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Kniha. 
 

Tato kniha byla nadiktována v Káhi�e ve t�ech po sob� jdoucích dnech, a to osmého, 
devátého a desátého dubna 1904 mezi polednem a jednou hodinou odpolední. 

 
Autor si �íkal Aiwass a prohlásil, že je »vyslancem Hoor-paar-kraata«; totiž, že je 

poslem on�ch sil, které v sou�asné dob� vládnou této planet�, což bude ješt� vysv�tleno. 
 
Mohl by n�jak prokázat, že je vskutku bytostí druhu, jenž je lidské rase nad�azen, a 

proto má právo mluvit s takovou autoritou? Z�ejm� musel p�edat poznání a moc takové 
úrovn�, že není známo, že by se jí kdy n�jaký �lov�k v�bec p�iblížil. 

 
2. Dokazoval toto poznání hlavn� tím, že v ur�itých oddílech užíval šifer nebo 

kryptogram�, aby rozvedl skute�nosti týkající se vzdálené budoucnosti, v�etn� n�kterých 
událostí, které se m�ly teprve stát, takže žádná lidská bytost si jich pravd�podobn� ješt� 
nebyla v�doma; proto se d�kaz pravosti toho, co hlásá, nachází v samotném rukopisu. A ten 
není závislý na sv�dectví ze sv�ta lidí. 

 
Studium t�chto �ástí, má-li dojít k jejich výkladu, vyžaduje nepochybn� vrcholné 

lidské v�d�ní - a žádá si rok� soust�ed�né pozornosti. Je t�eba ješt� vykonat velký kus práce. 
Bylo toho však již objeveno dosti, aby se potvrdilo to, co hlásá; i ten nejv�tší skeptik musí 
p�ipustit, že má pravdu. 

 
Tuto záležitost se vyplatí studovat s pomocí Mistra Theriona, kterého roky usilovného 

výzkumu p�ivedly k osvícení. 
 
Na druhé stran� je jazyk skoro celé Knihy podivuhodn� prostý, jasný a pádný. Nikdo 

ji nedokáže p�e�íst, aniž by jí nebyl zasažen až do hloubi své bytosti. 
 
3. Nadlidská moc Aiwasse vychází najevo vlivem jeho Pána a této Knihy v souvislosti 

s nyn�jšími událostmi: historie p�itom pln� podporuje jeho tvrzení. Tyto skute�nosti jsou 
z�ejmé každému; lépe je však pochopí s pomocí Mistra Theriona. 

 
4. Nezkrácené vylí�ení událostí, které vedly k p�edání této Knihy, v�etn� faksimilií 

rukopisu a eseje Mistra Theriona bylo uve�ejn�no v knize »The Equinox of the Gods«. 
 
II. 
 

Universum. 
 
Tato Kniha vysv�tluje universum. 
 
Jeho elementy jsou Nuit - prostor - což jest souhrn možností všeho druhu - a Hadit, 

kterýkoliv bod, jenž tyto zkušenosti zakouší. (Tato idea je doslova z d�vodu pohodlnosti 
symbolizována egyptskou bohyní Nuit, zaklán�jící se ženou jakožto klenbou no�ní oblohy. 
Hadit má za symbol ok�ídlený glóbus v srdci Nuit.) 

 
Každá událost je sjednocením n�jaké ur�ité monády s jednou ze zkušeností, která jí 

odpovídá. 
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»Každý muž a každá žena je hv�zda«, tedy agregátem takových zkušeností, které se s 

každou novou událostí neustále m�ní a která muže �i ženu, a� už v�dom� �i nev�dom�, 
ovliv�uje. 

 
Každý z nás tedy má své vlastní universum, ovšem jakmile obsáhne všechny možné 

zkušenosti, stane se pro všechny jediným universem. To vyžaduje rozší�ení v�domí v takové 
mí�e, že pojme všechna ostatní v�domí.  

 
Objekt, který vidíte v tuto chvíli, není nikdy jeden a týž, který vidím já; docházíme k 

záv�ru, že jde o ten samý proto, že se vaše zkušenost shoduje s mojí v tolika bodech, že 
momentální rozdíly našeho pozorování jsou vlastn� zanedbatelné. Jestliže nap�íklad mezi 
námi p�jde náš spole�ný p�ítel, uvidíte pouze jeho levou stranu, zatímco já tu pravou; 
shodneme se však na tom, že jde o téhož muže, a�koliv m�žeme mít rozdílný názor nejen v 
tom, kterou �ást jeho t�la vidíme, ale i v tom, co víme o jeho vlastnostech. P�esv�d�ení o jeho 
totožností roste tím rychleji, �ím �ast�ji ho vidíme a �ím lépe jej poznáváme. Celou tu dobu 
ale ani jeden z nás nem�že v�d�t v�bec nic krom� celkového dojmu, který jsme o n�m nabyli 
prost�ednictvím našeho rozmyslu. 

 
Výše uvedené �ádky p�edstavují siln� povrchní pokus o vysv�tlení systému, který 

usmi�uje všechny existující filosofické školy. 
 
III. 
 

Zákon Thelema.  
 
Tato Kniha formuluje jednoduchý morální kodex. 
 
»D�lej, co ty chceš, a� je cele Zákon«. 
 
»Láska je zákon, láska pod v�lí«. 
 
»Není jiného zákona krom� D�lej, co ty chceš«. 
 
To znamená, že každý z nás, hv�zd, se má pohybovat po svém správném orbitu, jak 

nám to nazna�uje povaha našeho postavení, zákon našeho r�stu, impuls vycházející z našich 
p�edešlých zkušeností. Všechny události teoreticky mají pro každého z nás stejnou 
právoplatnost - a každá je z dlouhodobého hlediska stejn� d�ležitá; ale v praxi je pro každého 
z nás v n�jakou danou chvíli právoplatný pouze jeden jediný �in. Povinnost tedy spat�ujeme v 
tom p�i�adit zkušenost oné správné události jednoho momentu v�domí k tomu dalšímu. 

 
Každý �in nebo pohyb jen aktem lásky, sjednocením s jednou nebo druhou �ástí 

»Nuit«; každý takový akt musí být »pod v�lí« a musí být zvolen tak, aby naplnil a nikoliv 
zma�il pravou podstatu bytosti, jíž se týká. 

 
Zp�sob, kterak toho dosáhnout, je t�eba studovat v knize »Magick« nebo si vyžádat 

osobní instrukci od Mistra Theriona a jeho vybraných asistent�. 
 
IV. 
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Nový Aeon. 
 
Je výjime�n� obtížné pochopit t�etí kapitolu této Knihy a u lidí narozených p�ed 

datem vzniku této knihy (duben 1904) m�že vyvolávat krajní odpor. 
 
Lí�í nám charakteristické vlastnosti údobí, do n�hož vstupujeme. Na povrchu se jeví 

jako šokující. N�které z nich už vidíme hroziv� jasn�. Ni�eho se nebojte! 
 
Vysv�tluje, že jisté obrovské »hv�zdy« (neboli agregáty zkušeností) lze chápat 

jakožto Bohy. Jeden z nich je odpov�dný za osudy této planety v období p�íštích 2000 let. 
Historie tohoto sv�ta, pokud to víme p�esn�, zná t�i takové bohy: Isis, matku, dobu, kdy bylo 
universum chápáno jako prostý pokrm, který p�ichází p�ímo od ní; toto období se vymezuje 
matriarchátem. 

