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Čtenárúm!

Na podzim minulého roku sjidružilo se nekolik herme
tických pracovníkú ve společnost — Horev-klub — 
účel motivovali tŕemi základními body:
1. ) Studium klasických hermetických kultur s hlediska

reintegračního, náboženského i filosofického, shro- 
mažďování a razení esoterníéh prvku, skrytých za 
každou tradicí, každým kultom a každým symbo- 
lismem.

2. ) Spiritualisace lidské spoločnosti od jednotlivca ke
kolektívu a realisace tradičních piliru Sily, Vedení 
a Krásy duchovna, proti atheismu, citovému záporu 
a materialismu dneška.

3. ) Teoretické a hlavné praktické badání o skrytých
prírodních silách, jej ich príčinách a zákonech.
Dík nedocenitelné morálni pomoci našich francoaz- 

ských Bratrí a krajní obétavósti všech člená, preš 
nepŕátelstvíy krivdy a pomluvy a près naše vlastní 
chyby, nebesá pomohla nám k úspéchúm vétším než 
byly naše nadéje: Po pulroční práci postavil si Horev- 
klub vlastní laboratoŕe a kluboxmy, obohatil svoji 
knihovnu literárním materiálom, soukrornému badateli 
vétšinou nedostupným a múže se vykázati pracemir 
jež málokdo ze spagyriku mdhl by z vlastních pro- 
stŕedku podniknoutL

Revue „Horev“  jejíž první číslo čtenáŕi tuto pred~ 
kládámé, jest oficiálním orgánem Horov-klubu a spŕíz- 
néných spoločností zahraničních, jest určená vnéjšímu:



okruhu pracovnikü, má informovati a pŕinášeti štu
dijní články o látce jí vytčených oboru na nejširší 
basi, tak, aby prispela k poznávání filosofických po- 
kladú dnes často tak špatné chápané védy antických 
chrámii a otevŕela nové obzory moznostem pŕíštích Dnú.

Vycházíme ze systematických základu učení »Ne- 
známéko Filosofaí(, Louis Claude Saint-Martina, fehoz 
rád predal nám svoje Svétlo, a pŕéhlížejíce všechny 
naivní plagiáty rady fantastu, kteŕí nemóhou profanovati 
véčnou Pravdu svou nadutou hloupostí, podáváme úprim
né svou ruku ke spolupráci každému, kdo bez plané 
zvédavosti, pýchy a márnivosti svétské, vážné chce 
s námi jíti po cesté Práce, Odxmhy a Mlčení k vytče- 
nemu Cíli9 jenž n&ní ve hmote, ale v duchovnu a 
jedinou jest stálou hvéťdou v mlhách naši pozemské 
PoutL

REDAKCE.

M —n:
ZKOUŠKA.

Na jaŕe roku 192.. na cestë jihem jedné ze zápa- 
doevropských zemí, navštívil jsem baróna G . jenž 
mël výsadní právo rozhodovati o pŕijímání nových ële
mi do jedné z esoterních společností, a jemuž jsem 
byl doporuoen svými paŕížskými pŕáteli. Baron Q . 
starší, vážný a málomluvný šlechtic, obýval jeden z 
typických renaissančních zámkú, které dovedou tak su- 
gestivnë evokovati svou histórii, že každý predmët nebo 
stavba novéjšího púvodu v jejich blízkosti púsobí pri
mo bolestné na náš cit jako anachronické monštrum, 
vy vrelé z nečistého lúna Gé— hinnomu starých le- 
gend.

Dojel jsem k čili své cesty k večeru a pŕednesl 
jsem pánovi zámku účel svoji návštévy se žádostí o 
pŕijetí do rádu; byl jsem však odkázán na druhý den 
â po skrovné večeri s mým hostitelem zavedl mne 
sluha do jednoho z hostinských pokojú v západním 
krídle budovy, který mi byl určen k pŕespání. Neveliká 
tato ložniee byla opatrená puvodním renaissančním ná- 
bytkem. Veliká postel se sloupovými nebesy, u protéjší 
steny čtyŕhranný stûl, nëkolik kŕesel a židlí a v 
mohutném rohovém krbu plápolal nepokojný oheň, nad 
praskajícími dŕevénými polený. Proti dveŕím otevíralo
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široké francouzské okno výhled do krajiny preš hluboký, 
trávou zarostlý pŕíkop á starý les, který v proudu 
jarního vánku šeptal svoji noční píseň pod mésícem 
ozáŕenou oblohou. Nové prostredí a nové dojmy ne- 
daly mi spáti; pomalú ploužila se jarní noc jednotvár
nym šumotem venku a bílé svetlo mesíční, jež vnikalo 
do pokoje širokým proudem, vyvolávalo tajemné pŕí- 
s vi ty na nábytku a tapetových stenách. Zvykneme-li 
si na monotónni zvuky, pŕestáváme je pomalú vnímati 
a máme dojem dokonalého ticha. Ale toto ticho bylo 
po jednou rušeno: Ne zvukem, ale pocitem prítomnosti 
Néčeho, co se hýbe, co dýchá a co pozoruje. — Rýchle 
jsem pohlédl ke dveŕím a tam jsem uvidél ono straši
delné Néco. Ryla to žena, odéná ve starý kroj, strední 
postavy a ladných linií a tiše kráčela k  mému lúžku; 
v jejích krocích, držení tëla a pohyboch postŕehi jsem 
mechanickou napjatost námčsíčníkú, près plynulé pre
chody pohybû a zrejmou snahu pŕiblížiti se co nej- 
tišeji. Privrel jsem oči a snažil se púsobiti dojmem 
spícího, očekávaje další vývoj událostí. Rytost se pri
blížila k čelu lúžka, pravou rukou učinila pohyb jako 
by odhrnovala záves (jenž ale pravdepodobné byl již 
dávno odstranen), a sklonila se nízko nad mu j obliče j 
a tu pocítil jsem závan ledového déchu, jenž mi otevŕel 
oči do široká: Videl jsem již v živote mnoho pohledú: 
Neprítomné asketú, horečnaté šílencú, bolestné trpícíeh 
i zúrivé rozlícených šelem, ale tyto oči, nabité bolestí 
a záŕící studeným svčtlem v rámci ztýrané tváre sub
tílni, témeŕ prúsvitné krásy, zastavily mi krev v ži
lách a telem prohnaly mrazivé chvení; neboť jsem 
poznal, že Ona jest personifikací bolesti, která žije 
dále fysickou smrtí neztišená a prede mnou že stojí 
prízrak bytosti již dávno mrtvé. . . .

Dívala se tak snad minutu, možná že hodinu; ztratil 
jsem pojem času a nebyl jsem schopen ani slova, 
ani pohybu.. .  A pak tiše, vážne, odešla k protčjšímu 
stolu, malou chvíli psala čosi na ležícím tam kuse pa- 
píru mým vlastním crayonem, který jsem tam pred 
ulehnutím s ostatními včcmi položil, pŕistoupila k oknu 
a zalomivši rukama, vrhla se stŕemhlav do hradního 
pŕíkopu. — Teprve potom jsem se vzchopil, priskočil 
k oknu a vyklonil se ven. Ale nikde nebylo stopy po 
neznámé a vítr šumčl dále korunami stromú do mésíční 
noci. . .  *

„Obstál jste dobre ve své zkoušce, paneu, odpovčdčl 
mi baron Q . . na moje pŕání dobrého jitra, když jsem
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s ním zasedl k snídani. „Dékuji vám, že jste nerušil 
muj spánek, ani neuprehnul jako šest propadlých kan- 
didátú pred vámi; bude mi ctí vyhovëti vašemu pŕání.“

Teprve pozdëji dozvëdël jsem se histórii hradního 
fantómu: Pred mnohá léty choť tehdejšího pána tohoto 
zámku spáchala z neznámých príčin sebevraždu sko- 
kem z okna moji dočasné ložnice, zanechavší svému 
manželi dopis na rozloučenou. O obsahu tohoto dopisu 
není ničeho známo; ani já jsem se nie nedozvëdël, 
neboj’ papír, na némž prízrak psal a který jsem si 
pečlivé uschoval na památku této originálni zkoušky, 
jest počmárán nesrozumitelnými znaky, jako kdyby ditë 
písma neznalé snažilo se napodobiti svúj dospélý vzor.

Dr. O. E.

O PÚVODU KOSMICKÉHO ŽIVOTA.

Podie náboženské a hermetické tradice západu 
stvoŕen jest človék k obrazu Boha našeho vesmíru. 
Z této podobnosti plyne neustálá závislost lidského bytí 
na kosmických vlivech a v jejím dúsledku jest človék 
kosmickým svétoobčanem. Obrácené múžeme z toho
také souditi, že organický život a existence inteligent- 
ních bytostí na naši zemi není jen výjimkou. Človék a 
tvorové jemu podobní, pomërûm svých životních pro
stredí pŕizpúsobení žijí jisté též na nesčetných svétech 
kolem nás.

Materialistická pŕírodovéda neznala do nedávna ji- 
ného výkladu o príčinách a počátku života na naši 
zemi, než náuku o samovolném zplození (generatio 
spontanea) nejjednodušší formy organického života v 
klidných zátočinách polárních morí, jež na počátku prvo
hôr v dobé algonkinské vychladla na teplotu dosti 
nízkou, aby se živá bílkovina nesrážela. Téméŕ sen- 
sačné pusobila proto nedávná hypoťhesa Svante Arhe- 
niova o tak zv. „kosmozoích“ , nejjednodušších to jedno- 
bunéčných sporách živé hmoty, jež jsou prý pŕenášena 
meziplanetámími a mezihvézdnými prostory tlakem slu- 
nečního záŕení. Toto Arheniovo učení nazývá se „pans- 
permiíť< — všudypŕítomností zárodkú života, jež putují 
s hvézdy na hvézdu a zachytivše se na nékteré planeté 
s pŕíznivou teplotou a vhodným složením ovzduší, dá
vaj! na jejíni povrchu vzniknouti organickému životu,
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jenž se pak ovšem dále vyvíjí formou, pŕizpúsobenou* 
zvláštnostem nového prostredí. Závadou Arheniovy 
„panspermie“ ukázala se býti ani ne tak studenost 
mezihvézdných propastí, jako spíše ničivá pûsobnost 
ultrafialových paprskú sluncí, jež jest nejintensivnéjší 
ve vzduchoprázdném prostoru. Na to bylo namítáno, že 
vesmírne zárodky života mohly se dostati na naši pla
nétu (a planéty jiné) v ochranném obalu meteoritú, 
které Se zcela nevypaŕily trením o vzduch pred do- 
padem na povrch planét.

Pro hermetický svetový názor není však Arheniová 
panspermická hypothesa nezbytne nutnou. Hermetismua 
uvažoval vždy spíše o pŕenášení metafysických prvkú 
života s hvezdy na hvézdu, existujících ňikoliv na 
úrovni pouze fysické, nýbrž v nižší pláni astrální.

Darwinova vývojová theorie, tento pilíŕ materia- 
lismu 19. století utrpela dalším rozmachem pŕírodních 
ved trhliny tak povážlivé, že z jejího učení zústává 
nyní platným pouze predpoklad o povlovném vývoji, 
forem života od jednoduchých k složitejším za spolu- 
pusobení, nikoliv však jediného a výhradního, vnejšícli 
vlivú prostredí. Pŕirozený výber a boj o život, jak 
o ném učil Darwin ukázaly se býti faktory príliš téžko- 
pádnými a jednostrannými a nedostačujícími vyložiti 
na pŕ. geniálne dúvtipnou stavbu lidskéitio oka, nebo 
podivuhodnou organisaci výmeny látek v živém tele 
a funkce telesného chemismu — nemluve ani o pro- 
jevech duševná, které ovšem materialisimis Darwinových 
následovníkú neomluvitelne zanedbával.

Pokusná biologie, tato pomerné mladá véda prí
rodní odhalila žatím a experimenty hlavné na baná
nové mouše dokázala, že tvorení nových organických 
odrúd nedéje se plynulé, nýbrž bud! tak zvanou mutaeí 
(zménou), nebo saltací (skokem). Mutací (objev hlavné 
De Vriesûv a Koršinského) rozumíme náhlou zménu 
telesných znakú určitého jedince, které se mohou v 
jeho potomstvu udržeti a utvoŕiti tak ustálené druhové 
variety a pozdéji i nové druhy. Saltací (pŕeskokem —  
zde již neplatí rčení, že príroda nečiní skokú) vznikají 
zmény rozsáhlejší intensity a současné u vice jedincû 
v jednom prostredí. Salta ce jest stupňovanou mutací. 
Tudíž mutací a saltací vznikaly a vznikají nové variety 
organismú rastlinných i živočišných a z nich dalším 
vývojem nové druhy. Avšak pravá príčina téchto bio- 
logických zmén počala býti tušená tehdy, když se la-
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T>oratornë podarilo docíliti mutace vajíček hmyzích a 
žabích ozáŕením paprsky Roentgenovými. Potom, krátce 
pred. svetovou válkou pŕišel objev kosmických paprsku 
(Milikan, Hess, Kohlhôrster), o nichž múžeme vším 
právem ŕíci, že pomáhají sblížiti hermetický a materia
listický názor o púvodu života. Jsou to neviditelné 
paprsky úžasné prúbojnosti, o nichž se má za to, že 
pŕicházejí z vnitra vzdálenýeh sluncí, kde vznikaj! snad 
rozpadom atómových jader. Jejich kmitočet jde do tri- 
lionú záchvevú ve vteŕiné a délka jejich vln jest v 
souhlase s vysokou jejich frekvencí mizivé nepatrná. 
V dosud známe škále vlnových energií stojí košmi cké 
paprsky na nejvyšší stupnici. Za nimi jdou teprve paprsky 
gama, Roentgenovy, Schumanova zóna, paprsky ultra
fialové a posléze paprsky viditelné svételné škály. Ko- 
smické paprsky pronikají i nékolikametrovými vrstvami 
olova a vodou se pohlcújí teprve v hloubce kolem 
200 metrú. Na povrchu zeme jest ovšem intensita tëchto 
paprskû pomërnë seslabena vrstvou ovzduší, stoupá však 
na horách a ve vyšších atmosférických pásmech; nej- 
silnéjší jest v tak zvané stratosfére, jak zjišténo ne
dávnymi stratosférickými lety a balónovými sondami.

Jak svrchu ŕečeno, bylo docíleno mutace vajíček 
nékterých organismú ozaŕováním paprsky X. V sou- 
vislosti s tëmito úspéšnými pokusy vynorila se otázka, 
zda snad nejsou ony kosmické paprsky zdrojem mutací 
a saltací v biosfére naši zemëkoule a tím i zdrojem 
vzniku všech rostlinných a živočišných druhú a na
posledy i človéka. Jest nápadné, že v nynéjším geo- 
logickém období čtvrtohor vzniká — s výjimkou zámérné 
lidské činnosti pëstitelské — ku podivu málo nových 
odrúd a druhú organického života. Zdá se, že zavládla 
jakási stagnace v pôrodnosti naši zemë, jež jako by 
sestárla a se vysilila po pŕedcházející periodë úžasné 
plodnosti v dobé tŕetihorní, kdy príroda pŕímo chrlila 
nové druhy rostlin a živoéichú, takže v tomto geolo- 
gickém období vznikly snad všechny druhy ssavcû a 
naposled i jejich koruna — ëlovëk. Manë si vzpomínáme 
na první kapitolu bible, podie níž odpočinul Hospodin 
Stvoŕitel v den sedmý, když byl v pŕedcházejících 
šesti dnech tvúrčích, hlavné v onom dni šestém takŕka 
hýril tvúrčí činností. Doba nynéjší jest pak Boží ne- 
dëli, sedmým dnem odpočinku Tvúrcova.

A pŕece tu a tam na tvári zemë i dnes ješté vzni
ká jí samovolnë v ríši rostlinné nové variety a druhy. 
Bylo však zjišténo, Že všechny ty to nemnohé mutace
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objevují se jen u horské kvëteny, tedy ve výškách, 
kde jest púsobnost kosmického záŕení zvlášté intensivní. 
Náš botanik a kaktusáŕ Frič psal o tom loni v časo
pisu Zepopu. Myslím však, že nelze sdíleti jeho názor, 
že jihoamerické Andy, na niehž bylo zjišténo práve 
nejvíce kaktusových variet, vznikajícíeh sice v pri
bližne stejné výšce, avšak v lokalitách od sebe od- 
loučených, sahaly púvodné mnohem vyše, než dnes a 
že byly podie Friee vysoké až 15—20.000 m. Tato sku- 
tečnost by odporovala asi zákonúm isostasie naši zemé- 
koule. Spíše lze mi ti za to, že intensita záŕení kosmic
kých paprskú nebyla ve všech geologických dobách stej- 
ná z dúvodú nám neznámých. Na pŕ. v tŕetihorách 
musila býti zvlášté mohutnou podie množství rostlinnýeh 
a živočišných druhú tehdy vzniklých, a naopak v 
nynéjší dobé jest opét méné pronikavou.

Témito objevy by la by tudíž tvúrčí funkce ta jem
ného záŕení pricházejícího z neznámých dálav Vesmíru 
potvrzována. Tímto objevem približuje se však materia
listické poznání svétovému názoru hermetickému o mno- 
hosti obydlených svétú, všudypŕítomnosti života v Kos- 
mu a vzájemném púsobení jeho životních center na 
sebe.

Hermetická kosmobiologie jde však ješté dále. Ne  ̂
spokojuje se pouze fysikálním výkladem podstaty a 
púsobnosti kosmických paprskú, nýbrž považuje je za 
jakousi nosnou vlnu vlivú daleko vyšších, pŕicházejících 
z astrální ríše vzdálených hvézdných systémú a gala
ktických soustav. Onémi kosmickými paprsky jako na 
vlnách radia promlouvají k nám z nesmírných propastí 
kosmu bohové stálic a Elohimové — Synové Boží, 
véčné činní stavitelé a oživovatelé Vesmíru. V jejich 
neslyšném šepotu kabbalistických tvúrčích slov, nese
ných kosmickými paprsky vzniká pak život na plane- 
tárnícli svétech, k tomu zralých, a tak také vznikl 
kdysi i na naši zemi, jak učí mythy náboženské a 
iniciační.

Intensita kosmického záŕení nebyla, jak ŕečeno, vždy 
stejná. Kdož ví, zda jednou nedospéje naše sluneční 
soustava na takové místo Vesmíru, na némž intensita 
kosmických paprskú bude tak mohutná, že veškerý ži
vot na tvári zeme bude jí rozrušen a zahuben? Zajisté 
oni Demiurgové, kteŕí v kosmickém záŕení promlouvají 
slova života, mohou z vúle Nejvyššího promluviti, až 
nadejde čas, i slova smrti. . .  A to by pak byl jeden
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z koncû svëta, o jakém dosud nebylo uvažováno. Pod 
zoniým úhlem nekonečného prostoru a času zbývá však 
ùtëcha, že život Vesmíru, jako celku je vččný a že 
vedie svetových hrbitovû rozkvetou mezi slunci a hvé- 
zdami vždy nové zahrady nepŕedstavitelné rozmanitého 
a nádherného života!

INVOKACE THOVTA.
Ó Svétlo poznání, zázračné Knihy pane,
Ty chrám jsi preklenul od Boha k človéku, 
a v touhy svítání i v slzu která kane, 
zázraky vesmíru, jsi ztajil od vëkû...

Ó Thovte veliký a trikrát mocný králi, 
nadutou luzy vášní stokráte zrazený, 
čím vice do temnôt se Tvoje Slovo halí, 
tím vice z noci s vití Tvá hvëzda na zemi.

Pro znaky svého alefu, jež vyryľs v templú čela, 
svých skribu posvátných nám moudrosti dej záŕi, 
svët posveť poznáním, že nekonečnosť celá 
jest v našem srdci ukrytá — a Tvou jest Thovte tvárí!

— AL. —

Ladislav Klíma:

COGITATA.*)
*) Podarilo se nám zishati z pozústalosti jednotia 

z nejpúvodnéjších Českých filosofu nové doby, zomre
lého Ladislava Klímy nékolík archu jeho dosud neuve
rejnených soukromých literárních zápiskú. Vzhledem k 
tomu, že Klímova filosofie preš jeho naturalistickou ori
ginalitu podaní, dotýká se metafysickýéh problémú 
mnóhdy vice a bezprostredné j i, než mnohá\ z dél herme
tické filosofii primo vénovanýéh a jako taková titulo
vanýcht domníváme se, že se zavdéčíme svým čtenáŕum, 
publikovaním nékolika ukázek Klímovýéh poznámek} takr 
jak si je autor psal ve formé deníku; jsou, obrazné ŕe- 
čenO) malým okénkem do dílny tÓhoto prukopníka no
vého a bezesporné originálního sméru a dávají mnohá 
námétu k pŕemýšlení.
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19. /X. Brojení proti náboženství a cirkvi jest jen 
ulienietvim. Nekdo — jako já, prodëlà si je už jako 
kluk; vétšina v dospelých léteeh. Čech prodélává si je 
právé teď. Následok bude tím vétší plesknutí sebou do 
náboženství. To mël by pápež vëdët a nebojovat proti 
temnu; či snad je tak moudrý, že bojem vëc tu pod
poruje?

Není tak snadno zbabélejšího slova, než klerikali- 
smus. Mut, der angreift. Jak se útočí proti vëcem psy
chickým? Poznáním jejich absurdnosti, hlouposti; vše 
je  absurdní a hloupé. Jinak: poznej to, co të tisni — 
únava, mdloba, slabosť, zbabëlost — a na základé toho 
nájdi si prostŕedky, jak proti tomu bojovať. Dobre 
vidé t, rýchle jednať; v tom je celá sila.

20. /X. Všechny dosavadní pojmy ztrácí svúj smvsl; 
smvsl mé filosofie. To znamená pro Mne: Úplné se 
emancipovať od Ty — jemuž se ŕíká lidstvo — které 
ve mne stále straší. A provésti tuto emancipaei v praxi 
do krajnosti: nie vétšího kdy nebylo! Mystika je jen 
potencovaný realismus — jest jen vrchol realismu.

21. /X. Mezi vulí a duší je jednou pro vždy anta- 
gonismus. Kdo vëri v harmónii — teď možnou — mezí 
obojím, ten nemá ani jednoho ani druhého príliš mnoho. 
Co je dosud v lidstvu Vúle? V nej lepším pŕípadé 
umët vstát z postele, když si to vskutku poručím. 
Ale intelekt ze zájmu sebezachování káže velmi často, 
aby se to neprikazovalo... Kde jde o komplikovanéjší 
duševní stavy — o jejich ŕízení — hlavné o chorobné
— Vúle žatím selhává. Nesmi to ovšem tak zústat.

11./1. Je slušno psát jen o metafysice. Vše jiné
— hlavné psychologické — je au fond, praktickou níz- 
kostí — quasi druhem kleparství. Celý človek je meta- 
íysikou proti zvíŕatúm; jako jednotlivé druhy tëchto 
proti jiným. Jest jen subjektívni nazírání všude. Moje 
metafysika zas jen realitou proti umbrismu. A  ten zas. 
Ale korrela relativity je absolutnë má. S realitivního 
hlediska je vše buď stínem nébo neŕádem; nekonečné 
srážení se éterových paprskú nebo vln atd.. . .  Absolútni 
absurdita! Éter — psyché — illuse. Vúle jest jen flage- 
lanství : jen mávání bičem — ale to zastihuje jen mimo 
já, kde nie není! Človék buď spí, nebo se mrská. Buď 
fádnj7 habitus sebemrskání (vúle) — nebo spánek.
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18./TV. Co je substanei „substance“ , cogitantis? 
Symbol, tušení, „nie“ —. Co je substanei pojmu sub
stance? Proč užil Spinoza termínu substantia cogitans? 
Animální, véŕící, otrocká krudita, povrchní, nedomýšle- 
jicí. A protože i On podléhal, jako všichni. Bude jed
nou nutno ŕádné prehodnocení psychologie. To nej- 
vëtsi inklinuje ke ztotožňování sebe s nejnižším. Tak 
génius s idiotem, tak Búh s odpadkem. Snad zde jest 
vysvëtleni genese t o h o  t o sveta. U nejvyššího ducha 
jsou i nejvyšší myšlenky zmënëny ve stíny; stariou se 
značkami, jeho myslení semioptikou.

KNIHY A ČASOPISY.

C. Kerneiz: Le Yoga de ľ  Occident, Ed. Adyar 
Paris, (15 fr.), methodické dilo o jogické praxi, pokra- 
cování hatha-jogy. Návody, snad vhodné pro Orientálce. 
nikoliv však pro Evropana, presto, že posismus jest 
značné zjednodušen. Bylo by snad užitečnéjší, kdyby 
autor svoji vzácnou energii vënoval publikaci nékterého 
systému z naši kultury, aby nerozmnožoval rady tëch 
bëlochû, kteŕí po praktikování indických receptû na 
zázraky obyôejnë se zklamané odvrací od okultismu 
a vysedávají v čekámách nervových specialistù.

—A L -

Marc Haven: Le Tarot (35 fr.) Posmrtné vydání 
pozoruhodného díla francouzského hermetika. Havenûv 
Tarot jest dokumentárním dilem par exelence, jak co 
do originality nàmëtû, tak i dokumentace.

- A L —

Československá revue psychická, drive Špiritistická 
revue, Radvanioe, Mor. Ostrava. Vychází v r. 1938 v 
devatenáctém ročníku se zménčným názvem a progra
me m rozšíreným i na jiné obory hermetismu, což lze 
jen vítati. Obsah dosud vyšlých 6 čísel nového ročníku 
jest velmi slibné ùrovnë. Z osvedčených již autorû jme- 
nujeme hlavné pp. Rôsnera, Dr. B. Pflegra, Dr. B. 
Olivera a Fr. Pecku, jehož 60. narozeniny byly v 
čí s. 5 po zásluze oslávený. Dobré jsou marginálni zprávy
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z celého svëta a zahraničních spiritualistických časo
pisu a hnutí, a pestrý výber obrazových reprodukcí 
domácich i exotických.

—ir.
Medium, Praha, mésíčník, venovaný praktickým ná

ukám psychickým. Dosud vyšlo číslo 1—3 ročníku IV. 
se zmeneným vydavatelstvím. časopis zachovává dosa- 
vadní obsahovou tendenci, t. j. uverejňuje vetšinou pre
klady esotemích pojednání hlavne anglických a nemec
kých odborných periodík téhož druhu, žel ponekud nízké 
a príliš na lacinou sensačnost vypočtené úrovne.

—ir.
Mésíčník Logos, revue pro esoterní chápání života 

a kultury — pustil se do nového, již pátého ročníku, 
tentokráte s chvályhodnou pravidelností co do vychá- 
zení. Dosud vyšla 4 čísla s opravdu bohatým obsahem. 
Setkáváme se v nich se starými pracovníky, jako s 
Dr. Kefrem, V. Holým, RNDr. F. Prantlem, který pod 
pseudonymem Lôgell se ukázal jako zkušený a pre
svedčený okultista a magik, také však s novéjšími, 
jako s F. Kabelákem, jehož štúdie o mágii zvédné 
vzbudila mezi čtenáŕi zasloužený zájem. Cenné jako vždy 
jsou též vybrané preklady a aktuality. Škoda, že hned 
v 1. čísle pri prvé aktualite ,,Hŕíčky letopočtú“ i „Lo- 
gosťť tentokráte naletel tak mnohými časopisy již prošlé 
početní hŕíčce, jejíž naivní šalebnost prohlédne každý 
školák. Rovnéž dobré jsou štúdie v Hermetickém semi
nári a drobnosti v Hermetickém archívu. Postrádáme 
jen referáty o výsledcích sensačních prací hermetického 
ústavu Universalie, jež v mimilém ročníku Logosu čí
tali všichni čtenáŕi s nevšedním zájmem a zvedavostí.

Psyché, revue vénovaná mystice, okultismu a meta- 
psychice. Dosud vyšla 4 čísla ročníku XV. s obsahem 
obvyklého mystického prúméru, z néhož stojí za zmĺn- 
ku pouze preklady článku cizích autorú (Vivekanandy, 
David Neelové) a hlavne mystického klasika Mistra 
Eckeharta. —ir.

INFORMACE.
HOREV-KLUB, PRAHA.
Theoretické kursy poradají se pro členy i hosty 

každé úterý v 19.30 hod . v kavárné Louvre, Praha II., 
Národní tŕída. Pŕednáší se: Kabala, spagyrie, alchýmie, 
astrologie a tarot.
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Laboratórni práce, vyhražené pouze členúm Horev- 
klubu konají se každý pátek v laboratoŕíeh společnosti. 
Obory: spagyrie, alchýmie, talismanologie, praktické po
kusy s aurou a ódem.

Spagyrická laborator vybavená v poslední dobé dalšími po- 
mûckami a prístroji: 2 cirkulační skŕíné, destilační zafízení, lis, 
10 krivuli, 4 tuhové - kelímky, 2 plynové variče, Papinúv hrnee, 
4 kalibrované nádoby, krystalisační tmísy, pec k tavení kovú, cirku
lační pec a jiné drobné náradí. Zpraoováno bylo od 28. I. do 10. V. 
t. r. 75 kg rostlinného materiálu, z toho 2 kg pryskyŕic; nové 
pokusy podie dosud nepraktikovaných method konají se právé s 
rostlinným pelem, jehož užito pro jeho vysokou cenu pouze 4 kg.

