsobom všetci učeníci môžu hovoriť s Bohom. 

62. Srdcová čakra má 12 žiarení a svetelných vlnení. 

63. Mantra OMNIS JAUM INTIMO slúži na komunikáciu s Najvnútornejším. 

64. Táto mantra sa musí vokalizovať v mysli. 

65. Učeník sa zbožňovaním svojho Najvnútornejšieho ukolíše k spánku, pričom mentálne 

bude vyslovovať mantru OMNIS JAUM INTIMO. 

66. Učeník sa bude môcť so svojim Najvnútornejším porozprávať. 

67. Najvnútornejší sa pred učeníkom objaví vo víziách počas spánku. 

68. Mantra na prebudenie intuície je "OM MANI PADME HUM." 

69. Táto mantra sa vokalizuje nasledovným spôsobom: 

70. "OM MASI PADME JOM." 

71. Vokalizácia je písmenko po písmenku, takto: 

72. OOOOOOOOOMMMMMMMM MAAAAAAAA..... SIIIIIIIIIIIIIIII... PAAAAAAD 

MMMMMMMEEEEEEEE... JOOOOOOMMMMMMMMMM..... 

73. V preklade to znamená: "Ach, môj bože vo mne!" 

74. Túto mantru vokalizujeme, pričom zbožňujeme a vzdávame poctu Najvnútornejšiemu. 

75. Najvnútornejší je v nás tým Najvyšším. 

76. Najvnútornejší je náš individuálny Duch. 

77. Staroveké ľudstvo bolo inštinktívne. 

78. Aristoteles začal vek rozumu, ktorý vyvrcholil Immanuelom Kantom, filozofom z 

Königsbergu, a ktorý koncom znamenia Rýb začal upadať. 

79. Ja, Aun Weor, som iniciátorom veku intuície. 

80. Je nutné sa naučiť študovať srdcom. 

81. Intuitívny typ človeka dokáže pochopiť podstatu jediného písmenka. 

82. Intelektuálny typ človeka je tak hlúpy, že kvôli jednej čiarke navyše alebo menej stratí 

celú sekvenciu prejavu. 

Telepatia 

83. Solárny plexus je centrom telepatie. 



84. V našom organizme máme zriadenú skutočnú bezdrôtovú stanicu. 

85. Solárny plexus zachytáva mentálne vlny, ktoré cestujú vesmírom a odovzdáva ich nášmu 

mozgu. 

86. To je spôsob, ako myšlienky druhých dorazia k nášmu mozgu. 

87. To sa nazýva telepatia. 

88. Solárny plexus sa rozvíja so samohláskou "U." 

89. Mantra "CHUS" je veľmi silná na rozvoj čakry solárneho plexu. 

90. Táto mantra sa vyslovuje takto: CHUUUUUUUUSSSSSSSSSSS 

91. Ďalším veľmi zaujímavým cvičením na prebudenie telepatického plexu je nasledovné: 

92. Učeník by mal sedieť na pohodlnej stoličke, pričom svoj zrak má upretý k východu. 

93. Učeník si predstaví, že na východe je veľký zlatý kríž, ktorý vyžaruje modré a  zlaté lúče. 

94. Učeník si predstaví, ako tie lúče vchádzajú cez jeho solárny plexus, aby ho prebudili a 

dali mu život. Toto cvičenie sa praktizuje desať minút denne. 

95. Toto cvičenie sa vždy vykonáva v skorých ranných  hodinách, inými slovami, za svitania. 

96. Čakra solárneho plexu zachytáva slnečné lúče a nimi vyživuje a rozvíja ostatné čakry 

nášho astrálneho organizmu. 

97. Ten, kto rozvinie túto čakru, získa obrovskú schopnosť telepatie. 

98. Počas cvičenia zlatého kríža, môžeme vokalizovať slabiku "UN," pričom sa písmena "U" 

a "N" predlžujú. 

99. Solárny plexus je náš snímač a naša epifýza je naše vysielacie centrum. 

100. Táto čakra má desať žiarení. 

Kľúč k spomenutiu si minulých životov 

101. Kľúč na spomenutie si našich minulých životov je retrospektívne cvičenie. 

102. Učeník ponorený v hlbokej meditácii by mal vykonať retrospektívnu rekapituláciu 

všetkých udalostí, ku ktorým došlo v jeho živote, od súčasnosti do minulosti. 

103. Učeník by sa mal pokúsiť zapamätať si všetky udalosti v opačnom poradí, ako k nim 

došlo, počnúc poslednými až pokým sa spätne nedostane k prvým udalostiam svojho detstva. 

104.  Praktizovaním retrospektívy počas okamžikov, kedy zaspávame, si môžeme spomenúť 

na všetky spomienky nášho detstva. 



105. V týchto okamihoch by sme mali vynaložiť úsilie si spomenúť na posledné skúsenosti 

našej minulej reinkarnácie. 

106. Takže v retrospektívnom poradí, si môžeme prezrieť celú svoju minulosť a minulé 

reinkarnácie. 

107. Dôležité je, aby sme toto retrospektívne cvičenie praktizovali počas okamihov, kedy 

začíname zaspávať. 

108. Takto si v počas spánku vo víziách spomenieme na všetky naše minulé životy. 

109. Pľúcna čakra nám umožňuje, aby sme si spomenuli na naše minulé životy. Táto čakra sa 

rozvíja so samohláskou "A," takto: 

110. Aaaaaaaaaaaaaa............. 

111. Mantra "CHAS" je efektívna na rozvoj pľúcnej čakry. 

112. Vo chvíľach, kedy upadáme do spánku, Duša vychádza z fyzického tela a cestuje po 

všetkých nadzmyslových svetoch. 

113. Svoje minulé reinkarnácie znovu prežijeme vo vnútorných svetoch. 

Slezinná čakra 

114. Ten, kto rozvinie slezinnú čakru, získa moc rozkazovať vodným stvoreniam. 

115. Počas noci, slezinná čakra naberá energie, ktoré slnko zanechalo počas dňa. 

116. S týmito energiami, slezinná čakra premieňa biele krvinky na červené krvinky. 

117. Slezinná čakra je centrom éterického tela. Tadiaľ do nás vstupuje život slnka. 

118. Tejto čakre zodpovedá písmeno „B.“ 

119. Táto čakra má 6 okvetných lístkov alebo vlnení. 

Pečeňová čakra 

Kľúč k vychádzaniu v astrálnom tele 

120. Naši učeníci by sa mali naučiť, ako vyjsť v astrálnom tele, aby mohli navštíviť všetky 

biele lóže sveta. 

121. V Gnostickom kostole, budú všetci naši učeníci môcť prijať vnútorné inštrukcie. 

122. Učeník, ktorý chce postúpiť, by sa nemal uzatvárať. 

123. Učeník, ktorý chce postúpiť, sa musí nevyhnutne naučiť, ako vyjsť v astrálnom tele, aby 

sa mohol preniesť do gnostického kostola, kde sa bude môcť osobne porozprávať s Kristom 

a so všetkými Majstrami Bielej Lóže. 



124. Kľúč na vyjdenie v astrálnom tele je nasledovný: 

125. Učeník by sa mal v posteli ukolísať k spánku. 

126. Keď sa ocitne v tom stave prechodu, ktorý existuje medzi bdením a spánkom, vtedy by 

sa mal zdvihnúť z postele presne tak, ako to robí námesačný človek. 

127. Pred odchodom z miestnosti vyskočí do vzduchu s úmyslom, že sa bude vznášať v 

atmosfére. 

128. Ak sa učeník nevznáša, tak sa znova vráti do postele a zopakuje pokus. 

129. No v prípade, že pri výskoku sa mu podarí zostať v lufte, potom by mal opustiť izbu 

a vydať sa ku gnostickému kostolu. 

130. Toto nie je mentálne cvičenie. 

131. To, čo tu vysvetľujeme, musí byť prevedené do skutočnosti. 

132. V okamihoch zaspávania, učeník vstane z postele tak, ako to robia námesační ľudia. 

133. Proces spánku pretrháva veľmi silné väzby, ktoré existujú v bdelom stave. 

134. Spánok umožňuje duši oddeliť sa od fyzického tela. 

135. Vokalizovanie mantry "FARAON," pomôže učeníkovi ukolísať sa k spánku, takto:  

FAAAAAAAAAAAA..... RRRRRRRRRRAAAAAAA... 

OOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN... 

136. Sústreďte celú svoju myseľ na egyptské pyramídy. 

 



137. Keď sa učeník prichytí, že zaspáva, mal by vstať z postele a vydať sa k Egyptským 

pyramídam. 

138. Ďalšia mantra na astrálnu projekciu, je mantra "RUSTI." 

139. Žiak bude vokalizovať túto mantru mentálne, a keď sa bude cítiť, že už zaspáva, tak 

jednoducho vstane z postele, odíde z izby a vydá sa ku gnostickému kostolu. 

140. Tam sa bude môcť osobne porozprávať s Kristom a prijať priame inštrukcie od 

všetkých majstrov. 

141. Mantra "TAI RE RE RE," taktiež slúži na astrálnu projekciu. 

142. Učeník sa ukolíše k spánku spievaním tejto mantry v mysli. 

143. Keď už cíti, že zaspáva, tak jednoducho vstane z postele, odíde z izby a vydá sa smerom 

ku gnostickému kostolu. 

144. Ďalší veľmi jednoduchý kľúč k astrálnej projekcii je nasledovný: 

145. Učeník sa ukolíše k spánku tým, že v mysli bude vyslovovať slabiku LA a slabiku RA. 

146. Keď potom pocíti v mozgu melodické a pokojné pískanie (niečo podobné brzdám so 

stlačeným vzduchom alebo zvuku hmyzu, niečo ako zvuk malých fláut), mal by vstať z 

postele a namieriť si to ku gnostickému kostolu. 

147. Mnohí učeníci uspejú okamžite, ďalším to trvá mesiace a roky, kým sa naučia, ako odísť 

v astrálnom tele. 

148. Astrálne telo je spojené s pečeňou. 

149. Prebudením tejto čakry pečene, každý dokáže vstúpiť a opustiť fyzické telo podľa 

priania. 

150. Dôležité je, aby sme sa zbavili lenivosti. 

151. Dôvod, prečo sa niektorí nenaučili, ako sa dostať von v astrálnom tele je, že sú veľmi 

leniví. 

152. Atómy lenivosti sú vážnou prekážkou pre pokrok smerom k vyšším svetom. 

153. Učeníci sa tiež môžu naučiť, ako cestovať so svojím telom z mäsa a kostí v "džin" stave. 

154. Učeník sa ukolíše k ľahkému spánku, ale nie viac, a potom vstane z postele, ako to robia 

námesační ľudia, pričom sa bude snažiť zotrvať v ospalosti, ako keby to bol veľmi vzácny 

poklad. 

155. Pred odchodom z miestnosti vyskočí do vzduchu s úmyslom, že sa bude vznášať v 

atmosfére, a ak sa vznáša v atmosfére, je to preto, že jeho telo už preniklo do astrálnej roviny. 



156. Teraz behom pár okamihov bude môcť vziať svoje fyzické telo do veľmi vzdialených 

miest na zemi. 