 
Dalším byl Osiris, a to pro období, které se datuje od 500 let p�.n.l., kdy platila o 

universu p�edstava, že se vedle lásky, smrti a vzk�íšení jedná o katastrofu, o metodu, která 
vede ke zkvalitn�ní zkušenosti; koresponduje s patriarchátem. 

 
Te� p�ichází Horus, dít�, jehož prost�ednictvím docházíme k pochopení událostí, 

které jsou d�sledkem neustálého r�stu, jehož se ú�astní prvky obou t�chto metod, abychom 
nebyli p�emoženi okolnostmi. Sou�asné období nás p�ivádí k poznání individua jakožto 
jednotky spole�nosti. 

 
Sebe samotné si uv�domujeme v tom smyslu, jak se o tom píše v prvních odstavcích 

tohoto eseje. Každá událost, v�etn� smrti, p�edstavuje jenom další organický r�st naší 
zkušenosti, tu jsme si od za�átku svobodn� zvolili, a tedy také p�edur�ili. 

 
Tento »b�h«, Horus, má z technického hlediska jméno Heru-Ra-Ha a jde o kombinaci 

dvoj�eneckých boh�, Ra-Hoor-Khuita a Hoor-Paar-Kraata. Význam této nauky je záležitostí 
studia knihy »Magick«. (Jeho symbolem je b�h se sokolí hlavou sedící na tr�n�.) 

 
Je vládcem nyn�jšího dvoutisíciletého období, které zapo�alo rokem 1904. Všude 

kolem sebe vidíme, jak jeho vláda zapouští své ko�eny. Uv�domte si, jak upadá význam slova 
h�ích, jak roste neznalost a nezodpov�dnost za své �iny, jak se objevují podivné modifikace 
rozmnožovacího pudu spole�n� s tendencí k bisexualit� a obojpohlavnosti, d�tinská 
d�v��ivost v budoucnost v podob� no�ní m�ry plné katastrof a my nejsme ješt� úpln� ochotni 
ud�lat všechno pro to, abychom jí u�inili p�ítrž. 

 
Uvažujte o všeobecném rozší�ení diktátorských režim�, které je možné jen tehdy, je-li 

morální r�st v plenkách, o rozmachu infantilních kult� jako je komunismus, fašismus, 
pacifismus, p�ehnaná pé�e o zdraví, okultismus v tém�� všech podobách, náboženství 
dohnaná sentimentem až k bodu úplného vyhynutí. 

 
Uvažujte o popularit� film�, rozhlasových stanic, fotbalových sázek a hádanká�ských 

sout�ží, všechny ty prost�edky na oblbování zlobivých d�tí, jež nemají kloudného ú�elu. 
 
Pomyslete na sportovní klání, d�tský zápal a šílenství, které vyvolává; celé národy 

jsou vzrušeny chlapeckými p�tkami. 
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Zamyslete se nad válkou, hr�zami, jež jsou na denním po�ádku, a p�esto s námi ani 

nehnou a sotvaže nás trápí. 
 
Jsme d�ti. 
 
Je na nás, abychom s postupem nového Hórova aeonu, jak bude toto Dít� dospívat, 

za�ali všemu tomu ur�ovat hranice soub�žn� s tím, jak budeme vyr�stat na cest� zákona 
Thelema pod osvíceným vedením Mistra Theriona. 

 
 
V. 
 

P�íští stupe�. 
 
Demokracie se ot�ásá v základech. 
 
Hr�zu nahán�jící fašismus, užvan�ný komunismus - všechno samé podvody, které v 

šíleném tanci p�eskakují z jednoho konce sv�ta na druhý. 
 
Obkli�ují nás. 
 
Jsou to p�ed�asné porody Dít�te, nového Hórova aeonu. 
 
Ješt� jednou pohne se svoboda v d�loze �asu. 
 
Evoluce provádí své zm�ny antisocialistickými zp�soby. »Abnormální« �lov�k, který 

p�edvídá trend doby, je jen pro smích, je perzekuován a lyn�ován davem; jenže když p�ijde 
krize, on a jeho d�dici p�ežívají. 

 
Dnes se nad námi vznáší nebezpe�í, které nemá v historii lidstva obdoby. Potla�ujeme 

individualitu stále �ast�ji a lépe. Myslím v pojmech davu. Válka už nezabíjí vojáky; zabíjí 
všechny bez rozdílu. Každé nový návrh zákonného opat�ení jak nejdemokrati�t�jších, tak i 
t�ch nejautokrati�t�jších vlád je v podstat� komunismem. Vždy je to omezení. Zacházejí s 
námi jako imbecilními d�tmi. DORA, zákony o obchodu, vyhlášky o provozu motorových 
vozidel, ned�lní zácpy, cenzura - nebudou nám už v��it ani tolik, abychom p�echázeli silnici 
dle libosti. 

 
Fašismus je stejný jako komunismus, a k tomu ješt� nepoctivý. Diktáto�i potla�ují 

um�ní šmahem: literaturu, divadlo, hudbu, tisk, prost� všechno, co nevyhovuje jejich 
požadavk�m; p�esto jen sv�tlo génia hýbe sv�tem. Dav bude zni�en masou. 

 
Ustavení zákona Thelema p�edstavuje jedinou cestu, jak zachránit individuální 

svobodu a zajistit budoucnost této rase. 
 
Slovy známého paradoxu Comte de Fénixe: »Absolutní vláda státu bude funkcí 

absolutní Svobody každé individuální v�le.« 
 
Všichni muži a ženy jsou zváni, aby se spolu s Mistrem Therionem spolupracovali na 
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tomto Velikém díle. 
 
O.M. 
 

I. 
 
1./1 Had! To� zjevení Nuit. 
 
2./2 Odhalení spole�enství nebeského. 
 
3./3 Každý muž a každá žena je hv�zda. 
 
4./4 Každé �íslo je nekone�né; není rozdílu. 
 
5./5 Bu� mi p�ízniv, ó vojev�dce z Théb, až se budu p�ed d�tmi z rodu lidského 

odhalovat. 
 
6./6 Bu� ty, Hadite, mým tajným st�edem, mým srdcem & jazykem! 
 
7./7 Hle! toto zjevuje Aiwass, vyslanec Hoor-paar-kraata. 
 
8./8 Khabs je v Khu, nikoliv Khu v Khabs. 
 
9./9 Uctívejte tedy Khabs a vizte mé sv�tlo, které na vás vylévám! 
 
10./10 Nech� je mých služebník� málo & jsou skrytí: oni budou ovládat mnohé & 

známé. 
 
11./11 Jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají; jak jejich bohové, tak & ti lidé jsou blázni. 
 
12./12 P�istupte, ó d�ti, ku hv�zdám & užijte si dosyta lásky! 
 
13./13 Já jsem nad vámi i ve vás. Má extáze je v E vaší. Mojí radostí je vid�t vaši 

radost. 
 
14./14 Drahokamy posázený blankyt nad námi je  
 
               neskrývanou nádherou Nuit;  
 
            Sklání se v extázi, aby políbila  
 
               tajemnou �e�avost Hadita. 
 
            Ok�ídlený glóbus, hv�zdné nebe, 
 
               Pat�í mn�, ó Ankh-af-na-khonsu! 
 