Laborator pro pokusy v metafysice vybavená novými prístroji 
j  ako: odometr, psychický kondensátor, kondensační zrcadlo o prú- 
méru 570 mm a elektrofor; zŕizují se špeciálni prístroje k dyna- 
misaci obrazcú cestou elektrickou.

Knihovna obohacena o 36 svazkú rukopisných, z nichž 7 ka- 
talogisovaných čísel predstavuje rituály esoterních spoločností a 23 
knih hermetických a íilosofických. Ze starých spisú hlavné: 
Kircher, Prodromus coptus sivé Aegyptiacus (1636), Boerhaave: 
Elementa Chemiae (Basilej, 1745) a Hermetis Aegyptiorum et 
Chemicorum Sapientia (Hafniae 1674).

Rùznè zprávp.
Na doporučení rádového Leg. pro Již. Ameriku tvorí 

se nová Martinistická L. v Oruro (Bolivie). — Leg. stŕ. 
Am. Br. Rodriguez Moreira podal nové návrhy na L. 
v Nicaragua. Stejnë i v Costa-Rica na námet br. Ja- 
coba Jaena. — Ängl. Hexagramisté zažádali v bŕeznu 
t. r. o pri je tí do svazku OTU.

LISTÁRNA REDAKCE.
P. R. L. Písek. Dékujeme za Vaši ochotu a zájem, prozatím 

však o vétším pŕírustku nových členú nemúžeme uvažovati vzhle- 
dem k návalu laboratórni práce; kromé toho chceme si zachovati 
výsadu pŕísného výbéru pŕistupujících členú.

P. Dr. K. H. Plzeň. Materiál nám lask. zašlete, posoudíme 
jeho pravost podie našich originálú.

P. S. V. Hradec Králové. Poruš, princíp primárne síra, sekun- 
dárné súl. Tŕezalkový olej : Rozdrcená rostlina se zaleje oliv. 
olejem, herm. uzavŕe do skl. láhve a vystaví na 30 dnú sluneč. 
paprskúm. Zrcadlové sbérače velmi urýchli proces. Lahví nesmi se 
pohybovat, vždy na noc prikry j te dŕev. poklopem, aby byla chránéna 
pred mésíčním svétlem, neboť se jedná o vyzískání sírové pod
staty drogy.

P. A. R. Místek. Múžeme vyŕíditi osobné koncern srpna pŕímo 
v Paríži. Pŕíspévek jest asi 600.— fr. ročné, žádá se doporučení 
alespoň dvou členú.
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díovev 2
revue pro srovnavací siudium tradiční filosofie a náboáenstoí

Revue Horev vychází 15. každého mesíce. Roční predplatné Kč 70.— 
s prílohou (Tarot), Kč 18.— bez prílohy. Príloha bez časopisu jest ne- 
prodejná. Vydává Horev-Klub, zodpovedný redaktor Dr. O. Eliáš. Re- 
dakce a administraoe: Praha XV., Hodkovičky 26. Účet Pôšt. spoŕitelny 
č. 500.009. Tiskne: M. Bureš, Praha XIV., Otakarova 276. Podací úŕ. č. 71.

TIBETSKÉ HARAKIRI.

Páter Huc, který cestoval v léteeh 1844—1846 Ti- 
betem napsal ve svých vzpomínkách radu pozoruhod
ných líčení z nichž jedno, které dále otiskujeme, zdá 
se býti zcela podobným kuriosním poznatkúm nekolika 
málo eestovatelû současné doby, kterým se podarilo 
proniknouti do této zeme opŕedené kouzlem podivu
hodných záhad, modernímu evropanu težko pochopitel- 
ných:

......... Jeden lama mel si otevŕíti bŕicho, vyjmouti
z nej své vnitŕnosti, položiti je pred sebe a pak pŕi- 
vésti se opet do púvodního, neporušeného stavu. Toto 
podívání, treba že nevkusné, ne-li hnusné, jest presto 
velmi obvyklé v lamaseriích Tartarie. Bokte, který 
má „projeviti svou moc“ , jak ŕíkají Mongolové, pri
pravuje se na tento hrúzný akt dlouhodobým p os tern 
a modlitbou. Béhem této doby, má se vyhnouti každému 
obcování s lidmi a uložiti si nejpŕísnéjší mlčení. Když 
určený den pŕišel, veliké množství poutníkú shromáždí 
se v prostorném dvore lamaserie a mohutný oltár 
jest vystavén proti dveŕím chrámovým. Konečné Bokte 
se objeví. Kráčí vážné stŕedem aklamujícího davu, 
usedne na oltár a vyjme ze svého opasku dlouhý 
núž, který položí na svá kolena. U jeho nohou rada 
lamú, seŕazených v kruhu, počíná hrûzné invokace



tohoto odporného obradu. Postupné s recitacemi mo- 
dliteb Bokte počíná se tŕásti ve všech svých údech 
a vstupuje pozvolna do frenetických konvulsí. Brzy 
lámove vycházejí z míry; jejich hlasy se animují, je- 
jich písné pronikají nesouvislé recitace modliteb, jež 
konečné nahražují škreky a mumláním. Tehdy Bokte 
odhodí brutálné šál, do néhož byl zahalen, rozepne svúj 
opasek a uchopiv posvätný núž, otevŕe si bŕicho po 
celé jeho délce. Mezitím, co kre v crčí na všechny strany, 
dav padá na tvár pred tímto strašlivým divadlem a 
askéta jest dotazován na véci skryté a na budoucnost. 
Jeho odpovedi jsou pokládány za véštby.

Když náboženská zvédavost poutníkú jest uspoko
jená, lamové započnou v klidu a vážnosti pŕedŕíkávati 
své modlitby. Bokte nabere pravou rukou krev ze své 
rány, pozd^dhne ji k ústúm, trikrát na ni vdechne 
a vyhodí ji do vzduchu, vyraziv pri tom mohutný škrek. 
Pak rýchle vsune svoje vnitŕnosti zpét, pŕejede hbité 
rukou ránu na svém bŕiše a vše vráti se do svého 
púvodního stavu, aniž by zbyla sebe menší známka po 
této ďábelské operaci, kromé krajní zemdlenosti a 
skleslosti.“

Jedná-li se v tomto podivuhodném líčení, o jehož 
autentičnosti nemáme žádného dúvodu pochybovati, o 
davovou sugesci či nikoliv, ponecháváme rozhodnutí čte- 
náre; v každém pŕípadé i možnost této sugesce jest 
dostatečné pozoruhodná.

Dr. O. E 1 i á š :

HEBREJŠTINA JAKO ŔEČ KABBALISTICKÁ.
(Kapitola z posvätné filológie)

Základní prvky rečí semitských jsou souhlásky. 
Také všechny 22 hlásky hebrejské abecedy jsou sou- 
hláskami, i když nékteré z nich se jimi na první 
pohled nezdájí (hrdelnice álef a ajin).

Zvláštností hebrejštiny, kterou s ní sdílejí, tŕebas 
v nestejné mire i ostatní reči semitské, hlavné stará 
asyrština, jest fakt, že její slova jsou stavéna podie

14



určitého rádu: jsou totiž s nepatrnými jen výjimkami 
vesmévs tŕíhlásková a vznikla takto trojčlennou per- 
mutací 22 hlásek abecedy. Tato permutace dává okrouhle 
10.000 možných slovných sestav, z nichž však hebrej- 
ština vyčerpává ve skutečnosti jen nčco près polovinu. 
Tato matematická konstrukce, která svádí takŕka k 
úsudku, že hebrejština jest od pôčátku reči umële vy
tvorenou, byla nápadná již talmudickým gramatikúm. 
Také slavný kabbalistický spis Sefer Jecírá všímá si 
této zvláštnosti a vyvozuje z ní svérázné filosofické 
a metafysické dedukce.

Pokúsme se v nich jíti dále: Prevahou souhlásek 
jeví se tu býti hebrejština rečí vyslovené mužskou na 
rozdíl od jiných, hlavné slovanských rečí, jimž jejich 
nápadná a téméŕ pŕevažující vokalisace dává ráz spíše 
ženský (samohlásky jsúu nosiči hudebního, citového 
prvku jazyka).

Ve stavbé hebrejské reči vyniká dále prvek časový 
jako výraz jednak spojování (kombinace) hlásekvurči- 
tém poŕádku ve slova, jednak ustáleného číselného hod- 
nooení jednotlivých hlásek samých. Slova jsou zde tudíž 
nej en vyjádŕením pojmú, nýbrž i skupinami určitých 
číselných hodnot, jež múžeme chápati také jako náznak 
určitých časové posloupných vztahú. Tento zvláštni ráz 
hebrejštiny odpovídá vynikajícímu historickému smyslu 
národu semitských všeobecné a Hebreú zvlášté. Žádný 
ze starovékých národú nevénoval tolik péče zazname- 
návání svých déjin, jako Babyloňané a ješté vice Židé. 
Tato životnost tradice a kult minulosti pomáhají do
dnes spíše než činitel rasový a náboženský udržeti vé- 
domí národní pospolitosti a kmeňové pŕináležitosti mezi 
Židy, rozptýlenými již skoro dva tisíce let po celém 
svété. Ve védách hermetických se tento matematický 
a historick57 smysl projevuje mezi všemi semitskými 
národy u Židú formou nejčistší: metafysickým systé- 
mem Kabbaly, založeným na Čísle a Čase. U Arabú 
opét (částečné jako dédicú hlavné babylonské vzdéla- 
nosti) došel v oblasti hermetismu tento matematický 
historicismus a logismus vyjádŕení spíše v discipli- 
nách pŕírodné-okultních, jako v astrológii, založené na 
vztazích a preménách matematických a časových a 
v alchýmii, založené na preménách hmotných.
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V hebrejské gramatice uplatňuje se časový faktor 
v rozvinutí a složitosti slovesné stránky reči, vúči 
níž zcela ustupuje gramatické hodnoeení podstatných a 
prídavných jmen — pravý opak rečí árijských, najme 
sanfkrtu  ̂ jazykú slovanských. Hlavním úkolem he- 
brejštiny jest vyjadŕovati dej a časovou posloupnost. 
Jiné — nesemitské jazyky vyzdvihuj! naproti tomu 
podmet a predmet dení, tudíž-prvek spíše prostorový, 
žatím co čas jest v nich pouhou funkcí osob a včcí 
(podmčtú a predmetû) jakožto nositelu a činitelú urči
tého déni. V duchu hebrejštiny jest však v čase roz- 
prostŕené dení faktorem pŕevažujícím, a osoby a vëci 
jsou zde hodnoceny jen jako dočasné projekee tohoto 
suverenního dení do daného prostoru.

Podmety a pŕedméty v ŕečích semitských, hlavne 
árijských, konfrontovaný s časem, chápou jej jako ne- 
žádoucí zmenu ve včtšine prípadu, neboť i neutrálni 
čas znamená stárnutí, pŕibližování se nevyhnutelného 
konce všech vecí, z čehož se pak rodí predstava bo
lestné nutnosti a nepŕátelského Osudu ( ananké, moira). 
U Židú neexistuje naproti tomu predstava osudovosti 
(jen domnele Šalamounúv „Kazatela jest v tom smeru 
pončkud pesimistický) a v hebrejštine schází dokonce 
pro pojem osudu a nutnosti adekvátni výraz.

Ze zdúrazňování časového činitele v reči hebrejské, 
jehož výrazem jest posloupnost, meŕitelná a vyjadŕi- 
telná číslem, plyne pak zcela pŕirozenč i číselné hod- 
nocení hlásek a písmen hebr. abecedy — a po stránce 
formálni i úplný nedostatek cifer jako vlastních znakú 
pŕísl. hodnot. Hlásky hebr. abecedy jsou tudíž zároveň 
i čísly a odpovídající jim písmena ciframi. V tomto 
úzkém spojení hlásek a písmen s čísly a číslicemi 
spočívá hlavní rozdíl mezi abecedou hebrejskou a abe
cedami jiných jazykú v jejichž duchu jsou čísla vecné 
hodnoty, figurující v slovosledu buď jako podmét nebo 
predmet a vyžadující proto i zvláštni značky v písmu 
(hieroglyf, cifru).

Jestliže jsme pozorne sledovali tyto úvahy, po
chopíme nyní samozŕejmost a logickou nenásilnost 
onech kabbalistických method, jež operují hláskami a 
písmenkami hebr. abecedy jako s číselnými hodnotami, 
vyjadŕujícími hlavne posloupnost a pohyb v čase, jenž
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jest proto vúdeím motivem ať již Kabbaly theoretieké 
(tajemství Stvorení a Vozu), nebo Kabbaly praktické, 
uskutečôující projekci magických sil podie dráhy času, 
jako čtvrtého rozmëru vesmírného Kontinua. Pŕemény 
a obmeny písmen nebo hlásek, jakožto veličín nikoliv 
jen pomyslných, nýbrž zcela reálnych, nazývané v Kab
bale „Zerúfe othíjet“ nebo stručné Zerufín, nejsou tudíž 
jen hŕíčkou, nýbrž i skutočnou mágií, pokud splňují 
predpoklady magické činnosti, t. j. zásah dynamisované 
vúle, operující zámerné témito záménami podie prísluš
ných kabbalistických zákonú.

Ladislav K lím a :

COGITAT A.*)
19./4.
Slova jsoiu neocenitelna, protože pri zvuku jejich 

vystupují bezdéky — V pozdéjším véku téméŕ vždy 
neuvédoméné, ryzí, jaré myšlenky détství, se slovy ne
rozlučné srostlé. Slova otevírají tajemnoú ríši prvých 
5 le t ... Uméj. spojovať se slovy to, co vskutku v 
hloubi pri nich spojuješ, uméj si to uvédomit, a jsi 
velký filosof. Malý krúček delí každého od jeho nej- 
vlastnéjšího, od jeho cíle, a on ho neudélá; chodi 
jako blázen stále kolem jednoho bodu, všeho kolem 
ného se stokrát dotkne, jen jeho ne; — ludibriosita, 
Bohové. . .  (Bohové jsou stejné fikcí jako lidé, proč by 
neméli být fikcí menší než bohové?) Po smrti se každý 
praští do hlavy; jaký to byl tak dlouho idiot! Ale za 
chvíli po té praští se do ní po druhé; jaký jsem to byl 
teď idiot, když jsem to ŕekl — sub. spec. aet. vidéné 
— jak dobré to bylo; ale pak praští se po tretí, po 
čtvrté — a celý véčný život není nie jiného než tako- 
véto ŕíkání si: jaký jsem to byl osel!

Klepaŕení je altruismus nejnižších lidí; a snad 
i vysokých.

Všichni inteligenti se staví jakoby všem učenostem 
jiných rozuméli, néktefí — nejvétší hlupci myslí si, 
že jim rozuméjí; a ti, kteŕí by jim vskutku rozuméli, 
byli by hlupáky nejvétšími, — bohu díky takoví savants 
neexistují jejichž savoir spočívalo by jen ve védéní 
toho, co jiní myslí — každý myslí aspoň trochu pro
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sebe — a pokud myslí clovëk pro sebe, potud platí za 
ignoranta. Opovržení, nízké slovo! Žádné opovržení, pio- 
tože čiší z nëho nenávist. Verachtung podobné — a 
mimo to pûvodnë slabé; tatáž mépris, — a k  tomu
negatívni....... ? . . .  ? .. De$pektus — výborné. . .  Cen-
temper — ale nevím, co to vlastné znamená-------

21./4.
Žena je doprošování se, aby se mohla obëtovat. 

Všechno v tomto svëtë je obétováním se; (snad i moje 
Deoessenee?) Vše heroismus vše altruismus. Každý 
egoismus, jen maskovaný altruismus. Egoismus ici bas 
je jen snaha uplatniti se pro dobro všeho. Clovëk ne- 
pŕišel na svët aby užíval, ale aby vykonal úlohu, kterou 
Prozŕetelnost naň vložila. Ale tento Altruismus je zas 
jen forma Egoismu, Nadegoismu, Božskosti — Deoes- 
senoe.

(Pokračování.

„LILITH“, černý mësic.

V časopise „Astrologie“ 1930 č. 4/5 popisuje A. 
Jeník déjiny dvacetitŕí pozorování záhadného tëlesa o- 
bihajícího okolo zemë za Lunou. Tento druhý trabant 
zemský pohybuje se rýchlostí asi 3 stupnë obi., za 
den. Nejlépe byl pozorován 4. února 1898 kdy byl 
vidén v 8.15 h. ráno ve Wiesbadenu a tentýž den 
v 13.30 v Greifswaldu; zde dokonce dvanácti osobami.

Ačkoli současná astronomie oficiâlnë tohoto pout- 
níka nezná, prece múžeme najíti v annálech astronóm, 
zmĺnku o nëm již v r. 1618 od astronóma Riccioliho, 
který tento „mésíček“ vidël 2. listop. 1618. Pozdëji 
mnoho jiných študovalo a pozorovalo malého satelita 
a byl mezi nimi i slavný Cassini. Némecký astronóm 
Walthemath popsal „Lilith“ r. 1898 a uverejnil nëko- 
lik astronóm, dut: prûmër 700 km, hustota 1/12 hu
stoty zemë, vzdálenost od zemë 161 zemských polo- 
mërû, (tedy mezi Lunou a Venuší) a obëh 177 dní. 
Denní obëh asi 3 stupnë obi. Lze jej spatŕiti pouze pri 
prechodu preš sluneční kotouč a tím také vysvëtluje se 
tak malý počet pozorování od r. 1618. Ovšem tëchto 
23 pozorování není nikterak málo, uvážíme-li jak ŕídké 
jsou príležitosti k jeho pozorování.

Název „Lilith“ byl mu dán astrology a odpovídá 
ve svém astrologickém púsobení vlastnostem jež se
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váži na pojem „Lilith“ . Výklad jeho púsobení se stále 
prohlubuje a rúzné astrologické školy počítají s jeho 
vlivem.

Co jest „Lilith“ astrologický? Je-li Luna jakýmsi 
kondensátorem slunečního svëtla a púsobí tedy jako 
sluneční reflektor, má „Lilith“ úlohu podobnou, avšak 
nutno si pŕedstaviti tento mësic jako soustredëni zemní 
energie potencované sluncem. Tento satelit nestačí od
razí t i tolik energie sluneční kolík má v sobë energie 
zemské a proto jeho púsobení musí býti zlé.

A opravdu dle astrológ, zkušeností zkoncentrova- 
ných hlavné v práci astrologa-astronoma Marcela Gama 
púsobí „Lilith“ jako Saturn a Mars ve velmi špatných 
aspekte ch.

Nejhorší psychické perverse všeho druhu; sadismus, 
masochismus, beštialita a p. nutno pŕičxsti tomuto sou- 
putníku, zvlášté je-li v horoskopu radikálním v t. zv. 
erotických zonách. Ovšem astrologická pozorování „Li- 
lithťC jsou nejnovéjšího data a vyžadují ješté dlouholeté 
štatistiky a potvrzení zkušeností. Jméno „Lilithíť jest 
známo jako jméno „první“ ženy Adama pred stvorením 
Evy. Esoterní učení odhaluje púvod „Lilithťť jako krí
žence bytostí „Boho-človéka“ (pratypu to bytosti lid- 
ského rodu) a pratypu „Quinalníhoa (zvíŕecího rodu). 
Odtud tedy odvození astrologické. „Lilith“ jest nám 
astrologický planétou erotiky perversní, opak erotiky 
Venušiny a Lunárni. Regulus.

KNIHY A ČASOPISY.

Alice Joly: Un Mystique Lyonnais et les secrets 
de la Franc-Maconnerie, ed. Protat Frères, Mâcon (15 
fr.). Historická práce o J. B. Willermozovi, doložená 
pozoruhodným dokumentárním materiálem.

Déodat Roché: Le Catharisme. Impr. Gabelle, Car- 
cassone (4 fr. 35).

Th. Terestchenko: Principes astrologiques de la 
Medecine Hermétique. Ed. Chacornac, Paris.

P. Saintyves: U Astrologie populaire et V influence 
de la Lune. Libr. Nourry-Thiébaud, Paris, rue des Écoles 
(60 fr.).
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Pantakl „židovského rabína“  Elifáše Léviho otisknul 
v dubnu t. r. s napínavé tendenčním doprovodem jeden 
z pražských deníkú. Psali-li bychom o poustevníku 
Casanovovi, jenž po celý život oddával se v hlubokém 
lese zbožnému rozjímání, živé se koŕínky, nebo o Marco 
Poloví jako o cisári čínském, zklidili bychom zajisté 
zaslouženou výtku z nevédomosti; o hermetismu a 
jeho pŕedstavitelech však, jak se zdá, múže se tak psát, 
aniž by čtenáŕi pozorovali, že polykají dŕevénou pilulku 
nastávající okurkové saisony.

INFORMACE.
HOREV-KLUB, PRAHA.
Theoretické karsy budou poŕádány pro členy i ho- 

sty každé úterý v 19.30 hod. v kavárné Louvre, Pra
ha IL, Národní tŕída iaž do 15. července t. r., od 15. 
července do 15. záŕí, po dobu prázdnin každé úterý od 
19.30 hod. debatní večery a prednášky tamtéž.

Laboratórni práce pro členy konají se dále nepre
tržité každý pátek v soukromých laboratoŕích společ- 
nostL

Program laboratorních prací pro červeň až srpen.
1.) Príprava rostlinnýcli výtažkú podie systému Léféburova. 

2.) Demoustraoe základní ch palingenetických fenomenú. 3.) Prí
prava jupit. kondensátorú. 4.) Odometrická registrace živlových 
pomérú v drogách. 5.) Pokusy s Killnerovou clonkou a íioto- 
graí’ování aurického záŕení.

Ruzné zprávy.
Nejv. rada Márt. v Paríži vydala pravidelnou chartu 

pánu P. Lasenicovi s platností od mésíce ledna t. r. 
L. M. Papus v Paríži vytvorila zvláštni kruh k prak
tické aplikaci filosofie L. C. Martina.

LISTÁRNA REDAKCE.
p. K. R. Čáslav. Sádrový negatív nutno pred vlitím roztopeného 

kovu silné zahŕáti, aby se neroztrhnul a kov se predčasné ne- 
zchladil. Vzduchové bubliny vznikly pravdépodobné proto, že jste 
nevyhloubil do negatívu otvor pro únik plynú.

p. L. T. Nová Paka. Kiveta plnéná chinolinem ; dicyan v tomto 
pŕípadé se nehodí; vrstva tekutiny asi 5 mm, velmi slabá skla. 
Osvétlení delší, nejlépe magnesiovou páskou, citlivé, normálni des- 
ky. Fotografovati pred černým, nelesklým pozadím!

p. V. K, Príbor. Ztotožňovací cviky jsou pouze pomocnou prací 
tam, kde subjekt jest zvyklý soustreďovati se na venek.
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dtovev 3
revue pro srovnávací studium tradiční filosofie a náboäenství

Revue Horev vychází 15. každého mesíce. Roční predplatné Kč 70.— 
s prílohou (Tarot), Kč 18.— bez prílohy. Príloha bez časopisu jest ne- 
prodejná. Vydává Horev-Klub, zodpovedný redaktor Dr. O. Eliáš. Re- 
dakœ a administraoe: Praha XV., Hodkôvičky 26. Účet Pôšt. spoŕitelny 
č. 500.009. Tiskne: M. Bureš, Praha XIV., Oťakarova 276. Podací úf*. č. 71.

MARTINISMUS.

Z mnohá dobrých ideí systému a rádu., které 
vyšly z rosekruciánského iluminismu 17. a 18. stôl. 
byl vedie R.-f-C. snad ne j vice Martinismus reprodu- 
kován, plagován, ba dokonce i pŕedstírán. To jest ale 
pŕirozený dúsledek jeho hluboké esoterní hodnoty a 
krajní reservovanosti vúči svëtu profánnímu a akade- 
mičtí mystifikátoŕi tohoto bratrstva, z nichž veliký 
počet žil nebo žije ješté dnes i v našich zemích, 
stávají se tak bezprostŕedními mluvčími snáh tech sou- 
dobých duchovedných kruhú, které nedorostly dosud 
ani morálné ani intelektuálne ku branám Chrámu, jej ž 
pŕedstírají ať už z touhy imponovati davu či z jiných 
novodobý7 snobismus zakládajících motivú.

Martinismem rozumíme souhm filosofie aplikačních 
metód a rádovou organisaci tradičního systému re- 
integračního, který byl shrnut v samostatný celek Don 
Martinezem de Pasqaully a pozdéji upraven „Neznámým 
filosofem“ Louis Claude de Saint-Martinem a jeho 
nástupci. V zásadé podie užitých metód múžeme dčliti 
Martinismus jako takový na dva základní proudy: první 
ritus vyvolených knéží nebo Cohenù jest onen, který 
byl sestaven a pŕedán Pasquallym a druhý upravený 
Saint-Martinem. Martinezuv skládal se z devíti stupňu 
po tŕech tŕídách: I. Učedník, Tovary š, Mistr, Velmistr 
(Grand Elu). — II. Učedník Cohen, Tovaryš Cohen,



Mistr Cohen, Velký Architekt, Rytíŕ Comandér (Che
valier Grand Commandeur nebo Grand Elu de Zoro- 
babel). — III. tretí tŕída byla pak vyhražena elenûm 
„Réaux-Croix“ pokládaných za určitý stupeň Ruže a 
Kríže. |

Podie učení Martinezova každá z lidských bytostí 
obsahuje určitou božskou část nebo božskou jiskru, 
která drime ve hmote a jíž jest nutno probuditi k 
životu. Toto múže se státí až tak, že lze ji témčŕ zcela 
vybaviti z její telesné schránky. V tomto stavu člo
vek dosahuje moci vstoupiti ve spojení s bytostmi 
neviditelných sfér a dojíti takto nejenom k vlast- 
nímu osvícení, ale pŕivésti k nemu i všechny žáky 
dobré vûle. Tato proména človeka značila jeho rege- 
neraci a pozvolnou reintegraci do jeho prvotního sta
vu, v nemž jest obsažena každá individualita a celá 
společnost i civilisa ce lidská. Aby se vyhnul omylum 
tolikráte již jinde opakovaným, predával Martineza 
Svétlo velmi pozvolna, neboť prílišná záŕe náhle se- 
slaná oslepuje, místo aby osvétlovala. Tak zdúvodneny 
byly stupne, v nichž adepti byli zasvécováni nejen ve 
speciálních pracích, ale i povinným studiem prírod
ní ch tajemství a zákonú. Ta jemné práce Martinezo- 
vých Cohenû, opŕedeny jsou ješté dnes radou legend 
profánního svéta. Sám Saint-Martin s netajeným de sem 
psal o magických a jiných operacích mnohdy krajne 
odvážných, jimiž Martinez doprovázel svoje učení, jehož 
výsledky pŕekročily však všechno oôekávání, takže sám 
Velký Orient musel uznati, že ze všech známých ritú 
mystických nejvétší úspech jak v práci, tak i ve vý- 
sledcích meli žáci tohoto Mistra. Mnoho Martínezových 
žáku zapsalo se do kulturních déjin lidstva takže je 
lze počíta ti k nesmrtelným: Baron z Hollbachú, autor 
pŕírodního systému; hebraista a kabalista Duchantean, 
který zemŕel pri bizamím alchymickém pokusu v lóži 
Amis Réunis v Paríži; Jacques Cazotte autor „Zamilo
vaného ďáblau (Le Diable amoureux) ; Bacon de la 
Chevalerie ; Villermoz, který hrál dúležitou úlohu v 
zednáŕství a konečné proslulý filosof Claude de Saint- 
Martin.

Nazvali-li bychom Martinezúv Martínismus pro 
prevahu aktivních prvkú v rituále a aplikácích teur- 
gickým, jest onen Saint-Martinúv vice filosofickým, 
presto, že ničeho neméní na teoretických základech 
svého pŕedchúdce. Cíl Martinismu zustal vždy stej-
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ným: spiritualisaee ad vybraných jednotlivcú ke společ- 
nostem. Ponevadž pak nevzdaluje se Martinismus pro- 
blémû dotýkajících se reality soudobého života, vy- 
chází ve své práci ze základú čisté védeckých a po- 
dává na počátku svým neofytúm určitý druh psycho- 
fysiologického systému, jenž vymezuje úlohu téla, duše 
a ducha. Takto žák jest pozvolna veden k védeckému 
presvédčení a poznání, že duch jest jedinou skutečností 
a hmota prostŕedkem. Sloučiv tak víru s pŕesvédčením, 
jež žádná exoterní predstava, popis ani definice ne- 
mohou vystihnouti, pristupuje neofyt k vlastnímu vý
cviku vnitŕních schopností. První část zasvécení se- 
stává z dvojí demonstrace: Subjekt vystupuje od tela 
k duši a odtud proniká až k tvurčímu princípu; obrá- 
cenou cestou splývá konečné s centriŕugálním proudem, 
aby se spoluúčastnil na involuci spirituálních emanaci 
až do jeho krajního extrému, to jest do hmoty. Toto 
jest filosofická nebo teoretická část martinistické ini- 
ciace. Ale nikoliv teoriemi, nýbrž určitými, presnými 
fluidickými akcemi, určenou a vymezenou a stálou 
činností jest možno púsobiti na hmotu a fysický svét 
a učiniti jej tvárlivým; to jest pak úlohou druhé části 
martinistických prací. Ponévadž involuce jest dúsled- 
kem postupných pádú, jest nutno zrušiti jejich účin- 
nost tak, aby cetripetální sila mohla rozvinouti svoji 
atraktívni púsobnost. Zpevnéíiá duše pŕivede pak lid- 
skou osobnost do jejího pravého ohniska — ducha a 
tento bude pozvolna pronikatí ze svéta prostoru a času 
do svéta božského, z néjž kdysi vyšel.