157. Keď Kristus kráčal po vode, bolo to preto, že jeho fyzického telo bolo v stave džin. 

158. Na to, aby sme vzali fyzické telo, stačí, aby sme boli trochu ospalí a mali silnú vieru. 

159. Písmeno, ktoré zodpovedá čakre pečene, je písmeno "G." 

160. Mantra FE UIN DAGJ, (posledné slovo je vyslovované hrdelne), slúži k prebudeniu 

všetkých čakier astrálneho tela. 

161. Mantra "MIŇA PIKA FRASKO," slúži na cestovanie v stave džin, z jedného miesta na 

zemi, na druhé. 

162. Učeník vstane z postele, ako to robí námesačník, pričom bude vyslovovať mantru: 

MIŇA PIKA FRASKO. 

163. Niektorí učeníci sa to naučia okamžite, iným to trvá celé mesiace ba i roky. 

Polyvízia 

164. Hlava je svet obklopený brilantným svetlom zvieratníkového pásu. 

165. Korunná čakra je "tisíc lupeňový lotosový kvet," diamantové oko. 

166. Korunná čakra je okom Brahmy, Oko Dangma. 

167. Vďaka tejto čakre budeme schopní študovať Akášické záznamy prírody a povzniesť sa 

do extázy alebo Samádhi za účelom preniknutia do sveta Bohov. 

168. Táto čakra sa prebúdza intenzívnym praktizovaním sexuálnej mágie s manželom/kou.  

169. Každý, kto rozvinie epifýzu, sa stáva veľkolepým a mocným mágom. 

170. Ktokoľvek, kto otvorí diamantové oko, môže robiť divy a zázraky, aké robil Boží rabín 

z Galileje na jeho ceste na Zemi. 

171. Táto čakra má 1000 lupienkov. 

172. Človeku, ktorému sa podarí vystúpiť kundaliní do hlavy, prebudí korunnú čakru. Táto 

čakra je siedmou pečaťou Apokalypsy. 

173. Človeku, ktorému sa podarí vystúpiť kundaliní do hlavy, sa zjednotí so svojim 

Najvnútornejším a stane sa veľkolepým a mocným Bohom. 

174. Keď sa duša zjednotí so svojim Najvnútornejším, človek sa stáva anjelom. 

175. Dvadsaťštyri starcov hodilo svoje koruny k nohám Baránka. 

176. Čakry sú pripojené k chrbtici. 



177. Na chrbtici existuje sedem centier. 

178. Každé z týchto centier je spojené s jeho zodpovedajúcou čakrou. To sú tie cirkvi, o 

ktorých hovorí Apokalypsa (Zjavenie Jána). 

179. To je sedem pečatí, ktoré Baránok otvára svojim plamenným mečom. 

180. To je sedem pečatí, ktoré kundaliní otvára, aby nás zmenila na Bohov. 

181. 1. A videl som v pravici sediaceho na tróne zvitok popísaný po oboch stranách, pevne 

zapečatený siedmimi pečaťami.  

2. A videl som silného anjela rozhlasovať silným hlasom: „Kto je hoden otvoriť zvitok a 

uvoľniť jeho pečate?“ - (Apokalypsa/Zjavenie Jána, 05:01 a 2). 

182. 1. A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jedného zo 

štyroch živých tvorov povedať akoby hromovým hlasom: „Príď!“  

2. A videl som, a hľa, biely kôň. A ten, ktorý na ňom sedel, mal luk; a bola mu daná koruna a 

vyšiel víťaziac a aby dovŕšil svoje víťazstvo.  

3. A keď otvoril druhú pečať, počul som druhého živého tvora povedať: „Príď!“  

4. A vyšiel iný, ohnivo sfarbený kôň. A tomu, ktorý sedel na ňom, bolo povolené, aby vzal 

pokoj zo zeme, aby sa navzájom zabíjali; a dostal veľký meč.  

5. A keď otvoril tretiu pečať, počul som tretieho živého tvora povedať: „Príď!“ A videl som, 

a hľa, čierny kôň; a ten, ktorý na ňom sedel, mal v ruke váhy.  

6. A počul som hlas akoby uprostred štyroch živých tvorov povedať: „Liter pšenice za denár 

a tri litre jačmeňa za denár; a olivovému oleju a vínu neškoď.“  

7. A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtého živého tvora povedať: „Príď!“  

8. A videl som, a hľa, [smrteľne] bledý kôň. A ten, ktorý sedel na ňom, mal meno Smrť. A 

hádes ho tesne nasledoval. A bola im daná moc nad štvrtým dielom zeme, aby zabíjali dlhým 

mečom a nedostatkom potravín a smrteľným morom a divými zemskými zvieratami.  

9. A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre 

svedecké dielo, ktoré konali.  

10. A volali silným hlasom a hovorili: „Zvrchovaný Pane, svätý a pravdivý, až dokedy sa 

budeš zdržiavať a nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na tých, ktorí bývajú na zemi?“  

11. A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte chvíľku odpočívali, dokiaľ 

sa nenaplní počet ich spoluotrokov a ich bratov, ktorí majú byť zabití, ako boli aj oni.  

12. A videl som, ako otvoril šiestu pečať, a nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako 

srstená vrecovina, celý mesiac akoby skrvavel 



13. A nebeské hviezdy spadli na zem, ako keď figovník, ktorým zatriasol silný vietor, zhadzuje 

svoje nezrelé figy. 

14. A nebo sa vzdialilo ako zvitok, ktorý sa zvíňa, a každý vrch a [každý] ostrov bol 

odstránený zo svojho miesta.  

15. A králi zeme a ľudia vysokého postavenia a vojenskí velitelia a bohatí a silní a každý 

otrok a [každý] slobodný sa skryli do jaskýň a do skalných masívov vrchov. 

16. A stále hovoria vrchom a skalným masívom: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou 

Toho sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom,  

17. lebo prišiel veľký deň ich hnevu, a kto je schopný obstáť?“ - (Apokalypsa/Zjavenie Jána, 

kapitola 6). 

183. 1. A keď otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na pol hodiny. 2 A videl som 

sedem anjelov stojacich pred Bohom a dostali sedem trúbok. 

 

3 A prišiel iný anjel, ktorý mal zlatú kadidelnicu, a stál pri oltári; a dostal veľké množstvo 

kadidla, aby ho obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári, ktorý bol pred 

trónom.  

2. A videl som sedem anjelov stojacich pred Bohom a dostali sedem trúbok. 

3. A prišiel iný anjel, ktorý mal zlatú kadidelnicu, a stál pri oltári; a dostal veľké množstvo 

kadidla, aby ho obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári, ktorý bol pred 

trónom.  

4. A dym kadidla vystupoval z anjelovej ruky spolu s modlitbami svätých pred Bohom.  

5. A anjel hneď vzal kadidelnicu a naplnil ju ohňom z oltára a vrhol ju na zem. A nastalo 

hrmenie a hlasy a blesky a zemetrasenia. - (Apokalypsa/Zjavenie Jána 8: 1 - 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 4 

 Dalet, Cisár ד

1. Ezoterické veky sú nasledujúce: 

2. Prvé zasvätenie Nižších záhad, desať rokov. 

3. Druhé zasvätenie, dvadsať rokov. 

4. Tretie zasvätenie, tridsať rokov. 

5. Štvrté zasvätenie, štyridsať rokov. 

6. Piate zasvätenie, päťdesiat rokov. 

7. Šieste zasvätenie, šesťdesiat. 

8. Siedme zasvätenie, sedemdesiat rokov. 

9. Ôsme zasvätenie, osemdesiat rokov. 

10. Deviate zasvätenie, deväťdesiat rokov. 

 

Veľké záhady 

11. Prvé zasvätenie, sto rokov starý. 

12. Druhé zasvätenie, dvesto rokov starý. 

13. Tretie zasvätenie, tristo rokov starý. 

14. Štvrté zasvätenie, štyristo rokov starý. 

15. Piate zasvätenie, päťsto rokov starý. 

16. Šieste zasvätenie, šesťsto rokov starý. 

17. Siedme zasvätenie, sedemsto rokov starý. 

18. Ôsme zasvätenie, osemsto rokov starý. 

19. Deviate zasvätenie, 900 rokov starý. 

20. Veky nad 900 rokov sú Logoické roky. 

21. Na dosiahnutie absolútneho oslobodenia, je potrebné mať 300 000 (tristotisíc) 

ezoterických rokov. (Ezoterické roky nie sú merané chronologickým časom). 

22. Zasvätenie je váš samotný život. 



23. Zasvätenie je hlboko vnútorné. 

24. Zasvätenie je hlboko individuálne. 

Božská trojica 

25. Najvnútornejší má dve dvojčatá duše: božskú a ľudskú. 

26. Pri dovŕšení sto rokov (ezoterického veku), Božská duša sa spája s Najvnútornejším, 

a vo vnútorných svetoch sa tak rodí nový majster. 

27. Pri dovŕšení päťsto rokov (ezoterického veku), k Najvnútornejšiemu sa tiež pripája 

Ľudská duša. 

28. Takto sa vo vnútorných svetoch rodí nový Mahatma. 

Ľudský Bódhisattvovia 

29. Keď sa chce majster veľkých záhad reinkarnovať, tak najskôr pošle svoju ľudskú dušu, 

aby sa reinkarnovala a pripravila. 

30. Keď je ľudská duša pripravená, potom sa reinkarnuje Majster. 

31. On potom vstúpi do svojej ľudskej duše. 

32. Keď sa bódhisattva nechá padnúť, Majster sa nemôže reinkarnovať. 

33. Bódhisattva, ktorý sa nechá padnúť, sa musí neskôr reinkarnovať za ťažších podmienok. 

34. Ak bódhisattva zopakuje svoje chyby, potom ho páni karmy budú i naďalej posielať, aby 

sa reinkarnoval za omnoho ťažších a bolestivejších podmienok. 

35. Až kým nepríde okamih, kedy sa Majster môže reinkarnovať do svojho bódhisattvu. 

36. Majster je tvorený Átman-Budhi. 

37. Átman je Najvnútornejším. 

38. Budhi je božská duša, inými slovami, božie vedomie Najvnútornejšieho. 

 



Dhjáni Bódhisattvovia 

39. Keď Logos chce vykúpiť svet, tak zo seba vyšle nebeský prototyp, tvorený Átman-

Budhi. 

40. Logos je sefirotická koruna. 

41. Logos je individuálny lúč, z ktorého pochádza Najvnútornejší. 

42. Tento lúč je v nás Najsvätejšia Trojica. 

43. Tento lúč je trojjediný. 

44. Preto každý logos je trojjediný. 

45. Otec je Keter, Staršina dní. 

46. Syn je v nás Kozmický Kristus. 

47. Duch Svätý je v nás Božia Matka. 

48. Matka nesie v ruke lampu. 

49. Táto lampa je Najvnútornejší, ktorý horí v našom srdci. 

50. Najvnútornejší má dve duše, jednu božskú a druhú ľudskú. 

51. Keď chce Logos prísť na svet, tak zo seba pošle Najvnútornejšieho. 

52. Najvnútornejší potom spoločne s božskou dušou, je Dhjáni Bódhisattva Logosu. 

53. Keď sa Dhjáni Bódhisattvovia Logosu, ktorí nasledujú dlhú a trpkú cestu povinnosti, 

reinkarnujú vo svete, tak sa vyvíjajú medzi ľuďmi ako každý iný človek. 