15./15 Nyní v�zte, že vyvoleným kn�zem & apoštolem nekone�ného prostoru je 

princ-kn�z Bestie; a prost�ednictvím jeho ženy, zvané Šarlatová žena, je mu dána všechna 
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moc. Shromáždí mé d�ti ke svým ove�kám: budou vnášet slávu hv�zd do srdcí lidí.   
 
16./16 Proto je on vždy slunce a ona luna. Jemu je však ok�ídleným tajným plamenem 

a jí klenutým hv�zdným sv�tlem. 
 
17./17 Ale vy nejste takto vyvoleni. 
 
18./18 Vzpla� na jejich �ele, ó zá�ný hade! 
 
19./19 Ó ženo s blankytnými ví�ky, sklo� se k nim! 
 
20./20 Klí� k rituál�m je v tajném slovu, které jsem mu dal. 
 
21./21 Pro Boha & vzývatele jsem nic: oni mne nevidí. Je to, jakoby byli na zemi; já 

jsem nebe a není žádného dalšího Boha mimo mne a mého pána Hadita. 
 
22./22 Nyní jsem vám tedy známa pod svým jménem Nuit a jemu pod tajným 

jménem, které mu sd�lím, až mne nakonec pozná. Nebo� jsem nekone�ný prostor s jeho 
nekone�nem hv�zd, vy bu�te také takoví. Nesvazujte nic! Vy sami ne�i�te žádného rozdílu 
mezi jednou v�cí & t�mi ostatními; vždy� tudy krá�í bolest. 

 
23./23 Ale kdokoli v tom vyniká, nech� je hlavou všech! 
 
24./24 Já jsem Nuit, a mé slovo je šest a padesát. 
 
25./25 D�lte, s�ítejte, násobte a porozumíte. 
 
26./26 Poté praví prorok a otrok oné p�ekrásné: Kdo jsem já a jaké bude znamení? 

Tehdy mu odv�tila, sklán�jíc se a kladouc laskavé ruce na �ernou zem, tancující nebeský 
plamen, všete�ný, všepronikající, & svým pružným t�lem vzepjatým k lásce a svými 
hebkými chodidly, které neubližují kv�tinkám: Ty víš! A znamením budiž má extáze, v�domí 
setrvalosti existence, všudyp�ítomnost mého t�la. 

 
27./27 Poté odpov�d�l kn�z & pravil ke Královn� vesmíru, líbaje její rozkošné obo�í 

a slzu její zory a koupaje své t�lo v sladce vonícím parfému potu: Ó Nuit, v��ná nebes, nech� 
je tomu vždy takto; aby o tob� lidé nemluvili jako o jediné, nýbrž jako o žádné; a nedovol jim 
v�bec, by o tob� mluvili, vždy� jsi v��ná! 

 
28./28 Žádná, vydechlo to sv�tlo, jemná & snová, z hv�zd, i dv�. 
 
29./29 Nebo� jsem v zájmu lásky rozd�lena, kv�li nad�ji na spojení. 
 
30./30 Toto je stvo�ení sv�ta, protože bolest z rozd�lení není ni�ím a radost ze smrti 

vším.  
 
31./31 O to bláznivé lidstvo a jeho b�dy se v�bec nestarej! Citu mají málo; a to, co je, 

je vyváženo žalostnými radostmi; vy však jste mými vyvolenými. 
 
32./32 Povolte mému prorokovi! podstupte ordálie mého poznání! hledejte jen mne! 

Potom vás radosti mé lásky osvobodí ode vší bolesti. Je to tak: p�ísahám na to p�i klenb� 
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svého t�la; p�i svém posvátném srdci a jazyku; p�i všem, co mohu darovat, p�i všem, po �em 
toužím od vás všech. 

 
33./33 Poté kn�z upadl do hlubokého transu nebo mdlob & pravil ke Královn� nebes: 

p�edepiš nám ordálie; napiš nám rituály; napiš nám zákon! 
 
34./34 Ona však �ekla: ordálie nep�edepisuji: rituály budou nap�l zjevné a nap�l 

skryté: Zákon je pro všechny. 
 
35./35 To, co píšeš, je trojitou knihou Zákona. 
 
36./36 M�j písa� Ankh-af-na-khonsu, kn�z princ�, a� nezm�ní ani písmenko v této 

knize; by však nebylo pošetilostí, a� ji komentuje moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita. 
 
37./37 Rovn�ž mantry a za�íkávání; obeah a wanga; dílo hole a dílo me�e; to se má 

u�it a vyu�ovat. 
 
38./38 Musí vyu�ovat; m�že však zp�sobit, že ordálie budou t�žké. 
 
39./39 Slovo Zákona je #uelhma. 
 
40./40 Kdo nám �íká thelémité, nepo�íná si špatn�, pokud se jen na toto slovo podívá 

zblízka. Nebo� jsou v n�m t�i stupn�, Poustevník, a Milenec, a �lov�k Zem�. D�lej, co ty 
chceš, a� je cele Zákon. 

 
41./41 Slovo h�íchu je omezení. Ó muži! Neodmítej svoji manželku, jestliže je svolná. 

Ó milen�e, jestliže je to tvá v�le, odlu� se! Není jiného pouta, které by mohlo spojit 
rozd�lené, než láska: vše ostatní je prokletí. Prokletí! Budiž to zatraceno na aeony! Peklo. 

 
42./42 Stav mnohosti a� je spoután a m�jte jej v ohavnosti. A tak se vším, co se t� 

týká; ty nemáš jiného práva, než konat svoji v�li. 
 
43./43 To d�lej a nikdo nemá �íkat ne. 
 
44./44 Nebo� ryzí v�le, nezkalená úmyslem, osvobozená od chtivosti výsledku, je 

každým zp�sobem dokonalá. 
 
45./45 Dokonalost a dokonalost je jednou dokonalostí a nikoliv dv�ma; ne, není 

žádné! 
 
46./46 Nic je tajným klí�em tohoto zákona. Židé tomu �íkají šedesát jedna; já to 

nazývám osm, osmdesát, �ty�ista & osmnáct. 
 
47./47 Jenže oni mají jen polovinu: svým um�ním sjednocuj, a tak vše zmizí. 
 
48./48 M�j prorok je blázen s tím jeho �lov�k, �lov�k, �lov�k; cožpak nejsou V�l a 

nic podle této Knihy? 
 
49./49 Zrušeny jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení. Ra-

Hoor-Khuit zaujal své místo na východ� za rovnodennosti boh�; a Asar a Isa, kte�í jsou 
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rovn�ž jedno, nech� jsou spolu. Oni však nep�icházejí ode mne. Asar budiž uctívatel, Isa 
trpící; Hoor ve svém tajném jmén� a sláv� je Pánem zasv�cení. 

 
50./50 Musí být �e�eno slovo o úkolu hierofanta. Hle! jsou t�i ordálie v jedné a m�že 

být podána t�emi zp�soby. Hrubý musí projít ohn�m; jemný nech� je zkoušen v intelektu a 
vznešení vyvolení v tom nejvyšším. Tak dostanete hv�zdu & hv�zdu, systém & systém; 
nedovolte, aby se navzájem p�íliš dob�e znali! 