A toto shromažďování rozptýlených božských sil, 
jež není ničím jiným než pravou u skutečnou theurgií, 
jest nejvyšším cílem každého poctivého reintegračního 
systému.

Načrtli jsme v nékolika ŕádcích pouze hrubý, teore
tický rámec martinistických prací. Podstata učení, me
tódy a práce tohoto rádu jsou samozrejmé vyhraženy 
pouze prijatým a uznaným Bratŕím.
Volné zpracováno podie poznómek J. Bricauda.

Dr. O. E.:
NAHOËE A DOLE.

Když český letec Ambruž letél letos v kvétnu z 
Prahy do Sudanu, zažil v noci nad širým morem 
mezi Krétou a Egyptem nezapomenutelný dojem : Hvézd-

23



n a té nebe se tak dokonale odráželo v bezedném mori, 
že letci pluli jakoby uprostred kulového hvëzdného 
vesmíru, v némž pojmy nahore a dole nerozeznatelné 
splývaly. — Nahore a dole! Clovëk se stal teprve 
tehdy hermetikem, když si uvëdomil ty to protiklady a 
to, že jsou jen líci a rúbem jediné universální Jednoty! 
K této jednotë, nadrazené jevové dvojnosti pŕihlížel již 
egyptský' knëz v dobách, blízkych jestë vzpomínkou na 
moudrost Atlantídy, když si predstavoval nebe jako 
bohyni Nut s azúrovým télem, rozkvetlým hvëzdami, 
splývající v nesmírném objetí s Kebem, bohém zemë. 
Tehdy též pod palmami sinearskými vyjadroval šumer- 
ský veleknëz jednotu zdánlivé dvojnosti nebe a zemë 
jediným pojmem ANKI, a jeho ^emitský nástupce, ba
bylonský sangu (knëz) psal jestë obë slova bez spojky 
mezi sebou: „šamé-irsitum“ , jako bychom napsali: „ne- 
besa-zemé“ . Také yédský udgátar na prahu Indie vzý
val ve vúni haomy Otce nebes Diach-pitara a Matku 
zemi Prithiví, v jediném posvátném jménë: Djavápri- 
thiv jau !

Ale jak na orloji svëta míjela staletí, a prendra 
vëdomosti zakalila púvodní moudrost, prostou a jasnou, 
jednota toho, co je nahore a dole, promítnutá ve zdán- 
livou dvojnost, počala se rozestupovati jestë vice, až 
vedomí prapúvodní totožnosti ustoupilo poznávání pou- 
hé analógie, založené na trojnosti. Tak búh vzduchu 
Šva oddëlil od sebe Keba a Nut, tak tvûrce Genese 
vložil již spojku „a“ (hebr. ,,vau) mezi slova „nebe a 
zemë“ — „šámajím va-árecu. Nebe se vzdálilo zemi, 
stalo se sídlem nedostupných bohu, ohnivou sférou ne-
zemských bytostí. Ale zbloudilý mudrc se vrátil, aby 
ne již tak snadnou cestou trojnosti, opŕenou o zákon 
analogie, preklenul vzdálenost toho, co je nahore a 
dole, jako spojil dubovou klenbou vzdálenost obou slou- 
pú ve své initiační svätyni. — „Znamení, jež se tvorí 
na nebi, tvorí se i na zemi, a to, jež ivytvoŕeno jest 
na zemi, vzniká i na nebi!“ — tak píše v radostném 
pochopení babylonský astrológ, a filosof helénský hlá- 
sá: „Trojnost vládne celým vesmírem, majíc monadu 
svým principem!“ A konečné se objevuje nejkŕásnéjší 
filosofický plod zralé antiky, Trismegistova Smarag
dová Deska, jež nejen obnovuje slávnostné dogma o 
Jedné Veci, nýbrž naznaéuje i cestu zpátky, mystic
kého návratu. Jiné, málo známé svédectví asi z téže
doby, vytesané prý do skalní stëny blíže Memfidy v
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Egypte v ŕeckém znéní koptickým písmem, cituje 
Athan. Kircher. Jest to čtyŕverší, jež se však na roz- 
díl od Smaragdové Desky vrací k prostotë dvojjedi- 
nosti a zní v prekladu: „Nebesá n a h oŕe— nebesá 
dole, hvëzdy nahoŕe — hvëzdy dole, všechno nahoŕe 
je vše též dole! Pochop to a buď šťasten!“

Ano, pŕíteli a žáku, nestačí-li ti, jako Kantovi sta
čil, již jen pohled na skvoucí hvëzdné požáry na noč- 
ním blankytu, aby i v trudném dnešku vykvetl ti v 
srdci kvët hlubokého míru, pak se zamysli nad onëmi 
verši, pochop jejich význam a budeš šťasten!

Ladislav K l ím a :

COGITATA.
(Dokončení)

Ohromná drzosť, nestydatost ženy, plynoucí z vë- 
domí, že je obétovaná! Jakou drzosti je ženský pláč! 
Nestydatë masochistní, muži nemyslitelné, rozmërné vy- 
valování se v bolesti. . .  Všechny ženské vlastnosti — 
na pŕ. j ejí špecifická veselost — jsou jen formy, pro
dukty, této základní ženské vlastnosti. — Ale co je 
pak muž? Muž?

17./9.
Ego: quid sum? Nejvétší smelosť! Zde má cesta 

a do krajnosti.
Rozdíl mezi slabostí a nemocí (na pŕ. alkoholis- 

mem). Prakticky nutný, theoreticky nicotný. Každá sla
bosť je nemocí. Ale každá nemoc silou. Vôle vede dál 
ke štéstí atd. — Ale je nutno tam vésti?

Jak ohromná sila vúle je nutná, reštaurovať vuli, 
když tak trochu zmizela!

Sujety k Novellám-Snúm : Vytryskne náhle pred 
clovëkem ze zemë ditë (nebo žena atd.), které mu ze- 
mŕely. 2. Válí se náhle useknutá hlava na stole pred 
hodující společností (nëjakou dámou).

Intensivní myšlenka dobra, vznešená — dëlà vše. 
Ale její evokace — Achillova pata lidstva.

Myšlenka vynucená — dvojnásobné dobytá, dobytá 
— dvojnásobné nalezená, (instinktivnč jen dobytá), na-
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lezena-dvojnásobné pŕiletévší padnuvší do klina. Je-li 
to my sienka dobrá, t. j. jasná— nebo zmetek myšlenky, 
t. j. její embryo, t. j. myšlenka budouenosti — námitka 
praktických oslú, t. j. lidstva — lezoucích do ríše po
znaní. — Zde je beštialita lidstva, inkl. všech velkých 
duchú; praktická bestiálnost (v jistém smyslu) je jen 
odleskem jejím. Neboť první i časové, treba tomu 
zdáni odporuje. Otázkou je, co bylo pred vznikem svëta, 
t. j. prašivého koutku svëta, zvaného vesmír.

Žasnout nad množstvím hvëzd: zcela totéž jako nad 
množstvím prášku ve slunečnfm svetelném pruhu — 
nebo nad miliardami mikroskopického prášku v 1 kub. 
milim. vzduchu. Vše relatívni: clovëk hovadem, že tato 
relat. neprešla mu dosud sueeum et sanquinem. Múže 
se Búh dívat na mihy hvëzd jinak, než clovëk na ony 
prášky? ftekne se: on je jimi a oni jím (pantheismus). 
Ale to je nejvetší zprznëni pojmu Boha — múže být 
proň svët jakožto prostor jen kouskem špiny za jeho 
nehtem. Jako slušný chlap si tétq špiny nevšímá, tak 
slušný búh nevidí vúbec tento vesmír — on leží daleko 
za ním, pod ním. Bohové o ëlovëku nevedí: Epikur — 
Búh nevi o vesmíru. Boží vševedoucnost? Ale ta múže 
znamenat jen nadhrdé pŕimhouŕení ocí pred ní — pred 
sebou samým.

Nejlepší ryby vyúdi se tam, kde clovëk žádné ryby 
nevidí, (ad. voc. Niet.)

O reči rozhodovala ponejvíce lûza a arcilúza: pro
fesori linguistiky.

A vše nejlepší padá v lidském duchu tomu za 
obët. Ovšem konvence je nutná.

Ale kde konvence pŕestává, tam teprve začínáduch. 
Teprve kde se zatají dech, začíná nëco cenného.

Krása je ležet. Zmizí, když se duch vztýči.
Intelekt je lezení (žena). Vule vzpŕímenost.
Slušnému clovëku jsou rozedrané šaty nejlepší re- 

komandací. Každá roztrhlina na kabâtë mluví o utr
pení, každé utrpení o duševní m kroku výš.

Žena a masochismus — zamënëné pojmy! Do
slovné — odmyslíme-li je metafysické, k nejvyššímu 
spëjici jádro ženy. — Žena; svët je ve focu; svët je 
masochismus. Jinak by se nesnesl. Radost z utrpení 
je tajemství tohoto svëta.
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KNIHY A ČASOPISY.

Dr. Oldŕich Eliáš: Kabbala, pojem, dejiny a pra- 
meny. Nakl. Zmatlík a Palička, Praha 1938. Pozoru
hodné dosud nevydané dílo tohoto druhu v české lite
ratúre, vyčerpávající včdecky presné dejiny a histo
rické prameny židovské kabaly. Zvláštni zmĺnky zaslu
huje metodické rozdelení látky a nestranné posouzení 
celého problému. Bylo by si jen pŕáti, aby autor, jeden 
z nejpovolanejších našich hermetikú-kabalistú pokračo
val v této šťastné práci vydáním druhého dílu - kabaly 
praktické a tak zavdečil se českému čtenáŕstvu, jež 
ke svým studiím musí až dosud užívati del cizojazyč- 
ných nebo diletantských článkú, psaných mnohdy au- 
tory, kteŕí by si rozhodne titulem kabalisty pri nej- 
menším pochlebovali.

—A L .-

INFORMACE.

HOREV-KLUB, Praha.
Debatní večery pro členy a hosty Horev-Klubu 

poŕádají se nadále každé úterý v 19.30 hod. v ka- 
várné „Louvreťí, Praha II., Národní tŕída. P. T. ná- 
vštčvníci se žádají, aby k usnadnení prûbëhu debaty 
pŕinesli si dotazy napsané sebou.

Spagyrická laboratoŕ zpracovala v mčsíci červnu 
—červenci materiál pro t. zv. sluneční a mesíční vodu, 
pripravila rostlinné drogy pro podzimní práce a vše 
potrebné pro spagyrii kovú. Zhotoveno mimo to a 
odlito bylo dvaeet kusú jupiterovských kondensátorii,

Knihovna — pŕibylo: St. Ives. Archéometre, Gra
fické zrcadlo bratrstva E., kópie neuverejneného ruko
pisu Eckarthausenova a sedmnáct svazkú rukopisného 
materiálu rúzných cizích společností.

LISTÁRNA REDAKCE.

P an C. a Ph. Praha. Vystŕižený kus látky nemú- 
žete s výsledkem upotŕebiti, nehlede k tomu, že užití 
k podobnému účelu není hermetika dústojno.
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Pan S. P. Náchod. Ne j vhodné j ší doba k pŕípravé 
síranu méďnatého jest práve mezi 15. červeneem až 
15. srpnem. 500 gr. Cu S 0 4 v 11. vody, v níž roz- 
vaŕeno 500 gr. tragantu nechte kroužiti v tenkosténné 
baňce dobre zatavené po 30 dnú na slunečním svétle. 
Upozorňujeme, že lék jest prudce jedovatý a múže 
bytí užit jediné k lécbé mumiální. Jinak k primé 
aplikaci zevné 0.01 o/o0.

Pan S. V. Hradec Králové. Zaslaný nám rukopis 
jest pravdépodobné apokryfem z pozdéjší doby; presto 
zdá se, že mnohé detaily jsou autentického púvodu, t. j. 
vypsány z mnohem staršího originálu.

Pan K . S. - Prihrám. Pro hrubší určení hodiny zro- 
zení je vhodná korekční metóda Bonati-ho, ale tato 
nestačí k určení asoendentu. Je treba jemnéjších vý- 
počtú. Jsou to v prvé ŕadé metódy Trutina-Hermetis, 
zvlášté zdokonalená Chivou, dále pak metóda „Acci- 
dentia natiu, užívaná zvlášť hamburskou astrologickou 
školou a po pŕípadé i matematická metóda Goerichova
(Goerichovo číslo). Tato metóda jest však komplikovaná 
a nedosti vyzkoušená. Nejúspéšnéjší výpočet ascendentu 
je však na základé direkcí rúzných událostí života a 
po pŕíp. transitú, jež kombinujeme s rúznými jinými 
astrologickými revolucemi, jako jsou lunárni direkce, 
solárni direkce a pod., dúležito je však, aby každá 
událost životní byla určována nékolika témito direk- 
cemi a získán byl pokud možno nejvétší počet exakt- 
ních aspektú neb jiných astrologických znaku, té které 
události a z tohoto vétšího počtu byl pak vypočítán 
prûmërn^7 ascendent. Čím vice astrologických dat ze 
života vyšetrovaného získáme, tím bude ascendent pŕi- 
rozené pŕesnéjší. Specielní dotazy o jednotlivých me- 
todách na požádání sdélíme v listárné dalších čísel.
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POKUS.

Bylo to v jedné zapadlé koloniálni stanici, kdy 
sešlo se nás nëkolik Evropanû u jednoho z našich 
pŕátel k obvyklé večerní besede. Podivnou náhodou 
stočil s e hovor na rúzné príbehy metafysické s nimiž 
se vetšina z nás na svých cestách setkala. „Jsem 
presyedcen, pravil pan B., že podstatou vetšiny téchto 
fenomenú jest umení ztotožňování.ťí Nekteŕí souhlasili, 
jiní meli svoje námitky, ostatní žádali dúkazy, neboť 
všichni vedeli j sme o pánu B., že za svého dlouho- 
letého nuceného pobytu v Oriente mnoho z techto 
záhadných vecí študoval a dokonce i nekolik rokú 
obetoval životu, jemuž belosi ŕíkají asketický, oddávaje 
se horečnč provozování kuriosních cviku jisté náboženské 
sekty. ,,Žádáte dukaz, pravil pan B., pokúsim se alespoň 
částečnč vaši zvedavost upokojiti. Madame dovolí“ , ŕekl 
s úklon ou jedné z prítomných dam, která chovala 
na svých kolenou tŕíletého chlapečka a odešel used- 
nouti si do kresla do rohu pokoje. Po chvíli mlčení 
vyplneného napjatým očekáváním upoutalo naši pozor- 
nost toto dite: rysy jeho obličeje zvážnely, seskočilo 
s klina matčina a ŕeklo hlasem rozumným a odhod
laným, hodným tŕicetiletého muže v plné sile: ,,n‘feT 
pas peur maman laisse moi à Iinstant“ ; pak zamerilo 
téžkým dlouhým krokem ke klavíru, usedlo a zapelo 
sytým tenorem jednu z púvabných árií Verdi'ho, do- 
provázejíc se s jistotou routinovaného hudebníka. Když



produkce byla skončená uchopil rýchle pan B. ditë 
vrátivší se opët do svoji pŕirozené letory a vrátil je 
do klina dojetím plačíci matky. Bylo to opët ditë zcela 
prûmërné, takové jako témeŕ všechna ostatni ve vëku
tri let.

„To je malá ukážka zázračného [umëni ztotožňování“ , 
prohodil s ùsmëvem pan B. k prítomným, stíraje si 
s cela hojné krûpëje potu; „prosím, abyste neprece
ňovali moje schopnosti, jsem pouhým žákem Mistrú, 
kteŕí dovedou takto urychliti život i zabíjeti, ale nikdy 
jim ani m:në ani ve snu nenapadne, abych nëkdy chtël 
dokazovati, že ta neb ona kultura jest lepší jiné. Vaše 
zvčdavost, dámy a pánové, jest pro mne pouhou zvë- 
davostí a buďte ubezpečení, že musím pro vás hledati 
mnoho omluv za to, že jsem byl donucen vám takto 
dokazovati pravdivost svého pŕesvédôení.“

Dr. O. E.:

ČACHTICKÁ PANÍ A ZÁHADY KOLEM NÍ.
Nedávno prošla denními listy zpráva, že v kostele 

v Čachticích — blíže Nov. Mësta n./Váhom byla hle- 
dána rakev s ostatky zlopovëstné hrabčnky Alžbéty 
Báthoryové, jež v podzemním vëzeni čachtického ko- 
stelu^bidnë dne 15. 8. 1614 zahynula po čtyŕletém ža- 
láŕování. Kdo byla Báthorička, jak ji kdysi krátce zvali 
její poddaní? Pred tím, než Jožo Nižňanský zpopulari- 
soval čachtickou pani ve svém stejnojmenném românë, 
sotva kdo vëdël o ukrutné hrabënce; jen psychopatho- 
logové uvàdëli ji jako príklad historické sadistky a 
stavëli ji na roveň francouzskému maršálu Gill de Rai- 
sovi. Dosud nejobsáhlejší štúdii napsal o ní Elsberg 
(„Die Blutgräfin. Ein Sitten- u. Charakterbild“ , Vrati- 
slav 1895). Treba míti silné nervy, abychom mohli čisti 
popisy zvërstev, jichž se Báthorička dopouštéla 
na slováckých dëvcatech. Mluví se o 100 — 300 
dokázaných jejích vraždách; podie hrabëncina deníku 
bylo jich prý 610! Nechceme však vyprávéti o ukrut- 
nostech Báthoričky, ani o její železné pannë, rafino- 
vaném to mučitelském nástroji — nás zajímá vice povëst 
o hrabénčiných koupelích v čerstvé krvi ubitých dívek, 
jež ji mëly zachovati svéžest a krásu.

Tato zvláštni vira v kouzelnou moc krve jest 
velmi stará, jak dosvčdčují již pohádky o čarodéjnicích,
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jež udržovaly své mládí krvi nevinných jinochu. Mojží- 
šúv Pentateuch zakazuje židúm požívání krve, ježto 
se v ní prý nalézá vášnivá elementárni duše (nefeš) 
živočichú. Jiná, po celém svëtë rozšírená povëst o 
upírech pŕisuzuje krvi schopnosť nejen udržet na dlouho 
polohmotnj' život vampyrických jedincú, nýbrž i zastaviť 
v nich proces stárnutí. S krvi jako výlučnou potravou 
shledáváme se ostatné stejnë u nékterých hmyzú, jako 
u výše organisovaných obratlovcú, na pŕ. kun a hlavné 
kolčav, jejichž hbitá životnosť jest príslovečná. Haemo- 
fagií, to jest chorobnou zálibou v požívání čerstvé 
krve mohou býti postiženi i lidé (pijáci zvíŕecí krve 
na jatkách) básnickým typem takových úchylných je- 
dincu jest „krvavý Egil“ ve stejnojmenné básni Vrehlic- 
kého. Tradice spatŕuje pri tom v krvi nëco vice než 
jen potravu a domnívá se, že jest v ní obsažen jistý 
činitel, jenž púsobí na pijáky krve posilujícím a omla- 
zujícím účinkem. Okultní vëda nepochybovala o tom 
nikdy a ani medicína nepopírá již tuto tajemnou pú- 
sobnost krve, o níž se již v Goethovë Faustu praví, 
že jest „zcela zvláštni šťávouťí. Bylo by zajímavo zji- 
stiti, zda jest tu co do púsobnosti rozdíl mezi krvi 
jedincû stejného a opačného pohlaví a mezi krvi čtyŕ 
hlavní ch krevních skupín.

Vyšším stupnëm využití ta jemné sily krve bylo 
omývání nebo koupel v čerstvé krvi, pŕedevším lidské. 
Zde již jest kladen výhradné dúraz na obvyklou cestou 
nepostŕehnutelné fluidum, obsažené v krvi na rozdíl 
od pouze hmotného substrátu krve. Okultní tradice 
zmiňuje se též o upírech, kteŕí nevyssávali svým obé- 
tem kre v, nýbrž pŕímo záhadnou onu životní silu v 
krvi utajenou, jejíž prítomnosť postŕehovali Reichen- 
bachovi sensitivové jako charakteristické ódické záŕení. 
Ve využití této fluidické sily spočívá také význam 
krvavých obétí v náboženských kultech všech dob, pri 
nichž byly čerstvou krvi polévány oltáre a idoly bož- 
stev. Tím se též vysvétluje dúležitost prolité krve v 
nekromantických obŕadech již za dnú Odysseových.

Nejen ovšem jen z krve, nýbrž i z celého or- 
ganismu pramení tato sila až do jisté doby po smrti (do 
vychladnutí). O tom dobre védéli tvúrci staroŕecké báje 
o bohu Dionýsovi, jenž byl predčasné vyňat z téla 
Semely, sežehnuté božským zjevem Diovým a zašit 
pak tímto bohém do jeho boku. Zemŕela-li predčasné
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rodička v bohatém knížecím rode staroŕeckém, bylo 
z jejího tela vyňaté díté vkládáno jako do kolébky do 
bŕicha čerstvé zabité ovce, jež byla po vychladnutí 
nahražena ihneď jinou. Tato operaoe trvala často nékolik 
týdnú a vyžádala si celé hekatomby ovci. Námorník 
Rougemont, jenž žil v polovici minulého století mnoho 
let jako trosečník mezi austrálskymi divochy, vypráví 
ve svých pamétech, jak — jsa stižen nevyléčitelnou 
zimnici, zabil na radu divochú kus zdivočilého skotu 
a vlezl nahý po nékolik hodín ďo bŕišních jeho útrob. 
Když pak opustil toto nezvyklé lúžko, byl, jak sám 
praví, novým človékem s obrovskou silou a zimnice 
byla pro vždy zažehnána.

Posléze tretím stupném využití sily krve a živých 
organismú jest t. zv. sunamitismus, nazvaný tak podie 
panenské dívky Abíšag ze Sunemu, jež podie vyprávéní 
v prvé kapitole první knihy královské zahŕívala v 
lúžku starého krále D a vida. Podstatou sunamitismu jest 
tudíž vstŕebávání záŕení životní energie v nadbytku 
prýštící ze zdravých, mladých jedincú, hlavné panen, 
organismem oslabeným nemocí neb stáŕím. Z citovaného 
místa V bibli vime, že nalezení zvlášté vhodné dívky 
k tomu účelu nebylo snadné. Bible neprozrazuje všechny 
podmínky této volby, jež musily býti mudrcúm té doby 
známy. Sunamitismus, pri némž vybraný jedinec púsobí 
svým záŕením aktivné na oslabený a pasivné se chova- 
jící organismus pŕíjemce, byl znám dobre pozdéji v 
ftímé a vice méné zakryté praktikován na západé až 
do doby takŕka nedávné. Ješté J. H. Cohausen v Miin- 
steru, jenž žil v letech 1665—1750 napsal o sunami
tismu četné učené pojednání. Percipient záŕení, vycháze- 
jícího z organismú druhého človéka, i zvlášté ne- 
aktivního, múže však býti i sám aktivné činným a 
podvédomé nebo i úmyslné vyssávati životní silu z 
kteréhokoliv indivídua lidského i zvíŕecího (zvlášté z 
koní), jež jest v jeho blízkosti. To jest pak již ryže 
magická schopnost. Praví se, že rúzní oni svétcové 
a svétice, kteŕí dokázané nepožívali i po léta potravy: 
živili svá téla tímto zpusobem a zhmotňováním prijaté 
energie nahražovali dokonce ve svých organismech ob
vykle spotrebované látky. V novéjší dobé jest zjištén 
podobný prípad u zázračné dívky Teresie z Konners- 
reuthu. Postižená indivídua ovšem tím trpí, byť v rúz- 
ném stupni podie své odolnosti a doby, po kterou 
jsou vystavená takovému upírství vyššího rádu. Jest
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to zároveň dokladem skutecnosti, že zázraky svätých 
a kouzla černých magú mají zcela stejný supranormální 
podklad.

PLUTO, PL4NETA POLITICKÝCH ROZPORÚ.

Tato planéta objevena 21. I. 1930 a vypočítána 
P. Lowellem již v r. 1916 probudila živý zájem astro- 
logû a ačkoliv nemáme dosud dostatek štatistického 
materiálu, múžeme presto sledovati její púsobení jak 
v živote jedince tak ve vývojových procesech kolektíva.

Dedukcí a zpétným pozorováním zásahú plutov- 
ských aspektú do dëjin lidstva pŕichází vétšina astro- 
logu k názoru, že Pluto má vliv hlavne na psychickou 
část individua, kdežto v praktickom životé se projevuje 
pranepatrne. Hlavní téžišté jeho púsobení tkví však 
v zásahu do dëjin kolektív a lidstva jako celku. Štáty, 
politika, politické strany, rúzné ideové proudy myslení, 
to vše podléhá tomuto vládci temnôt.

Stačí jenom studovatí jeho pomalý bëh zvërokruliem 
a vyystanou pred námi celé dëjiny vývoje riizných 
kultur, náboženství a pod. Jsou-li kultury samy určený 
posunem aekvinokciálního bodu ruznými znameními zví- 
retníku a uzavreny tak periódou jednoho platonského 
roku (t. j. 26.000 let), jest Pluto korektorem v každé 
ze dvanácti epoch kulturních, pulsujícím v rytmu 250 
let. Vytváŕí tedy svým pohýbem v zodiaku vlastní 
stoupání i pád a smërové zamíŕení jednotlivých kul
turních úsekú. Vráťme se však z lákavých trosek gi
gantických chrámú lidského snažení, ponévadž v této 
kratíčké štúdii chceme pouze naznaciti vliv a púsobení 
Pluta v organisaci a reorganisa ci státú, tedy v otázce 
zcela aktuálni.

Nad kolébkou státú, pri tvorení nových ideových 
smerú, organisaci a straň politických, vždy stojí Pluto 
silný a na nebi ostré aspektován.

Štátni prevrat v Nëmecku i velká sociálné-politická 
reforma presidenta Roosevelta obé nese špecifické znaky 
plutovského vlivu hlavné však v kvadrature revoluční 
energie Urana s Plutem.
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V horoskopu fašistické Italie (30. X. 1922, 11 h. 
20 min. ftím) vidíme Pluta ve zvlášté silném postavení. 
Stojí v sedmém poli dobre situován, a uzavírá trigony 
se Sluncem a Jupiterem, které jsou v konjunkci v 
desátém dome (velmi dúležitá situace!), a s mésícem 
a Uranem, kteŕxž stojí opét v konjunkci ve druhém 
domé. Tento trigon jest smérodatným pro další vývoj 
ideje fašismu.

Sovétský svaz republík má ve svém horoskopu také 
silné ozáŕeného Pluta. (28. I. 1918, 7 h. 30 min. Lenin
grad). Tento stojí v desátém domé v oposici na 
Merkúr a (zánik soukromého vlastnictví?) a svírá tri
gon s Venuší a kvadraturu s Martem. Zde také 
nutno hledati astrologické vysvétlení spousty životú, 
jež tato reforma stála.

Podivejme se však také na sousední štát, Némecko. 
První Hitlerûv pokus o získání politických posic (9. 
XI. 1923, Mnichov), byl podnikán pod vlivem exaktního 
trigonu Pluta se Sluncem, s Merkurem a Uranem. 
Tomu se ovšem diviti nemusíme vždyť jest známa okol- 
nost, že Hitler naprosto niéeho nepodniká dokud se 
neporadil se svými astrology.

Všimnéme si data, jež bylo zvoleno k t. zv. „Ab- 
riistungkonferenz“ , o které ŕekl Mussolini, že určila 
osud lidských ras. Bylo to 2. II. 1932. Pluto stál v 
jednom z nejsilnéjších postavení, ve 12 domé (domé 
lidských ras), ve znamení Raka (znamení zemé ve 
vztahu k lidstvu), v trigonu s Venuší a Mésícem, 
v oposici s Merkurem (židovské majetky!) a Satur- 
nem (židovská rasa!) a v kvadratuŕe s Uranem (Anti- 
semitismus).

I v posledním Hitlerové zásahu do samostatnosti 
Rakouska hrály velkou roli plutonské aspekty. Trigon 
Pluta s Venuší a se Sluncem, kvadratura s Marsem 
(ovšem plaktická) pri současné oposici Slunce s Nep- 
tunem v zonách Rakouského dištriktu rozhodovaly o 
osudu jeho. Plaktická a nikoliv exaktní kvadratura na 
Marse značí vojenský zásah avšak nikoliv zničené životy 
(na rozdíl od podobného aspektu, ale exaktního, v horo
skopu Sovét. svazu republik).

Za to 21. kvétna t. r. nestačil sextil Pluta na Slunce 
ani pûlsextil na Venuši, aby mohla tato zlovéstná planéta
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milující zmeny v ústavách národú jakkoliv zasáhnouti 
do našeho politického života. Hitler byl jistë astrology 
varován.