54. Keď je Dhjáni pripravený, potom sa doňho inkarnuje jeho skutočné Logoické Bytie, aby 

zachránilo svet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 5 

 He, Veľkňaz ה

1. Existuje veľká bohyňa, ktorá je Pannou morí. 

2. Panna morí je Eset, Adonia, Astarte, Mária. 

3. Príroda nie je nevedomá. 

4. Príroda je štedrá a strohá matka. 

5. Keď vo vnútorných svetoch vzývame veľkú matku, tak 

príroda nám odpovedá s desivým kovovým zvukom, ktorý 

spôsobuje, že sa celý vesmír trasie.  

6. Naozaj, Príroda je telom Guru-Déva. 

7. Guru-Déva je uctievaná vo všetkých náboženstvách. 

8. Guru-Déva dostala rôzne mená: Eset, Adonia, Isoberta, 

Mária, Maya, Persephone, atď. 

9. Keď sa Kristus potreboval reinkarnovať, aby zachránili 

svet, táto Guru-Déva, sa narodila na hore Karmel a bola 

pokrstená menom Mária, Panna z Karmelu. 

10. To je Panna mora, požehnaná Bohyňa Matka sveta. 

11. Každý, kto chce byť mágom a mať magickú moc, sa musí stať učeníkom Panny mora. 

12. Chátrajúca sfinga, ktorú vidíme v púšti Egypta, je obrazom inteligentného tvora, ktorý 

existuje vo vnútorných svetoch. 

13. Toto stvorenie je elementál Sfingy prírody. 

14. Elementál Sfingy prírody oplýva všetkou múdrosťou elementálnej mágie prírody. 

15. Sfinga je elementálnym zástupcom požehnanej bohyne Matky sveta. 

16. Sfinga počúva všetky príkazy Panny morí. 

17. Všetka moc zeme pochádza od mora. 

18. Každý, kto chce byť mágom, sa musí stať učeníkom Panny mora. 

19. Ten, kto sa chce stať učeníkom Panny morí, sa musí najprv naučiť astrálnu projekciu. 

20. Ten, kto vo vnútorných svetoch vyvolá Pannu mora, dostane od nej všetko jej učenie. 

21. Človek musí osobne požiadať Pannu mora pre všetky druhy magických síl. 



22. Existujú mágovia, ktorí majú na svojej hrudi v mieste srdca vytetovaný obraz Panny 

z Karmenu, aby sa vyhli akémukoľvek zraneniu, ktoré by im mohlo byť spôsobené 

nepriateľskými guľkami. 

23. Musíme sa naučiť astrálnu projekciu, aby sme sa mohli porozprávať s Pannou morí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 6 

 Vav, Milenci ו

Čísla 

1. Vstúpili sme so ríše Vysokej mágie. 

2. Vstúpili sme do laboratória Vysokej mágie. 

3. Vstúpili sme do sveta vôle a lásky. 

4. Aby sme mohli vstúpiť do amfiteátru Vesmírnej vedy, 

musíme diablovi ukradnúť oheň. 

5. Milenec by mal z tmy ukradnúť svetlo. 

6. Musíme intenzívne so ženou praktizovať sexuálnu mágiu. 

7. Musíme znovu dobyť horiaci meč raja. 

8. Ak chcete vyvolať bohov, musíte poznať matematické 

čísla hviezd. 

9. Symboly sú šaty čísel. 

10. Čísla sú živé bytosti vnútorných svetov. 

11. Planetárne čísla produkujú okamžité pôsobivé výsledky. 

12. S hviezdami sa dá pracovať na diaľku. 

13. Matematické čísla hlboko pôsobia na fyzický svet. 

14. Tieto čísla by mali byť napísané na siedmich rôznych tabuľkách. 

15. Keď ideme robiť hviezdnu mágiu, tak na zem 

nakreslíme kruh (na jeden a pol metra v priemere), a na 

okraj tohto kruhu nakreslíme pentagram (pričom jeho vrchol 

bude smerovať do vnútra kruhu a jeho dve spodné časti 

budú smerovať smerom von z kruhu). 

16. V strede kruhu umiestnime tabuľku s číslom 

zodpovedajúcej planéty. 

17. Takto sa dostavia všetci Bohovia planéty, s ktorou 

pracujeme. 

18. Pred začatím každej magickej ceremónie s hviezdami, 



treba použiť zaklínadlá ohňa, vody a vzduchu so zodpovedajúcimi zariekavajúcimi 

formulami. 

Exorcizmus Vody 

19. Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius sicut quae 

inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda miracula rei unius.  

Sol ejus patcr est, Luna mater et ventus hane gestavit in utero suo, ascendit a terra coelum et 

rursus a chelo in terram descendit. Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi 

in operibus ejus, et fons vitae et ablutio pecatorum. Amen. 

Exorcizmus Ohňa 

20. Oheň zariekavame tým, že hodíme doňho, soľ, kadidlo, bielu živicu, gáfor a síru, a trikrát 

vyslovíme tri mená Duchov ohňa: 

Michael, kráľ Slnka a Lúča 

Samael, kráľ sopiek 

Anael, princ astrálneho svetla 

Exorcizmus Vzduchu 

21. Vzduch zariekavame tým, že fúkneme smerom do štyroch svetových strán a povieme:  

"Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit 

Michael dux meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem. Fiat verbum halitus meus, 

et imperabo spiritibus, aeris hujus, et refrenabo equos solis voluntate cordis mei, et 

cogitatione mentis meae at nutu oculi dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris, per 

Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas firma fides et recta. 

Amen. Sela, fiat. Nech je tak." 

Exorcizmus Zeme 

22. Zem je zariekaná tým, že ju pokropíme vodou, že na ňu fúkneme a že použijeme oheň - 

musíme použiť zodpovedajúcu vôňu dňa a vysloviť modlitbu škriatkov. 

Modlitba škriatkov 

23. Ó, ty neviditeľný Kráľ, kto, si vzal zem ako podporu, zoslabil štruktúru priepastí, aby si 

ich mohol vyplniť svojou všemohúcnosťou. Ty, ktorého meno otriasa nebesami sveta. Ty, 

vďaka komu v žilách skaly prúdi sedem kovov. Vládca Siedmich svetiel, ty, ktorý odmeňuješ 

podzemných robotníkov, vynes nás do výšin vábivého vzduchu a do Ríše čistoty. Sme na stráži 

a bez oddychu pracujeme. Hľadáme a dúfame, že nájdeme dvanásť kameňov Svätého mesta 

a talizmany, ktoré sa v nich ukrývajú, a pól magnetitu, ktorý prechádza stredom sveta! Pane, 

Pane, Pane, zmiluj sa nad tými, ktorí trpia, rozšír naše srdcia, otvor a povznes našu myseľ, 



pozdvihni nás! Ó stabilita a pohyb! Ó deň, závoj noci! Ó tma zahalená nádherou! Ó Pane, 

ktorý nikdy nezadržuješ mzdu svojich robotníkov! Ó strieborná belosť! Ó zlatá nádhera! Ó 

koruna živých a melodických diamantov! Ty, kto nosíš nebo na prste, ako keby bolo zafírovým 

prsteňom. Ty, ktorý pod zemou v ríši drahokamov ukrývaš nádherné semienko hviezd, príď, 

vládni a staň sa večným darcom bohatstva, ktorého si nás urobil strážcom! Amen." 

Magické tabuľky 

24. Tabuľka Mesiaca: Konštanta: 369. Celkový súčet: 3321. 

 

25. Tabuľka Merkúru: Konštanta: 260. Celkový súčet: 2080. 

 

26. Tabuľka Venuše: Konštanta: 175. Celkový súčet: 1225. 



 

27. Tabuľka Slnka Konštanta: 111. Celkový súčet: 666. 

 

28. Tabuľka Marsu: Konštanta 65. Celkový súčet: 325. 

 

29. Tabuľka Jupitera: Konštanta: 34. Celkový súčet: 136. 



 

30. Tabuľka Saturnu: Konštanta: 15. Celkový súčet: 45. 

 

Umenie práce s hviezdami 

31. Učeník sa pohodlne posadí na stoličku a svoju myseľ sústredí na svojho 

Najvnútornejšieho, pričom povie: 

32. Ty, ktorý si mnou, moje pravé Bytie. 

33. Opusti moje telo, vstup do dverí srdca chrámu... (tu sa povie názov planéty, s ktorou 

sa v tých okamihoch pracuje). 

34. Potom sa vyslovia slová: Jachin, Boaz. 

35. Potom mág požiada hviezdneho Ducha, s ktorým pracuje o požadovanú službu: láska, 

cesty, podnikanie, atď. 

36. Potom niekoľkokrát zvolá: Zbor, Zbor, Zbor; a anjeli budú pracovať podľa Zákona. 

37. Planetárny Logos vyšle chóry anjelov, aby pracovali s mágom, aby ovládli a prekonali. 

38. Takto človek pracuje s lúčom hviezd. To je spôsob, ako naši učeníci môžu vyriešiť svoje 

špecifické problémy. 

39. Gabriel je anjel Mesiaca. 

40. Rafael je anjel Merkúru. 

41. Uriel je anjel Venuše. 

42. Michael je anjel Slnka. 

43. Samael je anjel Marsu. 

44. Zachariel je anjel Jupitera. 



45. Orifiel je anjel Saturnu. 

Charakteristika planét 

46. Mesiac. Cesty, ručné umenie, spisovatelia, podnikanie súvisiace s tekutinami, záležitosti 

spojené s materstvom, poľnohospodárstvom, chorobou žalúdka a mozgu, atď. 

47. Merkúr. Žurnalistika, intelektualizmus, podnikanie, hádky, cesty a všetky typy 

záležitostí súvisiacich s Mysľou. 

48. Venuša. Láska, manželstvo, ženy, parfumy, hudba, výtvarné umenie, dramatické umenie, 

poézia. 

49. Slnko. Vysokí hodnostári, mystické záležitosti, sociálne postavenie, vysokí Veľkňazi, 

atď. 

50. Mars. Vojny, vojenské záležitosti, policajné záležitosti, hádky, vodcovia, záležitosti 

spojené s peniazmi, veľké obchody, záležitosti týkajúce sa sudcov a tribunálov, atď. 

51. Jupiter. Vysoké civilné a cirkevné vojenské osoby, záležitosti spojené s peniazmi, veľké 

obchody, záležitosti týkajúce sa sudcov a tribunálov, atď. 

52. Saturn. Záležitosti súvisiace s pozemkami, záležitosti týkajúce sa baní, pohrebné 

záležitosti, anjeli smrti, atď. 

53. Mág by sa mal naučiť zaobchádzať s ligotom hviezd, pretože anjeli hviezd sú 

absolútnymi guvernérmi sveta.  

Charakteristika dvanástich znamení zverokruhu 

54. BARAN: 21. Marec – 19. Apríl. Osoby narodené v tomto znamení sú impulzívni a 

cholerickí, veľmi ľahko sa podráždia. 