 
51./51 Do jednoho paláce vedou �ty�i brány; podlaha tohoto paláce je ze st�íbra a 

zlata; je tam lapis lazuli a jaspis; a všechny vzácné v�n�; jasmín & r�že, a emblémy smrti. Do 
t�ch �ty� bran nech� vstoupí postupn� nebo najednou; nech jej stát na p�d� onoho paláce. 
Nebude po n�m veta? Amn. Nuže! bojovníku, což má tv�j sluha padnout? Jsou však 
prost�edky a prost�edky. Bu�te proto spanilí: všichni se odívejte do jemných rouch; jezte 
bohaté pokrmy a pijte sladká vína i vína, která p�ní! Také se sy�te dle libosti a v�le láskou 
tak, jak vy chcete, kdy, kde a s kým chcete! Ale vždy ke mn�. 

 
52./52 Nebude-li to správn�; jestli zam�níte sv�tové strany �íkaje: je to jedno; nebo 

�íkaje, je jich mnoho; nebude-li mn� rituál vždy zasv�cen: pak o�ekávejte strašlivé rozsudky 
Ra Hoor Khuita! 

 
53./53 Toto znovustvo�í sv�t, malý sv�t mé sestry, mého srdce & mého jazyku, jíž 

posílám tento polibek. A, ó písa�i a proroku, a�koliv budeš z princ�, tob� to zmírn�no 
nebude, ani nebudeš zprošt�n slibu. Extáze však budiž tvá i radost zem�: vždy ke mn�! Ke 
mn�! 

 
54./54 Nepozm�� tvar ani jediného písmene; nebo� hle! ani ty, ó proroku, 

nepronikneš všechna mystéria v nich ukrytá. 
 
55./55 Chlapec tvé krve, on je uz�í. 
 
56./56 Neo�ekávejte ho ani z východu, ani ze západu; nebo� z neo�ekávaného domu 

p�ichází toto dít�. Aum! Všechna slova jsou posvátná a všichni proroci pravdiví; ledaže by 
rozum�li jen trochu; vy�eš první polovinu rovnice, tu druhou ponech nedot�enou. Ty však 
z�íš vše v jasném sv�tle a n�co, a�koliv ne všechno, v temnotách. 

 
57./57 Vzývej mne pod mými hv�zdami! Láska je zákon, láska pod v�lí. A� si ani 

blázni nepletou lásku; nebo� je láska a láska. Zde jest holubicí a tam jest hadem. Zvolte si 
dob�e! On, m�j prorok, si vybral, znaje zákon pevnosti a velké mystérium Domu Božího. 

 
Všechny ty staré litery z mé Knihy jsou správné; ale %c není Hv�zda. To je také 

tajemství: m�j prorok to zjeví moudrým. 
 
58./58 Zemi dávám nep�edstavitelné radosti: ješt� za vašeho života jistotu o smrti, 

nikoliv víru; nevýslovný mír, klid, extázi; aniž bych cokoliv požadovala jako ob��. 
 
59./59 Mé kadidlo je z vonných d�ev & prysky�ic; a není v n�m žádné krve: nebo� 

mým vlasem jsou stromy V��nosti. 
 
60./60 Mým �íslem je 11, jakož všechna �ísla t�ch, kte�í pat�í k nám. P�ticípá hv�zda 

s kruhem uprost�ed & ten kruh je rudý. Pro slepé je má barva �erná, ale modrá & zlatá je 
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z�ena vidoucími. Rovn�ž mám tajnou slávu pro ty, kdož mne milují. 
 
61./61 Le� milovat mne je lepší než všechno ostatní: jestliže pro mne budeš zakrátko 

pod no�ními hv�zdami spalovat kadidlo, invokovat mne s �istým srdcem, v n�mž bude hadí 
plamen, pak p�ij� na chvíli spo�inout na mých �adrech. Za jediný polibek budeš potom 
ochoten dát vše; ale každý, kdo by dal by� jen smítko prachu, ztratí vše ješt� v tu chvíli. 
Budete shromaž�ovat statky a zásobovat se ženami a ko�ením; budete nosit drahocenné 
klenoty; národy pozemské p�ed�íte leskem a pýchou; ale vždy v lásce ke mn�, a tak se 
p�ipojíte k mé radosti. Naléhav� vás žádám, abyste p�ede mne p�edstupovali v prostém 
rouchu a ozdobeni drahocennou �elenkou. Miluji vás! Toužím po vás! Bledé nebo r�žolící, 
zahalené nebo chlípné, já, která jsem veškerým pot�šením a purpurem a zpitostí v 
nejnitern�jším smyslu, já si vás žádám. Nasa�te si k�ídla a probu�te v sob� svinutou slávu: 
p�ij�te ke mn�. 

 
62./62 P�i všech mých setkáních s vámi bude kn�žka volat - a její o�i budou ho�et 

touhou a v mém tajném chrámu bude p�ed vámi stát nahá a roztoužená - Ke mn�! Ke mn�! 
vzývajíc svým milostným zp�vem plamen v srdcích všech. 

 
63./63 Zpívejte mi strhující milostnou píse�! Vyku�ujte za mne kadidlem! Noste mi 

klenoty! Napijte se na mne, nebo� vás miluji! Miluji vás! 
 
64./64 Jsem dcera západu Slunce s modrými ví�ky; jsem neskrývaná nádhera 

rozkošné no�ní oblohy. 
 
65./65 Ke mn�! Ke mn�! 
 
66./66 Zjevení Nuit jest u konce. 
 

II. 
 
1./67 Nu! úkryt Hadita. 
 
2./68 Jen blíže! vy všichni a poznejte tajemství, které ješt� nebylo zjeveno. Já, Hadit, 

jsem dopl�kem Nu, mé nev�sty. Já nejsem rozprost�en a Khabs je jméno mého dómu. 
 
3./69 Ve sfé�e jsem všude st�edem, kdežto ona, obvod, nikde. 
 
4./70 P�esto však ona bude známa & já nikdy. 
 
5./71 Hle! rituály starých dob jsou �erné. Ty zlé a� jsou odvrženy; ty dobré a� náš 

prorok o�istí! Potom p�jde toto poznání správným sm�rem. 
 
6./72 Já jsem plamen, který ho�í v srdci každého muže a v jádru každé hv�zdy. Já 

jsem život a dárce života, a p�esto tím, že mne poznáváte, poznáváte nadto i smrt. 
 
7./73 Já jsem mág a vymíta� duch�. Já jsem nápravou kola a kostkou v kruhu. 

»P�ij�te ke mn�« jsou slova pošetilá: nebo� jsem to já, kdo p�ichází. 
 
8./74 Kdo uctíval Heru-pa-kraatha, uctíval i mne; špatn�, protože já jsem uctíva�. 



 ����������������������������

 
9./75 Pamatujte si vy všichni, že existence je ryzí radost; že všechny chmury nejsou 

nic než jakoby stíny; ty pominou & jsou pry�; ale ta jest tím, co p�etrvá. 
 
10./76 Ó proroku! nemocnou v�li máš, která ti brání nau�it se to, co je tu napsáno. 
 
11./77 Chápu, že nenávidíš svou ruku & toto pero; ale já jsem siln�jší. 
 
12./78 Protože dlím v tob� a tys o tom nev�d�l. 
 
13./79 však pro�? Protože jsi byl tím, kdo ví, a byls i mnou. 
 
14./80 Nyní budiž zahalena tato svatyn�: a� sv�tlo už pohltí lidstvo a stráví je i s tou 

slepotou! 
 