Koncern srpna vstupuje Pluto do znamení Lva, t. j. 
do znamení naši republiky a jeho tlak pociťujeme 
již nyní na vývinu mezinárodne-politické situace, ale 
vzhledem k jeho aktivní dynamice múžeme ocekávati 
prohloubení a zpevnëni národní pospolitosti a tím 
současnč vëtsi nadëji ve vítézství ideí našeho národa 
a štátu.

Regulus.

ASTROLOGIE

V ČECHÁCH VE XIV. ■ XVI. STÔL

Všichni starí čeští astronomové byli zároveň i astro
logy. Tak na pražské université asi okolo roku 1365 
pŕednášel mistr Havel, první u či tel hvézdáŕství a mate
matiky, na jehož nepŕíznivou véštbu upustil prý Karel 
IV. od záméru založiti Nové Mësto za Hradčany. Rovnéž 
proslaveným matematikem, lékaŕem a hvézdáŕem byl 
Kŕišťan z Prachatic (1360—1439), pŕítel Husúv, jehož 
dílo „Lékaŕské knihy“ , vyšlé v jazyku českém, obsaho
valo část nazvanou „Knihy o planetách a dvanácti 
nebeských znameních“ .

Mezi rokem 1431—1444 púsobil na pražské univer
sité Polák Martin z Lenčic, mistr v umëni, který 
byl jmenován pro své astronomické vëdomosti Ástrono- 
mus publicus. Také tento konal astrologická štúdia a 
byl na slovo vzatým astrologem.

Význačným astrologem českým ve stôl. XVI. byl 
Cyprián Leovitius z Hlubčic v Čechách (1524—1574) 
napsavší „Expedita ratio constituendi thematis coele- 
stis“ , „Doctrina de judiciis nativitatum“ , „Tabulae po- 
sitionum pro variis poli elevationibus“ , „Tabulae variae 
diversorum autorum“ , „Opus de Magnis superiorum 
planetarum conjunctionibus, solis defectibus et cometis 
in quarta monarchia“ .

R.
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KNIHY A ČASOPISY.
A. Volguine: La technique des Révolutions solaires. 

Ed. ,,Cahiers Astroloqiques“ , Nica (30 fr.) Astrologická 
knižka v níž autor sleduje nikoliv imaginárni, ale astro
nomicky skutečný pohyb tëles. Část interpretační a 
výklady jsou velmi pečlivč zpracovány.

Robert Duportail: Endhainements Scientifiques et 
Philosophiques. Montmartre Bibliophile, Paris (12 fr.). 
i ilosofické dilo z hlediska hermetické tradice staví 
etenáŕe pred nové podivuhodné náméty ŕešíc problém 
vedy experimentálni a filosofie v pravém slova smyslu 
a ponechávajíc čtenáŕi možnost samostatného zpracování 
této pestré mosaiky hermetických námétú.

INFORMA CE.
HOREV-KLUB, PRAHA.
Počínaje 5. záŕím t. r. debatní večery Ho^ev-klubu 

budou nadále poŕádány místo v úterý k a ž d é  p o n - 
de l í ,  pravidelné v 8 hod. večer v kavárné JLouvre" 
Praha II., Národní trída.

Rúzné zprávy.
L. S. J. ,,Martinez de Pasquallyu v Paríži, každý 

první čtvrtek v mesíci od 21. hod. INTI v Oruro 
(Bolivia) byl konstituován oficielné z Paríže, -f- B. B. 
Combe a Cambézy Madagaskar.

R. L. „Les Inconnus“ v Alexandrii (Egypt) za- 
kládá ve svém Or. L. s jedna ci rečí italskou.

LISTÁRNA REDAKCE.
Stedakei fohofo listu dochásefi poslední dobou 

čelné dotas y a áádosti o pŕífeli do esolerního kruhu 
spoleénosti. Jlbychom sodpovédéli jednou pro všdy 
tylo informace, sdëlujeme, š  e nových členu rnilŕnt 
kruh v princípu neprijíma a tém, Itleŕí by mohli 
snad pŕijiti v úvahu ukládají se pomerné velmi téä- 
hé pŕedbéáné úlohy a skoušitý po dobu neurčeného 
(individuelního) čekatelského termínu, jens tnúúe 
trvati šest mèsicù a š nehol iit let. neradíme prolo ni 
komu, kdo doufá ve snadné a rýchle pŕijetí do nčkte- 
rého s  našich esoterních kruhú, aby sbylečnč koreš
pondoval a dokladal eventuelné svoji áádost fakty, 
jest, musenie si snadno sami opatrili v pŕípadé potreby.
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ADONN1RAM:

KRÁSA.
Ve tŕech sloupech zednáŕské symboliky záŕí jediná 

a véčná Pravda aureolou nepostižitelné Krásy a ta
jom štvi krásy je tajemstvím Bolia. Nepochopitelné za- 
haleno samo v sobé zárí uvnitr svým vlastním svëtlem 
odhalujíc celou svoji nádheru dychtivým zrakum clovëka 
neboť vpravdë Krása zfevuje Boha, činíc ho hmatatel- 
ným, slyšitelným a viditelným, to f e zpŕístupňujíc jej bez- 
prostŕednímu chápání v pa tero nás o bném imímání v 
prostoru a času. Nijak nemluví Bûh k ëlovëku než 
svými díly. Celý viditelný vesmír toť nejvelkolepëjsi 
roucho Boha — i clovëk sám, a snad se Buh usmíval, 
stvoŕil-li clovëka k obrazu svému a clovëk snažil se 
zachytiti tento usmëv vtesávaje jej v bílý mramor, pri
bližuje se tak svému Ideálu, neboť co je krásné je 
pravdivé a to milujeme; proto milujeme krásné neboť 
Krása je láskou čili svëtlem intelektu.

Krása sahající svými koŕeny hluboko do Jsoucna, 
stává se zjevnou teprve ve svém zevním projevu — 
uméní. Krása, která je vnitŕním svëtlem a vtiskuje 
duši zevní formé, múže býti prístupná jen subjektivnímu 
pocitu individua neboť idea krásna je odvislá od hloubky 
nebo výšky tak zv. umëleckého citëni a mëni se dobou, 
vkusem nebo prostredím. Společnou studnicí všech in- 
spiracnícli snáh je príroda ať vnéjší ci vnitŕní, do níž 
norí se ucho hudebníkovo, oko malíŕe či dychtivá ústa



básnikova. Není malíŕem ten, kdo maluje prírodu, aby 
ji maloval; to dëlà obyčejný mazal, neboť nepochopí, že 
umční spočíva ve zlepšování a idealisování prírody 
a že musí býtsi horoucí touhou človeka povýšit se 
až k nejvyšším stupňúm krásy to fe — Vznešenosti; 
a Vznešenost? To je Buh sám.

A život provázen jest svetlem krásy, dávající všem 
počinúm pečeť nesmrtelnosti a unáší mysl svým nepro- 
menným leskem, který spojuje tak harmonicky človeka 
s jeho ideálem v boží jednote a jako záŕe nespaluje 
toho kdo je v ní, ále ožaruje, tak krása vyjasňuje 
vše čeho se dotkne, zaplašujíc všechny chmury, životem 
priváte.

Čím je lidské touze nadeje na vyplnení, tím je kráse 
vira v * její uskutečnení. Ver v krásu myšlenkou a 
krása bude záŕiti všemi tvými činy. Miluj krásu ve 
všech skutečnostech denního života a ona te uchopí svoji 
skrytou moudrostí. Pravá krása nachází se všude; ve 
vetru deroucím se stromovím zní nápev uchvacující krá
sy, stejne snad prostý kvet unese te v svet počáteč- 
ních pravzorú, ale jen tehdy, vlastníme-li onen jemný 
cit vlastní umelci samotnému, onen. cit, kterému se ŕíká 
umelecký. Tam, kde uchopíme tímto jemným citem 
lehký dech krásy, tam stane se zdrojem nevyčerpatel- 
ných inspirací.

A tentýž inspirační dech, který vládne štetcem ma- 
líre nebo dlátem soehare, dává vzniknouti svetu jinému 
— pohádkové ríši snû a proto snad — mène pravdivej- 
šímu? Co je jiného najreálnejší skutečnost nežli sen, 
illuse to je neco co není a človek sám — *coz není 
fen snem Boha? Umení je aktem tvorení a reprodukce. 
Vedec zkoumá, meŕí a chápe, ale jen umelec tvorí. 
Jako stvorení je činem lásky Boha k sobe samému 
jako človeku, tak je umení činem lásky človeka k 
Bohu.

Co je podstatou každého krásna v umení? To, do 
čeho se obléká naše vira — náboženství. A je-li vira 
pravá, pak je i pravdivá krása, která je odleskem 
Pravdy a byli a jsou lidé, kteŕí tuto pravdu činili 
zjevnou. Co učinil Wagner, tento Buh hudby, nebo Mi- 
chelangelo ve svých zázracích v mramoru, plujících ve 
vznešených ríši ch krásna, nežli že prosvítili naše ucho 
a naše oko, aby naše myšlenky povznesli až k samému 
uctívání. Umení bez náboženství je mrtvé telo bez duše.

Jsou základní tri cesty vedoucí človeka k Absolútnu. 
Veda, Umení (umení je také magie) a Náboženství (esot.
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filosofie) reálneho svëta. Jsou vyrovnováženy ve vnitŕní 
duševní úrovni tŕemi svëtly zednáŕské symboliky — 
Vedením, Silou a Krásou, které prameníce v duchovní 
triádč tri nejvyšších sefír to je Lásky, Moudrosti 
a Života (corony) uzavíraji se v tomto devateru kru- 
hem na desítku universálního chrámu Pravdy. Tento 
symbol vy svetlu je úplné všeehny cesty a prostredky 
každé ze tri cest v jejich trojím odstupňování k jediné 
syntéze, avšak není naším úkolern lúšti ti všeehny cesty. 
Každá z nich dochází k jednomu aspektu nevyslovi- 
telné% Trojice boží, aby uskutečnila život ëlovëka v ži- 
voté Boha. Všimneme si jen analógií k našemu thematu. 
Umení s hlediska hmotného promítá se ve sfére duševní 
ve tvorící silu, vyúsťující však v harmonickém téžišti 
na zemi jako umelecké tvorení, které pak v dalšíin 
promítnutí ve sfére duchovní, ozáŕené duchovní mou
drosti vyústi v duševnu v téžišti, kde vnímáme abso
lútne v konečnu čili zákon této cesty v jejím vztahu 
k celkovému bytí:

Umení značí nalézti absolutního Boha v relativním
stvorenom.

Jsou nčkterá slova vystihující plné jejich obsah. Co 
múže býti hroznéjšího než slovo hrúza a co múže býti 
ohyzdnčjšího než slovo ohyzdnost. Tam, kde končí svëtlo 
tmí se noc a každá krása, která je jen odleskem Krásy 
vëcné, čím vice se vzdaluje svému svetelnému zŕídlu, 
tím je temnejší a tak jako velká radost promení se 
často v nejprudší bolesť, nejkouzelnejší krása mení 
se ve strašidlo ohyzdnosti. V umeleckém tvorení roz
hoduje jak jsme si již ŕekli, základní sila, myšlenka, 
která pak zcela ve smyslu svého tvúrce púsobí kladne 
či záporne. Není místa, kam by satan nemohl vnik- 
nouti, všude, ve vede, náboženství i v umení dává 
nadýdhat jedovaté vúne z kvetú illusivní krásy, pŕi- 
vádejc tak na okraj propasti — jejíž jméno je Perver- 
sita. Zameňme v našem symbolu silu za slabost a 
moudrost za blázna, tentýž žebrík Jakubuv do nebe 
stává se schodištem blázna do morálního podsvetí. Osud
génia — blázna.

V prúbehu naši štúdie dotkli jsme se také v po- 
všechných rysech účelu a elle krásy a dodejme ješte, 
že dosažení ideje krásna je dosažení zároveň osvíceného 
krásna rozumového, které pochopením pravého bytí, 
vládne prírodou jako její pán.

Snad každý z nás choval sen proniknouti do tajemné 
dílny Boží a sny, ty to mosty on oho a tohoto sveta

39



zdály se nám príliš krehkými a príliš prúzračnými 
k uchopení naši hrubou rukou a hle — sen není jen 
snem. Záchvév každé myšlenky jest záchvévem, jejž 
možno vždy uskutečniti a prchavá myšlenka nebeské 
krásy čarovným proutkem Merlinovýjn zachycena, stává 
se trvalou a reálnou.

Vždy možno nálezt úsmév a štéstí v tomto 
krátkém snu života, i když zdá se býti skal
natou pustinou, neboť milostivé svetlo slunce krásy 
svítí stejné do pestrých zahrad paláce jako na úbohé 
stéblo v cesté. A má-li človék néjakou povinnost k 
sobe, pak je to povinnost prožít a procítit dokonale 
život tukový, faký je. Že uschl ti kvet v ruce? Všechny 
krásy jsou pomíjivé, Krása pak je Véčná.

K. Nissa:

SFINX.
Na všechny, kteŕí pŕicházeli ku prameni védéní, hro

zivá sfinga volala svoji osudovou otázku: „Rozluštéte 
moji hádanku, nebo zemŕete!“ I mé uvítala kdysi tímto 
voláním, a hle, co jsem jí odpovédél: ,,Ó, sfingo, hrúzo 
nevedomých slabochú, jakým právern mé zkoušíš? Proč 
nazýváš nejjasnéjší pravdu tajemstvím? Znám té, od 
počátku po tisíce let, pomyslná bytosti; desáté arkánum 
veliké knihy ukazuje té povýšenou nad nekonečné revo- 
luce času a vrtkavost lidských osudû, a zbabélost, 
ignorance, strach a povera daly tobé život. Neboť ty 
jsi obrazem vášnivé zvedavosti hlupákú a duchú otŕe- 
1ých mezi neviditelnými agoniemi šílenství. Vidíš, ó 
šerý tazateli, že prohlédl jsem tvoje tajemství a poznal 
podvojný tvûj púvod! A čekáš ješté dále na odpoveď? 
Spokojila jsi se obvykle ŕešením Človék; nazval by ch 
té stvorením, vyšlým ze čtvemé zahrady nevédomého 
blaha v posvátném lûnë Aditi, prvotní, nedélitelné Jed
noty; svým vlastním egoismem jsi se oddëlila a proti 
Já postavilas Nejá, proti dobru zlo a svetlu stín. 
A byť bych nebyl Oidipem, chci tobé ó sfingo ješté 
ŕíci, že tázající i tázaný jsou jednírn a život každého 
z nás jest pouhou odpovedí na véčné otázky, jež si 
veliká bytost sama klade a sama ve své inteligenci 
ŕeší. Ehejeh jsem, slovo, jež opakují vzdechy tisícu, 
jsem Aum, kterým všechna srdce buši a rosou jsem, 
jež jako slzy padá do klina večné prírody. Jsem člo- 
vékem, nezdolnou skutečností, jejíž svétlo rozložené
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tvýma očima mení se v hádanku pro zemi hmoty. Ó 
sfingo večná, tichá, nehybná, jsem tvoji svëtlou tvárí! 
Chápeš sfingo? Moje jest synthesa, rozklad jest tvúj! 
Jseš spokojena se svým údelem? Slunce zapadalo za 
obzor a poslední jeho paprsek vyloudil na nehybné 
tvári kameného kolosu zdání úsmevu.

Posuď sám, pravila sfinx, zda jest vúbec možno 
se nuditi s plemenem této zemë?

Obrátil jsem zrak a zmenil prostredí a byl jsem 
uprostred našeho ruchu: Občané, hrmel hlas táborového 
rečníka do ulice plné davu; dëlnici, proletáŕi, spojte se! 
Neverte našim odpùrcûm! Naši stranu volte! Odstráňme 
koryta a vám prosadíme blahobyt! Šedesát korún den
né, pčtihodinovou dobu pracovní, pivo i kofalku zdar
ma, kouŕení, a služebnictvo z rad zaručených buržoú!

A dále se usmívala sfinx a já tise jsem se jí 
omlouval za svoje pŕíkrá slova . . .

Dr. O. E.:

ČARODÉJNICE MEZI NÁMI.
Pékná vetší ves ve stfedním Polabí: má elektrické 

osvetlení, rozhlas vykouzlil za humny háje malebných 
antén, kola, motocykly a auta rozviŕují stále častéji 
prach na okresní silnici, nová čtvrť vil a domkú Pra- 
žáku vyrústá na obvodu, zkrátka — opravdu pokroková 
osada. A pre ce près všechny civilisační vymoženosti 
jest tu zakorenená vira v čarodejnice, jichž mela vždy 
a má obec početnou skupinu, vedie nekolika mužských 
členu. Mluvte s nčkterým mladým občanem této obce 
H. Bude se chlubit svým rozhledem, o náboženství bude 
mluvit shovívavč a nčkdy snad i pohŕdavé, o pravém 
okultismu ba ani o spiritismu nechce nie vedet, ale v 
čarodejnice jaksi zcela samozrejme verí, jak v tom 
vyrostl od detství, nejednou tvárí v tvár nepopíratelným 
faktúm. Ví dobfe, že ta neb ona sousedka nebo tetka 
(a není jich málo) jest vice mène zkušenou čarodčjnicí 
a dovede skoro odborne srovnávati je jich umení. Tak 
zvané „verbáre“ (herbáfe) jsou zde obvyklou rodinnou 
knihou a v nich jsou vložky a papírky s podivnými 
modlitbičkami, verši a kresbami. Kouzelné umení jest 
zde pri tom zcela tradiční: odnímání mléka hodne dojí- 
cím kravám sousedu, pŕitahování pudy, léčení a zaŕí-



kávání lidí i dobytka a pak hlavné vyrovnávání rúz- 
ných nedorozuméní kouzelnou cestou: začarování kráv, 
aby nedojily a nežraly, nebo aby dojily krev (mléko !zde 
nebýva zoela červené, nýbrž má jen „krvavé šmouhy“ , 
ale i tak se ho každý štíti).

Stará, zámožná osadnice K. byla zvlášté proslulou 
čarodejnici. Sestra vyprávéčky tčchto pŕíbéhú šla jako 
školáčka s pŕítelkyní po labské hrázi. Potkaly K., které 
jak je míjela, vypadly z kapsy nejaké papírky. Devčata 
je sebrala a vidouc na nich nesrozumitelné klikyháky, 
počala je z rozpnstilosti trhati. Rázem bylo kolem plno 
havranú, kteŕí odporne krákajíce dorážely na dívky. 
Havraní krákot i úzkostlivý krik dívek zaslechla i K. 
Pribehla rýchle zpet, vybrala z kapsáŕe hrst prosa a 
kŕížem je rozhodila do vzduchu i po zemi. Havrani 
ihned zmizeli. Potom dívkám prísne vyčinila, ŕkouc, že 
by je byli havrani uklovali, kdyby byla včas nezakročila. 
Táž čarodejnice byla mstivé povahy a k provádení 
své msty používala čar. Nej obvyklej ší mstou bylo usta
vičné srážení mléka sousedúm. Jednou zase se nepohodla 
se soudedkou a ta pak našla v dobre pŕikrytém hrnci 
se smetanou v pečlive uzavŕeném sklepe ohyzdnou 
ropuchu. Nikdo se jí netroufal dotknouti, hneď však 
védčli, odkud by to bylo. Čarodejnice K. mêla v sou- 
sedním famím mestečku B. nepŕítele v starém moud- 
rém písmákovi, jinak dobrodejném čarodeji. Ten pŕišel, 
vyňal nčjakým dŕevem ropuchu z hrnce a hodil ji 
do žatím rozpálené chlebové pece. Ropucha se v žáru 
rozpukla a zmizela. Ješte ten den večer dobelhala se 
k onomu písmákovi do B. čarodejka K. Pokud nebyla 
zachumlána do šátku, bylo videti, že její obličej a ruce 
jsou samá spálenina. Vešla a pro Boha prosila, aby ji 
„pustil“ . Ten tak učinil na slib, že nebude oné sousedce 
napfíštč na mléku škoditi. K. se vraeela radostne domú; 
cestou její spáleniny beze stopy zmizely.

Jindy — to byla opčt jiná čarodejka ze známého ce
chu, pŕestaly pojednou krávy v jednom hospodárství 
dojit. Písmák byl opčt povolán. Nakreslil na dvere 
chléva svčcenou kŕídou veliký obdélník a do jeho 
stredu zarazil po príslušném mumlání hreb. Krávy 
ještč ten den počaly opčt dojiti, ale také prišla jedna 
ze známých na vesnici čarodejnic, celá skroucená bolestí 
a snažila se v hospodárství neco si vypújčit. Do- 
stala-li, co chtčla, nebo povedlo-li se ji odnést s sebou 
tajne z domu nejakou maličkost, byla najednou zcela 
zdráva.
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V H. se ženil jeden legionár. Zmĺnéná již K. dlouho 
pŕedtím usilovala o to, aby si místo své nastávající 
vzal jednu její neter. Nadešel den svatby. Kočáry stály 
pripravený, když tu K. prešla pred koňmi se zlým 
pohledem, múmiajíc čosi a dëlajic jakási gesta: konë 
rázem jakoby zkameneli a nehnuji se z místa, ať 
lidé délali, co chtëli. Hodiny utíkaly, pan dëkan v sou- 
sedním mestečku B. čekal již netrpélivé. Konečné si 
zoufalí svatebčané pomohli. Chytli K., pŕivlékli ji na 
místo a jeden z nich sedí na kolo, že hned po jede do 
B. pro zrnín éného již písmáka. Toho se K. ulekla; znovu 
prešla pred koňmi a „sejmula to“ s nich. Konë pak 
letéli tryskem do mesta, až svatebčany jímal úžas a 
hrúza. Konečné K. již velmi stará, asi pred desíti lety 
v H. zemŕela. Ráno pred pohŕbem strhla se taková 
vichŕice, že rvala príkrov s její rakve, postavené v 
prújezdč statku. Vichŕice radila po celou dobu pohŕbu 
v mëstecku B., takže kromë nej bližších príbuzných 
nikdo zemŕelou caroidëjnici na poslední ceste nedopro- 
vázel.

Stejná histórie se vypráví o jistém S. z H., který 
však žil již pred vice lety. Pri jeho pohŕbu prišla 
vichŕice na pûl cestë, prevrhla vúz, strhla zatlučené 
víko s rakve a vyhodila nebožtíka ven. Lidé se dësem 
rozutekli. Když se pak po dlouhé dobé odvážili vrátiti, 
našli ku podivu vûz opet na kolech a rakev na nëm 
neporušenou. Také tento ëarodëjnik ztratil prý jednou 
v nedëli na cestë z kostela v B. nëjaké papírky. 
Zvédaví chodci je zvedli a kdosi pŕeslabikoval z nich 
nahlas nejaké ŕíkání. Tu se objevil podivný mužík v 
cerném a rudém šaté a úlisné se opët tázal prítom
ných, co si pŕejí. Ti hrúzou onëmëli. Konečné jeden 
z nich se síebral a ŕekl duchaprítomné: „Rozházej ten 
hnuj támhle na poli!“ Mužík zmizel, ale kupky hnoje 
se rázem poéaly pod neviditelnýma rukama rozletovat 
po poli a za chvíli byl hnúj rozházen k velikému 
potomnímu údivu majitele toho pole.

A ještč jeden pŕíbéh : Své škodné výpravy konaly 
čarodéjnioe v noci a jak se zdá, v astrálním téle. 
Jedna chudá chalupnice v H. vyšla si o púlnoci (mésíc 
trochu svítil) na néjaký ten polní pych. Tu spatŕila, 
jak se domnívala, známou sousedku, jak se šine jakoby 
nad zemí ke stodole bnhatého souseda. Chalupnici ne
dalo a šla zvédavé blíže. Zjev se k ní obrátil. Byla 
to skutecné známá sousedka čarodéjnioe, jež spatŕivši,
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že je sledována, promënila se náhle v strašidelnou 
kostru a hnala se na chalupnici, která pak, kŕižujíc 
se a vzývajíc všechny sväté, tak tak dobéhla bez déchu 
domu a schovala se do postele.

KNIHY A ČASOPISY
J. Marquès-Rivière: Le Bouddhisme an Thibet. Ed. 

Baudinière. Pozoruhodná práce o Budhismu a jeho 
vlivech na myslení a filosofii Tibetu.

J. André: U Evolution et le Karma. Ed. Orphys 
à Gap. Snúška theorií o karmë, reinkarnaci a jiných 
t. zv. esoternich doktrináeh, o nichž napsáno bylo již 
mnoho zbytečných pojednání, ani toto nevyjímaje.

Informaoe.
Vzhledem k výjimečným událostem dnešní pohnuté 

doby, spolkové a rûzné zprávy prozatím vynecháváme 
a uverejníme hromadné v nëkterém z dalších čísel.

L I S T Á R N A  R E D A K C E .

9 i dotasiúm našich členáŕň ohíedné hiir*« 'Morer 
klubu sdéluieme, áe podie usnesení výboru spoločností 
budou pro&afím mislo kursíi poŕádány pravidelné 
dvakrát mésíéné prednášky v obom hermetisrnu na 
ryšádaná themala. Prednášky budou se konali jafto 
obvykle v kavárné „Xouvre“, Praha II, llárodní (ŕ. 
a jej ich presné dátum bude ohlášeno vädy v denních 
novinách.
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Motet 6
retue pro srotnávací siudium iradiční filozofie a náboáensití

Revue Horev vychází 15. každého mesíce. Roční predplatné Kč 70.— 
s prílohou (Tarot), Kč 16.— bez prílohy. Príloha bez časopisu jest ne- 
prodejná. Vydává Horev-Klub, zodpovedný redaktor Dr. O. Eliáš. Re- 
dakce a aďministrace: Praha XV., Hodkovičky 26. Účet Post. spoŕitelny 
č. 500.009. Tiskne: M. Bureš, Praha XIV., Otakarova 276. Podací úŕ. č. 71.
26. listopadu 1938. Dohlédací poštovní dŕad Praha 71.

Novinová známka povolená výnosem Reditelství post a telegrafu č. 224.330/IIIa - 1938.

Až do dná šedivých mi dúha úsmév zklene,
nemluvte o stësti, fez slepé pŕichází,
slzami bolesti pred svétem utajené
lomil f sem paprskp svých vlastních extasL
V e chrámech zborených f sem Svetlo našel svéží,
jež dávno pred vékp Duóh bílý lidem dal,
a tam, kde havran spí a šakal tiše béží,
z chladného kamene j sem oheň vykresal.
Až slunce zasvítí nám nad popelem v kraji, 
za hvézdpu spálenou vlastními vášnémi, 
jenom ten pujde dál, kdo pochopil co tají 
žár ohné, ukrytý v kameni na zemi f
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V - a :
MODLITBA

Modlitba jest v základe eástí vyjadŕování projevú 
víry. Vzťah mezi modlitbou a vírou jest úmérný. Mod
litbou posilujeme se ve víre a vírou posilujeme mod
litbu. Modlitbou púsobíme ve vyšší úrovni, a to buď 
úmyslne nebo spontáne za účelem dosažení určitého 
cíle. Zda jej dosáhneme či nikoliv, záleží na stupni víry 
a zpúsobu modlitby, která múže býti dvojího druhu : 
automatická nebo citová.

S modlitbou automatickou se za normálních okol
ností setkáváme nej časte ji. Jest to mechanické odŕíká- 
vání naučených vet, slov nebo formulí. Modlící spojuje 
se s magickým útvarem, vytvoreným ŕetezem tako- 
\T57chto modlících se mlýnkú a pomoci tohoto útvaru 
dosahuje splnční svých pŕání. Charakteristickým zna- 
kem tohoto zpúsobu modlení je prevaha mechanické 
činnosti, nejmarkantnéjší pri pobožnostech, litaniích, 
procesích a pod..

Pri modlitbe citové dochází na rozdíl od pŕedešlé 
ke vnitŕnímu vzrušení; tato neváže se na žádný obrad, 
žádnou formuli, ba dokonce ani ne na slova, nýbrž 
tryská spontáne z nitra. Jest pŕímým projevem nebo 
projekcí vnitŕního stavu, ať už je to adorace, prosba 
či dík, pri čemž sila její je úmerná sile citového a- 
fektu.

V obojích pŕípadech setkáváme se s t. zv. po- 
sismem. U modlitby mechanické jest pŕedem dán, ú- 
myslné vyvoláván, za účelem snadnejšího zapojení do 
magického proudu, kdežto pri modlitbe citové je mnohdy 
nechtený, také spontání, ale nemusí býti doprovázen 
ani gestern, ale určitou predstavou, jejíž forma je rúzná, 
jako jsou rúzné príčiny citového vzrušení a její jas
nosť jest opét úmérná sile citového afektu.

Jako všechny veci stvorené, múže míti i modlitba 
vedie svého kladu i svúj zápor. Ne vždy modlí se 
človék s čistým srdcem, naplneným láskou a pŕánim 
všeho dobra k celému svetu, ale jsou i prípady —- 
ne výjimečné — v nichž človék, obraz Boží, kráčí proti 
ceste svého Stvoŕitele. Jsou prípady modliteb za zni
čení nepŕátel, za škody, ba i zdánlive sméšná absurda, 
v nichž zlodéj se modlí za úspech svého lupu. Tato 
záporná modlitba près svoji negatívni formu nemusí však 
býti oslyšena. Myslím, že zodpovédnost za vyplnéná
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pŕání tohoto druhu nese vždy její pûvodce a vráti se 
k nemu, byť i snad pozdëji, v míŕe tisíckráte zvët- 
šené. Byl-li klad cestou tvúrčí, altruistickou, prýšti jistë 
cerná modlitba z absolutního egoismu.