55. Tieto osoby sú schopné začať nové korporácie a doviesť ich do úspešného konca. 

56. Barani víťazia v armáde, sú veľmi energickí a dynamickí. 

57. Kov tohto znamenia je železo. 

58. Barani majú v láske smolu, pretože vždy všetko končia hádkou. 

 

59. BÝK: 20. Apríl – 20. Máj. Býci sú žrútmi, milujú to, čo je krásne a nádherné. 

60. Býci veľa milujú a veľa trpia, pretože prechádzajú cez veľké milostné podvody. 

61. Keď sa býci rozzúria, sú to skutočné zúrivé býky. 

62. Býci sú ako vôl: pracovitý a húževnatý. 



 

63. BLÍŽENCI: 21. Máj - 21. Jún. Blíženci majú pevnú vôľu, veľkú odvahu, sú všestranní 

a radi veľa cestujú. Ich životy sú zmes úspechov a neúspechov. Niekedy žijú v pohodlí 

a niekedy musia vytrpieť veľa biedy. 

64. Sú veľmi inteligentní a ľahko sa nahnevajú. 

65. Chybou ľudí narodenými v znamení Blížencov je, že chcú riešiť všetky veci hlavou. 

Vždy chcú umlčať múdry hlas srdca a to pre nich vytvára všetky druhy problémov. 

 

66. RAK: 22. Jún - 22. Júl 

67. Krajčírstvo, šitie, atď. 

68. Ľudia narodení v znamení Raka sú húževnatí, a tak ako krab, radšej stratia nohu, než by 

stratili korisť. 

69. Raci víťazia na dlhých cestách. 

70. V prvej štvrti mesiaca a počas splnu, ich počínania končia dobrým úspechom. 

71. Charakteristika Rakov sa líši v závislosti na zmenách Mesiaca. 

72. Raci sú romantickí a sentimentálni, no keď sa rozčúlia, ich hnev je hrozný. 

 

73. LEV: 23. Júl – 22. August.   

74. Znamenie Leva vládne intuícii. 

75. Mali by sme oslobodiť svoju myseľ od všetkých typov škôl, teórií, politických strán, 

konceptov, túžob, emócií, vášní, atď. 

76. Intelektualizmus bez duchovna, vytvára darebákov. 

77. Darebáci sa prechádzajú v elegantných salónoch, pijú všetky typy likérov a celý svet im 

tlieska a obdivuje ich. 

78. Darebáci sa nazývajú lekári, absolventi univerzít, intelektuáli, atď. 

79. Darebáci ovládli svet a všetky vlády na zemi im padli do rúk. 

80. Darebáci sú pedantskí intelektuáli doby. 

81. Darebáci boli vždy nepriateľmi mudrcov. 

82. Naši učeníci by mali upustiť od všetkých typov darebáctva. 



83. Naši učeníci by mali kultivovať intuíciu, ktorá sídli v srdci. 

84. Intuícia je priame vnímanie pravdy, bez depresívneho procesu uvažovania a názorov. 

85. Ľudia narodení v znamení Leva sú ako lev: láskaví a odvážni. 

86. Ľudia narodení v znamení Leva sú mystici a radi rozkazujú. 

87. Ľudia narodení v znamení Leva veľa trpia. 

88. Ľuďom narodením v znamení Leva sa niekedy prihodia úrazy ramien alebo rúk. 

89. Ľudia narodení v znamení Leva sú veľkorysí a láskaví. 

90. Ľudia narodení v znamení Leva sa ľahko rozčúlia a naštvú. 

 

91. PANNA: 23. August – 22. September. 

92. Ľudia narodení v znamení Panny a Škorpióna spolu tvoria úžasný Eden, o ktorom nám 

rozpráva Biblia. 

93. Túto knihu som napísal práve preto, aby sa moji učeníci mohli stať všemocnými a 

mocnými Bohmi. 

94. Chcem, aby všetci moji učeníci, skoncovali so všetkými svojimi ľudskými slabosťami 

a premenili sa na Bohov a Kňazov vesmíru. 

95. Panna je znamením Nebeskej Panny. 

96. Panna je panenským lonom Božskej prírody. 

97. Keď sme boli elementály, tak sme na tyči mali sedem hadov. 

98. Keď sme vyšli z Edenu, našich sedem hadov padlo. 

99. Naši učeníci by mali pozdvihnúť týchto sedem hadov na tyči, aby mohli vstúpiť do Edenu 

a pretvoriť sa na Bohov ohňa. 

100. Panna je lono Matky prírody. 

101. Ľudia narodení v znamení Panny bohužiaľ spadajú do začarovaného kruhu uvažovania a 

kvôli tomu si len ubližujú. 

102. Ľudia narodení v znamení Panny majú nešťastie v láske. 

103. Ľudia narodení v znamení Panny sa zamotávajú do spletitých ciest intelektualizmu 

a kvôli tomuto nepostupujú. 

104. Ak ľudia narodení v znamení Panny chcú postúpiť, mali by byť jednoduchí, mali by 

skoncovať so všetkým zdôvodňovaním a miesto toho by mali mať myseľ nevinných detí. 



 

105. VÁHY: 23. September - 23. Október 

106. Pred tým, ako existovali váhy, tvár nevidela tvár. 

107. Všetko čo je, všetko čo bolo, a všetko čo bude, sa bude vážiť na váhach. 

108. Všetci Králi, ktorí vstúpili do Absolútna, boli odvážení na váhe. 

109. Váhy sú šaty Staršiny dní. Váhy sa do ničoho nezamotávajú. Váhy sú odevom 

Absolútna. 

110. Vo svete Aciluth, spravodlivosť a milosrdenstvo žiaria ako jeden celok. 

111. Ľudia narodení v znamení Váh majú vždy svoju lásku na váhach a ich životy sú 

nestabilné ako pohyby misiek na váhach. 

112. Ľudia narodení v znamení Váh trpia v láske. 

113. Ľudia narodení v znamení Váh majú mnoho schopností a veľkú schopnosť zarobiť si na 

živobytie. 

114. Meč Kozmickej spravodlivosti je mimo dobra a zla. 

 

115. ŠKORPIÓN: 24. Október – 22. November. 

116. Ľudská Bytosť má sedem tiel, 

každé z týchto tiel má svoju miechu 

a svoje hady. 

117. Sedem tiel človeka sú nasledovné: 

1. Fyzické telo. 

2. Vitálne alebo éterické telo. 

3. Astrálne telo alebo telo túžob. 

4. Mentálne telo. 

5. Telo vôle. 

6. Telo vedomia. 

7. Telo Najvnútornejšieho. 

118. Každé telo má svojich posvätných 

hadov. 



119. Máme sedem hadov: dve skupiny po troch, s vznešenou korunováciou siedmeho jazyka 

ohňa, ktorý nás spája s Jediným, so Zákonom, s Otcom. 

120. Intenzívnym praktizovaním sexuálnej mágie s manželom/kou, vyzdvihneme na tyči 

sedem hadov a zmeníme sa na všemocných Bohov vesmíru s mocou nad štyrmi elementmi: 

zem, voda, oheň a vzduch. 

121. Škorpión vládne sexuálnym orgánom, kde sa nachádza vykúpenie človeka. 

122. Ľudia narodení v znamení Škorpióna majú ohromné magické schopnosti. 

123. Škorpióni  bývajú popudliví, zatrpknutí a pomstychtiví. 

124. Avšak ovládaním hnevu, pomsty a nenávisti sa môžu zmeniť na mocných a úžasných 

bielych mágov. 

125. Škorpióni  sú buď úplne cudní, alebo totálny smilníci. 

126. Škorpióni  majú obrovskú vôľu. 

127. Kľúč k premene na mága je nasledujúci: Zaveďte pohlavný úd do ženinej vagíny 

a vytiahnite ho bez toho, aby došlo k rozliatiu semena. 

128. Ten, kto si navykne na toto cvičenie a nikdy v živote neejakuluje svoje semeno, sa 

zmení na úplne ohromného a mocného Boha. 

 

129. STRELEC : 23. November - 21. December 

130. Strelci sú veľmi vášniví. 

131. Strelci sa ľahko rozčúlia a ľahko odpustia. 

132. Strelci sú veľkorysí a štedrí. 

133. Strelci vždy milujú dobrodružstvá a prevádzkujú pohostinské zariadenia. Všetko, čo je 

grandiózne a gigantické ich priťahuje. 

134. Strelci sú húževnatí a súťaživí. Keď si ľudia myslia, že nad nimi zvíťazili, tak oni sa 

znovu objavia na bojisku života, plní odvahy a statočnosti. 

135. Strelci majú veľkú dispozíciu pre filozofiu. 

 

136. KOZOROŽEC: 22. December - 19. Január 

137. Kozorožci sú pesimistickí a melancholickí. 

138. Kozorožci majú skvelé schopnosti, ako si zarobiť na obživu. 



139. Kozorožci sú pracovití a usilovní a majú vysoký zmysel pre vlastnú morálnu 

zodpovednosť. 

140. Zradca Judáš nikdy nechýba na javisku ich existencie. 

141. Každý Kozorožec musí prejsť tragédiou v láske.., strašnou zradou lásky. 

 

142. VODNÁR: 20. Január – 18. Február 

143. Vodnári majú prísnu vôľu a obrovskú intuíciu. 

144. Vodnári sú priatelia nezávislosti a vrúcne milujú polemiku a filozofické diskusie. 

145. Veľkí vodcovia Vodnára sú revolucionári éry. 

146. Vodnári majú veľké dispozície pre všetky štúdia okultnej múdrosti. 

 

147. RYBY: 19 Február – 20. Marec 

148. Ryby majú vôľu, ktorá je pevnejšia ako oceľ. 

149. Ryby sú intuitívni a hlboko sentimentálni. 

150. Všetky Ryby počas života musia prejsť buď dvoma manželstvami, alebo dvoma 

domovmi. 

151. Ryby sú extrémne citliví a všetko ich ľahko zaujme. 

152. Ryby sú niekedy hlboko melancholickí. 

153. Aj keď žijú vo všetkom, sú oddelení od všetkých márností sveta. 

154. Ryby majú tendenciu mať dve zamestnania, dve rôzne povahy. 

155. Zvnútra mora Rýb vychádza Hviezda mágov. 

156. Z mora Rýb vychádzajú všetci Mesiáši. 

157. Všetky udalosti života Rýb sa opakujú. 

158. Dobré i zlé sa v živote Rýb opakujú. 

159. Keď k nim zavíta šťastie, tak prichádza zo všetkých strán, a keď smola, tak tá tiež 

prichádza zo všetkých strán. 

 

 



Kapitola 7 

 Zajin, Vojnový voz ז

1. Všetky kresťanské a neo-kresťanské náboženstvá: 

protestanti, katolíci, adventisti, atď., študujú Bibliu doslova. 

2. Všetky tieto sekty študujú proroctvá absolútne 

intelektuálne a doslovne. 

3. My, gnostici, chceme hovoriť osobne, tvárou v tvár 

s anjelmi, aby nám vysvetlili proroctvá.  

4. Sme úplne praktickí a vieme, ako hovoriť s anjelmi a 

prorokmi. 

5. Kto chce byť mágom, musí získať meč. 

6. Meč je kundaliní. 

7. Meč je oheň Ducha Svätého. 

8. Tým, že si budeme zaplňovať hlavu teóriami, nezískame 

nič. 