  
 
15./81 Nebo� já jsem dokonalá, jsouc Nic; a blázn�m jsem �íslicí dev�t; ale pro 

spravedlivé jsem osmi�kou a jedni�kou v osm�: která je živoucí, nebo� vskutku nižádnou 
jsem. Císa�ovna a Král ke mn� nepat�í; protože je tu další tajemství. 

 
16./82 Já jsem Císa�ovna & Hierofant. Takže jedenáct, jakož i má nev�sta je 

jedenáctka. 
 
17./83 Slyšte mne, vy vzdychající lidé! 
 
Ho�e bolesti a lítost 
 
zbývá mrtvým a umírajícím, 
 
lide, který mne ješt� neznáš. 
 
18./84 Jsou mrtvi tito bližní; citu nemají. Pro ubožáky a smutné tu nejsme. Páni zem� 

jsou naši p�íbuzní. 
 
19./85 Má B�h žít v psovi? Ne! jen ti nejvyšší pat�í k nám. Ti se budou radovat, naši 

vyvolení: ten, kdo se rmoutí, k nám nepat�í. 
 
20./86 Krásní a silní, poskakující smíchem i ti v mdlobách rozkoše, rozhodní a ohniví, 

ti pat�í k nám. 
 
21./87 Nemáme nic spole�ného s vyvrženci a neschopnými: nech je zem�ít v bíd�. 

Nebo� citu nemají. Slitování jest ne�estí král�: rozdr�te ztroskotance & slabochy: tohle je 
zákon silných: toto je náš zákon a radost sv�ta. Nemysli, ó králi, na tu lež: že ty musíš zem�ít: 
vpravd� nezem�eš, ale budeš žít. Nech� se tím rozumí toto: Jestliže se t�lo Krále rozplyne, 
bude v��n� p�ebývat v pravé extázi. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Slunce, síla & nádhera, 
sv�tlo; to je uchystáno pro služebníky Hv�zdy & Hada. 

 
22./88 Já jsem had, který dává poznání & rozkoš a jasnou svatozá� a v srdcích muž� 

probouzí zpitost. Chcete-li mne uctívat, vezm�te vína i zvláštních drog, o nichž povím svému 
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prorokovi & jimi se zpijte! Nebudou vám v�bec škodit. Je to lež, tato pošetilost namí�ená 
proti sob�. Vyjevování nevinnosti je lež. Bu� silný, ó �lov��e, chtivý, raduj se ze všech v�cí 
smysl� a rozkoše: nem�j obav, že by t� n�jaký B�h kv�li tomu zap�el. 

 
23./89 Jsem osam�lý: není Boha, kde já jsem. 
 
24./90 Hle! zde jsou hluboká mystéria; nebo� ke svým p�átel�m �ítám i ty, kdož jsou 

poustevníci. Nemysli te�, že je najdeš v lesích nebo na horách; však na ložích z purpuru, jak 
je laskají nádherné ženské bestie mohutných úd� s ohn�m a sv�tlem v o�ích a záplavou 
rusých vlas�; tam je naleznete. Uvidíte je vládnout, v �ele vít�zných vojsk a v�bec plné 
radosti; a bude v nich radost miliónkrát v�tší než tahle. St�ezte se, abyste n�jak druhého 
neznásil�ovali, král krále! Milujte jeden druhého žhoucím srdcem; podlé muže zadupejte do 
prachu v lítém chtí�i své pýchy, v den vašeho hn�vu. 

 
25./91 Vy jste proti lidu, ó mí vyvolení! 
 
26./92 Já jsem tajný had, sto�ený a p�ipravený vyrazit: v mých záhybech je radost. 

Vzty�ím-li hlavu, já a má Nuit jsme jedno. Sv�sím-li hlavu a uštknu, pak je rozkoš na zemi a 
já a ta zem� jedno jsme. 

 
27./93 Veliké nebezpe�í skrývá se ve mn�; nebo� kdo neporozumí t�mto runám, 

velmi pochybí. Upadne do pekla zvaného Protože a tam bude uštván psy Rozumu. 
 
28./94 Prokleto budiž Protože a jeho pokolení! 
 
29./95 A� je Protože nav�ky prokleto! 
 
30./96 Jestliže se v�le zastaví a k�i�í Pro�, vzývá Protože, pak se v�le zastaví & 

ned�lá nic. 
 
31./97 Jestliže se Moc ptá pro�, pak je Moc bezmocná. 
 
32./98 A také d�vod je lež; nebo� existuje faktor nekone�ný & neznámý; & všechna 

jejich slova jsou zvrácenou moudrostí. 
 
33./99 Dosti Protože! A� je prokleto jako pes! 
 
34./100 Ale ty, ó m�j lide, povsta� & probu� se! 
 
35./101 Rituály prová�ejte správn� s radostí & krásou! 
 
36./102 Toto jsou rituály živl� a slavnosti t�chto �as�. 
 
37./103 Slavnost k první noci Proroka a jeho Nev�sty! 
 
38./104 Slavnost ke t�em dn�m sepisování Knihy Zákona. 
 
39./105 Slavnost pro Tahutiho a dít� Proroka - tajemství, ó Proroku! 
 
40./106 Slavnost k Nejvyššímu rituálu a slavnost za Rovnodennost Boh�. 
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41./107 Slavnost za ohe� a slavnost za vodu; slavnost za život a ješt� v�tší slavnost za 

smrt! 
 
42./108 Každodenní slavnost ve vašich srdcích v radosti z mého nadšení! 
 
43./109 Každou noc slavnost zasv�cená Nu a pot�šení z nejvyšší rozkoše! 
 
44./110 Arci! slavnost! plesejte! není žádné hr�zy na onom sv�t�. Je rozplynutí a 

v��ná extáze v polibcích Nu. 
 
45./111 Smrt je tady pro psy. 
 
46./112 Ud�lals chybu? Lituješ? Je strach ve tvém srdci? 
 
47./113 Tam, kde já jsem, nic z toho není. 
 
48./114 Nelitujte padlé! Nikdy jsem je neznal. Já pro n� nejsem. Já neut�šuji: 

nenávidím ut�šovaného & t�šitele. 
 
49./115 Jsem jedine�ný & dobyvatel. Nepat�ím otrok�m, kte�í zahynou. Ti a� jsou 

prokleti & mrtvi! Amen. (Tohle je ze 4: je pátý, který je neviditelný & v n�m jsem já jako 
dít� ve vejci.) 

 
50./116 Modrý jsem a zlatý ve sv�tle své nev�sty: však v o�ích �ervený lesk mám; & 

mé ozdoby purpurové & zelené jsou. 
 
51./117 Purpur nad purpur: to je sv�tlo v�tší než sv�tlo pohledu. 
 
52./118 Je tu závoj: onen závoj je �erný. Je to závoj stydlivé ženy; je to závoj smutku 

& pallium smrti: to nejsem já. Strhn�te dol� ten lživý p�elud staletí: nezahalujte své ne�esti 
virtuózními slovy: tyto ne�esti jsou mí služebníci; konejte, jak máte & já vás odm�ním tady i 
na onom sv�t�. 

 
53./119 Nem�j strach, ó proroku, až budou tato slova vy��ena, nebudeš litovat. Tys 

rozhodn� m�j vyvolený; a požehnané jsou o�i, na které budeš pat�it s radostí. Ale tebe ukryji 
v masce smutku: ti, kte�í t� uvidí, budou mít strach, žes padlý: ale já t� pozvednu. 