Modlitba automatická i citová liší se od sebe zpú- 
sobem provedení; spojuje je však jeden cíl, jenž je 
obëma společný, vyvolání nepopsatelného, nevyslovitel- 
ného vnitrního stavu, v némž ëlovëk sjednocuje se, 
nechci ŕíci s Bohém, jelikož každý z jedincú má in- 
dividuelní predstavu Boha, ale s nekonečností, z níž 
všechno vyšlo a ku které se všechno vráti. Múžeme 
zváti cestu k tomuto ideálnímu stavu, v némž ëlovëk 
cíti se ve chvíli nesmírné pokory ničím a ponenáhlu 
stává se skutečným Synem Božím, jakkoli: hermetis- 
mus, umëni, práce, láska. To vše múže býti modlitbou. 
O všech tëchto variacich modlitby bylo mnoho napsáno, 
ale málo bylo velikých lidí, kteŕí dovedli užíti tëchto, 
mnohdy složitých, systémú tak, aby je pŕivedly k cíli 
pravé modlitby, nepopsatelnému zážitku, pri némž múže 
ëlovëk prožíti zázraky celého Vesmíru, a jak stojí 
v Bibli, že i slunce na obloze života múže se zasta- 
viti, jako tehdy, kdy Josua modlil se k Bohu israel- 
skému.

CHEPRER A SKARABEUS.
Z velikého množství starých šperkú egyptských, pú- 

vodní ch i padëlkû a imita cí, vétšina je vyzdobená o- 
brazem brouka chrobáka, zvaného skarabeus. Býval lit 
ze zlata, ze stŕíbra, tesán do kamene i vytesáván z 
kamene, drahokamú a polodrahokamu, ale nejëastëji 
formován z nilského bláta a pak sušen a vypalován. 
Nejstarší ozdoby tohoto druhu jsou témër výhradné 
zhotovený posledním zpúsobem; vétšinu skarabeú ka
menných nebo z jiného materiálu zhotovených, jež se 
dostanou do volného prodeje jako „púvodní egyptské“ , 
múžeme témër s naprostou jistotou pokládati za novo
dobé padëlky. Motiv ke zobrazování a užívání obrazu 
skarabea, jenž byl Egypťanúm symbolem boha Che- 
prera mohl by býti dvojího druhu:

a) etymologický,
b) symbolický.
Pro etymologický púvod symboliky skarabea svëdëi 

jeho egyptský název: Cheper znamená egyptsky chro
báka, á jeho obraz byl v hieroglyfice užíván k o- 
značení slovesa ch o p e r ,  t. j. b ý t i  nebo s t á t í  s e
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prý proto, ponévadž foneticky oba výrazy jsou si po
dobný. Tímtéž zpúsobem zdúvodňují moderní egypto- 
logové fakt, že stejným znakem psali Egypťané jméno 
C h o p r e v ,  t. j. „p o v s t á va j í c í“ čímž jest mlnëno 
vycházející slunce.

Symbolický dúvod užívání skarabea za znak slu- 
nečního boha opírá se o pozoruhodný jev prírodní: 
Chrobák, když snese vajíčka, obaluje je hlinou a mrvou, 
aby pozdeji vylíhlé larvy mely dosti potravy. Péče a 
starostlivost tohoto zvíŕete o svoje potomstvo jest tak 
veliká, že prací s vyválením a umístením schránky- 
kuličky, zpúsobuje si často mnohá zranení a zpravidla 
ubrousí si zadní nôžky až na polovinu.

Odtud další motiv skarabea. Tak jako chrobák valí 
pracnč pred sebou kouli, jež ukrývá nový život, pohy
buje Veliký Duch sluncem na dráze nebeské, sluncem 
jež jest zdrojem všeho života. A ponévadž skarabeus 
jest otcem budoucího života, o nejž pečuje, jest i Buh 
otcem všeho na co jeho Slunce svítí. Tak stal se 
Cheper symbolem vycházejícího Slunce, první fáze bož
ské trojjedinosti, Cheprer—Re—Atum, analogické bož
ské Trojici kŕesťanství. „Cheprer jsem ráno, v poledne 
Re a Atum večer jsema, ŕíká búh lstivé Esetč v dia
lógu citovaném v Turinském papyru.

To jest hlavní symbol Chepera; vedie neho exi
stuje ješte rada významú jiných: Horapollon mluví o 
trech druzích skarabeû, z nichž jeden byl zasvecen 
bohu Heliopolskému, druhý Iside a tretí Thovtovi; 
Crencer dokazuje, že chrobák byl Egypťanúm všeobec
ným symbolem mužského princípu. Z Porfyriovy zprávy 
(de abstin IV. 9.), která cituje starou poveru o skara- 
beovi, dalo by se usuzovati na dúvod, proč tento brouk 
byl i symbolem Isidy: 28 dní leží kulička ukrytá v 
zemi, než vylíhnou se z vajíček larvy; tento počet 
znamenal pak dobu jednoho mesíčního cyklu. Pozoru
hodný jest i objev Hanušúv (Sláv. Myth. str. 180), 
který zaznamenal, že obraz chrobáka byl vyryt i na 
obetním noži slovanského boha Svantovíta.

Co značí tedy v symbolice obraz egyptského ska
rabea ?

1. ) Opakování, periodicitu, Východ, Slunce a jeho 
boha Cheprer a ;

2. ) tvoŕící a plodící princip sveta (Cheprer byl i 
symbolem regenerující Prírody-Isidy) ;
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3.) iniciaci, neboť predstavoval i Stvoŕitele a byl 
zobrazován nad všemi branami zasvécujících stŕedisek e- 
gyptských.

Ne vždy s podvodným úmyslem oklamati záhrobní 
Soudce, dávali starí Egypťané s kamene vytesanou 
podobu chrobáka na místo srdce svých mrtvých; co 
rnúžc býti pietnéjšího než nahraditi ztichlé srdce jež 
tlouklo zde na zemi jenom pro nás, symbolem života véc- 
ného? Jsme snad šťastnéjší a moudrejší my, kteŕí pŕe- 
stáváme vërit i v sami sebe? Šperk se skarabeem mëli 
by nositi všichni defaitisté dneška, aby si uvëdomili, 
že i v tom, po čem často šlapou, ukrytá jest moudrost 
Velikého Stavitele a tiché, malé zvíŕátko v blâtë bëhà, 
lopotí se a pracuje jako tisíce jiných, aby povzbudilo 
clovéka když v tupé beznadéji nechá poklesnouti una- 
venje hlavé k zemi.

M—a:

S L O V O .

Slovo je skupina artikulovaných hlásek, vyjadŕující 
néjaký pojem, nebo jinak vyjádŕeno, hláskové vyjádŕení 
predstavy. Prístupující k tomu konvence a jiné prvky 
vytvoŕily teprve z reči jazyk, respektíve jazyky národní. 
Predstavy jako základ slov mohou být rúzné. Nejbéž- 
néjší jejich dëleni múže být konkrétni a abstraktní. 
Podrobné j ší by bylo délení podie smyslú na predstavy 
zrakové, sluchové, čichové, chuťové a hmatové. Tato 
rada by však nebyla úplná, musily by k ní pŕistoupit 
rúzné pojmy rozumové, citové nebo pocitové, jež jsou 
rnnohdy téžko vyjadŕitelné nebo dokonce nevyjadŕitelné. 
Ty to pocity rnnohdy doprovázejí i predstavu konkrétni, 
na pr. zrakovou, a to ať už svým aspektem kladným 
- pŕíjemnost, krása, libost, sympatie atd. nebo záporn\7m. 
A to je do veliké míry omezení, nedostatek. Nad všechno to 
je jisté povzneseno č í s l o .  Číslo je jisté nejdokonalejší 
predstava, protože je absolutné abstraktní, neomezeno 
žádným afektem kladným ci záporným (pokud by ovšem 
nebyl obsažen už v ném samém). Ťady je podstata afo- 
rismu: ,,Búh myslí v číslech“ . Myšlení je vlastné jen 
kontinuita predstav. Lidské myšlení je ve srovnání s 
tím vlastné čosi nedokonalého, jen jíakýsi vice nebo ménë 
rnatn̂ 7 odlesk myšlení, božského. Na pŕ.: Máme-li néjaké 
číslo treba 1 nebo a, nemáme o ném (ovšem bez hlubší
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znalosti) kromë pojmu p o č e t  vlastne žádné predstavy. 
Znásobíme-li toto číslo: a2 — 1 , buď výsledek nechá
peme, nebo si musíme pro pochopení pŕedstavit plochu. 
A ztrojmocníme-li je: a3 — 1 , musíme si pro pochopení 
pŕedstavit krychli. Totéž platí také pro každé násobení 
rúzných čísel atd. To je ovšem také dúkazem, že pod
statou vš eh o — treba hmotného — je číslo. Nekolika- 
místné číslo tedy není jen nejaký pojem sám o sobe, 
nýbrž výsledek a obsah jinýeh čísel, jež je stvorila, 
prvkú, jež onen objekt zplodily. Na pŕ. i podstata 
tónu je číslo, určitý počet kmitú.

V jakém pomeru je predstava ke slovu? Asi jako 
jádro ke své slupce. Totéž platí o pomeru čísla ke 
slovu. Tento pomčr by ch snad ješte radeji prirovnal 
k cibuli. Číslo samo je jejím jádrem, slovo pak pŕed- 
posledním jejím obalem. Mezi jádrem a jím je rada 
jinýeh — tedy korespondujících harmónií, které jsou 
subtílne jší než slovo samo. Domnívám se, že slovo je 
poslední člen v této rade harmónií, za ním už následuje 
samo stvorení. Je ovšem samozrejmé, že ona rada 
harmónií probíhá současne docela spontánne, jako ne- 
múže tvoŕit cibuli jen její jádro a predposlední slupka. 
Mám tu jednak na mysli 1. kap. Janova evangelia, 
jednak passus v Cenesi o tom, jak Adam pojmenoval 
zvíŕata. Avšak jsou tu i dukazy z okolního sveta. 
Nedovede síce obyčejný človek vytvoŕit slovem hmotnou 
vec, avšak dovede vyvolat náladu nebo pocit, vysloví-li 
slovo tak, jak je cíti nebo prožívá. V tom je podstata 
umční hereckého.

A co platí o celku, platí i  o jednotlivých částech 
(vlastne je to ve skutečnosti naopak). Složité číslo se 
skládá z čísel jednoduchých, slovo z hlásek. Je-li 
tvúrčím slovo, musí jím býti hláska. Odpovídá-li číslo 
slovu, musí korespondovat i hlásce. Vy jadru je-li slovo 
nejakou kvalitu, musí mit jistou kvalitu i hláska sama. 
Kvalita se musí už fysiologicky rodit s hláskou. Mlu- 
vení nebo artikulování hlásek je tvúrčí proces, pro nejž 
musí platil všechny zákony tvorení, na pŕ. dutou mat
rici tvorí ústa a jazyk, podie nichž se formuje vzducho
vý proud, který je usmernen; pŕedevším však tu platí 
zákon polarisace; klad — zápor — stred. Platí to už 
pro artikulační proud: pravá — levá strana plie — 
proud; proud — ústa, jazyk — hláska. Proto také pro
dukty mluvení musejí být kladné, záporné a snad ne
utrálni. Mluvení deje se stručne ŕečeno takto : vzduchový
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proud prochází hrtanem, zde rozechvívá nebo neroze- 
chvívá hlasivky (pri jejich rozeehvéní vzniká zvuk), 
jde do úst, kde se jako v luné matčiné rodí hlásky 
podie toho, jak je jazyk (nékdy rty) formují. Vétšina 
souhlásek je t. zv. párových, t. j. znélých a neznélých. 
Jsou to: b — p, d — t, d! — ť, v — f, g — k, h — ch, 
z — s, ž — š, dz — c, dž — č. Ty to dvojice hlásek 
se tvorí v podstatë stejné, jen s tím rozdílem, že pri 
znélých (b, d, v atd.) se v ústech formuje v hlasiv
kách vznikájící zvuk, kdežto pri neznélých pouze proud 
z plie. Protože hlasivkám odpovídá kladné čakram vi- 
šudhi, domnívám se, že hlásky znëlé jsou kladné, ne
znelé záporné. Všechny samohlásky jsou artikulovaným 
zvukem hlasivek. Proto by byly všechny kladné. Zbý- 
vající hlásky 1, m, n, r, j (jež je vlastné zkrácené i) 
mohly by býti jaksi v potenciálním stavu neutrálni, 
nebo jednou kladné, jindy záporné. Je zajímavé, že 
práve z nich se skládá latinský název živlú.

Kromé toho by ovšem ješté každá hláska mêla svou 
kvalitu. Ta by jednak závisela na tom, zda jde o hlásku 
t. zv. trenou, t. j. kterou lze prodloužit, anebo o hlásku 
razenou — jednodobou, jednak by byla speciálné daná 
hláskou samou. Z nich jsem si nékteré vyložil po svém. 
O samohláskách soudím toto:

I je nejsubtilnéjší, nejjemnéjších kmitú, nejpronika- 
véjší. Jazyk je nejvýše zvednut k patru. Pri výslov
nosti I jako bychom cítili, že se jazyk samovolné snaží 
pŕijít do polohy nižší, a tou je E.

Téméŕ stejnou polohu má O, pri némž se ješté vý
slovností účastní rty v podobé kruhu, symbolu véčnosti. 
Je zajímavé, že v ŕeckém Logos i ve slovanském 
Slovo se vyskýtá dvakrát.

A je hláska jaksi nejhrubší, nejznélejší, nejhmotnéj- 
ší. Mnoho názvú pro otce jím začíná, na pŕ. hebrej. A B, 
germ. A T  — T A , z néhož vzniklo slovanskéÓ T — 
L C. Jestliže v samohláskové transkribci Tetragram- 
matu je postup samohlásek I E O U A, domnívám se, 
že I predstavuje potenciálni stav sily, jež se sama snaží 
projevit, púsobit; E by tedy znamenalo púsobení; to 
prochází stavem véčnosti O — až se stává první silou 
stvorení (hmoty) otcovství A. Samohláska U by tu 
sna d znamenala spojení duchovna s hmotou.

Ze souhlásek si vykládám M takto:
Je to už fysiologicky hláska dvojitá. Proud vzdu

chový prochází současné ústy i nosem. Tím už je
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dán její význam plodivé dvojky. Včtšina názvu pro mat
ku snad ve všech ŕečech začíná práve na M ; aspoň 
tomu tak je v staroegyptštinč, v ŕečtinč, v ŕečech 
germánskych, románských, slovanských a snad i v 
jiných (také hebrejské jméno matky obsahuje M).

S, jež je tretím členem t. zv. matek v „hebr. abe
cede, je ve slovanských a germánských jménech pro 
tretí ho člena rodiny — syna. Mohlo by tedy mit, soude 
i z jeho umístení v Illánu, význam trojky. Jako takové 
by muselo vzniká t nejakým vírem nebo jej tvoŕit. To 
se zdá být potvrzeno faktem, že S vzniká únikem prou- 
du vzduchového mezerami mezi zuby, čímž nutne musejí 
víry nastat.

R je hláska opakování, rytmu, protože špička jazy
ka, visící volne dolú, kmitá dopredu a dozadu, vy- 
konává opakovaný rytmický pohyb.

L. Pri jeho výslovnosti vzduch proudí širokým žláb- 
kem jazyka a pak uniká po obou stranách jazyka v 
pŕedu opŕeného o patro, jako by tekT širokým korytem. 
Je to v pravém slova smyslu hláska plynná, plynoucí, 
tekoucí. Její kvalita by se mohla rovná t kvalite vody 
(snad i v pŕeneseném smyslu — cit).

Slovo tedy jako vyslovený celek jest skúpení prvku, 
kladných a záporných rúzných kvalít. Vyjadruje, které 
prvky a v jaké mire tvorí podstatu, náplň pojmu jím 
vyjádŕeného. Opakováním určité hlásky ve slove by 
určovalo kvantitu prvku vyjádŕeného onou hláskou. To- 
též ovšem vyjadŕují čísla, hláskám odpovídající. Že 
bežne mluvené slovo není tvúrčím, toho príčinou je 
prílišné zautomatisování reči. Za slovy si už človek 
nevybavuje témčŕ žádné predstavy. Rovnež obsahuje 
dnešní reč množství slov pouze formálních, jako jsou 
na pi\* vspojky a j. Proste reč se stala pouze kon- 
venčním dorozumívacím prostŕedkem.

LISTÁRNA REDAKCE.
K informaci našich čtenáŕú sdélujeme, že jakožto 

praktický doplnek Lasenicova Tarotu, bude vydána v 
nejbližší dobe Horev-Klubem úplná hra (78 listú) taro- 
tovýcli karet ve dvojí úprave: dvojbarevné a ručne ko
lorované. Cena této hry, jež dosud ani v tak dokonalé 
úpravč, ani kompletní nebyla nikde vydána, bude ohlá- 
šena v nčkterém z pŕíštích čísel zároveň s ukáž
kami nekolika karet.
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M:

MODLITBA BRATÉÍ R +  C.
Ó zŕídlo večné Lásky, Mondrosti a Milosti, Tvúj 

znak vepsán je ve veliké knize prírody, a nikdo nemúže 
v n í čisti, kdo ve Tvoji škole se neučil.

Proto moje zraky upírají se k Tobč jako oči slu- 
zebníku na ruce pánu svýdh, z nichž pŕijímají pro
stré dky k tomuto životu; vždy t všeckno z Tebe vy- 
chází, Tobč patrí a znovu k T obe se navráti.

Bože všehomíra, jenž sídliš na nebesích a ve skry- 
tém svätostánku srdci tech, které sobe jsi vyvolil, na- 
slouchal jsem hovorúm plynoucím z Tvých oltáŕú, a 
moje srdce zaóhvívá se bázní: Co jsou sily všech kosmú 
a prostoru proti nekonečné lásce TvéP

Rozklenul jsi slávu svých púlnocí nad moji hl\avou, 
aby souhvezdí ukazovala velikost našich cest.

D\al jsi mi okusiti vyhne polední abych pochopil, 
jak bolestná jest pravda.

Pŕivedl jsi me k poznání smíru obetí, abych pri
pravil svoje srdce ku pŕijetí nekonečné harmonie.

Prozáŕil jsi nevinností détské oči, abych v nich 
mohl vidčti Tebe v lesku čistoty.

Dej ó Veliký, abych ve Tvé pŕírodé z ničeho stvo
rené ku Tvé chvále žil jako ona ve mné, a pŕenesla 
mé daleko z hrúzy sobectví do ríše Tvého Svétla véč- 
ného, Amen.



P. L.:
E G Y P T .

Úvahy.
Množí z mnohých t. zv. „adeptú a osvíeencu“ , 

odvažují se označovati jednu z najstarších nám zná
mych esotemích kultur — Egypt, za mŕtvou, neuvažu- 
jíoe o tom, že všechno nové, co navazuje na tradici 
zapojuje se primo lia moudras t zemé Khemi, jež pro- 
niká svými závratnými ideami až k základum vše ch 
náboženských systému dneška, kŕesťanství nevyjímaje. 
V legendách starého Egypta naleznete pravzory všech 
postav pozdéjší mytológie. Hermes, Zeus, Venuše, Mer
kúr, Neptún a jiní antičtí bohové, jsou obménou egypt
ských esoterních postav, a v kresťanském nábožen- 
ství Kristus odpovídá egyptskému Osiridovi, a jeho 
obéť personifikována jest mythickým Horem. Trpící 
Marie prolévala již tisíce let pred Svou existencí slzy 
v osobe tajemné Isidy a mystérium její materské lás
ky jest zosobnéno v bohyni Mut, jež pouhou pre
menou projevu stává se universální pravdou lásky, nebo 
láskou demiurga, v jehož rukou amalgamovala pralátku 
zlatem hvëzd a úrodnou prstí pro myriardý kvëtû naši 
zemé.

Za zakladatele uceleného systému náboženského, Vy- 
nálezoe počtú, svätého písma, reči a vedeckého sy
stému pokládali Egypťané divinisovaného knéze nebo 
boha zvaného Thovt, Tautes nebo Ezhovtej, ŕecky Her- 
nes. Nesahá-li jeho existence až do doby atlantské, jest 
vznik jeho učení prastarý a počíná ješté v dobách, 
jež do nedávna naše véda neppkládala za historické. 
Nejdiiležitéjšími, nám známými hodnotami esotemí filo- 
sofie Thovtovi jest osm základní ch theoremat:

1. ) Neosobní búh,
2. ) kosmologická genese,
3. ) evoluční zákon polarisace,
4. ) zákon o sile slova a predstave,
5. ) zákon lásky,
6. ) zákon obéti,
7. ) zákon analógií,
8. ) zákon periodicity déni.
Egyptská genese spočívá na Thovtové delení podie 

čísla 9, resp. 10. Tŕebaže jest evoluční nebo vývojová, 
bývá jisté ne neprávem porovnávána se statickým 
systémem sefirot židovské kabaly, jemuž byla pravde-
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podobne prvotním vzorem. Tëchto devët základních e- 
tap personifikuje Thovt devíti bohy, t. zv. Božským De- 
vaterem. Devítka, podie ternámího klíče symbol vëdëni, 
číselná hodnota písmene Teth, t. j. Toth a posvätného 
jména Tehor, není číslem náhodné voleným. Nejenom 
pozdéjší esoterismus ŕecký (devët mus, devët archontû), 
ale i kresťanský (ku pŕ. devítinásobné zjevení Ježi
šovo po jeho smrti), potvrzují podstatnost této hodnoty. 
Na rozdíl od geocentrických genesí národú jiných, jest 
tato konstruována kosmologicky. Od pralátky, nebytí, 
Nun, dospívá po radë etáp prorok na konci tohoto sy
stému k zemi, jež spojivší se se záporným principem, 
prijala od nëj své plody. Z hvëzdného prostoru sestou- 
pila na naši planétu Príroda, Eset a Nebthet, život — 
Üsirev a smrt — Sutech. Príroda, analogicky j ako 
kladný život a kladná smrt, stává se podvojnou ve 
své negativní podstatë. Genetická Eset a receptivní 
Nepthys. Tak jako život živí se smrtí, udržuje se i 
príroda véčným cyklem nebo cirkulací tím zpúsobem, 
že pŕijímá stále zpët to, co byla na druhé stranë již 
jednou vydala. Fysický život indivídua zanikl by smrtí 
docela, kdyby nebylo prírody v užším slova smyslu 
(Ducha prírody). Thovtova legenda mluví o tomto zá- 
konë, sdëlujic jej zasvécencúm obrazem Osiridovy smrti, 
jenž vrcholí vznikem koruny pozemského stvorení, ztë- 
lesnënou analógií božské Trojice Horem —- clovëkem 
jako ideou. I on bývá často porovnáván se sluncem 
jako jeho búh, neboť má svoje východy zrození, má 
poledne životú a má i západy smrtí. Jeho otcem byl 
mrtvý bûh, a matkou nesmrtelná, vëcnà Príroda, zá- 
ŕící Isis. . .  A to jest i matka moje, naše i vás všech, 
a nikdy nikdo z nás nebude se cítiti na tomto svëtë 
opuštén, najde-li k ní jednou cestu a porozumí-li 
jejímu hlasu, který zní nejkrásnéjší hudbou kosmických 
sfér a hladí i kárá nás ve své nevýslovné dobrotë, 
moudrosti a lásce.

Kterak se starí Egypťané modlili? Nežádali si nikdy 
dobra ani o nëj neprosili, nýbrž se ztotožňovali se svým 
ideálem a dobro vysílali. Tím není minën ovšem obsah 
modliteb, nýbrž typický posismus egyptského adepta, 
mluvící za všechny dlouhé výklady. Pro zajímavost ci
tujeme zde jednu z modliteb mrtvého, určených Reovi 
a obsažených v egyptské knize mrtvých:

„Re, jenž sídliš ve svém svëtëa 
Re, který svítíš ve slunci,
A vycházíš ze svého obzoru,
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Re, jenž pluješ po svém nebi plném azuru,
A mezi bohy rovného nemáš,
Re, který plyneš po sloupech Šovových,
A vítr probouzíš svým dechem ohnivým,
Re, jenz davas svoje plodí ve svetlo obema zemím, 
Zachraň mne pred bohém podoby tajemné,
Jehož obočí jsou rameny vah,
V den súčtování!
Spoutané provinilce do svých temnôt zaklíná, 
Aby jejich duše byly rozptýlený v ničem. 
Vysvoboď mne z rukou katú nečistých,
S nemocnými prsty.
Neboť dobre se mi vedlo u Rea,
A nyní pŕistávám ku brehu Usirovu.
Jsem z ^rúvodu pána obetí,
Znám knihu promen,
Létám jsa sokolem,
A kroužím s holubici,
A večnosť trávim, duchy poutaje.

Ve všech esotemích kulturách tohoto sveta, byla 
zaznamenávána iniciační tradiee dvojím zpûsobem: pís- 
mem a umením. V Egypte oboji Se prostupuje a 
doplňuje tak, že není ani možno poehopiti celek a 
systém jedním bez druhého. Je-li dnes písmo prostŕed- 
kem k zachycení exotemího slova, jest umení písmem 
pocitu a vnitŕních stavu, jež nelze slovy vyjádŕiti. 
A v Egypte hieroglyfy jsou obrazy, a obrazy jsou 
písmem. Moderní badatelé vytýkají Egypťanúm, že stejne 
jako jiní orientálni národové na vysokém stupni tech
nické dokonalosti, neznali perspektivy a nevyjadrovali 
vzdalenost, nýbrž hodnotu kresleného. V prísnosti této 
umelecké metódy — neboť nelze zde mluviti o ne
dokonalosti nýbrž o kázni — tkví celá esoterní pod
stata egyptského umení : Egypt n e z n á  p r o s t o  r a 
n e z n á  čas,  a všechny závratné pravdy k nimž do- 
vedl dojíti cestami nám dnes neznámými do bezprostŕed- 
ního styku, zobrazuje jako všichni velcí národové kteŕí 
opravdu dosáhli cíle svého poslání na této zemi struč
ne, synteticky, tedy v plánu zredukovaném na nej- 
menší možný počet rozmerú, t. j. p l o š n e .

Zvláštni, jakoby ztmulé držení tela a údu na 
obrazech egyptských bohú, pusobí na nezasveceného 
pozorovatele dojmem vážné, často až prehnané nehyb
nosti. I já podlehl jsem kdysi tomuto chladnému kouz- 
lu smrti, tak sugestívne klamnému a prchavému, a 
po dlouhém hledání jeho nejvnitŕnejší podstaty došel

56



jsem jednou s duši vyprahlou a s trpkou chutí már
nosti v srdci do jednoho z Isidiných templú na nil- 
ském poŕíčí. V západu rudého soumraku kreslily slou- 
py svoje stínové dvojníky na vlhkou dlažbu chrámovou 
a kdesi v dálce volání chudých pastýŕú chvëlo se 
horkým vzduchem. Na chladném kameni prúčelní stëny 
rýsoval se obraz Isidy, vytesaný dnes mŕtvou již rukou 
umëlce pred tisíci a tisíci lety. Pozvolna houstlo šero 
v ovzduší a jakási neznámá sila pŕipoutala moje oči 
k obrazu bohynë. A tehdy pŕepadl më pocit života. 
Jako blewsk, spontânnë a tak silnë, že prohnal mráz 
celou moji bytostí a vteŕinová hrúza pred nëëim ne- 
zmëmë velikým, neporovnatelnë živým a všudypŕítom- 
ným rozbušila mi srdce a rozšírila zornice : Ta Isida 
nestála; dále šla, tiše, majestâtnë, bez déchu — ale 
já jsem se zastavil; a teprve tehdy jsem pochopil, že 
život lidský jest jen vteŕinou tak krátkou, tak zoufale 
krátkou, že z knihy kosmického dëni, napsané tëmito 
primitivními figúrkami múžeme postŕehnouti toliko mo- 
rnentní sn ím ek----------- .