9. Tým, že budeme vykladať Bibliu doslovne, ako to robia adventisti, protestanti, 

presbyteriáni, atď., nezískame nič. 

10. Najlepšia vec je naučiť sa hovoriť s anjelmi a prorokmi. 

II. Len takto budeme kráčať po istej ceste. 

12. Mali by sme oslobodiť myseľ od všetkých druhov túžob, emócií, zdôvodňovania, 

intelektualizmu, teórií, márností apod. 

13. Je lepšie milovať dobrú ženu a každý deň s ňou praktizovať sexuálnu mágiu, než strácať 

čas s polemikou, intelektualizmom a hlúposťami. 

14. Takto získame meč kundaliní a prebudíme všetky naše magické schopnosti, aby sme 

mohli vstúpiť do dverí víťazného mesta. 

15. Myseľ je osol, na ktorom musíme ísť, aby sme mohli vstúpiť do nebeského Jeruzalema 

v Kvetnú nedeľu. 

16. Myseľ je brloh túžob. 

17. Keď na nás myseľ zaútočí so zbytočnými predstavami, keď nás prepadne so svojimi 

podradnými vášňami, tak jej jednoducho povedzme toto: 



18. Myseľ, zbav ma týchto túžob. Myseľ, zbav ma týchto vášní. Neakceptujem ich od teba. 

Ty si môj otrok a ja som tvoj Pán až na veky vekov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 8 

 Chet, Spravodlivosť ח

I. Keď je nižší zákon prevýšený vyšším zákonom, vyšší 

zákon odplaví preč nižší zákon. 

2. Proti Levovi zákona sa bojuje s váhami. 

3. Robte dobré skutky, aby ste mohli splatiť svoje dlhy. 

4. Naši učeníci by sa mali naučiť cestovať v astrálnom tele. 

5. Naši učeníci by sa mali naučiť, ako ísť v astrálnom tele do 

kancelárií pánov Karmy.  

6. Naši učeníci by sa mali naučiť riadiť svoje záležitosti 

(záležitosti, karmy), osobne. 

7. Existuje štyridsať dva sudcov karmy. 

8. Páni karmy poskytnú úver tomu, kto o to požiada, ale 

všetky úvery musia byť zaplatené tým, že budeme pracovať 

vo Veľkom diele Otca. 

9. Keď naši učeníci chcú požiadať o pomoc od pánov karmy, tak musia na zem nakresliť 

šesťcípu hviezdu, a následne upažiť v tvare váh. 

10. Potom začnú pohybovať rukami hore a dole, ako to robia váhy, pričom svoju myseľ 

sústredia na Anubisa, ktorý je hlavným pánom karmy. 

11. Potom mentálne požiadajú pánov karmy o požadovanú službu. 

12. Pri pohybovaní rukami smerom hore a dole vokalizujeme nasledujúce slabiky: NI, NIE, 

NO, NU, NA. 

13. Týmto spôsobom žiadame o pomoc pánov karmy vo chvíľach nebezpečenstva, alebo keď 

potrebujeme. 

14. Ale poviem Vám, že lepšie je cestovať do kancelárií karmy v astrálnom tele a so sudcami 

zákona sa porozprávať osobne. 

 

 

 

 

 



Kapitola 9 

 Tet, Pustovník ט

1. Zasvätenie je samotný život. 

2. Všetci teozofickí a rozekruciánski spisovatelia neurobili 

nič, len to, že sfalšovali pravdu o zasvätení. 

3. Vo všetkých teozofických a rozekruciánskych dielach 

uvidíme nespočetné množstvo príbehov, ktoré nemajú nič 

spoločné s pravým zasvätením. 

4. Všetky tieto fantastické komiksy teozofistov a 

rozekruciánov poslúžili len na oklamanie mysli študentov. 

5. Skutočnosťou je, že zasvätenie je samotný život. 

6. Najvnútornejší je ten, kto dostáva zasvätenia. 

7. Najvnútornejší sa zúčastňuje festivalov v chrámoch, kde 

dostáva zasvätenia. 

8. Ak učeník nemá vyvinuté svoje schopnosti, tak si ani 

neuvedomuje, že dostal zasvätenie. 

9. Schopnosti zasvätenia sú schopnosťami Najvnútornejšieho 

10. Avšak, ak osobnosť nemá tieto schopnosti vyvinuté, tak učeník si neuvedomí, že jeho 

Najvnútornejší má zasvätenecké schopnosti. 

11. Preto zasvätenie nemá nič spoločné so žiadnym z týchto fantastických príbehov, ktoré sa 

tak hojne vyskytujú v knihách teozofie a rozekruciánstva. 

12. Schopnosti sú platby, ktoré Logos dáva človeku, keď sa učeník obetoval pre ľudstvo. 

13. Ten, ktorému sa nič nedlží, nič nie je zaplatené. 

14. Zasvätenia sú platby, ktoré Logos dáva človeku, keď sa učeník obetoval pre ľudstvo. 

15. Tí, ktorí sa zaoberajú iba svojim vlastným duchovným pokrokom, a nepracujú pre 

ostatných, nedostanú absolútne nič. 

16. Ten, kto chce postúpiť, sa musí obetovať pre ostatných. 

17. Tí, ktorí žijú tým, že ostatným rozprávajú, koľko majú zasvätení, sa dopúšťajú vážnej 

chyby, pretože ezoterické roky sú niečo veľmi individuálne a veľmi posvätné. 

18. A teda zasvätenie ja samotný život, intenzívne žitý s čestnosťou a láskou. 

 



Kapitola 10 

 Jod, Kolo šťasteny י

Desať sefirotov 

1. Človek sa skladá z desiatich princípov: 

2. Človek je Keter, Staršina dní. 

3. Druhým princípom je Chokma, Kozmický Kristus 

v našom vnútri. 

4. Tretím je Bina, Matka, Duch Svätý v našom vnútri. 

5. Štvrtý je Chesed, Najvnútornejší. 

6. Chesed je vzácna lampa, ktorú Matka nesie v ruke. 

7. Piaty je Gebura, naša Duchovná duša, naše vyššie 

vedomie, (Budhi) 

8. Šiesty je naša ľudská duša, Tiferet. 

 

9. Siedmy je Necach, mentálne telo. 

10. Ôsmy je Hod, astrálne telo. 

11. Deviaty je Jesod, éterické telo. 

12. Desiaty je Malkut, fyzické telo. 

13. Mojžišovi sa podarilo v sebe inkarnovať Bina, ale ďalej 

nešiel. 

14. Šťastní sú tí, ktorým sa podarí v sebe inkarnovať 

Kozmického Krista (Chokma). 

15. Ešte šťastnejší sú tí, ktorí v sebe inkarnujú svojho 

vlastného Staršinu dní, Láskavosť láskavosti, Najvyššie 

Absolútno. 

16. Na hore Oreb, sa Mojžišovi v horiacom kríku zjavila 

Matka, Mojžiš padol na zem a jeho Matka Bina, Adonai-

Jehova, vstúpila do Neho... 

17. Takto sa Mojžiš stal osvieteným. 



18. Desať sefirotov je atomických. 

19. Keď dovŕšime tritisíc ezoterických rokov, v tele Staršiny dní, bude desať sefirotov žiariť 

ako drahokamy. 

20. Ezoterické roky sú ezoterický čas. 

21. Ezoterický čas je posvätný. Sú to stavy vedomia. 

22. Ezoterický čas nemá nič spoločné so svetským chronologickým časom. 

23. Sefiroty tvoria telo Adama Kadmon. 

24. Keď sa človek do hĺbky uvedomí, tak vstúpi do kráľovstva Adama Kadmon. 

25. V kráľovstve Adama Kadmon je koniec absorbovaný do Absolútna, kde život žiari 

voľne vo svojom pohybe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 11 

 Kaf, Sila presviedčania כ

Reťaze 

1. Najsilnejšie reťaze sa vykonávajú v skupinách po troch 

osôb. 

2. Číslo tri je Veľké Arkánum. 

3. Keď sa muž a žena spoja, niečo sa vytvorí. 

4. Otec, Matka, Syn. 

5. Otec, Syn, Duch Svätý. 

6. Eset, Usir, Hór. 

7. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice žiari vo všetkých 

náboženských opisoch o pôvode bohov. 

8. V našich rituáloch svietia tri sviečky. 

9. Číslo tri je úplne kreatívne. 

10. Magický účinok reťazí v trojiciach, je náramný. 

11. Pri každom magickom obrade musíme vysloviť zaklínadlá štyroch elementov prírody 

(Pozri Zaklínadlo štyroch v kapitole 15). 

12. Kráľovstvo sylfíd je na východe a jeho vodcom je Paralda. 

13. Kráľovstvo rusaliek je na západe, a jeho vodcom je Varuna. 

14. Kráľovstvo trpaslíkov je na severe a jeho vodcami sú Gob a Kitiči 

15. Kráľovstvo salamandrov je na juhu a jeho vodcami sú Džin a Agni. 

16. Sylfídy sú duchovia vzduchu. 

17. Rusalky sú duchovia vody. 

18. Trpaslíci sú elementálovia krajiny. 

19. Salamandrovia sú elementárny duchovia ohňa. 

20. Keď vyslovujeme zaklínadlo ohňa, tak sa musíme postaviť tvárou k juhu. Keď 

vyslovujeme zaklínadlo vzduchu, tak sa musíme postaviť tvárou k východu. Keď 

vyslovujeme zaklínadlo zeme, tak sa musíme postaviť tvárou k severu. Keď vyslovujeme 

zaklínadlo vody, tak sa musíme postaviť tvárou k západu.  



21. Päťcípa hviezda (pred ktorou sa trasú zástupy anjelov i démonov), by mala byť na zem 

nakreslená uhlíkom. 

22. Vrchol hviezdy by mal smerovať do vnútra kruhu a dva spodné body by mali smerovať 

von z kruhu. 

23. V strede kruhu môžeme tiež nakresliť šesťcípu hviezdu, aby nás elementálovia počúvali. 

24. Hebrejským písmenom Alef (א), môžeme nahradiť oba typy hviezd.  

25. Pri pracovaní s tvormi vzduchu používame perie vtáka. 

26. Pri pracovaní s tvormi vzduchu používame čašu, ktorú držíme v ruke. 

27. Pri pracovaní s tvormi zeme používame palicu alebo trstinu. 

28. Pri pracovaní s tvormi ohňa používame meč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 12 

 Lamed, Apoštolát ל

Athanor 

1. Alchymista potrebuje Athanor, aby mohol pracovať na 

veľkom diele. 

2. Athanor je žena. 

3. Všetky krásy prírody sú syntetizované v žene. 

4. V žene je syntetizovaná všetka krása vesmíru. 

5. Žena je povolaná, aby v budúcnosti splnila obrovskú 

úlohu. 

6. Žena je povolaná, aby sa stala kráľovnou prírody. 

7. Ten, kto sa chce premeniť na neomylného Boha, musí 

zbožňovať ženu. 

8. Ten, kto sa chce transformovať na veličenstvo hviezdami 

pokrytej oblohy Urania, musí byť ochotný sa vzdať poslednej kvapky svojej krvi pre svoju 

ženu. 