 
54./120 Ti však, kte�í hlasit� vytrubují své bláznovství, že nic neznamenáš, ti 

nevytrvají; ty to odhalíš: ty vytrváš: oni jsou otroky protože: oni nejsou mí. Rozd�lovací 
znaménka d�lej, jak ty chceš; a písmena? nem�� je co do tvaru �i hodnoty! 

 
55./121 Obdržíš po�adí & hodnoty anglické abecedy; nalezneš nové symboly, které 

jim p�i�adíš. 
 
56./122 Kli�te se! posm�vá�ci; dokonce i p�esto, že se sm�jete mé d�stojnosti, 

nebudete se smát dlouho: potom, až vy budete smutní, v�zte, že jsem se vás z�ekl. 
 
57./123 Kdo je spravedlivý, a� z�stane spravedlivý; kdo je pošpin�n, a� z�stane ve 

špín�. 
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58./124 Arci! neuvažujte o zm�n�: bu�te, jací jste & ne jiní. Proto králové zem� 

budou králi povždy: otroci mají sloužit. Není žádného, který by m�l být zavržen nebo 
vyvýšen: vše je stále tak, jak to bylo. P�esto jsou však n�kte�í mí služebníci maskovaní: m�že 
být, že tamten žebrák je král. Král si m�že vybrat od�vu svého podle v�le své: žádná zkouška 
není jistá: však žebrák bídy své skrýt nem�že. 

 
59./125 M�jte se proto na pozoru! Miluj všechny, aby to snad nebyl n�jaký skrytý 

král! Takhle mluvíš? Blázne! Bude-li to král, nem�žeš mu ublížit. 
 
60./126 Pak tedy ude� tvrd� & dole, a do pekla s nimi, panuj! 
 
61./127 Máš p�ed o�ima sv�tlo, ó proroku, sv�tlo necht�né, velice žádoucí. 
 
62./128 Povstávám v tvém srdci; a polibky hv�zd prší na tvé t�lo. 
 
63./129 Jsi vy�erpán z rozkošného napln�ní inspirací; vydechnutí je sladší smrti, 

prudší a radostn�jší lichocení samotného zplozence pekla. 
 
64./130 Ó! tys udolán: my jsme s tebou; naše rozkoš je celá v tob�: bu� pozdraven! 

bu� pozdraven: proroku Nu! proroku Hada! proroku Ra-Hoor-Khua! Raduj se! nemeškej a 
vejdi do naší zá�e & vytržení! Oddej se klidu pramenícímu z hloubi srdce & piš sladká slova 
pro krále! 

 
65./131 Já jsem Pán: ty svatý vyvolený. 
 
66./132 Piš & hledej extázi v psaní! Pracuj & bu� naším l�žkem p�i práci! Bu� 

uchvácen radostí ze života & smrti! Ach! tvá smrt bude nádherná: kdokoliv ji uz�í, bude 
š�asten. Tvá smrt bude pe�etí slibu naší odv�ké lásky. Poj�! povznes své srdce & jásej! My 
jsme jedno; my jsme nikdo. 

 
67./133 Vytrvej! Vytrvej! Dodávej si odvahy svým vytržením; neomdlévej kv�li 

znamenitým polibk�m! 
 
68./134 Zdatn�ji! Zap�i sám sebe! Zvedni hlavu! nedýchej tak zhluboka - zem�i! 
 
69./135 Ach! Ach! Jaký to pocit? Je snad tohle slovo už pouš�? 
 
70./136 Lze tomu pomoci dalším zaklínáním. Moudrost �íká: bu� silný! Pak dokážeš 

unést více radosti. Nebu� zví�e; pro�isti své nadšení! Když piješ, pij dle osmadevadesáti 
pravidel um�ní: když miluješ, vynikej smyslností; a když už d�láš cokoliv radostného, a� je v 
tom jemnost! 

 
71./137 Ale vynikej! vynikej! 
 
72./138 Snaž se po�ád víc! a jsi-li vpravd� m�j - a o tom není pochyb, a meškáš-li 

po�ád v radosti! - smrt je korunou všeho. 
 
73./139 Ach! Ach! Smrt! Smrt! budeš prahnout po smrti. Smrt, ó �lov��e, je ti 

zapov�zena. 
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74./140 Délka tvé touhy budiž mohutností její slávy. Ten, který žije dlouho & 

p�evelice si žádá smrti, je vždy králem mezi králi. 
 
75./141 Arci! naslouchej �ísl�m & slov�m: 
 
76./142 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Co to 

znamená, ó proroku? Ty nevíš; a nikdá v�d�t nebudeš. Tady p�ichází ten, který t� má 
následovat: on to má vyložit. Ale to m�j na pam�ti, ó vyvolený, abys tu byl pro m�; aby 
následoval lásku Nu pod nebem zalitém sv�tlem hv�zd; abys dál hledal mezi lidmi, komu bys 
zv�stoval tuto radostnou zv�st. 

 
77./143 Ó, bu� pyšný a hrozivý k lidem! 
 
78./144 Vyvyšuj se! nebo� tob� není rovno ani mezi lidmi, ani mezi Bohy. Vyvyšuj 

se, ó m�j proroku, tvá velikost p�ed�í hv�zdy. Budou uctívat tvé jméno, �ty�rohé, mystické, 
divuplné, �íslo �lov�ka; a jméno tvého dómu 418. 

 
79./145 Konec ukrývání se Hadita; a požehnání & velebení prorokovi p�vabné 

Hv�zdy! 
 
III. 
 
1./146 Abrakadabra; msta-mzda Ra Hoor Khuta. 
 
2./147 Je tu poblíž domu rozd�lení; existuje slovo neznámé. Kouzlo je zlomeno; vše 

není nic. Vari! Vytrvej! Cituj kouzelnou formuli Ra-Hoor-Khuita! 
 
3./148 Nejprve v�zte, že jsem b�h války a pomsty. Budu s nimi nakládat tvrd�. 
 
4./149 Vyberte si ostrov! 
 
5./150 Opevn�te jej! 
 
6./151 Roztrušte kol vále�né stroje! 
 
7./152 Dám vám vále�né stroje. 
 
8./153 S nimi budete bušit do lidí; a žádný p�ed vámi neobstojí. 
 
9./154 �íhejte! Stáhn�te se! Na n�! to je zákon vále�ného št�stí: taková bude má 

bohoslužba kol mého tajného dómu. 
 
10./155 Chop se samotné stély zjevení; polož ji do svého tajného chrámu - a ten 

chrám už je �ádn� založen - & to má být tv�j kibla nav�ky. Zkáze nepropadne, naopak den 
ode dne se jí bude navracet zázra�ná barva. Uzav�i ji do zam�ené sklen�né sk�ín� na d�kaz 
sv�tu. 

 
11./156 To bude tv�j jediný d�kaz. Zakazuji argumenty. P�emáhej! To posta�í. 