Marnë, marnë mluví nová doba o starém Egyptu 
jako o prežité kultuŕe ; žije dále v nás, s námi a 
kolem nás; byla-li by soudobou, prchala by z našich 
rukou jako chiméra a písek poustë; ale pràvë proto, 
že jest tak vzdálena, počínáme ji chápati. Svéží kvëty 
jsou v hlase jejích primitivních legend a jas v ústech 
jejích prorokú a preš propasti vëkû mluví k nám 
utëchou majestátni píseň naivních pohádek starého E- 
gypta do víru, shonu a útrap našeho století. Lidé blá- 
hoví! Proč zoufáte uprostred neklidného spánku? Vždyť 
pŕijde jednou ráno, které stvoríme si spolu! Až vzduch 
pohltí dým a zemë popel, probudíte se v ríši Atumovë, 
tak jako malé ditë z téžkého snu, abyste poznali, že 
jste součástí nekonečna a že vaše srdce buši uprostred 
véčných dnú, pod duhou jeho majestátu, naplnënou na
šim, pozemskou bolestí rozzáreným štéstím! —

K PROBLÉMU HOMUNKULÚ.
Když pán transmutace — adept, nechal se unésti 

hŕíchem pýchy a chtël se státí podobným tomu, jenž 
jej stvoril, tčžký sen snesl se na jeho ducha a zavedl 
jej do začarovaného území zpravidla marných nadëji a 
ilusí. Pŕehlížeje veliké a posvätné symboly, zapomínal 
na legendu o edenickém pádu Adama, který chtëje
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probádati tajemství života, padl do jícnu nekonečné pro- 
pasti. Požehnaná predstavivosť, která jej dovodia za- 
vésti k závratným výškám poznání, promčnila se jako 
úderem čarovného proutku ďáblova v posedlost. Jisté, 
býti všemohoucím v materielní úrovni, transmutovati 
kovy podie své libosti, jest již veliký výsledek; ale ne- 
ní-liž nekonečné svúdnéjším pŕejíti z anorganické látky, 
zdánlive tak málo životné na hmotu ústrojnou a stvo
rili bytosti nadané pudem a rozumom? Takto se zro
dila jedna z nejtemnejších a nejpodivuhodnéjších ka
pitol transmutační magie, kde groteskní se misí s hrúz- 
ným a poznatky integrálni vedy s nejnižšími povérami. 
Pokoušeli-li se skuteční hermetikové proniknouti tajem
ství biogenie, jsouce halucinováni neomezenou dúvérouve 
své vedení, kolik čarodéju kráôejících v jejich sto
pách znetvorilo primitivní zkušenosti hnusnými prakti
kami, jež mély získa ti všemocné hlubiny, aby jim po- 
mohly v jejich príšerné práci! A zde jest nutno hle- 
dati púvod bizarních essayí podávaných starými autory 
o homunkulech, mandragorách a androidech, zpráv, 
které svou nesouvislostí a hrúzou zdají se býti vyňaty 
z fantastických výjevú sabatú, jako plody zkažených 
predstav a somnambulického šílenství smrtonosných 
lilkovin.

Paracelsus, Christian a mnoho jiných seriosních 
autorú pŕipouští možnost této organické kreace, a u- 
padá do extase pred tímto najvyšším tajemstvím. Presto 
o podarených experimentech tohoto druhu nemáme té- 
méŕ žádných, nebo jen velmi málo zpráv. Roku 1773— 
1782 némecký hrabe Kueffstein, templáŕ a zednáŕ, spo
ločné s jakýmsi abbém Gélonim mél prý v tomto sméru 
určité úspechy, jak sdeluje jeho famulus Kammerer a 
publikuje Riesewetter. Popis Kammererúv presahuje 
všechno, co si múžeme predstaviti v nejživejší fantasii 
o tomto predmétu.

Výroba jeho homunkulu zdá se býti identickou s 
onou, na níž uvádí recept Paracelsus a pekelné prak
tiky obou nemeckých čarodejú, kteŕí chtéli za každou 
cenu dojíti svého cíle, zvlášte pak bizarní scény mezi 
nimi a jejich málo príjemnými strávníky, kteŕí près 
svûj krásný odév do ktorého je jejich tvúrci oblékli, 
snažili se uniknouti ze sklenéných recipientú, z dúvodú 
často velmi málo morálních, pŕesahují všechny meze 
mravnosti.

Jiným homunkulem by la mandragora, vitalisovaná 
nebezpečnými obrady. Jiní méné žádostiví a nároční,
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spokojovali s t. zv. nepravými serafimy, nabijejíce man
dragoru elementárni larvou: Hrúzný idol, jejž zaklí
nali k pŕivolání orakulí. . .

Ďalším drühem umélých tvorù — automatû, jsou 
ony, jichž dosti typickým pŕíkladem jest proslulý and- 
roid Alberta Velikého, nadaný inteligencí slova a roz
bitý Tomášem Akvinským, v jedné theologické diskusi.

Známé historické homunkuly Golemú, pŕecházíme 
pouhou poznámkou s ohledem na to, že máme v čes- 
kém jazyce o tomto pŕedmétu velmi precisní dxlo.

Pro zajímavost budiž zde citována pasáž z díla „De 
Natura Rerum“ jehož autorem jest známý Theophrastus 
z Hohenheimu, ŕečený Paracelsus :

„Generace všech vécí pŕirozených jest dvojitá; jedna, jest 
vykunávána prírodou bez pomoci uméní, druhá, dociluje se umé- 
ním, t. j. alchýmií. Presto, všeobecné možno ŕíci, že všechny véci 
zplozeny jsou zemí, pŕirozené pomoci putrefakee (hnití). Skutečné 
putrefakee jest nejdúležitéjším stúpnem a prvním krokem k 
plození. Vzniká z vlhkého tepla, neboť vlhké trvalé teplo zpu- 
sobuje účinnou putrefakci a méní všechny véci pŕirozené v je- 
jich vlastnosti. Práve j ako téla putrefakci, transmuta jí se a re- 
dukují potraviny ve zbytky exkremientální, putrefakee in vitro
transmutuje všechny véci z jedné formy na druhou, z jedné
podstaty na druhou, z jedné vlastnosti na druhou, z jedné sily
na druhou, jedním slovem z jednoho na druhé. Jest prokázáno 
denní zkušeností, že mnoho dobrých véci, které jsou zdravé a 
tvorí skutečné léky, ' pŕeméňují se po putrefakci ye špatné, ne
zdravé a stávají se skutečnými jedy. Naproti tomu jest mnoho 
véci nezdravých, špatných, jedovatých a škodlivých, které po pu
trefakci stávají se dobrými, ztrácejí svou škodlivost a jsou
znamenitými léky. Putrefakee jest mutací a smrtí všech véci; 
ona jest zničením prvotní esence všech véci pŕirozených, odkudž 
se nám projevuje regenerace a nová genelrace tisíckrát lepší 
atd........

Ponévadž tedy jest putrefakee prvním stupném a nástupní 
lazí k plození, jest bezpodmínečné nutno, abychom dobre znali 
co to jest. Jest mnoho zpûsobû hnití a každé tvorí svoji ge- 
neraci svým zpúsobem, jeden rychleji než druhý.

ftekli jsme již, že vlhkost a teplo zpúsobují první stupeň 
a začátek tvorení všech véci stejné jako slepice tvorí ze svých 
vajec. Proto každé mucilaginální flegma a každá živá véc jsou 
tvorený v putrefakci a putrefakci, vidíte príklad toho ve vej- 
cích. Mají v sobé mucilaginální vlhkost, která pod vlivem jakého- 
koliv tepla hnije a animalisuje se na 'formu živého, nejenom 
tep lem slepice, ale jakýmkoliv teplem stejné pŕirozenosti. V tomto 
vhodném stupni ohne skutečné mohou vej ce dozrávati in vitro a 
v popeli, dávajíce takto zroditi se malým žijícím ptáčkúm. Stejné 
niúže každj7 človék dát dozráti vej ce pod svým paždím, jako 
slepice.

Mimo jiné jest na místé zde poznamenati skutečnost ješt^ 
dúležitéjší. Jestliže tento živý pták jest spálen, redukován na 
prášek nebo popel ohném tŕetího stupné, v zatavené krivuli a
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jestliže takto Uzavŕen jest potóm podroben hnití, poslední putre- 
fakcí konského bŕicha (což značí podie Pernetyho v koňském 
hnoji), ve sliznatém flegmu, dá toto flegma popeli možnost uzráti 
a pták se vzkŕísí, jestliže flegma jest znova uzavŕeno ve svou 
púvodní skoŕápku nebo lúžko; toto dílo jest znovu oživováním 
mrtvých, regenerací a klarifikací, což jest veliký a nevyzpytatelný 
zázrak prírody. Takto mohou bytí všichni ptáci zabití a konečné 
znovu vráceni životu noví a reštaurovaní, což jest jedno z nej- 
vétších mystérií, jež Búh dal poznat smrtelnému človéku. Jest 
nutno také védéti, že človék sám múže býti zplozen tímto zpúso- 
bem, bez pŕirozených rodičú, t. j. uméním a prací moudrého 
spagyrika zpûsobem jak dále popíšeme.

. . . .  Stejné jest možno a nikoliv nepŕirozeno, že z muže 
a ženy narodí se podivný tvor.. Zde nelze viniti ani ženu ani 
muže z ne jakého kacíŕského poklesku j ako kdyby j ednali zpûso
bem proti pŕírodé, nýbrž tento fakt jest zpùsoben ženinou pred
stavivostí. Téhotná žena má tak púsobivou pŕedstavivost, že múže 
ji pŕenášeti na plod a méniti jej rúzným zpûsobem, který od- 
povídá dojmu a vlivu této vlastnosti. Proto díté béhem doby 
svého vytváŕení v lûnè mateŕském podléhá vûli a jiným vnitŕ- 
níni vlastnostem své matky, jako hlina v rukou hrnčíŕe, který 
z ní skutečné tvorí to co chce, a co se mu líbí. Stejné téhotná 
žena vytváŕí ve svém téle podie své vlastní imaginace. Pŕichází tedy 
často, že ze símé mužského rodí se netvorové a jiná monštrá 
podie predstavivosti ženy, v tom pŕípadé, že se tato obrátila na 
embryo.

. . . .  Ale nesmime prehlédnouti fakt plození homunkulû. Toto 
plození jesť skutečné, trebaže bylo dlouho tajeno a že starí 
iilosofové často disputovali o otázce, je-Ji možno v pŕírodé a 
v uméní, aby človék byl zplozen mimo télo ženy a jej í pŕirozené 
délohy. Na to odpovídám, že tato generace nikterak neodporuje 
umení spagyrickému a pŕírodé; naopak ujišťuji, že jest zqela 
možnou. Ale aby mohla býti realisována jest nutno postupovati 
následujícím zpûsobem.

( Zde podává Paracelsus velmi presný a snadno doplnitelný recept 
k vytvorení umelého človeka v t. zv. umelé déloze; jest samozrejmo, že 
s ohledem na názory verejné morálky mužeme uveŕejniti z tohoto pred
pisu pouze část.)

. . . .  Ku konci tohoto času stane se abychom tak ŕekli po
dobným človéku, trebaže zústává prúhledným a netélesným. Po- 
tom, jestliže jest denné dále pečlivé Živen a opatrné nasycován 
arkánem z lidské krve a jestliže jest udržován po čtyŕicet 
týdnú v účinku stálé a neménivé teploty koňského bŕicha, vyjde 
z neho skutečné a žijící díté, jež má všechny údy dítéte zroze- 
ného z ženy, jest ale mnohem menší. Toto díté nazýváme homun- 
kulem. Má býti dále vychováváno velmi opatrné a pečlivé až do 
svého jinošství, véku kdy začíná býti rozumným a dává známky 
inteligence .. . . “
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R—H:
TAO.

Sledujeme-li vývoj duchovního rústu lidstva, dôjde
me k názoru, že náboženské i filosofické ideje, rostou 
jako zrno na jaŕe — určitým poradím a tempem tak, aby 
byly pro současné lidstvo kvasem a pohybovým prvkem, 
pŕinášejícím současné dobé optimálni kvantum pŕiméŕené 
evoluční prúbojnosti.

Proroci a Kristové norili se nad obzory jako hvéz- 
dy, aby uzpúsobili lidstvo k schopnosti chápání paprsku 
trojjediného Svétla — Védéní, Sily neb Krásy. A jelikož 
právé Krása chybí povážlivé v myšlenkových stavbách 
lidvstva, chceme naznačiti nékolika málo slovy jak do- 
cházel ke vnímání Krásy čínský mudrc Lao-tse kol roku 
600 pred Kr., ve svém učení o nestvoŕeném Tao, Bohu, 
z néhož vše vyšlo. Ale ani Krása není cílem lidského 
vývoje, jest jen ukazatelem dobré cesty, jak vysvitá z 
jeho knihy o Tau a cnosti (Tao—te—king). Tao jest 
nevyličitelné, nepostižitelné, quintessence dokonalosti, 
bez vlastností a bez podstaty. Tao jest Buh. Nelze ho 
vnímati neboť není. A pŕece jeho néžný rytmus zastihne
me v zrné písku, byliné, tepu srdce i v moŕském pŕí-
b°ji.

Tao nie není a neznal by sebe, kdyby jeho néžná 
plodnost nestvorila Rytí, ve kterém se shlíží jako oblo
ha v zrcadle hladiny. Nepochopitelným hnutím sama v 
Sobe dal vyjíti prvému paprsku, který rozdélil temnoty, 
stal se rytmem a harmonickým vlnéním déchu kosmu, 
živícím mikro i makrokosmos a pudícím ho k poznání 
svého Stvoŕitele.



Tao jest jediná skutečnost a vse ostatní pomíjí. 
Z Tao vnímáme jen silu, pŕitahující vše k poznání 
Nëlio. Tato sila jest dechem Taa, „Vú - vaj“ , samojití. 
Není to einëni, ani triky myšlenkových spekulací, ale 
otevŕení se Slovu Taa, jehož pŕejemný šelest zaniká v 
ryku soupeŕíeích vášní, jež tak ochotné lidstvo živí vlast
ní krvi a jichž tupá ničota yéští jen smrt a brzkou po
travu supúm.

„V ú-vaj“ jest samoplynutí, sžití se s harmonickým 
dechem Taa, plynoucím po aeony vëkû z téhož stredu 
a nesoucí pečeť Jeho sväté vúle. Ona vtëlena jest v kaž- 
dém stvorení neboť není nie co není z jeho Vûle a v 
čem by nebylo jeho Slovo svedčící o této Vúli.

„V ú-vaj“ není netečná passivita, ani horečná akti
vita, je to vyrovnaný stred, súl alchymistú ve smyslu 
spirituálním. Dokonalé otevŕení se vanú sfér, na jichž 
vlnách vepsán jest smysl vesmírného déni a které sub
limuj! hrubé smysly k jasnosti geniálního chápání 
umëlcu a filosofú. Tvoŕí-li umëlec takto, jsou jeho díla 
zkazkami nehynoucí moudrosti a vyzaŕují idejemi, jež 
je stvoŕily. Jich prostá krása jest pomníkem pravdy neb 
není zprznëna úchylnou imaginací pochybných umëlcû, 
kteŕí plody své domýšlivosti kladou na roveň tvúrcí poten- 
ci Boha. Toto vú-vaj, samoplynutí pohýbem a rytmem dé
chu, jak byl vyšel z rukou Taa jest jediným umënim, 
Krásou, které lze pochopiti a je žíti.

Nezkrotné imperatívy žádostí okouzlují smysly a 
ëlovëk zaslepen kráčí za bludičkou rozkoše, slávy i bo- 
hatství a zaveden v hluboké bahno vzpírá se marnë, aby 
unikl vúli démonú, ktorou pokladá za svoji vlastní. Stou- 
pá a padá, veselí se a pláčé a klidu nenalézá neboť 
drží se pevné všeho co jest neskuteéné. Jediná vskuteé- 
nost je Tao a „vú-vaj£í jeho rytmem.

Pŕirozené jest to, co vede k Tao, nepŕirozené to, co 
kalí zrak na cestë k Tao. A chceš-li býti bdélým na té
to cestë, uë se naslouchati jeho slovúm. A chceš-li jeho 
slova slyšeti, ztiš to v čem ona zanikají. Ztiš vášne a 
divoká hnutí, která vyvëraji jako bouŕící šopka. Chtëni 
a vášne ženou të k mnohosti a ty máš jíti k jedinému. 
P orúc a ztiš je, abys nalezl cestu a smysl žití. Nehledej 
jeskyň ani pouští ani klášterú či pousteven. Tam se jen 
schováváš, jako vyhledáváš suchý kryt pred pŕívalem 
vod, ale musíš dosti žíti, abys byl silen pro vitëzstvi.

Nejdokonalejší bude tvá stavba tam, kde budeš nu- 
cen s dúvtipem a mistmë ji zabezpecovati proti živlúm.
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Múžeš odejíti v ústraní, až se vypoŕádáš s tímto své- 
tem a nebudeš ničím žíti než Slovem.

Tao jest smyslem Bytí a v Tao jest klid. Uč se kli- 
du, učedník jest prvým stúpnem v mistrovství. Učíš-li 
se klidu, učíš se otevírati své nitro Tau. Nech se 
nésti dechem samoplynutí, v nemž tichnou vášne, samo- 
jitím „vú-vaj“ jako vlnení more a teplý vánek zdvíhají 
se samy svými príčinami.

Víš-li to nemúžeš býti príliš zlý a to ti stačí, budeš- 
li otevŕen a bdelý. Nechtej býti ani príliš dobrý, aby ti 
ješitnost nezkalila tvúj dobrý úrnysl a nehýbala ne
pozorovane tvým jazykem. Slova, kterým se naučíš na- 
sloucháním, dají ti vice radosti života, vynesou te nad 
žal smrti neb Tiao jest s tebou v živote i smrti a 
jest jedinou skutočností, která nebyla stvorená a ne- 
múže zajíti. Slovo z Ta a je ve všem co jest a ty se 
mu učíš nasloucháním.

A neumíš-li či neučíš-li se mu naslouchati, nejísi 
dosti moudrý, plodíš vášne a kŕmiš smešného démona, 
korunovaného béčkou samolibé domýšlivosti a zpitvo- 
ŕených teórií. Klopýtáš zvídavostí neb nebuduješ mou- 
drostí. Nevíš snad, že budeš odvát Prísností neboť 
nestojíš o moudrost.

Chop se jediné knihy a tou je Príroda v níž napsána 
jsou všechna slova. Nastavení se jejímu sladkému šeles
tu, správný posismus, zákonná passivita nemají nie spo
ločného s lenivostí či netečností, toto vú-vaj, nečinení, 
samoplynutí dechem Taa púsobí jako nejracionálnejší 
a nejintesivnéjší konání neb nechá púsobiti v nás silu, 
která chce zpét k Tao.

K PROBLÉMU HOMUNKULÛ.
Dokončení.

V praxi tvûrcù homunkulù, hrají ne nejmenší ú- 
lohu fluidické kondensátory, obradne vitalisované. Jednu 
z takových drog obsahuje i povestná mandragora, 
kterou bychom mohli nazvati nejzáhadnéjší a nejkou- 
zelnéjší bylinou v histórii evropského okultismu. Povi- 
hý fakt, že mandragora jest schopná absorbovati vitálni 
fluida svého okolí, postačí zkušenému hermetikovi, aby 
se díval jinak než s útrpným úsmévem na kuriosní 
prakti^ spojené s jejím trháním. A tém, kteŕí nevéŕí, 
múžeme doporučiti, aby na nékolik dní postavili do své 
ložnice tuto rostlinu v koŕenáči a potom bedlivé po-
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zorovali svou stoupající nervositu, neurasthênii a chu- 
dokrevnost. Stejnë jako evropští čarodéjové i mexičtí 
za oceánem mëli rostlinu mandragore podobnou a obojí, 
aby se uchránili jejích zlých účinkú, chtéli-li ji péstovat, 
zalévali ji čas od času čerstvou zvíŕecí krvi. Jest znám 
dokonce jeden obrovský druh mexického kaktusu, kte- 
rému každoročné byla pŕinášena obradná obéť krve 
celého býka. Vezmeme-li tedy v úvahu ty to vlastnosti 
nékterých narkotických rostlin, snadno pochopíme, že 
určitým obŕadem lze z nich vytvoŕiti náboje supra- 
normálních sil, které mohou pusobiti stejným zpúso- 
bem, ne-li intesivnëjsim, homunkulû v pravém slova 
smyslu. Vzpomeňme, že mandragory byly pečlivč oblé- 
kány do zvlášť zhotovených satú, čas od času omývány 
mlékem a zacházeno s nimi rnnohdy lépe než se sku- 
tečným lidským ditëtem.

Androidy, jejichž prototypom jest onen Alberta Ve- 
likého mohou býti dvojího druhu: buď mechanické robo
ty, jež nespadají do rámce našeho pojednání, nebo t. zv. 
živé sochy a obrazy zhotovené z materiálu vhodného k 
absorbování vitálni sily, za presné vymezených kosmo- 
logických podmínek. Sem patrí nej en zázračné obrazy, 
jež slzí, potí se nebo jejichž malby méní fysiognomii 
a výraz, ale i stfedovëké obrazy sukubické, dnes již 
málo známé, kdysi oblíbené v Italii, jimiž se i beztrest
né vraždilo tak, že vyhlédnuté obéti byly dávány darem, 
aby vyssálv v krátkém čase její životní energii.

Tiajemný problém homunkulû váže se primo na arká- 
num palingenese a radu starých povér a praktik, které 
evokují predstavu opojných a téžkých vúní smrtících 
kvëtû a chladných kobek ďobrodruhu zvrácené fantasie; 
zústaňme proto jen u téchto predstav, neboť dále šklebí 
se bezedné propasti bezmocného šílenství.......

- A . -
Regulus.

ASTROLOGIE A PËÎRODNÎ VÈDY.
Nezbytný základ tak zvaných exaktních pŕírodních 

véd tvorí princíp kausality. Pŕíroidovédecké myslení dneš
ní doby neuznává proto astrológii, ponévadž tato ne- 
podává mechanicko-fysikální vysvétlení hvézdného vlivu 
na události a život na zemi, a nehodí se do myšlenko- 
vého schematu moderní včdy. Ačkoliv je známé heslo o 
nepŕedpojatém bádání, které má býti kriteriem exaktních 
pŕírodních véd pŕece musí výsledky badání souhlasiti v
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teoretičkám výkladu i využití s oficielním názorem, ji- 
nak propadne osudu nepovšimnutí. Pro současnou ne- 
možnost kausálná genetického výkladu jest tisicileté ast
rológii upír áno jakékoliv právo zarazení v moderní ve
decké soustavé. Nebylo tomu ovšem vždy tak.

Astrologie, jejíž púvod nutno hledati v šerém 
dávnovéku, ve svém aspektu pŕírodních véd vybudována 
v kulturním prostredí starovéku, filosofy ŕeckými a 
ŕímskými a mêla základnú v nauce vypracované Empe- 
doclem (490—430 pŕ. Kŕ.) o čtyŕeeh elementech, vo
de, vzduchu, ohni a zemi, toto učení prevzal též Aristo
teles (384—322 pŕ. Kr.) a uvedl je v soustavu pŕí
rodních véd. Prírodné filosofická doktrína živlová o- 
vládala pomoci pádné autority Aristotelovy, jenž byl 
zván „Summus filosofus“ , pozdéjší scholastiku, stredo
vek}7 to obraz myslení a astrologie mêla v ní proto 
pevnou systematickou základnú.

Úpadek astrologie koncern sedmnáctého století spa
dá časové dohromady s výkvétem pŕírodního badání, 
které svým rozhodujícím obratem k analytickému a 
dekretiVnímu myslení vytlačilo scholastickou fysiku za- 
kládající se na Aristotelovi.

S obdobím osvíceneckým, začínajícím počátkem 
XVIII. stôl. zdá se býti osud astrologie úplné zpečetén. 
Také nesmelé pokusy o znovuvzkŕíšení v dobé né- 
mecké romantiky zústaly bez výsledku, neboť se nedo
stávalo pŕedevším uspokojujícího fysikálního výkladu 
astrologické náuky.

Od počátku našeho století prožíváme však vzkŕíšení 
astrologie z mnohých straň prohlášené za mŕtvou. 
Smérodatní zástupci moderní astrologie ŕídí se osvéd- 
čenou metodikou védeckého badání a snaží se tradi- 
cionelní základní pojmy astrologické doktríny dokázati 
pomoci véd štatistických, počtu pravdépodobnosti, kom
binatoriky a jiné. Ačkoliv je již velmi mnoho siy7čných 
poznatkû mezi modemím védeckým poznáním a astro
lógií, zvlášté kosmologické náuky současné se velmi 
pŕibližují učení astrologickému, je astrologie vysoko
školskou védou podcenována a odbmítána, protože nezná 
mechanicko-fysikálního výkladu púsobení hvézdného vli- 
vu a výklad jiný prírodní védy dneška nepŕipouští. Snad 
múžeme považovati za jitŕní svítání poznatky kosmického 
záŕení, které obháji astrológii i v tomto bodé.

Pŕehlížíme-li veliký počet astrologických spisu vy- 
tišténých v posledních tŕech desítiletích, nájdeme jen 
ojedinélé pokusy vybudovati základ fysikální astrolo
gie,
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Tu je nutno zmĺniti se v prvni radë o malém 
spisku — „Die Physik der Astrologie“ — zosnulého 
starého mistra Alberta Kniepfa, kde autor navazuje na 
práce Svobod. p. Karla z Reichenbachu a Martina 
Zieglera, pokousi se o geo-magnetické pojeti astrolo
gie. Ponévadž však nauka o ódech je se strany ofici- 
ciální vedy neuznávána, musíme označiti tento pokus 
o rehabilitaci astrologie za nepŕíliš šťastný. Pët let 
pote uverejnil francouzský kapitan E. Caslant brožuru 
— „1/ influence electro^dynamique des Astres“ — kde 
se snaží vysvëtliti vliv hvëzd ve smyslu astrologickém 
fysikálne a to výpočtem elektro-magnetického poten- 
cionálu planét. Tento pokus, sám o sobë velice ducha
plný, má jen hypothetickou cenu a ŕeší pouze jednu 
stránku problému.

Pred nëkolika lety prof. Gabriel Bertrand, vedoucí 
chemicko-biologické laboratoŕe pri Pasteurovë ústavu 
v Paríži pŕinesl dúkaz o prítomnosti kovú v lidském 
organismu. Vëdëlo se již dávno o prítomnosti jistých 
kovu ve zvíŕecím a lidském tële, avšak vzdor všem 
pokrokúm biochémie není úloha kovú v lidském cel- 
kovém organismu dodnes nikterak objasnëna. Profesor 
Bertrand pripisuje tëmto nepatrným částkám kovú púso- 
bení katalysátorú. Katalysátory rozumí chemik částice, 
které svoji pouhou prítomností, účinkem kontaktu, pri- 
vádéjí k rozkladám neb ke sloučení jiné chemické sub
stance, aniž by se tëchto zmën sama zúčastnila. Ve 
smyslu chemické biologie je proto Bertrandovo vysvëtleni 
o púsobení kovú zcela uspokojivé. Dle astrologického 
pojetí jest však ješté jiný výklad.

Astrologická doktrína již ode dávna privâdëla jisté 
kovy do vztahu k planetám. Co se toho týče, píše 
August Strinberg ve své — „Blaubuch“ — (Sv. I., str. 
361) : „Jak známo, filosofové starovëku pojmenovali kovy 
dle planét. Slunce bylo zlato, mësic stŕíbro, Merkúr 
rtuť, Venuše mëd, Mars železo, Jupiter cín, Saturn 
olovo; Urán nebyl znám, ani jako planéta, ani co kov. 
Equivalenty kovú byly prý starým neznámy*; ukazují 
se však pŕece v drghách planét. V nejmenší vzdálenosti 
Marta od Slunce, která obnáší 28 milionû zemëp. mil, 
je vskutku vidëti équivalent železa — 28- V maximu 
Saturna 208 spatŕujeme atóm 208 olova. Potud šlo to 
jednoduše, nvní však počíná tajné písmo. Hutnost Mer- 
kura jest 1.3 a hutnost rtuti je 13. Hmota Merkúr a 
je 0.06966 a rtuť jest 6966krát téžší vzduchu. Prûmër

*) Planetárni význam kovú vyskytuje se už u Kelsa r. 150 
po Kr., kdežto pojem equivalentu vznik! až v 17. stôl.
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Merkura je 0.38 — (je-li Zemë 1) — ,a kritická tem- 
peratura rtuti jest — 38°. Nejvétší vzdálenost Jupi
tera je 112; tedy nedaleko 118 atómu cínu. Vzdálenost 
Venušina 16 múže se stati polovičním equivalentem 
mëdi: 32/2. Hmota planéty Urana (slunce se rovná 1) 
obnáší 1/12000; zde je číslo 120, équivalent uránu, neboť 
atóm je 240. Hustota Urana je 0,24; atóm Uránu 240. 
Nejvëtsi vzdálenost Urana obnáší 416, což není príliš 
odlišné od 434, staršího dvojatomu Berzeliova.