9. Považujem za nemožné, aby sa niekto uvedomil bez ženy. 

10. Adam a Eva vyšli z pozemského raja sami. 

11. Muž a žena v spojení, zdieľali sme horký chlieb vyhnanstva. 

12. Muž a žena v spojení, neboli sme schopní prestať sa navzájom milovať. 

13. Žena je rozkošná. 

14. Hojdala nás v kolíske a žehnala nám požehnaniami ako zhora tak zdola, s požehnaniami 

z prsníka a s požehnaniami z lona.  

15. Žena nás kolísala v kolíske a kŕmila nás s prsníkom požehnanej Matky Bohyne sveta. 

16. Žena je požehnaná bohyňa, ktorá má silu nás transformovať na neopísateľných Bohov. 

17. Boh žiari nad dokonalým párom. 

18. Dusík alchýmie je posvätný oheň kundaliní. 

19. Tento dusík získame iba intenzívnou prácou s Merkúrom tajomnej filozofie. 

20. je nemožné byť alchymistom, ak nepracujeme s Kameňom mudrcov. 



21. Tento požehnaný Kameň má štyri mená. 

22. Dusík, INRI, Adam, Eva. 

23. Táto úctyhodná, polotuhá, polotekutá hmota je naše vlastné Kristonické semeno. 

24. Athanor alchýmie je nádherný nástroj, ktorý máme, aby sme mohli pracovať s dusíkom. 

25. Musíme premeniť olovo na zlato. 

26. Musíme premeniť olovo našej osobnosti na rýdze zlato Ducha. 

27. Musíme splodiť Kráľa Slnko, korunovaného červenou čelenkou. 

28. Kráľa Slnko v sebe splodíme intenzívnym praktizovaním sexuálnej mágie so ženou. 

29. Žena nás transformuje na neopísateľných Bohov. 

30. Žena je Athanor alchýmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 13 

 Mem, Smrť מ

Umenie hovoriť s mŕtvymi 

1. Dá sa hovoriť s mŕtvymi. 

2. Mŕtvi žijú v oblasti Jecira. 

3. Mŕtvi žijú vo svete Nogah (Astrálny svet). 

4. Učeníci by sa mali naučiť, ako svoje telo opustiť a naspäť 

doňho vstúpiť podľa priania. 

5. Vo svete Nogah môžeme vyvolať mŕtvych, aby sme sa s 

nimi mohli osobne porozprávať. 

6. Zosnulí, ktorí boli smilníci, sú chladní a temní a žijú vo 

svete Asiah, uzimení a v temnote. 

7. Učeníci, ktorí boli cudní a ktorí prebudili kundaliní, sú po 

smrti plní mladosti a ohňa. 

8. Anjeli sú horiace plamene. 

9. Anjeli sú ohnivé deti, plní svetla a krásy. 

10. Vo svete Nogah, môžeme hovoriť s mŕtvymi osobne. 

11. Trinásta hodina je smrť a vzkriesenie. 

12. Keď o niečo požiadame, mnohokrát nám anjeli odpovedia tým, že nám ukážu hodiny. 

13. Učeník by si mal zaznamenať, aká hodina je na hodinách. 

14. To je hodina osudu. 

15. Odpoveď sa nachádza v čase: 

Dvanásť hodín Apollóniosa 

16. Prvá hodina Apollóniosa: Transcendentálne štúdium okultizmu. 

17. Druhá hodina Apollóniosa: Ohnivé priepasti. Astrálne cnosti tvoriace kruh okolo drakov a 

ohňa. 

18. Tretia hodina Apollóniosa: hady, psy a oheň: sexuálna alchýmia, sexuálna mágia, práca 

s kundaliní. 



19. Štvrtá hodina Apollóniosa: Nováčik blúdi v noci medzi hrobkami, kde zažíva vízie hrôzy. 

Bude čeliť mágii a goetii: to znamená, že učeník si bude vedomý, že v astrálnej rovine naňho 

útočia milióny čiernych mágov ako i jeho vlastné egá, ktoré sa ho snažia zviesť z cesty.   

20. Piata hodina Apollóniosa: Vyššie vody neba. Tu sa učeník učí byť nevinný a cudný 

pretože chápe hodnotu svojej semennej tekutiny. 

21. Šiesta hodina Apollóniosa: Tu je potrebné zostať v pokoji, nehybný, kvôli strachu. Tu 

učeník čelí Strážcovi prahu, pred ktorým je potrebné mať veľa odvahy, aby sme ho prekonali.  

22. Siedma hodina Apollóniosa: Oheň poskytuje útechu živým bytostiam a ak ho niektorý 

kňaz, ktorý je dostatočne čistým človekom ukradne a použije, ak ho zmieša so svätým olejom 

a posvätí ho, potom bude schopný vyliečiť všetky choroby tým, že ho len aplikuje na 

postihnutú oblasť.  

23. Ôsma hodina Apollóniosa: Astrálne cnosti prvkov a rôznych druhov semien.  

24. Deviata hodina Apollóniosa: Tu sa ešte nič neskončilo. Zasvätenec zvyšuje svoje 

vnímanie, kým neprekročí limity slnečnej sústavy, za hranice zverokruhu. Dorazí na prah 

nekonečna. Dosiahne hranice zrozumiteľného sveta. Božské svetlo je odhalené a spolu s ním 

sa objavia nové obavy a nebezpečenstvá. 

25. Desiata hodina Apollóniosa: Dvere nebies sa otvoria a človek vychádza zo svojej letargie. 

26. Jedenásta hodina Apollóniosa: anjeli, cherubíni a serafínovia poletujú so šumením krídel. 

V nebesiach je jasot, nebo a slnko, ktoré vychádzajú z Adama, sú prebudené. 

27. Dvanásta hodina Apollóniosa: plamene ohňa sa upokoja. 

Trinástka 

28. Existuje trinásta hodina, čo je hodina oslobodenia. 

29. Ten, kto prejde trinástimi dverami Milosrdenstva, sa transformuje na nevýslovného Boha 

nádhernej krásy. 

30. Zverokruk sa skladá z dvanástich dverí milosrdenstva. 

31. Trináste dvere sú oslobodenie. 

32. Musíme zomrieť, aby sme mohli žiť. 

33. Musíme zomrieť a vstať z mŕtvych. 

 

 

 



Kapitola 14 

 Nun, Striedmosť נ

Elixír dlhého života 

1. Keď sa božská duša zjednotí s Najvnútornejším, vo 

vnútorných svetoch sa rodí nový Majster Veľkých mystérií.  

2. Keď k tomuto zjednoteniu Najvnútornejšieho a Božskej 

duše sa pridá Ľudská duša, vtedy sa rodí Mahatma. 

3. Mahatma znamená Veľká duša. 

4. Toto sú Diamantové duše. 

5. K tomuto dochádza vo veku päťsto ezoterických rokov. 

(Piate zasvätenie Veľkých záhad). 

6. Majster, ktorý sa vzdá Nirvány z lásky pre ľudstvo, je 

trikrát vyznamenaný. 

7. Majster, ktorý sa vzdá Nirvány, aby mohol zostať na 

fyzickej rovine, musí požiadať o elixír dlhého života. 

8. Tento elixír dlhého života je oboje, plyn i tekutina. 

9. Tento elektricko-pozitívny a elektricko-negatívny plyn má čisto bielu farbu. 

10. Tento plyn je stále uložený v našich vitálnych hĺbkach. 

11. S týmto plynom môžeme predĺžiť náš život a žiť s telom z mäsa a kostí bilióny rokov. 

12. Žltá kvapalina preniká fyzickým telom a premieňa ho na éter. 

13. Fyzické telo Majstra je pomaly absorbované éterickým telom a týmto spôsobom sa stáva 

nezničiteľné. 

14. Majster Zanoni žil vo svojom fyzickom tele počas miliónov rokov. 

15. Gróf St. Germain v súčasnej dobe žije v rovnakom fyzickom tele, ktoré používal behom 

17, 18 a 19 storočia v Európe. 

16. My, gnostici, môžeme žiť po milióny rokov, bez toho, aby nás dostala smrť. 

17. Vďaka tejto vede sa môžeme stať všemocný a silný. 

18. Gnóza je pre tých, ktorí sa chcú stať Bohmi. 

 



Kapitola 15 

 Samech, Bafomet ס

Čierna mágia 

1. Vo svete Asiah existujú milióny čiernych lóží. 

2. Najnebezpečnejší čierni mágovia vesmíru existujú v 

mentálnom svete. 

3. Každý okultista, ktorý odporúča semennú ejakuláciu je 

čierny mág. 

4. Každý smilník je čierny mág. 

5. Každé združenie smilníkov tvorí čiernu lóžu. 

6. Naši učeníci by sa mali naučiť používať proti týmto 

temným silám zaklínadlá, pred ktorými tieto temné sily 

s hrôzou utečú. 

7. Anjel Aroch ma naučil proti týmto temným silám 

zaklínadlo, ktoré znie:  

8. Belilin, belilin, belilin, 

amfora spásy, 

chcel by som byť pri tebe. 

Materializmus nemá nado mnou žiadnu moc, 

belilin, belilin, belilin. (Toto sa spieva). 

9. Múdry Šalamún nám zanechal dve veľmi silné zaklínadlá v boji proti démonom. Pozrime 

sa na ne: 

10. Zaklínadlo štyroch 

Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem!  

Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jod-HaVah!  

Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri!  

Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton, per Angelum et Leonem!  

Michael, Gabriel, Rafael, Anael!  

Fluat udor per Spiritum Elohim  



Manet in terra per Adam Jod-HaVah!  

Fiat firmamentum per Jod-HaVah-Sabaoth!  

Fiat judicium per ignem in virtute Michael!  

Anjel slepých očí, počúvaj alebo odíď s touto svätou vodou!  

Pracuj okrídlený býk alebo sa vráť do zeme alebo zvädneš a ja ťa prepichnem týmto mečom.  

Spútaný orol, počúvni moje znamenie alebo odleť pred mojím ďalším nádychom!  

Zvinutý had, plaz sa mi pri nohách alebo budeš sužovaný svätým ohňom a poddaj sa vôňam, 

ktoré v ňom horia!  

Voda, vráť sa do vody!  

Oheň, hor!  

Vzduch, obiehaj!  

Zem, vráť sa do zeme!  

Silou pentagramu, ktorý je rannou hviezdou a v mene tetragramu, ktorý je vyrytý uprostred 

kríža svetla!  

Amen. Amen. Amen. 

11. Zaklínadlo siedmich 

V mene Michaela, nech ti Jehovah rozkáže a odoženie Chavajotha.  

V mene Gabriela, nech ti Adonai rozkáže a odoženie Baela.  

V mene Rafaela zmizni pred Elial Samgabiel.  

Samaelom Sabaothom a v mene Elohim Gibor zmizni Andrameleck.  

Zacharielom et Sachiel Meleck poslúchaj Elvaha Sanagabrila.  

Božským i ľudským menom Shaddaia a znamením Pentagramu, ktorý držím v pravej ruke, v 

mene anjela Anaela, silou Adama a Evy, ktorí sú Jotchavah, zmizni Lilith, nechaj nás 

odpočívať v mieri Nahemah.  

Svätým Elohim a menom džinov Cašiela, Sehaltiela, Afiela a Zarahiela, čo počúvajú 

Oriphiela, odíď od nás Moloch, nevydáme ti svoje deti ako potravu.  