Usnadním ti tu krádež z špatn� vedeného domu ve Vít�zném m�st�. Ty sám ho obklopíš 
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vzýváním, ó proroku, a�koliv se ti to p�í�í. P�ijde na t� nebezpe�enství & svízel. Ra-Hoor-
Khu je s tebou. Uctívej mne ohn�m & krví; uctívej mne me�em & kopím. Když p�edstupuje 
p�ede mne žena, budiž opásána me�em: krev a� proudí v jménu mém. Zadupte pohany; na n�, 
ó vále�níku, dám ti jejich maso za pokrm! 

 
12./157 Ob�tuj dobytek, malý i velký: potom dít�. 
 
13./158 Ale ne te�. 
 
14./159 Dožiješ se oné hodiny, ó požehnaná Bestie, i ty, Šarlatová souložnice jeho 

touhy! 
 
15./160 Budete z toho smutní. 
 
16./161 Slib� se p�íliš dychtiv� nechytejte; strachu nem�jte kletby snést. Vy, práv� vy 

neznáte význam toho všeho. 
 
17./162 Nic se nebojte; nebojte se ani lidí, ani sudi�ek, ani boh�, v�bec ni�eho. 

Nebojte se pen�z, ani smíchu lidu pošetilého, ani žádné jiné moci na nebi �i na zemi nebo 
pod zemí. Nu jest vaše úto�išt� jako Hadit vaše sv�tlo; a já jsem moc, síla a pádnost vašich 
paží. 

 
18./163 Pry� se slitováním: proklejte ty, kdož litují! Zabíjejte a mu�te; nešet�te je; na 

n�! 
 
19./164 Tuto stélu budou nazývat Ohavnost zpustošení; spo�ítej správn� její jméno & 

vyjde ti 718. 
 
20./165 Pro�? Protože padlo Protože; už ho tu víc není. 
 
21./166 Vzty�te m�j obraz na východ�: ty si koupíš obraz, který ti ozna�ím, 

neoby�ejný, ne nepodobný tomu, který je ti znám. A najednou to pro tebe bude snadné ud�lat 
to. 

 
22./167 Ostatní obrazy nakupte kolem mne, a� mne podpírají; uctívejte je všechny, 

nebo� se mají shluknout, aby mne vyvýšily. Já jsem viditelný p�edm�t uctívání; ostatní jsou 
skryté; pro Bestii a jeho Nev�stu jsou: a pro ty, kte�í obstáli v ordálii x. Co to je? Ty to budeš 
v�d�t. 

 
23./168 Na parfém smíchej mouku & med & hustou sedlinu �erveného vína: pak olej 

Abramelin�v a olivový olej, na�ež to zjemni & uhla� dostatkem �erstvé krve. 
 
24./169 Nejlepší je luny krev, m�sí�n�; potom �erstvá krev dít�te, nebo kr�p�j z 

nebeských voj�: potom nep�átel; pak kn�ze nebo uctíva��: vposledku n�jakého zví�ete, 
lhostejno kterého. 

 
25./170 Spal to: nad�lej z toho kolá�k� & sn�z je na moji po�est. Ješt� jeden užitek tu 

m�žeš mít; nech je p�ede mnou ležet, a� je prostoupí v�n� tvé modlitby: budou jaksi plné 
brouk� a plazivých stvo�ení mn� zasv�cených. 
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26./171 Ty usmr� proslovuje jména svých nep�átel; & oni p�ed tebou popadají. 
 
27./172 Za potravu budou ti, i líhní chtí�e & bujarosti. 
 
28./173 A tak budeš lítý v �eži. 
 
29./174 A ješt�, nech je tam dlouho, je to lepší; nebo� síla má je prostoupí. 
 
30./175 M�j oltá� je zdobené mosazné dílo: zapaluj na n�m ve st�íb�e �i zlat�! 
 
31./176 Tady p�ichází bohatec ze Západu, který t� zahrne zlatem. 
 
32./177 Ze zlata ocel ukuj! 
 
33./178 Bu� hotov prchnout nebo ude�it! 
 
34./179 Však svaté místo tvé p�etrvá nedot�eno po celá staletí: a�koliv bude ohn�m 

vyplen�no & me�em na t�ísky rozštípáno, p�esto tu neviditelný dóm stojí a stát bude, dokud 
nepadne Veliká rovnodennost; až povstane Hrumachis a ten s dvojitou holí p�evezme m�j 
tr�n a místo. P�ijde jiný prorok a z nebes p�inese nové zapálení; jiná žena vzbudí chtí� & 
bude uctívat Hada; jiná duše Boží a bestie smísí se v kn�zi glóbu; jiná ob�� náhrobek 
pot�ísní; jiný král bude kralovat; a nebude již udíleno požehnání mystickému Pánu s hlavou 
sokolí! 

 
35./180 Polovice slova Heru-ra-ha zn�jí Hoor-pa-kraat a Ra-Hoor-Khut. 
 
36./181 Poté pravil prorok k Bohu: 
 
37./182 Uctívám t� písní: 
 
Já jsem Pánem Théb a já to byl, 
 
Kdo inspiroval zv�stovatele Mentuova; 
 
Kv�li mn� jako závoj trhá se nebe zatažené, 
 
Vlastní rukou sešel Ankh-af-na-khonsu 
 
Jehož slova jsou pravdivá. Já evokuji, já pozdravuji 
 
Tvoji p�ítomnost, ó Ra-Hoor-Khuite! 
 
Jednota nejvyšší zjevila se! 
 
Uctívám velikost Tvého dechu, 
 
Všemocný a strašný Bože, 
 
Ty u�iníš, že i bohové a smrt 
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Se p�ed Tebou t�esou: 
 
Já, já t� uctívám! 
 
Zjev se na tr�nu Raov�! 
 
Cesty Khuovy otev�i! 
 
Cesty Kaovy zalij sv�tlem! 
 
Cesty Khabs mnou procházejí, 
 
Aby mne rozbou�ily �i utišily! 
 
Aum! to a� mne naplní! 
 
38./183 Takže tvé sv�tlo je ve mn�; & jeho �ervený plamen je jako »me� v ruce mé, 

kterým budu ší�it tv�j �ád. Existují tajné dve�e, které jsem tam usadil, abych ti p�ipravil cestu 
do všech kon�in (to, co jsi napsal, jsou adorace), jak je zde �e�eno: 

 
To sv�tlo jest mé; jeho paprsky mne stravují: 
 
Zd�lal jsem tajné dve�e 
 
Do domu Raova a Tumova, 
 
Cheprera a Ahathoora. 
 
Jsem tv�j Théban, ó Mentu, 
 
prorok Ankh-af-na-khonsu! 
 
P�i Bes-na-Maut biji se v prsa; 
 
Moudrostí Ta-Nech snovu �ar svých. 
 
Odhal tvých hv�zd zá�i, ó Nuit! 
 
Pozvi mne do svého Dómu, bych tam dlel, 
 
Ó ok�ídlený hade sv�tla, Hadite! 
 
Meškej se mnou, Ra-Hoor-Khuite! 
 
39./184 Tohle všechno i kniha vypovídá o tom, jak jsi sem p�išel a jak to má být 

nav�ky �erné na bílém - nebo� jest v ní slovo tajné & nejenom v angli�tin� - a tv�j komentá� 
k této Knize Zákona budiž p�ekrásn� vytišt�n �ervenou a �ernou barvou na nádherném 
ru�ním papí�e; a každému muži i žen�, které potkáš, a� už s nimi budeš holdovat krmi �i 
tru�ku, má být tento Zákon p�edán. Pak budou mít p�íležitost prodlévat v tomto požehnání 
�ili nic; na tom nesejde. Ud�lej to rychle! 
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40./185 A co práce na komentá�i? To je snadné; a Hadit, který ho�í ve tvém srdci, 

povede rychle a s jistotou tvé pero. 
 