O púvodu a skutečných základoch této náuky a 
o tom, jak odpovídají planéty jistým kovum neuvidíme 
v príslušné literatúre uspokojivé odpovedi. Vždy jsme 
odkazováni na neurčitou tradici. Avšak i v tomto 
smeru nové pokusy rozšíŕily naše poznání. Na zàkladë 
tvrzení Dr. Rudolfa Steinera, že — kovy v pevném 
stavu jsou podrízeny vlivu síl zemë, avšak ve stavu! 
tekutém silám planét — podnikla Dr. Kolisko-vá v 
biologickém ústavu Goetheana v Dornachu u Basileje 
radu pokusú, aby dokázala* púsobení planét na roztoky 
kovú. O uspoŕádání, pjrovedení a výsledky tëchto po
kusú referuje pí. Dr. Kolisko-vá podrobné v následu- 
jícíeh spisech: „Sternenwirken in Erdenstoffen“ (2díly), 
,?Das Silber und der Mond“ . Ty to experimenty zále- 
žely v podstatë v tom, že byly pofízeny tri roztoky 
sulfát-železa, nitrát-stŕíbra, a nitrát-olova v pomëru 
1:100, jimiž byl napuštén úzky proužek filtračního pa- 
píru. Následkem vzlínavosti vystoupily roztoky ve fil
tra čním papíru do jisté výšky. Dle výše uvedeného 
výroku Dr. Steinera mëly v tëchto roztočí ch púsobiti 
sily Marse, Mësioe a Saturna. To mëlo býti dokázáno. 
V krátkém čase utvoril se v každém proužku filtr. 
papíru charakteristický barevný obrazec, jenž pri opa- 
kování pokusu zústal vždy tentýž. Pouze pro roztok 
olova neobjevil se žádný viditelný obrazec. Aby s e 
zamezilo jakémukoliv zdroji chyb, byl každý pokus 
opakován o 11. hod. dopoledne a ll . hod. v noci a 
vsic(í pokaždé jak v jasném svëtle slunečním neb më- 
síčním, tak také v úplné tmë. Výsledek zústal pokaždé 
týž, tolikc obrazce docílené bëhem noci byly ponëkud 
temnéji zabarveny. Tím bylo dokázáno, že charakteri
stická zabarvení nebyla zpúsobena slunečním svëtlem. 
Stejným zpúsobem experimentovala Dr. Kolisko-vá smësi 
nitrátu-stŕíbra a sulfátu-železa. Zde obje vil se pokaždé 
velioe složitý barevný obrazec. Byl-li však k této smësi 
pŕidáii roztok nitrátu-olova, dostavil se mnohem tmavší 
a prostornéjší barevný obrazec.

(Pokračování).
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Odvéký velebný zákon, jenž kouzlí zázraky z tichého 
luna Matky Prírody, vepsán jest ve všem co jest. Ale 
éhabost lidského zraku, která prý jest jeho hŕíchem, 
bráni človeku, aby rozptýlil mihy, deliči ho od scenérii 
zaslíbené ríše Krásy a Lásky.

Vtelen jest ne jen v dílech veliké Matky, ale i ruka 
lidskýéh geniu, kteŕí dnes nejsou jiz lidmi, jej napsala 
ia sestavila podie príčinné posloupnosti v jediný exi
stuj ici Kódex fiermetických symbolú — jímz jest Tarot.

Kreslen byl zpravidla rukou neumélou, i kdyz jeho 
esoterní náplň zústávala stejné hluboká• V téch nékolika 
málo pŕípadecfi, kdy byl Tarot vydán v lepší úprave, 
byla porušená a nékdy i dokonce smazána jeho her
metická ucelenost.

Zdärazňujeme, že po prvé v dejinách moderního 
hermetismu vydáváme úplnou

TAROTOVOU HRU O 78 LAMÁCH,
v níž intuice umëlce kryje se  plné s filosofiekou náplní, 
ohsahující alfa i omega véčného Zákona podivuhodné knihy 
Thovtovy.

Tarot slouzí nejenom jako nejlepší dostíd známá po- 
mucha divinační, ale múze býti i užit k nej rozmani
té jším aplikacíni všech oboru hermetismu (astrologický 
horoskop, iniciace, kosmogonie, théogonie, alchýmie, her
metické léhaŕství, atd,..) jak v teórii tak i v praxi. 
Pŕedkládáme české verejnosti hru Tarotu zpracovanou 
v nádherných symbolických obrazech a očekáváme, že, 
se setkáme s plným porozuméním, neboť dílo podobné 
dosud nikde vydáno nebylo.

Cena kompletní karetní hry (78 listú), v dvouba- 
revném tiskú, kartonované s návod. K 120.----- \- kolkovné

Tatáž hra v luxusní výpravé, bohaté ručné koloro
vaná, lakovaná, se zlatou oŕízkou K 180.— -j- kolkovné.

Objednávky ŕiďte na adresu Horev - Klub, Praha XV.
post. úrad č. 71.

68



More t> 9
rerue pro srotmnvaci siudium tradiční filosofie a náboäenství
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25. bfezna 4939. Dohlédací poštovní úfad Praha 71.

Novinová známka povolená výnosem Ŕeditelství post a telegrafú č. 224.330/IIIa - 1938.

SPASITEĽ.

Pôjd bratŕe, ve sny rázové jsem ustlal svoje muka 
a míru závojem zahalil slance zhoucí, 
dal zimní nocí pájdeme v níž ruku svírá ruka 
a očí ukrývá temnota ptíHled vroucu

Nač čekášP štúrim churaví již sopky tëchto svëtù 
a nehe ohléká s e v chmury všedních dná, 
neverí nikdo, póslédní když ŕekl svoji vêtu, 
že \nutno jíti dál a skončit retu hru.

Pôjd bratŕe! Proč bych krvácel? Jen pro človéka Chvíli.. 
7 vou némým do béla rozžhavíni duši Slovem, 
ze stínu píseň vytesám, jež nekonečnom šili 
a nad svou bolestí den vdechnem v žití novém•



Regulus:
ASTROLOGIE A PRÍRODNÍ VÈDY.

Dokončení.
Zajímavý pokus byl proveden 21. listopadu 1926 

v 6 hod. večer, když Slunce stálo v konjunkci se 
Saturnem. K velikému prekvapení dostavil se barevný 
obrazec ve čtyŕikrát delším čase, naproti tomu tmavé ma
sívni škvrny které mely normálne povstati pŕidáním 
nitrátu olova se vúbec nedostavily. Povstal pouze o- 
brazeé, který se kresbou a zbarvením podobal onem, 
jaky ch je normálne docilováno smesí sulfátu železa a 
nitrátu stŕíbra. Byl proveden kontrolní pokus téhož dne 
o púlnoci v plné tmé. Dalo by še očekávati, že se 
opet objeví normálni tmavé, masívni zabarvení, chara
kteristické pro olovo. To se však opet nestalo. Ba- 
revn$ obraz byl sotva o neco tmavší onoho, docíleného 
v pŕesném okamžiku konjunkce. Pokusy konané násle
du jícího dne 22. listopadu ve 2 hod. a v 11 hod. 
večer, ukazovaly progresívni návrat tmavšího olovéného 
zabarvení. Z téchto pokusú vysvitá, že dotyčného dne, 
kdy Saturn byl Sluncem pŕezaŕován, roztok nitrátu 
olova ve smesi nepúsobil, čímž jest proveden experi
mentálni dúkaz, že Saturn má skutečný vliv na olovo, 
jak se tomu podie starého podání vždy verilo.

Stejné pokusy provedla Dr. Kolísková u príležitosti 
úplného slunečního zatmení dne 29. června 1927 s roz
toky zlata, stŕíbra a cínu.

Výsledky téchto jednoduchých pokusú máji daleko- 
sáhlý význam. Dr. Kolísková otevrela široké pole pro 
nové experimenty, jejichž theoretické výsledky mohou 
býti velice dúležité pro poznání hvézdného vlivu. Ve 
smyslu experimentú Dr. Kolískové bylo by mysliteľné, 
že kovové roztoky obíhající v lidském organismu slouží 
jiako detektor pro púsobení planét. Tak bychom méli 
materielní substrát pro Paracelsovo — Evestrum — 
kterým mikrokosmos je ve spojení s makrokosmem. 
Tato hypothesa nalézá oporu v pracích prof. Jiŕílio 
Lahkovského z Paríže.

Lahkovský spojuje dva obory vedy, totiž fysiku — 
záŕení a biológii. Vzdor všem významným objevúm 
biologie nemohla školní veda až dosud dáti jednoznač
ného vysvétlení pojmu — Život —. Ve své sensační
knize — Das Geheimnis des Lebens, kosmische Wellen ( *
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und vitale Schwingungen — vysvëtlil Lahkovský ta- 
jemství života vzájemným pûsobenim kosmických vin 
a vitálních vibraci.

Pri pozorování jednobunéčného drobného morského 
živočícha Corynactis Viridis v ultra-mikroskopu pri 
tisícin asobném zvétšení mohl Lahkovský zjistiti, že tato 
bunka predstavuje obzvlášť jasným zpûsobem autoin- 
dukci a kapacitu, podobné, jako v Rhumkorffové cívce. 
To vedlo Lahkovskýho k úplné novému pojetí štruktúry 
bunëk Buňka skládá se schematicky z protoplasmy, 
která je obklopená membránou. V protoplasme jest 
bunéčné jádro, které požústává z navinuté nitky, která 
obsahuje vodivou tekutinu, která jest obklopená isolující 
substancí, chromatinem. Buňka múze být tedy pdklá- 
dána za mikrovibrační okruh, který má jistou velmi 
krátkou délku vlny. Bunéčné jádro pŕipomíná skutečné 
velice Herzziiv Schwingungskreis, který má jistou auto- 
indukci a kapacitu a tvorí tím oscilátor i resonátor 
velmi vysoké frekvence. Vycházeje z téchto pŕedpo- 
kladú vysvétluje Lahkovský tajemství života vzájemným 
pusobením kosmických vln a vitálních vibrací. Buňka, 
co základní kámen všeho živého je zároveň elektrickým 
oscilátorem á resonátorem, který má schopnost pŕi- 
jímati i vysílati vibrace velmi vysoké frekvence. Pa- 
prsky z obklopujícího nás etéru jsou buňky udržovány 
v neustále vibraci. V téchtq základních principech jest 
obsažena dle Lahkovského veškerá biologie. Nemoc je 
dle Lahkovského porucha vibrační vyrovnanosti v buň- 
kách. Príčinu této poruchy vibrace bunëk spatŕuje Lah
kovský v kosmických vlnách. Z téchto theoretických 
pŕedpokladú vyvozuje Lahkovský následující theraupeu- 
tické využití: Jeden z nejracionálnéjších prostfedkú 
k potírání nemocí, jako poruchy vibrační rovnováhy 
živoucích bunëk požústává v tom, že filtrujeme kos- 
mické vlny v okolí človéka. Budiž pŕipomenuto, že kos- 
mické vlny jsou stálým sídlem interferencí, které záŕe- 
ním pňsobí na radioelektrické fenomény. — V tomto 
smyslu hledél proto Lahkovský premoci zdravotní po
ruchy zvláštními kovovými vibračními okruhy, to jest 
médéným drátem kruhové zatočeným a na obou stra
nách otevŕeným, kter^7 jest isolován gumovou rourkou 
a dociloval skutečné pŕekvapujících léčebných výsled- 
kň pri rakoviné, cukrovce, kloubovém a svalovém rev- 
matismu, pri infekční ch chorobách a jiných.

Kosmické paprsky byly objeveny r. 1912 prof. Hes- 
sem. Sila tohoto záŕení jest dosud zcela neznáma, neboť
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pri pokusoch na jezeŕe Bodensee mohla býti zjišténa 
púsobnost tohoto záŕení ješté v hloubce 250 metrú. Zdá 
sa, žo se jedná o záŕení o zcela krátke délce vlny, 
jejiž pénétra ční sila daleko prevyšuje paprsky radia. 
Podie odhadu amerického fysika R. A. Millikana, obná- 
ší délka vlny tëchto paprskú mezi 0.00067 — 0.0002 A- 
engstroemu. Prúbojná sila tëchto paprskú jest asi pët- 
krát vëtsi najtvrdších dosud méŕených paprskú gamma. 
Metrové zdi, ocelové pancéŕe centimetr silné mohou je 
jenom nepatrne zadrzeti. Zdroj tëchto paprskú jest 
dosud neznám. Podie dosavadních výzkumú nelze zjistit 
žádné určité místo ve svëtovém prostoru jako zdroj 
paprskú, múze se však zjistiti, že paprsky dopadají na 
zemi se vsech straň. Ackoliv vetšina vëdcû jest svorná 
y tom, pŕipisovati kosmickým paprskúm, v souladu s 
jejicli jménem kosmický pûvod, nechybëlo protichúd- 
ných minëni, Tak považovali Ellis a Meitner ultra- 
krátké paprsky gamma nëkolika radioaktivních elementú, 
jako radium C nebo thorium C, za púvod kosmického 
záŕení, ponévadž pri srážce z molekuly vzduchu vy
razí prý z tëchto neobycejnë rýchle elektróny. Nedá 
se žatím ješté ŕíci, která teórie dosáhne konečného ví- 
tëzstvi.

Ví se také, ze kosmické záŕení není konštantní. 
Kohlôrster a von Salis zjistili pokusy v letech 1923— 
1926 značné kolísání intensity kosmického záŕení v jeho 
denním prubëhu. Lahkovský jde ješté dále, když tvrdí, 
že neni ani minutý ve dne a ani dne v roce, kdy 
intensita a frekvence kosmického záŕení je stejná.

Teórie Lahkovskýho o životé a nemoci nalezla svoje 
experimentálni potvrzení positivními léčebnými ùspëchy. 
Nebylo by proto logické upírati planetám biologickou 
púsobivost, není-li apriori snadnejší uznati astrologic
kou náuku o vlivu hvëzd ve smyslu Lahkovskýho teó
rií vibrací bunëk? Jelikož charakteristická forma bunëk 
v jednotlivých organech jest rozličná a zároveň má 
rozdílnou vibrační frekvenci, reagují tyto následkem 
jim vlastni ch kovových kátalysátorú též rúzné na vlny 
záŕení vycházejícího z planét.

Vyzkumy Bertrandovy, Kolískové a Lahkovskýho u- 
možňují proto vedeckému myšíení prístup k astrolo
gické nauce o vlivu hvëzd na prûbëh lidského života. 
Kosmické vlny vyvolávaj! podie teórie Lahkovskýho v 
bunkách lidského i zvíŕecfho organismu resonanční 
pusobení. Pomoci této hypothesy, bylo by možno za-
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ŕaditi astrológii do schematu fysikálniho myslení mo
derní prírodní vëdy.

Astrologie, alespoň jako genethialogie není pro
blémom pouze fysikálním. Je néčím vice. . .  a to vy- 
syëtluje snad též skutečnost, že v príslušné astrolo
gické literatúre nalezame pouze rídké zmĺnky o fvsi- 
kálné-mechanickém výkladu púsobení hvëzd.

RH.:
BUDHISMUS.

Prvý letmý pohled na náuky Buddhismu silné pri
pomína jí odëv dnešního racionalismu. Ackoliv Buddhis- 
mus jest vice praktickou filosofií než náboženstvím, 
pŕece proti jmenovaným disciplinám má své stigma vzne
šenosti.

Zkušenost jest v buddhismu pramenem vëdëni a 
„boddhi“ , t. j. stav osvícení, jest údélem každého, kdo 
se stane dle slov Buddhových — sám sobë svëtlem a 
útocištém.

Vyznačuje snad nejzrejmëji ze všech náboženstvl či 
filosofií smysl lidského Bytí, t. j. evoluci a její ko
nečný cíl v Duchu. Cesta jest témër prisnë vëdeckà 
a snad označení reintegrační psychologie vystihly by 
nejspíše styl práce buddhistovy.

Výtka, že buddhismus postrádá Boha jest jen ne- 
domyšlenou frází povrchního pozorovatele. Schází v 
nëm sice slûvko Búh, ale k čemu pojmy, když Bûh 
má býtá y nás a nemáme Boha vice než na kolik 
otevŕeme jemu brány své duše životem a ctnostmi. 
Neántropomorfisuje Boha či jeho vlastnosti, neanticipuje 
ani zlo pekla ani krásu nebes, ale pracuje a výsledký 
pŕicházejí samy sebou.

Jest snad Bohém Jediným ten Búh, jenž vyplýva 
z našich predstav a jenž neoplývá ničím jiným než 
vlastnostmi, které jsme mu pŕičtly?

Jak vznešená jest cesta buddhistova proti ležérnosti 
a neopravdovosti s jakou pojímá západní svët svoji 
práci na svém vëcném a duchovním. Jeho nauka má 
pevný číselnj7 podklad a essencí náuky jest vëdëni. 
Stezka žákova jest osmidílná (tarotová osmička, Spra- 
vedlnost), zná pët skupín lpëni na životé a tudíž pëti 
zpûsoby se od života edpoutává (Pápež tarotu, žehna- 
jící figurám bílé a černé, symbolujícím involuci a evo-
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luci), poznává 4 fáze základní látky a to: pevnou, 
tekutou, plynnou a tepelnou (Císaŕ tarotu, symbol ré
alisa ce idey ve tvarech zemë) ; tri druhy einú, mysle
ním, slovem a skutkem, které vcházejí ve skutečnost 
10 fázemi (Desítka Tarotu, kolo déni).

Není účelern žákovým potáceti se za idealisovanými 
predstavami. Neobtežuje okolí jalovým moralisováním, 
netrápi se pŕemítáním co Buh neb Cíl jest a eo není, 
co nebe a co peklo, co ctnost a co hŕích, ale začíná 
sám ssebou a jde cestou, kterou mu označili moudŕí, 
cestou težkou a plnou odŕíkání sám sobe. Béŕe kríž 
svûj a kráčí, premáhaje telo i ďábla.

Nerozptyluje se na této cestč ani radostí ani žá- 
dostí, neubíjí se ani lenivostí ani horečnatou činností, 
ani touhami ani závistí, zamítá vše, co ho poutá kla
dom či záporem, jež život pŕináší.

Nie nehledá a nie nežadá z tohoto sveta, jen 
cesta jeho životem a její jasný cíl naplňují prostory 
jeho duše, již pripravuje pro vecné svetlo. Nezná tudíž 
nenávisti, ani nevzplane láskou; neznaje chtivosti či 
lakoty, neklaní se ani modlám ani ideím. To všechno 
jsou pro neho hodnoty relativní a on hlodá Jediné 
Absolútni. Svet dává a chce pouta a on svobodu 
ducha, která není myslitelna s pouty a není z tohoto 
sveta. Vychází ze sebe a stává se štepem vččného.

Transcendentno — problém duše, jsoucnost Boha 
či posmrtného života — a vubec v esoterní svet jevú 
buddhismus neverí, nýbrž nechává stranou práve tak, 
j ako jakýkoliv kult spojený s vírou v božství, tedy 
i modlitbu — tu nahrazuje buddhismus „vnorením se 
do sebeíť — neb každou formu uctívání pomvslných 
existencí.

Které náboženství neb filosofie ve svém exoterním 
podání dávají svým veŕícím (či žákúm) dokonalejší 
nárys cesty a cíle než buddhismus? Múže tak učiniti 
neb málo bude tech, kteŕí se dají cestou, vyžadující 
to nejtežší — zŕeknutí se všeho i svého já. Toť obeť. 
Autoritou jest prostý, nezkalený roztum, který má pri
vés! indivíduum dobré vúle k poznání, prostŕednictvím 
čtyŕ základních právd, jimiž Buddha — Osvícený pro- 
jevil své Slovo:

1. ) Pravda o utrpení.
2. ) Pravda o príčine utrpení.
3. ) Pravda o odstránení utrpení.
4. ) Pravda o ceste k odstránení utrpení.
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Rozhlédá se kol sebe a vidí, že ve všem jest 
utrpení neb alespoň jeho semeno. To cd je skutecnë 
dobré a ctnostné vyplývá z jeho čistého života j ako 
samozrejmý dúsledek cesty, aniž by o nich potreboval 
filosofovati neb na ne se zvlášte upíral.

Z tohoto východiska pristupuje pak buddhista ku 
t. zv. strední osmičlenné ceste, jejímž cílem jest od- 
straniti všeehno zavinené utrpení, očistou života du- 
ševního. Má tyto etapy:

1. ) Pravé poznání.
2. ) Pravé smýšlení.
3. ) Pravá reč.
4. ) Pravé jednání.
5. ) Pravé žití.
6. ) Pravá snaha.
7. ) Pravé ujasnení.
8. ) Pravé vnorení se do sebe.
S pojmem „Jáťť v esoterním slova smyslu budd- 

hismus nezachází, neboť buddhismu jsou telo i duše 
totožný. Jsou tedy jen naše činy, naše myšlenky a 
slova jedinou skutočností, jež trvá. Dle neho jest tedy 
bytost človeka (neboli já) složena z peti skupín, 
„skandhťť — jež charakterisují jeho psychický život. 
Jsou to:

1. ) Rupa (čili souhrn vjemú smyslových).
2. ) Vedana (pocity).
3. ) Viňana (myšlénky).
4. ) Saňa (predstavy a pojmy).
5. ) Sankhara (povahové sklony a projevy vúle).
Človek jest tudíž dočasnou manifestací — spojením 

techto skandh a ponevadž Buddha učil, že podstatou 
osobnosti není Já — nýbrž jeho obsah, mení se tento 
obsah každým okamžikem — a každým okamžikem 
človek umírá. Avšak po skutečné jeho fysické smrti 
pak — tato ideová náplň žije a pokračuje v takových 
jedinci ch, na než púsobily myšlenky a slova zemre- 
1ého — nový jiný jedinec je tedy prijal a je jich 
držitelem — a onen pŕedchozí pak jest v nich znovu- 
zrozen, Tak všude, kde zachytily a zapňsobily  ̂
ožívá staré púvodní Ego v osobnostech nových. Po 
jest buddhistická teórie karmanu, která však jest plat
nou netoliko v pŕedchozí oblasti vjemové, nýbrž ve 
všem zjeveném bytí.

Pokračování.
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KLÍČE K VÊDÊNI.
Jsou dva základní klíče k Včdéní.
První: Venku jako uvnitŕ všech vécí, malé iest iako 

veliké.
Nie není malé, nie není veliké.
Zákon jest v obou.
Ether proniká mezihvézdné prostory stejné jako te

la, jež se nám zdají býti nejpevnéjšími.
Druhý: Lidé jsou smrtelnými bohy, bohové jsou lid- 

mi nesmrtelnými.
Šťasten ten, kdo pochopí tato slova, neboť pak vla

stní klíče ke všem vécem.
Zákon tajemství zakrývá velikou Pravdu, neboť Ji 

nutno méŕiti podie schopností: Zachovati Ji slabým, aby 
je neuvedla v šílenství a skrývati pred zlými, kteŕí z 
Ní dovedou chápati jen zlomky, z niehž by učinili nástro
je zkázy.

P. H.

LISTÁRNA REDAKCE.

P o s le d n í naše o z n á m e n í o  v y d á n í h o to v é  ta ro tov é  h ry  
z p ú s o b ilô , že a d m in istra c i d och á z í v ice  p ŕ ih lá šek  n ež se 
p ŕe d p o k lá d a lo , takže již  70°/0 ce léh o  n á k la d u  jest v y p r o d á n o  
a da lší o b je d n á v k y  b u d o u  v y ŕ iz o v á n y  p o u z e  p o k u d  n ák lad  
stačí, p o d ie  p o ra d o v é h o  čísla  p ŕ ih lá šek . H ry  b u d o u  expe^ 
d o v á n y  ih n ed , ja k m ile  b u d o u  s k o n če n ý  práce sp o je n é  
s k o lo r o v á n ím . V e šk e ré  u rg en ce  p p . a b o n e n tä  js o u  p r o to  
b ezp ŕed m étn é , n e b o ť  každá  ob jed n á v k a  jest p eč liv é  zaznač 
m en án a . K  d o ta z ä m  o  vý p ra v é  tarotu  sd é lu je m e , že v šech n y  
k a rty  b u d o u  la k o v á n y , d v o jb a rev n é  šerie (za  K  1 20v  k o l '  
k o v n é )  m a jí ru b  p o tiš té n ý  červené, líc  černé, lu x u s n í hra 
(za K  180." -j- k o lk o v n é )  k r o m é  to h o  ješté ru čn é  k o lo r o "  
vána, každá  karta zvlášť, ve tŕech , až se d m i barvách .

S tan oven á  cena jest n e o b y če jn é  n ízk á , n e b o ť  p r i in ten " 
s iv n í práci trvá k o lo r o v á n í jedn é k a rty  p rü m é rn é  n e jm é n é  
15 m in ú t, což  značí p r i jedn é h re  (78 karet) 191/ 2 h o d in y , 
ted y  dva a p û l p r a c o v n íh o  dne, p r i čem ž n e p o č ítá m e  ješté 
p ráci ^grafických ú sta vú , la k o v n y  a k n ih a ŕe !
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V. K.:

VEDENÍ.
Vëdëni je relativním kladem každé existence. Každý 

organismus žije jakýmsi vedomím své existence a 
souhrn toho, co si uvedomuje, vede ho k poznávání 
a pro je v u, který je vždy úmerný agregátu jeho exi
stenční ch resp. duchových poznatkú. Múžeme ŕíci, že 
každý organismus nëco ví, ale projev jeho vëdëni je 
závislý na zpúsobu — vlastné možnostech — jak své 
vëdëni sdëlit. Hovoríme tedy o zákonité ùmërnosti 
poznávání a sdílení. Vyciťujeme zde jakousi nutkavou 
účelnost — tedy prozŕetelnostní projev. Není žádného 
vakua, neboť príroda se dësi prázdnoty. Všude je primá 
závislosť a touha pro je vit se — ale nikde — krom 
Boha — není absolutního Vëdëni, t. j. onoho ukonče
ného vëdëni, nazývaného „vševčdoucností“ . Nemúžeme 
si však pŕedstaviti tvárlivéjší hodnoty, než je vëdëni. 
Každé společenství jest nepŕímou závislostí, a celé 
naše vëdëni jest od kolébky až do hrobu buď jakousi 
bezdëcnou vampyrisací — anebo závislostí ditëte. Ale 
objektívni vëdëni je mluva zákona. Zákon byl pred 
našim vëdënim, zákon bude i po nëm, on jest krásou 
trvání, krásou vëdëni. Naše vëdëni je tudíž uzráváním 
oné krásy, jež jest hnëtena rukou zákona. A to je 
ŕetéz promen — retëz, jehož články tak souvisejí, že



je to vlastne promena sama. Ale promëna pomalá — 
protože závislá. Vëdënl je tedy neustálá premëna hod
noť, jejieh krystalisace s radou zdánlivé vzostupnou. 
Rekneme-li: jinoch — muž — starec, anebo: housenka
— kukla — motýl, je to pŕímér, jemuž ale schází daljší 
prûrnët, totiž prúmet mezery za zdánlivým koncern. 
Vëdëni tedy jest neustálou — tudíž cyklickou premënou 
hodnoť; vyhledejme zdûvodnëni tohoto nepretržitého im- 
pulsu. Je jím prostý tlak na hodnoty toho, co již vime. 
Je to tlak volmi citelný, neboť zasahuje vždy disharmo
nický do zdánlivé spoŕádanosti našich vëdomosti. Každý 
útok na tuto isolaci, znamená pohyb a úsilí o udržení 
souladu v dosavadním vëdëni.

To je užitek promëny. Hodnota vlastního vedení 
má se na venek projeviti moudrostí. Moudrost jest 
užitek vëdëni. Tak se uplatňuje vëdëni v kladném 
zevním vlivu na okolí a stává se zmocnéným dobrodi- 
ním: užitkem Ohnë a dobrodiním Svëtla.

Naše vëdëni je pŕedevším zráním vnitŕního života, 
prosté moudrosti, jejíž užitečná krása jest hušténím 
a zachováváním toho — co má trvat.

Vime, že život jest kruhem existencních promën
— a naše vëdëni se analogicky obráží v jeho ne- 
ustálém vzestupu k jedničce a sestupu ke čtyŕce
— znovu a znovu se sublimuje a zrcadlí ve styku 
kladu se záporem, aby se stalo ó r e m  — t. j. existencí, 
Touhy zústavené vlastnímu hnutí, touhou, jež žhne a 
znovu a znovu zanëcuje.

Kdo neplní zákon, očitá se tvárí v tvár m á r 
n o s t i .  Zákon jest časem našeho vëdëni a nikdo ne- 
uspíší svého vëdëni, než naplnënim zákona. Axiomata 
zákona jsou naplnená krásou, posvëcenou účelem.

Vëdëni je nesporným užitkem — jež sublimován, 
prechází v samozrejmou, ba nezbytnou nutnosť. 
Všechno, co je v tomto smyslu nutností, je zároveň 
už prostou existenční podmínkou, čili — zas aspektem 
zákona. Zde už poznáváme zákon jako zjevení prozŕe- 
telnosti — jako svébytné Svëtlo a skutečnou slávu 
Vëdëni. V egocentrickém pojetí se zabíhá však hodnota vë- 
dëni nezŕídká^— na pole nejistoty. Je-li vëdëni jedno- 
smërnë organisováno a poutáno na oblasť osobnosti, 
stává se pošetilostí a bludem niterného šera. Človékovo 
nitro se zrcadlí pŕímo v hodnotách jeho vëdëni. Kdo 
nehledá spojení jedince s celkem, ten nalézá sebe sama, 
ale ve svém stínu. Jeho vëdëni je efemérni a nemá 
smyslu, neboť zrálo mimo zákon.
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Zákon je tedy v š e c h n o  — určené všem. Je to 
trojjediné Svëtlo vedení a v sobé se obnovující Oheň. 
Vime, že jsme — a musíme vedét, abychom byli. Naše 
vedení je tedy užitkem prozŕetelnosti, jež se zrcadlí 
ve schopnostech našeho poznáváni, jež byly zažehnuty 
znalostí zákona. Obétování o s o b n í c h  h o d n o ť  za 
h o d n o t y  z á k o n a  — je pak prirozeným dúsledkem 
a pŕedpokladem on oho pravého vedení, které smeruje 
ke svému jedinému a posvčcenému Cíli.