Amen. Amen. Amen.  

12. Temné sily musíme odbiť mečom. 

 



Kapitola 16 

 Ajin, Zrazená veža ע

Kúzla 

1. Keď astrálne svetlo koaguluje v kvetine, tak sa do nej 

zamilujeme. 

2. Keď astrálne svetlo koaguluje v malebnej scéne, tak sa 

zamilujeme do tej scény. 

3. Keď sa astrálne svetlo nahromadí v žene, zamilujeme sa 

do tejto ženy. 

4. Astrálne svetlo je plné krásy a sentimentality. 

5. Kúzla astrálneho svetla sú nebezpečné. 

6. "Nešťastný je Samson z kabaly, ktorý sa nechá ukolísať 

k spánku Dalilou, Herkules vedy, ktorý vymení svoje žezlo 

moci za kosť Omfalé, veľmi rýchlo pocíti pomstu Deianeiry 

a nebude mať žiadny liek až na vatru hory, aby unikol 

neukojiteľným mukám Nessosovej tuniky." 

7. Ten, kto žije okúzlený rôznymi ženami, nebude nič viac, ako slabý vtáčik, zrazený 

očarujúcimi očami lákavého hada astrálneho svetla. 

8. Astrálne svetlo je plné obrázkov, ktoré sa vznášajú. 

9. Tieto obrazy sú plné krásy a sentimentality. 

10. V týchto obrazoch je tajomstvo všetkých tragédií nášho života. 

11. Múdry Šalamún nám zanechal nádhernú invokáciu, ktorú môžeme použiť na požiadanie o 

pomoc od vyšších síl. 

12. S touto invokáciou dostaneme pomoc pre naše individuálne potreby. 

13. Invokácia Šalamúna 

Sily kráľovstva, buďte pod mojou ľavou nohou a v mojej pravej ruke!  

Sláva a večnosť, vezmi ma za plecia, a nasmeruj ma na cestu víťazstva! 

Milosrdenstvo a spravodlivosť, buďte rovnováhou a nádherou môjho života! 

Inteligencia a múdrosť, korunujte ma! 

Duchovia Malkutu, veďte ma medzi dva piliere, na ktorých spočíva celá budova chrámu! 



Anjeli Necach a Hod, upevnite ma na kubický kameň Jesodu! 

Ó Gedulael! Ó Geburael! Ó Tiferet! 

Binael, buď mojou láskou! 

Ruach Chokmael, buď moje svetlo!  

Buď to, čo si a budeš, Ó Ketheriel! 

Išim, pomôž mi v mene Šaddai! 

Cherubim, bude moja sila v mene Adonai! 

Beni-Elohim, buďte moji bratia v mene Syna a moci Sabbaoth! 

Elohim, bojuj za mňa v mene Tetragrammaton! 

Malachim, ochráň ma v mene Jod-He-Vav-He! 

Serafim, očisti moju lásku v mene Eloah! 

Hasmalim, osvieť ma s krásou Elohim a Šekinah! 

Aralim, konaj! 

Orfanim, toč sa a svieť! 

Hajoth ha Kadoš, krič, hovor, rev, buč! 

Kadoš, Kadoš, Kadoš! 

Šaddai, Adonai, Jod-Havah, Eheieh Ašer Eheieh! 

Hallelu-jah, Hallelu-jah, Hallelu-jah, 

Amen, Amen, Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 17 

 Pe, Nádej פ

Umenie hovoriť s hviezdnymi Bohmi 

1. Mág môže komunikovať s bohmi zakaždým, keď chce. 

2. Môžeme vidieť Bohov tvárou v tvár, bez toho, aby sme 

zomreli. 

3. Ten, kto chce hovoriť s hviezdnymi bohmi, nepotrebuje 

karnevalové horoskopy. 

4. Mali by sme sa transformovať na ohromne božské bytosti. 

5. Ak sa chcete rozprávať s hviezdnymi bohmi, mali by ste 

sa naučiť opustiť svoje fyzické telo. 

6. Musíme sa naučiť, ako sa v astrálnom tele premiestniť do 

chrámov hviezdnych Bohov. 

7. Mimo tela, mág chodí v kruhoch sprava doľava, 

sústredením svojej predstavivosti a vôle na planetárny 

chrám, ktorý si želá navštíviť. 

8. Potom bude nasledovať priamku a pôjde smerom k chrámu. 

9. Na pravej strane každého kozmického chrámu je biely stĺp. 

10. Na ľavej strane každého kozmického chrámu je čierny stĺp. 

11. Mág pozdraví strážcu na pravej strane tým, že povie: Jachin 

12. Mág pozdraví strážcu na ľavej strane tým, že povie: Boaz. 

13. Vnútri chrámu môžeme hovoriť s planetárnymi Bohmi a dozvedieť sa náš autentický a 

legitímny horoskop. 

14. Osoby, ktoré majú na čele jednu priečnu čiaru, sú deti Gabriela. 

Tí, ktorí majú dve čiary, sú deti Rafaela. Tí, ktorí majú tri, sú deti 

Uriela. Tí, ktorí majú štyri, sú deti Michaela. Tí, ktorí majú päť, sú 

deti Samaela. Tí, ktorí majú šesť, sú deti Zachariela, a tí, ktorí majú 

sedem čiar, sú deti Orifiela. 

 

 



Kapitola 18 

 Cadi, Súmrak צ

Uhranutie 

1. "Uhranutie" u detí je vyliečené tým, že sa im predčíta 

kúsok z každého zo štyroch Evanjelií a tým, že ich na čelo, 

ústa a hrudník pokrižujeme. 

2. Uhranutie sa tiež vylieči recitovaním Zaklínadla štyroch 

a tým, že rukami prechádzame ponad hlavu, aby sme vzali tú 

morbídnu kvapalinu, ktorú zároveň spálime v ohni sviečky 

alebo v pahrebe. 

3. Deti, ktoré sú uhranuté, majú veľké tiene pod očami, 

teplotu hlavy, zvracajú a dokonca majú i hnačku. 

4. Uhranutie je dôsledkom hypnotickej sily niektorých zlých 

osôb, ktoré sa pozrú na deti. 

5. Lekári nevedia nič o týchto veciach a takmer vždy si toto 

ochorenie pletú s infekciou žalúdka. 

6. Oči sú okná do duše. 

7. Muž, ktorý sa nechá polapiť očami každej ženy, sa bude musieť zmieriť s tým, že bude žiť 

v priepasti. 

8. Existujú ženy, ktoré vykonávajú na mužov bosoráctvo. 

9. Tieto obete by sa mali neustále brániť Zaklínadlom štyroch a siedmich. 

10. Aby sme dosiahli zasvätenie, musíme ukradnúť diablovi oheň. 

11. Je na nás, aby sme viedli veľké bitky proti čiernej lóže a tak dosiahli zasvätenia. 

12. Proti bosoráctvu sa ubránime vyvolaním vlastného Elementálneho ochrancu. 

13. Elementálny ochranca vie o bylinkách, vie o osvieteniu, vie o hviezdach, pretože je 

odborník v elementálnej mágii prírody. 

14. Určite by sme sa ho mali pred spaním snažiť vyvolať. 

 

 

 



Kapitola 19 

 Kuf, Žiariace slnko ק

Kameň mudrcov 

I. Kameň mudrcov je semeno. 

2. Ten, kto praktizuje sexuálnu mágiu každý deň, pracuje s 

Kameňom mudrcov. 

3. Ten, kto vydvihne sedem hadov na tyči, získa nasledovné 

schopnosti: 

4. Schopnosť nikdy nezomrieť a zostať vo fyzickom tele až 

do skonania stáročí. Schopnosť riadiť všetky prvky prírody. 

5. Schopnosť byť imúnny voči všetkým typom zbraní. 

Schopnosť urobiť zo seba pána celého stvorenia. 

6. Schopnosť všetko vidieť a počuť. Schopnosť byť múdry. 

Schopnosť riadiť nebeské milície, atď. 

7. Všetko, čo je potrebné pre prácu s Kameňom mudrcov, je 

mať dobrú ženu (ženu pre muža a muža pre ženu). 

8. Žena/muž slúži, aby nás premenil/a na Bohov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 20 

 Reš, Vzkriesenie ר

Pitné zlato 

1. Pitné zlato je oheň kundaliní. (pozri Rozpravu o sexuálnej 

alchýmii od rovnakého autora). 

2. Univerzálna medicína sa nachádza v pitnom zlate. 

3. Mali by sme skoncovať so všetkými ľudskými slabosťami. 

4. Hady priepasti sa pokúšajú učeníkovi ukradnúť pitné 

zlato. 

5. Učeník, ktorý sa nechá padnúť, musí potom náramne 

bojovať, aby opäť získal to, čo bolo stratené. 

6. Pán múdrosti hada, je anjel Metatron. 

7. Metatron bol prorok Enoch, o ktorom nám rozpráva 

Biblia. 

8. Enoch nám zanechal 22 písmen hebrejskej abecedy. 

9. Enoch nám zanechal Tarot, v ktorom je obsiahnutá všetka božia múdrosť. 

10. Keď sa bódhisattva nechá padnúť, za trest je potom oddelený od svojho vnútorného 

Majstra. 

11. Takto sú trestaní bódhisattvovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 21 

 Šin, Transmutácia ש

Meditácia 

1. Tí, ktorí nemôžu vyjsť v astrálnom tele, stratili túto 

schopnosť. Každodennou meditáciou ju získajú späť. 

2. Meditácia je vedecký systém, ako získať vnútorné 

informácie. 

3. Keď sa mág ponorí do meditácie, opustí svoje fyzické telo 

a môže komunikovať s hviezdnymi Bohmi. 

4. Meditácia zahŕňa štyri fázy: 

5. Ásana (držanie fyzického tela). Telo by malo zostať 

v úplne pohodlnej pozícii. 

6. Dhárana (koncentrácia). Mali by sme oddeliť myseľ od 

všetkých pozemských myšlienok. "Pozemské myšlienky by 

mali padnúť mŕtve predo dvermi chrámu." Myseľ musíme 

sústrediť na to, čo je vo vnútri... Na nášho 

Najvnútornejšieho. 

7. Dhjána (meditácia). V týchto okamihoch by mal učeník meditovať nad Najvnútornejším. 

Najvnútornejší je Duch. "Nezabudnite, že vaše telá sú chrámom živého Boha, a že Najvyšší 

prebýva v nás." Učeník by mal zaspávať s hlbokým snažením sa komunikovať so svojím 

Najvnútornejším. 

8. Samádhi (extáza). Ak sa učeníkovi podarí zaspať meditovaním nad svojim 

Najvnútornejším, potom sa dostane do stavu Samádhi a môže vidieť a počuť nevýslovné veci 

a osobne sa porozprávať s anjelmi. Týmto sa mu podarí prebudiť vedomie zo svojej 

tisícročnej letargie. Týmto spôsobom môžeme získať pravú božskú múdrosť, bez nutnosti 

poškodenia schopností mysli s bitkou uvažovania alebo prázdnym intelektualizmom. 

Meditácia je denným chlebom mudrcov. 

9. S meditáciou sa naše astrálne telo pretransformuje, naše astrálne zážitky počas hodín 

spánku sa vyjasnia a týmto spôsobom človek znova nadobudne svoje schopnosti a naučí sa, 

kedykoľvek astrálne projektovať. 