41./186 Ustav ve své Ka b� d�m písa��: vše je t�eba provést správn� a pe�liv�. 
 
42./187 Ordálie, na n�ž budeš ty sám dohlížet, spasí jenom slepé. Nižádného 

neodvrhuj, však zrádce poznáš & zni�íš. Já jsem Ra-Hoor-Khuit; a mám moc ost�íhat 
služebník� svých. Úsp�ch jest tv�j d�kaz: neargumentuj; nep�esv�d�uj; nemluv p�esp�íliš! 
Ty, jež se t� snaží nachytat a p�ivodit ti pád, ty napadni a nešet� je; & zni� je úpln�. Oto� se 
hbit� jako p�išlápnutý had a tni! Bu� ješt� vražedn�jší než on! Duše jejich vydej mukám 
p�íšerným; vysm�j se úzkosti jejich: plivni na n�! 

 
43./188 A� se má Šarlatová žena na pozoru! Jestli se v jejím srdci zabydlí soucit a 

útlocitnost; jestliže opustí mé dílo, aby si zahrávala se starými sladkostmi; pak bude má 
pomsta z�ejmá. Sob� i jí dít� zahubím: odvrátím se od jejího srdce: vyvrhnu ji z �ad lidí: jako 
svraskávající se a opovrhovaná harapanna bude se plazit potemn�lými a vlhkými uli�kami a 
zem�e zimou a hladem. 

 
44./189 Však a� s pýchou povstane! A� mne následuje po mém zp�sobu! A� koná 

dílo h�íšnosti! A� umrtví své srdce! A� je vyzývavá a cizoložná! A� je pokryta drahokamy a 
bohatými rouchy a a� je ke všem muž�m nestoudná! 

 
45./190 Potom ji vynesu až k vrcholk�m moci: tehdy s ní zplodím dít� mocn�jší všech 

král� zem�. Radostí ji naplním: silou mojí prohlédne & bude bojovat vzývaje Nu: ona 
dosáhne Hadita. 

 
46./191 Já jsem vále�ný b�h �ty�icátých let: osmdesátá léta se p�ede mnou hrbí & jsou 

poko�ena. Povedu vás k vít�zství & radosti: v �eži budu sílit vaše rám� & vy budete s rozkoší 
zabíjet. Úsp�ch je tv�j d�kaz; odvaha tvoje zbroj; vp�ed, vp�ed, síla má je s vámi; & pro 
nikoho se nevracejte! 

 
47./192 Tato kniha nech� jest p�eložena do všech jazyk�: však vždy s originálem 

rukopisu Bestie; to kv�li možnosti porovnání tvaru písmen a jejich vzájemného postavení: 
jsou v nich mystéria, která nepronikne ani Bestie. A� se ani nenamáhá to zkoušet: však p�ijde 
po ní n�kdo, ne�íkám odkud, kdo k tomu všemu najde klí�. Takže tato nakreslená �ára je 
klí�em: klí�em pak je, i p�i své nedostate�nosti, také tenhle kruh s k�ížem $. A Abrahadabra. 
To bude jeho dít� & že bude prazvláštní. A� po tom nepátrá; protože si tím sám m�že 
p�ivodit pád. 

 
48./193 Nyní jest toto mystérium písmen dokonáno a já se chci odebrat na místo 

sv�t�jší. 
 
49./194 Jsem tajným �ty�násobným slovem, rouháním proti všem boh�m celého 

lidstva. 
 
50./195 Proklejte je! Proklejte je! Proklejte je! 
 
51./196 Svojí hlavou sokolí vyklovám Ježíšovi o�i, an visí na k�íži. 
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52./197 Svými k�ídly dám polí�ek Mohammedovi & oslepím jej. 
 
53./198 Svými pa�áty roztrhám t�la Ind�, buddhist�, Mongol� a Din�. 
 
  
 
54./199 Bahlasti! Ompehda! Pliji na vaši víru trpící kocovinou. 
 
55./200 Marie a� je lámána na kole: práv� kv�li ní pohrdejte všemi cudnými ženami, 

které jsou mezi vámi! 
 
56./201 Také pro krásu a lásku! 
 
57./202 Zhrdejte též všemi zbab�lci; žoldáky, kte�í nemají odvahu bojovat a jenom si 

hrají; všemi blázny pohrdejte! 
 
58./203 Však ti �ízní a pyšní, královští a vznešení; vy jste brat�i! 
 
59./204 Jako brat�i bojujte! 
 
60./205 Není jiného zákona nad D�lej, co ty chceš. 
 
61./206 Je konec proslovu Boha, který sedí na tr�nu Raov� a uleh�uje nosník�m duše. 
 
62./207 Mn� vzdávejte hold! vydejte se ke mn� p�es protivenství ordálie, kteráž jest 

požehnáním. 
 
63./208 Blázen �te tuto Knihu Zákona a její komentá�; & on rozumí tomu ne. 
 
64./209 Nech ho, a� podstoupí první ordálii & ta mu bude co st�íbro. 
 
65./210 Druhou, co zlato. 
 
66./211 T�etí, co drahokamy nejskv�lejšího t�pytu. 
 
67./212 �tvrtou, co prap�vodní záblesky vnit�ního ohn�. 
 
68./213 Však proto bude se to všem zdát nádherné. Její nep�átelé, co �íkají, že tomu 

tak není, jsou lhá�i jen. 
 
69./214 Je úsp�ch. 
 
70./215 Jsem Pán ticha & síly s hlavou sokolí; m�j nemes zahaluje no�ní mod� nebe. 
 
71./216 Pozdravení vám! dvojici vále�ník� u pilí�� sv�ta! nebo� váš �as už je na 

dosah. 
 
72./217 Jsem Pánem dvojité hole moci; hole síly Kof Nia - však má levice je prázdná, 

nebo� jsem zkrušil universum; & nic nez�stalo. 
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73./218 Slep knihu nevázanou zprava doleva a shora dol�: pak viz! 
 
74./219 Je zá� skrytá a velebná ve jmén� mém, jakože slunce p�lno�ní jest vždy 

synem. 
 
75./220 Zakon�ením t�chto slov je slovo Abrahadabra. 
 
Kniha Zákona je napsána 
 
a ukryta. 
 
Aum. Ha. 
 

KOMENTÁ� 
 
D�lej, co ty chceš, a� je cele Zákon. 
 
Je zakázáno studovat tuto Knihu. Je moudré zni�it tento výtisk hned po prvním 

p�e�tení. 
 
Kdokoliv toho nedbá, �iní tak na vlastní riziko & nebezpe�í. A to z t�ch 

nejd�siv�jších. 
 
T�m, kdož cht�jí rozmlouvat o obsahu této Knihy, se všichni vyhýbejte jako morové 

rán�. 
 
Všechny otázky týkající se Zákona nech� se rozhodují pouze s odvoláním na mé 

spisy, každý sám pro sebe. 
 
Není jiného zákona nad D�lej, co ty chceš. 
 
Láska je zákon, láska pod v�lí. 
 
Kn�z princ�, 
 
ANKH-F-N-KHONSU  