10. Potom bude môcť úspešne využiť kľúče, ktoré sme dali v kapitole Gimel alebo cisárovná. 

11. S meditáciou môžeme fungovať bez štyroch tiel hriechu, vo svete hmly ohňa. 

12. Počas hodín spánku, každá ľudská bytosť funguje v astrálnom tele. Sny sú astrálne 

zážitky. 



13. Počas prebúdzania by sme sa mali prinútiť, aby sme si spomenuli na všetky naše astrálne 

zážitky. 

14. Počas spánku je každý človek mimo svojho fyzického tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 22 

 Tav, Návrat ת

1. Túto knihu Bielej mágie nemá rád žiaden čierny mág. 

2. Každý, kto číta túto knihu, a zavrhne ju, je to preto, že je 

čierny mág. 

3. Každý študent okultizmu, ktorý ju odmietne, je to preto, že 

je čierny mág. 

4. Každé združenie smilníkov je čierna mágia. 

5. Jehova zakazuje smilstvo a každá osoba, ktorá 

neuposlúchne prikázania Pána Jehova, je čierny mág. 

6. Naši učeníci, ktorí sú slobodní, môžu transmutovať svoju 

sexuálnu energiu pomocou runy Olin: 

Cvičenie 

7. Zaujmite pevný postoj a rytmicky sa niekoľko krát 

nadýchnite a vydýchnite. 

8. Počas tohto cvičenia musíme tiež vykonať niekoľko pohybov rúk. 

9. Najskôr si dáme pravú ruku v bok (pozri obrázok a). 

10. Potom sa nadýchneme, pričom musíme skombinovať predstavivosť a silu vôle do 

energickej harmónie a predstavíme si, ako sexuálna sila stúpa zo sexuálnych pohlavných 

žliaz skrze pár sympatických nervových vlákien, kým nedosiahne mozog a následne miesto 

medzi obočím, hrdlo a srdce, v tomto poradí. 

11. Potom obe ruky vystrieme doľava, ľavá ruka o niečo vyššie ako pravá, tvoriac s torzom 

ostrý uhol (b).  

12. Potom vydýchneme, pričom si pevne predstavujeme, že sexuálnu energiu máme 

zafixovanú v srdci. 

13. Pri vydychovaní vokalizujte mantru “Thorn,“ týmto spôsobom: 

Toooooooooorrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnn... 

14. Potom si obe ruky dáme v bok (c), nadýchneme sa a cvičenie zopakujeme. (Poznámka: 

pokračujte toto cvičenie tým, že obe ruky vystriete doľava (b) pre výdych a vokalizovanie a potom si dáte ruky 

v bok (c) pre nádych. Pozrite si tiež Runu OS od rovnakého autora).  



 

15. Týmto spôsobom môžu naši učeníci, ktorí sú slobodní transmutovať svoju sexuálnu 

energiu. 

16. Sexuálnu energiu je tiež možné transmutovať kultivovaním zmyslu pre estetiku, láskou 

k delikátnej hudbe, sochárstvom a príjemnými prechádzkami, apod. 

17. Tí, ktorí sú slobodní, ktorí nechcú mať sexuálne problémy, by mali byť absolútne čistí v 

myslení, v slove a v čine.   

18. Ja, Aun Weor, autentický a legitímny Avatar nového veku Vodnára, prehlasujem, že 

všetky vedy vesmíru sú zredukované do kabaly a alchýmie. (Poznámka editora: Aby sme mohli 

správne pochopiť identitu Samaela Aun Weora, tak musíme rozumieť vzťahu medzi duchom, dušou a telom, 

ako je vysvetlené v kabale alebo v ezoterickom budhizme. Pozemský človek alebo ľudská duša (Tiferet), nie je 

rovnaká entita ako Najvnútornejší (Chesed, Vnútorný Budha) alebo náš Otec, ktorý je v utajení (Keter, Logos, 

Brahma). Samael Aun Weor mnohokrát opakoval, že on, pozemská osoba, nie je nikto dôležitý, ale jeho 

Najvnútornejší, jeho Puruša, je Archanjel známy pod mnohými menami, ako Samael, Arés, Mars, atď. A teda 

tieto riadky sú písané od Najvnútornejšieho, hovoriaceho skrze svojho služobníka, ľudskú dušu.)   

19. Ten, kto chce byť mágom, musí byť alchymista a kabalista. 

20. Ten, kto chce mať univerzálny liek, musí byť alchymistom a kabalistom. 

21. Existujú čierni mágovia, ako sú hrozný a monštruózny Parsifal Krumm-Heller a Čerenzi, 

ktorí učia svojich žiakov negatívnu sexuálnu mágiu, počas ktorej ejakulujú svoju semennú 

tekutinu. (Editor: Toto nie je narážka na Čenreziho, Budhu Súcitu).  

22. Tieto falické kulty boli praktizované diabolskými osobami, Kanaánskymi čiernymi 

mágmi a bosorákmi z Kartága, Tyru a Sidónu. 



23. Negatívna sexuálna mágia Parsifala a Čerenziho tvorí časť tantrických kultov 

Kananeancov. 

24. Negatívna sexuálna mágia Parsifala a Čerenziho bola praktizovaná Lemursko-

Atlantíďanskými čiernymi mágmi, aby si u démonov získali priazeň. 

25. Tieto mestá bola znížené na prach a všetky tie diabolské osoby prenikli do priepasti. 

26. Keď človek vyleje semeno, z ponorených svetov zhromaždí milióny démonických 

atómov, ktoré infikujú náš Brahmanský kábel a potopia nás v našom vlastnom atómovom 

pekle. 

27. So sexuálnou mágiou zostávajú tri dychy čistej Akáše zosilnené. 

28. Avšak, ak muž ejakuluje semeno, tieto tri dychy zrazia kundaliní dole, smerom k 

atómovým peklám človeka. 

29. To je chvost Satana. 

30. Žiadny učeník by nemal vyliať ani len kvapku semena. 

31. Tu, doručujem ľudstvu kľúč ku všetkým Nebeským a Pozemským ríšam. 

32. Tu, doručujem ľudstvu kľúč ku všetkým silám a všetkým Nebeským a Pozemským ríšam, 

pretože sa už ďalej nechcem pozerať na toľké utrpenie tohto smutného mraveniska ľudí. 

33. Ja, po preštudovaní všetkých ezoterických/spiritualistických knižníc sveta, som prišiel 

k logickému záveru, že všetko je zredukované na čísla a alchýmiu. 

34. Plnením si hlavu množstvom teórií, nezískame nič. 

35. Všetky tie milióny zväzkov, ktoré boli napísané na teozofiu, špiritizmus, rozekruciánstvo, 

magnetizmus, hypnózu, sugescie, atď., poslúžili len na to, aby z ľudí urobili bláznov. 

36. Všetky spiritualistické školy sú plné výstredných ľudí. 

31. V spiritualistických školách vidíme najširší výber šialenstva. 

38. Teórie plnia ľudí šialenstvom. 

39. Mnoho spiritualistických členov si necháva narásť dlhé vlasy a fúzy a myslia si, že takto 

sa stanú Bohmi. 

40. V spiritualistických kruhoch nie je núdza o najrôznejšie druhy duševnej nerovnováhy. 

41. Naozaj, jediná vec, ktorá je pre človeka v živote užitočná, je mať dobrú ženu a 

praktizovať sexuálnu mágiu každý deň. 

42. Mali by sme žiť život intenzívne s počestnosťou a láskou. 

43. Mali by sme si zarábať na živobytie v pote čela a byť dobrými občanmi. 



44. S praktickým učením, ktoré som doručil svojim učeníkom v tejto Príručke praktickej 

mágie, sa každý z vás môže transformovať na skutočných, neopísateľných Bohov. 

45. Ja, Aun Weor, som Logos z predchádzajúcich Mahamanvantár, a preto mám dostatočnú 

právomoc o týchto veciach hovoriť. 

46. Žitím života s počestnosťou a láskou, sa našim učeníkom dostane vo vnútorných svetoch 

zasvätenia. 

47. Všetky knihy, ktoré boli napísané o spiritualite, sú plné rozporov. 

48. Všetky hovoria o tom istom. 

49. Všetky si protirečia. 

50. Niektorí autori sú v rozpore s inými autormi a sám autor si každých päť minút protirečí. 

51. Nakoniec, úbohý čitateľ skončí svoj život ako excentrik, plný duševnej nerovnováhy. 

52. Ja, Aun Weor, prisahám v mene vrúcne milovaného Otca, v mene vrúcne zbožňovaného 

Syna a v mene najmúdrejšieho Ducha Svätého, že ten, kto bude praktizovať učenie tejto 

Príručky praktickej mágie, sa zmení na ohromne božského Boha vesmíru! 

Nech je medzi celým ľudstvom mier! 

Aun Weor 

 

 

O autorovi: 

"My, bódhisattvovia súcitu, ktorí nesmierne milujeme ľudstvo, hovoríme: Dokiaľ bude 
existovať čo i len jediná slza v ľudskom oku, dokiaľ bude existovať čo i len jedno trpiace 
srdce, tak odmietame prijať šťastie Nirvány. Musíme hľadať prostriedky, aby sme boli ešte 
užitočnejší pre toto úbohé, trpiace ľudstvo" (Samael Aun Weor, Veľké Záhady) 
 

Samael Aun Weor napísal viac ako 60 kníh, dal tisícky prednášok a založil svetové gnostické 
hnutie, ktorého číslo členov je v miliónoch. I keď tieto úspechy sú určite 
pôsobivé, sú iba bledým odrazom práce, ktorú vykonal vnútorne, duchovne. A 
predsa napriek jeho múdrosti a veľkorysosti voči ľudstvu, povedal. 
 
„Nenasledujte ma. Som iba ukazovateľ. Dosiahnite svoju vlastnú 
Sebarealizáciu.“ 
 
Jeho celoživotná misia bola doručiť ľudstvu kompletnú a presnú vedu na 

vytvorenie úplnej ľudskej bytosti (skutočného človeka). Tú záhadnú a starodávnu múdrosť, 
dlho ukrytú v každom veľkom náboženstve. 
 



"Ak naozaj milujeme svojich blížnych, tak je nutné, aby sme študovali vlastné „ja.“ Je 
nevyhnutné pochopiť, že len tým, že ukončíme faktory sebectva a krutosti (ktoré má každý z 
nás v sebe), môžeme vytvoriť lepší svet, svet bez hladu a strachu. Spoločnosť je jednotlivec. 
Svet je jednotlivec. A preto, ak sa jednotlivec zásadne zmení, tak svet sa nevyhnutne zmení 
tiež. Vedomie je v kritickom ohrození, a iba tým, že sa radikálne zmeníme ako jednotlivci, 
môžeme zachrániť samých seba a ľudstvo." (Samael Aun Weor, Revolúcia Dialektiky) 
 

 
 
 
Tento preklad bol možný vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa usilujú o rozšírenie Gnostického 
učenia v Českej a Slovenskej republike. Pre viacej informácii navštívte našu webovú stránku 
www.gnoza.cz. Pre českú verziu, stačí kliknúť na panel: Úvod – a vybrať si českú verziu 
stránky.  
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