R H : BUDHISMUS.
Dokončení.

Je-li zjevným záporem budhismu strach z fi- 
losofického domýšlení určitých problémú, jest na
opak kladem buddhismu jeho snaha po niterné 
dokonalosti — resp. snaha po její živé skutočnosti. 
Žádnou špekulatívni definicí nenahradíme praxi tohoto 
mravního ideálu a konečného cíle buddhismu a žádná 
náboženská či filosofická soustava nezachytila tento 
živý nerv pravé lidskosti a praktické etiky tak správne, 
j ako práve buddhismus.

Arja Deva praví ve své Mahapuruša šastra (viz 
české vydání Narasu: Buddhismus): Nirvána záleží v 
pravde v tom, jestliže ten, jenž ji dosáhl, dovede se 
téšiti ze štestí jiných. . . .

Arahat čistého srdce neleká se hŕíchú, nýbrž snaží 
se, aby vykonal co nejvíce dobrých činú.

Neproudí z neho toliko nejlíbeznejší vune pocti
vosti a opravdovosti, nýbrž srdce jeho je naplnéno 
nežnou a upŕímnou láskou. Taková pravdivost schopná 
zaplniti život aktivní láskou — snad ke všemu živému, 
taková pociťovaná pravdivost pŕívétivosti blähovúle a 
pravého hlubokého milosrdenství — to jsou aspekty 
vlídného a dobrosrdečného hledení na svét — to isou 
jemná vlákna extáse s plným vedomím, to jsou prak
ticky pociťované doteky buddhistického egregoru, který 
nemá sioe prímého pojmu Boha — ale zaplňuje srdce 
veŕících nebem seberozdání. A to jest ten nejčistší stu
peň „askese“ — pravé jádro nepriznaného Boha budd
hismu.

Autoritou buddhisty jest čistý rozum, zážitek a 
jeho pravda.

Není týrajícím se asketou, hravou figurou, ale 
svetu odpírá, neboť jest mikrokosmem, v némž celý

79



makrokosmos jest analogicky obsažen. Duch i látka, 
nebe i zem, nacházejí se v nëm ve své plnosti; a 
uvëdomiv si to, nalézá málo dúvodú, aby hledal po 
svëtë, co muže nalézti v sobë.

Prochází sám sebou a norí se do vlastního kosmu, 
aby v nëm nalezl harmónii ducha v jeho potencích 
tvúrčích i projevených.

Žák osvíceného nikdy neabstrahuje od sebe, právé 
naopak: prvý jeho krok je do sebe sama, aby poznal, 
co jest tëlesné, duševní a duchovní. Má-li vëdëti co 
ho poutá na jeho veliké cestë, musí pouta poznat a 
poznal-li je, odvrhne je, jeví-li se tento ëin užitečným 
pro cíl.

Veden prísnou logikou, nemúže zaëinat jinak, než 
zjemňováním, sublimováním tëla, jež má se státi chrá
mem probuzeného. Upíná svoji pozornost k nohám, 
o nichž medituje, stoupá výš a výše až ke hlavé, která 
je vstupní branou nejjemnéjších prvkú ducha — nebe. 
Pak sestupuje dolu. až k chodidlám, kterýmžto každ©- 
denním cvičením poznává oba póly dëni, Nebe a Zemi 
v projeveném tële mikrokosmu.

Svým pojetím nevzdálil se buddhista chrámúm an
tickým ani svatyním egyptským, neboť z jeho poznání 
zaznívá táž devisa, spojující ho s oslňující jednotností* 
syntetické filosofie starých: Vše tëlesné složeno jest 
z látky, mající čtyŕi projevové fáse, dle svoji subtilnosti 
— pevnou, kapalnou, plynnou a ohnivou.

Každá z tëchto fází jest vnitrní, totiž látkou 
mikrokosmu ja vnéjší, totiž látkou makrokosmu. Neŕíká 
vice ani ménë, než alchymisté všech dob: tëla složena 
jsou ze zemë, ohnë, vzduchu a vody.

Kráčí-li k Absolutnímu Nebytí, kráčí filosof zá
padu k absolutnímu Bytí, což splývá, neboť jest to 
tam, kde není Počátku ani Konce.

F. A. S.:
VITRIOL STARÝCH SPAGYRIKÜ.

Vétšina tëch, kteŕí se vënovali alchymickým nebo 
spagyrickým pracem, zastavila se u látky označené 
známým kryptogramem Visita lnferiora Terrae Recti- 
ficando Inverties Occultum Lapidem, Veram Medici- 
nam.

Začáteční písmena této klasické vëty dávají slovo 
Vitriolum, jméno záhadné látky, o níž se rozbilo tolik
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úsilí badatelû, kteŕí kráčeli mnohdy správnou cestou. 
Ponévadž rozlišujeme alchýmii a spagyrii tím zpúso- 
bem, že prvou vedou rozumíme transmutační praktiky 
chemické, druhou uméní léčitelské na základe poznatkú 
hermetických, venujeme spagyrickéniu vitriolu, který 
není stejným, ale analogickým s vitriolem alchymickým, 
nékolik dokumentační ch citátú, vybraných z vážných 
del tohoto oboru, pokud mají vztah k záhadné látce 
zvané „flos coeliíť, považované za základní materiál 
k výrobe universálního rozpustidla a filosofické rtuti 
prý i zlato rozpouštející, nebo léku, který utišuje bo
lesti, oživuje telo a drtí mechýŕový kámen a v kry- 
stalickém tvaru obsahuje éterickou silu všech živoucích 
substancí a užíván zabraňuje stárnutí, zachovávaje pri
razené telesné teplo a radikál vlhkosti.

Renaissanční dílo bez titulu a data, od anonym- 
ního autora: „Seberte ku konci dubnové luny a všech 
lun kvetná, června, srpna a záŕí mastnou hmotu se 
zemč, která jest prúhledná, bez koreňu., bez kvetú a 
semene. Tato látka nachází se po celém svete, krome 
míst s vrásčitou pudou. Má podobu kouskú beránčích 
jater, zelenavé barvy a jest mazlavá, jako teplý vosk. 
Sbírá se v polí ch pri východu slunce, když pŕedchozí 
noc byla jasná a bez dešte. Je to sperma zemské, 
které dává bytí stromúm, kovúm a všem vecem, které 
vycháze jí ze zeme ; proto jest nazývánja universálním 
duchem.“

Manuel de Physique restituée, pripisovaný Espa- 
gnetovi: ,,Príroda nám nechalá vzorek této staré a 
púvodní hmoty, nebo primá materie, této suché vody, 
která nevlhčí; ona proniká prúduchy zemskými a z 
nich vytéká, nassátá semenem mnohá vecí, všech prcha
vých pri nejmenším teple; pŕidá-li ji k jejímu 
samci ten, kdo bude umeti obratne oddelovati podstatné 
živly a znovu je spojovati, múze se chlubiti, že jest 
pánem nejkrásnejšího tajemství Prírody a Umení, do- 
konce části nebeské essence.“

La Nature au découvert, par le Chevalier Inconnu 
(Aix 1669) : „Jest to jako lepkavé semeno, nebo ze
lenavý lep, pod nímž se líhnou žáby a ponévadž živí 
koreň všech vecí jest zelený; to jest ta adamitská zeme, 
okultní a tajná a nebeská panna, která se objevuje 
očím celého sveta, zahalená v špinavém a ošklivém 
plášti.“
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Pierre — Jean Fabre, vënuje této látee celou ka
pitolu ve svém díle „Zkrácená tajemství chemická“ , 
nadepsanou: „Ve kterém čase roku a na kterých mís- 
tech múžeme nejhojnéji sklízeti látku naši universální 
Mediciny.“

V Ouesnotové knize „Secrets rares et courieux“ , 
jest popsáno flos coeli dosti presne: „Flos coeli jest 
párou, která vychází ze stredu zemského, pronikajíe 
až na její povrch v dobé rovnodennosti. Ta látka z 
mësice kvëtna jest nazvána samici a ona ze záŕí sam- 
cem; vždycky se objevuje samice od 21. bŕezna do 
21. dubna, vystupujíc pri vycházejícím slunci, což po
znáte, pŕiložíte-li ucho k zemi, bubláním mizy a podie 
zápachu po síre. Objevuje se ve všech možných tvarech, 
podie podoby pórú, jimiž prochází, jest barvy zelené, 
prúsvitnéjší než smaragd, pŕibližujíc se zbarvením o- 
leji, tlustá jako sklo; to dalo príčinu mnohá filosofúm, 
aby ji označovali a skrývali pod jménem jejich vitriolu. 
Jest též ve velkých Tistech jako papír a sbírá se 
nejlépe na pisčitých místech, lépe než jinde. Je nutno 
ji sklízeti na mistë otevŕeném k vycházejícímu slunci. 
Stejne činí filosofové od .21. záH do 21. ŕíjna. Kdyby 
náhodou bvl veliký vítr nebo veliký déšť, nevvstoupí. 
Jest to vlastné druh rostliny bez koŕenú, sliznaté a 
zelené barvy, která vychází teprve po dešti ŕečených 
mësicû; a kdybyste čekali po východu slunce a vidëli 
nëjakou, bude již zvadlá a stéží si jí povšimnete, neboť 
bude pri nejmeuším spálená a zapadlá v prachu.“

Quesnot popisuje dále velmi presné zpracování této 
látky. Zdiirazňuje, že se nedá k ničemu užíti, nemá- 
me-li po ruce zvláštního Životního ducha, jehož musíme 
umëti rozpustiti ve zminëném vitriolu, pomoci čisté su- 
blimované rosy.

Každý, kdo si navykl jen trochu pozorovati prí
rodu, povšiml si jisté na hladké pùdë vyskytujících se 
malých sliznatých kuliček, které se rozpouštéjí teplern 
slunečním. Jest to ono proslulé flos coeli spagyrikû, 
objevující se mnohdy i za bílého dne po prudkém a 
krátkém dešti, látka, jejíž chemické složení v moderní 
vedecké terminológii jest tak málo duležité a významné, 
že by bylo zbytečno je uvádéti. Moderní stoupenci kla
sické alchýmie se v názoru na význam flos coeli dosti 
rozcházejí, ač stará alchymická díla nikde je nepŕehlí- 
žejí. Mavéric ve svém díle „Hermetické léjkaŕství rostlin- 
né“ cituje zcela zdaŕile zpúsob, jakým se tato látka
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pripravuje; jest to opis reeeptû Quesnotových a ku 
konci uyádí poznámku, že nemúže sdíleti mínení tohoto 
autora, že by flos coeli bylo pravou rtutí filosofû. Presto, 
stojí za úvahu a za práci, venovati trochu času zpra- 
covápí této záhadné látky, která jest zneuznávána mnohá 
moderními spagyriky rázu Mavéricova; zapomínají, že 
k substanci nutno pŕidati Životního ducha, který jest 
v nich samých a bez nehož všechno opakování prací 
Mistrú minula jest bezvýsledným a prázdným pokus- 
nictvím.

Ln:
SÁBSKÁ HÁDANKA.

Každý, kdo študoval náboženské mythy staroveku 
i dob pozdejších, povšimnul si jisté, že témeŕ všude se 
opakující božská Trojice, jež dominuje té které soustave, 
obsahuje, až na velmi sporé výjimky personifikaci muž
ského Slunoe, ženské Luny a tretí, neutrálni prvek, 
boha-Syna. První člen, mužský sluneční princíp, ať už 
má jméno Usirev, Re, Zeus, Ormuzd, Dios, či jiné, býval 
pokládán za nejvyššího vládoe tohoto sveta, i celého 
pantheonu, jsa zosobnením hvezdy, bez níž nebylo by 
života na této zemi.

Náboženský systém národa královny ze Sáby, jejíž 
résidence, až do nedávna pokládaná za legendárni, byla 
náhodou objevena a fotografována pri preletu Arabie 
Malrauxem a Corniglion-Molinierem, vzbudil úžas všech 
mythologu, neboť božský kult tohoto lidu byl pravým 
opakem všeho toho, co se již zdálo mytholjogii býti pra- 
vidlem ; v zemi Saba hlavním a ne j vyšším bohém byla 
mužská personifikace Mesíce, Sin, a sluneční božstvo, 
Dat-Badan predstavovala pouhá bohyne. Ješté podiv- 
nejši bylo ponetí boha-Syna, jenž u všech jiných kultur 
značil analógii Adama-Kadmona ; búh-Syn, Uzza byl 
ztele^nením kultu lásky, určitým drubem Venuše muž
ského pohlaví, jež byla Sábským tím, čím Egypťanúm 
Eset, Babyloňanúm Ištar, ftekúm Afrodité a Slovanúm 
Vesna.

Domníváme se, že v zemi královny Balkis leží klíč 
k mnohá dosud oficielne nevyŕešeným tajemstvím ná
boženské psychologie Človeka. Ne hierofant, ale knežka 
sázela tento podivuhodný strom transcendentního vé- 
dení, jehož ovoce vložila svého času nejkrásnejší žena 
Orientu, pani Arabie, do rukou moudrého Šalamouna, 
aby jím amalgamovala jeho vedení.
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A bûh nočního Šerosvitu, Pani Slunoe a zosobnënà 
Láska, spojujíeí se v nerozborné trojici Príčiny, Sin— 
Dat—Badan—Uzza, stojí až dodnes vytesáni a nepo
rušení pred chrámem netknutého, ale neprístupného 
mésta Balkidina, úzkostlivé chránéni prírodou pred in- 
vasí cizíeh prvkú, stejné jako v dobách biblických, aby 
dokumentovali Ideu, která pŕežívá mravenčí životy lid- 
ské stejné snadno, jako všechny kataklysmy déjin. Jen 
v šuméní písku, v némž již snad celá stále tí se ne- 
otiskla noha živého človéka, písku, probuzeného horkým 
vétrem ze jzftrnulé nehybnosti u prahú chrámových, 
vyvoláva v prostoru vzpomínky na marné sny zlata 
lačných dobyvatelû, na Caligulu i Xerxesa, a čas od 
času obnaží písečné more vybelené kosti, nebo trosky 
zbroje pohlcených ŕímských légií zešílevšího vojevudce 
Aelia Galia, jenž nernoha dosáhnouti résidence Balki- 
diny, poručil své armádé sbírati alespoň dosud nevídané 
modré lastúry, povalující se v písku, které chtél pri- 
nésti do večného ftíma.. .  A dojde-li nékdo nového Poz- 
nání, nebude to jisté ten, kdo první stane u bran sáb- 
ské královny, ale Človek, jenž se nedá zlákati klam
ným, opálovým tŕpytem mrtvých skoŕápek, roztrouše- 
ných v nespočetném množství podél našich Gest.

LISTÁRNA REDAKCE.

P an F. B. Litompšl. Mantické zpúsoby výkladu 
búdou samozrejmé uvedený ku konci Lasenicova ^líla 
„Tarot“ pokud možno nejobšírnéji. Ve jmenovaném 
díle budou dokonce popsátiy i mantické hry o nichž 
se dosud žádná ze známých prací o tarotu nezmiňuje. 
Yäs názor, že by bylo možno použi ti jednotlivých ar- 
kán k výkladu horoskopických skupín plné sdílíme, 
nezačínejte však s prací dŕíve, dokud nebude otišténa 
část vztahující se na kosmologické prvky.
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STRUČNÝ VÝKLAD TRÍ SCHEMATICKÝCH 
OBRAZÚ MAKROKOSMICKÝCH FUNKCÍ.

(Kresby z díla: Robert Fludd, Utriusque Cosmi Histó
ria, Oppenheim, 1619).

Ml:
O b r a z  p r v n í :

Ctyŕi zevní svëty, totiž:
1. svët boží,
2. svët visí,
3. svët predstav,
4. svët hmoty,

zrcadlí se primo a nepŕímo, t. j. aktivnë a pasivnë 
v životé a pamëti naši duše. Životem naši duše béží 
nepretržité pásmo impulsû. Nëkteré si uvëdomujeme, jiné 
nikoli. Proto aktivitu a passivitu tëchto zážitkú hodno
tíme dle toho, zda si je pamatujeme a uvëdomujeme, 
či nikoli. Je to jakási aktívni a passivní paméť clovëka.

Onou aktívni pamëti múžeme nazvat clovëka ve 
svëtle Slávy. Je to ono biblické „Jsem, který jsem .. .u 
tedy clovëk jako paméť Nestvoreného Svëtla — clovëk 
oživší v paprsku Adama Kadmona___



O b r a z  p r v n í .

Púsobení makrokosmu na človéka.
Výklad: A — svët intelektu, svët boží; D — svët 

visí; C — svët predstav ; B — svët hmotný; s — smysly 
lidské; b — centrum fysických vjemú; c — ohnisko 
imaginace ; a — ohnisko intelektu; d — centrum mémo- 
rativní ; p — mícha.

Onou passivní pamëti múžeme nazvat onen oceán 
všech tëch bezdéčných pocitú, v nichž se koupe duše 
celý život. Snad již pri prvém jejím procitnutí ,ve 
svém tëlesném žalári ozývá se tato inferiorní paméť, aby 
clovëku byla pripomenutá sudba živých — totiž stále 
se rozhodovati — mezi svëtlem a stínem, t. j. mezi 
úlohou Tvúrce — anebo bezdëcného nástroje. Pomoci 
Fluddova schematu pokúsme se tedy vymezit:
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Oblast človéha Tvürce —  a jeho negatív.
Živým zdrojem svëtû: fysického, dále svëta pŕeds- 

stav a svëta "visí je tedy Nestvorené svëtlo — či 
boží svët, anebo svët intelektu. Odtud prýšti dynamism 
všeho, co prožíváme. Nestvorené svëtlo — Boha — 
mûzeme pochopiti toliko ve svëtle stvoŕeném — čili 
v reakcích na to, co se v nestvoŕeném svëtle dëlo. 
Ponëvadz Svëtlo prochází ohniskem pamëti, aby ëlovëka 
„stvorilo“ — vniká vëstec do svëta visí tím, že se 
zbaví vzduchu. Vzduch je totiž časem principú, anebo 
presnëji splodinou, jejíž manco prevádí živly na prin
cípy. Tím se prorok takto pŕelaďuje do svëta princípu 
trojného, v nčmž není času.

Vniknout do svëta visí, tedy znamená čisti ze svëta 
principú v prítomnosti, neboť všechno dëni se indukcí 
odehrává nejen ve svëtë hmotném, nýbrž i ve svëtë 
principú. j To jest vysvëtleni písmeny — Dd — ve 
Fluddovë obrazci — stanovení kontaktu se svëtem visí. 
Tudy vcházíme na cestu ke zjevení problémú Kabbaly, 
antropomorfisace bytostí a vznešených společenství o- 
noho svëta. . .

Leč sestupme níže a pátrejme po podrobnostech 
počátku, kde se po prvé zablýskl prvočinitel tvorení: 
„ č l o v e k o v a  v í r  a“ . Byl to projev touhy po zbožštení 
— touha zbaviti se omezení a konečnosti. Nuže, bylo 
to opët Nestvorené svëtlo, jež ožarovalo ohnisko pa
mëti a clovëk promítal svoji — s počátku — nepo- 
vëdomou touhu do vise svëtla, aby se dočkal skuteč- 
nosti svého ideálu.

Tak vznikala náboženskost — a tak se tvorily 
nevëdomé retëzy sdružených vúlí. Nazíraví jedinci pŕi- 
nášeli formu — a duše davu se v ni v t ë 1 o v a La . 
Takto počal clovëk čisti ve svëtle stvoŕeném. Musil 
nejprve vëriti — aby se presvëdëil, že vëril dobre. 
Vznikala božstva a společenstva bytostí — a zjevil 
se clovëku i problém dobra a zla.

Ponévadž všechny vnéjší jevy se indukují v prí
slušných strediskách mozkových — vzniká tu kompli
kovaný svët zážitkú, napájený z depa passivní pa
mëti. Jakost našich predstav jest ovlivňována vjemy 
fysického svëta — resp. stínem fysického svëta — a 
na druhé stranë púsobí tu svët intelektu. To všechno 
pak zkrušuje duši ëlovëka pocitem vëcné nehotovosti.
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Není tu ničeho zažitého a konštantou všeho je pocit 
stále nejistoty. Nejistota proto, protože passivnost — 
a passivnost je procesem neodstránitelných závisí ostí. 
A to je právé onen obrácený obraz — n e g a t i v  človéka 
tvúrce. . .

Kde je človék tvúrce? Zkusme toliko naznačitií 
tuto odpovéď Fluddova schematu. Primé spojení s boží 
plání t. j. nestvoreným svétlem — má toliko centrum 
paméti.

Boha múžeme chápati ale — jen ve svétle stvoŕe- 
ném. Tam promítáme v í r u  t o h o  — co jsme pocho
pili.

Tvoríme tedy jenom to, co jsme z Boha pochopili. 
Vira proto zústává jedinou odpovedí — vlastné jedi
nou skutečností našich predstav — a pojetí Boha.

O b r a z  d r u h ý :
Na Fluddové syntetickém obrazu vidíme človéka 

rozdéleného na dvé části rovinou procházející pohla
vím. Od tohoto dolu mikrokosmická noc, zápor, pa- 
sivní funkce; od pohlaví nahoru k mozku pak mikro- 
kosmický den, klad, funkce aktivní.

Pohlaví jest branou rození do hmoty, prechod z 
noci materielního nebytí do dne materielního bytí. Čtyŕi 
soustŕedné kruhy jimž opét stŕedem jest pohlaví roz- 
delují obraz človéka na čtyŕi zóny: elementárni zabí- 
rající žaludek, stŕeva a jiné bŕišní orgány jimiž človék 
pŕeméňuje hrubou matérii na substance potrebné k žití. 
Ďalší druhou zónu tvorí sféra sluneční jež prochází 
srdcem, orgánem ŕiditelským, syntetizujícím mechanism 
lidského života. Srdce v planetárni analógii jest pod 
vládou slunce ve znamení lva. Srdce jako sídlo 
citu spojuje človéka s plání astrální.

Ďalší tretí zona, vzdušná, zabírá plíce, orgán jímž 
človék prehodnocuje vzduch na živel vzdušný a napájí 
jím krev, šťávu žití.

Poslední zona svételná neb mentálni zabírá pak 
mozek a psychická strediska; spojuje človéka s vyš
šími svéty mentálními.

Nade Vvším pak korunou jest ,,En sof“ .
Mimo toto rozdélení človéka jest v syntetickém o- 

brazu Fluddové ješté jiné délení an 
hudebním.

Na struné (Monochordum — Harmonie MikrokosmB 
procházející vertikálné postavou človéka zobrazuje Fludd

alogické zákonum
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Obraz druhý.
Analogie dne a noci v mikrokosmu.
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hudební intervaly. Ačkoliv tyto jest treba chápati meta- 
fysicky jest obdivuhodné jakým zpusobem dovedl Fludd 
aplikovati zákony kmitočtových pomërû, (intervalû) 
matematických i geometrických rad na abstraktní 
funkce človéka.

Dvojoktáva (Di^diapason) počínající pohlavím jako 
tónem základním a konce mozkem (lépe temenem hla
vy) jako tónem druhé oktávy znázorňuje vztah mezi 
části materielní a mentálni. Ale nejen tento vztáh 
nýbrž i kvantitatívni i kvalitatívni rozdélení všech 
jednotlivých složek od pohlaví k mozku. - Délicím bo- 
dem téchto dvou oktáv jest srdce, cit jež spojeno s 
pohlavím, dává lásku materielní, sexus, spojeno s men- 
tálnem (mozkem) dává lásku psychickou znovuzrození. 
Smér intravertní — extravertní.

Nižší oktáva t. zvaná télová (vztah mezi télesným 
a citovým) jest rozdélena na kvintu (Diapente) hrubé 
materielní končící v krajine plexu Solaris a protínané 
současné ohraničením zóny elementárni z prvéh-o dé- 
lení. Zbytek do prvé oktávy totiž kvarta (Diatessaron) 
tvorí vztah mezi pocitem (sensum) a predstavivostí 
(imaginationem) a odpovídá zoné sluneční (citové) 
prvého délení.

Druhá oktáva začínající srdcem a končící mozkem 
vyjadruje vztah mezi citem a intelektem. Opét kvinta 
značící vztah mezi predstavivostí a rozumem a kvarta 
mezi rozumem a vyšším intelektem.

První oktávu múžeme též chápati jako vztah mezi 
životem materie v človéku a citem, druhou pak jako 
spirituelní vztah mezi rozumem a životem psychic
kým.

Pak jsou na obraze ješté čtyŕi body; A na hlavé, 
B na plexu Solaris, C na pohlaví a D v kolenech. To 
jsou označení signatúr čtyŕ živlú.

Ma. :
O b r a z  t r e t í :

Dan57 obraz kosmických 'analógií dle tri sfér je 
současné výsečí analógií dle dvou protikladu (dne a 
noci). Stŕedem téchto sfér jsou pohlavní orgány jako 
symbol plození, tvorení, neboť tvorba je ústredím obou 
kosmu, a to ať už jde o smér od Ducha k hmoté, 
či od hmoty nazpét — evoluce.
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JD F arx je u  f l t r c u j  Vt/cerurn

O b r a z  t r e t í .  
Souvztažnosti vyšších sfér.
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Nejnižší sféra — živlú — bŕicho, je alehymickou 
laboratoŕí, v níž je zemé rozkládána a čišténa sa
mými živly, aby z ní vznikla Primá Matéria stavby 
a života celého téla. Svou čtvemostí naznačuje tato 
sféra časnosť hmoty, jako opaku sféry božské, jež je 
potrojná. Nejhoŕejší část její — Mens — pŕijímá primo 
inspirace božského svéta. Intelekt, podvojné analogický 
sfére lidské, je  prostredníkem mezi ni a sférou prak
tického rozumu — Ratio — vúdčího v tomto pozem- 
ském životé.

Pojítkem mezi obéma témito sférami — božskou 
a hmotnou — je sféra života, sféra etherická, ana
logická astrálnímu svetlu. Je jednotná, bez podružného 
délení, jako je jednotný život i astrál. To však ne
znamená klid, nýbrž stálou pulsaci v sobë samém, a 
to zase dle základních -f- a — (práce srdce, dech). 
Avšak i ve složení, stabilní stavby toto délení nájdeme 
(plíce, srdce). Tato sféra — oblasť je podmínkou ži
vota celého téla. Její vypovédéní má za následek smrť 
celku. Je nositelem všeho života, avšak pŕece není 
absolutním životem sama v sobë. Potrebuje i bŕicha 
— hmoty, která ji sytí, kŕmi, i hlavy — duchovnax 
které ji ŕídí. A dále na ni spočívá i život této 
duchovní sféry.

A z toho analogicky mužeme soudit i na vlast
nosti astrálního svétla. Ono je nositelem života makro- 
kosmu, je jeho podmínkou. Stále se stravujíc dodává 
života vesmíru, avšak zase zpétné je jeho oceán stále 
sycen návratem odumfevšlch částí. Je subtílni, jemné, in
teligentní, samo o sobë poroučejícím, universálním ži
votem není. Činnost slunce, jehož dráha prochází srd- 
cem, je analogická činnosti srdce. Dokud svítí, vysílá 
paprsky do vesmíru, dotud vesmír žije; jeho smrt by 
znamenala i zhroucení kosmu. Obé jen zástupu ji funkce 
boha makro — a mikro — organismu. Slunce je na 
obraze znázornéno osmicípou hvézdou, t. j. číslem spra- 
vedlnosti a hojnosti, 4 —[— 4, zjevením Ducha ve hmoté. 
Tedy i číslem astrálního svétla by bylo 8.

Dále tento obraz ukazuje dvojstfednost človéka: 
mozek — pohlavní orgány. Stred hmotného človéka 
je v pohlavních orgánech. Hmota zas zplodí hmotu. 
Reintegračním úkolem Človéka by však bylo kruhy o- 
brazu a tím i centra obrátiť.
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Regulus :
ASTROLOGIE BURSOVNÍ 

A OBCHODNÉ POLITICKÁ.
Zvláštni odvétví astrologie mundánní, v Evropë 

zcela oporní jené jest astrologie obchodní a bursovní. 
V Americe kde vše a pŕedevším jest „business“ , pŕí- 
rozenč využili možnosti astrologických prognos hlavnë 
pro potrebu obchodu a bursy. Vypracovali presné met- 
hody výpočtové a hlavné výkladové. Stálá možnost 
kontroly a oprav v první radë však prestiž jednotli
vých astrologických škôl pŕivedla toto odvëtvi mun
dánní astrologie v Americe k jistému stupni doko
nalosti.

Ve své štúdii chceme milovňíky astrologie seznámiti 
alespoň zbéžné s praksí astrologie obchodní a dáti 
tak trochu impuls k pëstëni také tohoto druhu u nás.

Pracovní methoda.
Výpočet horoskopu ze stanoviska obchodního a 

bursovního ŕídí se následujícími pravidly.
Za základ jakéhokoliv useku slouží horoskop kvar

tálni (čtvrtletní), t. j. horoskop vstupu slunce do jed- 
noho z kardinálních známení (skopec, 21. III. — rak,
22. VI. — váhy, 23. IX. — a kozoroh, 22. XII). Každý 
z tëchto horoskopû platí na tri mësice a je sensitivní 
na transity i direkce. Klíč pro direkce jest 30 stupňú 
— 27 dní. K premënë stupňú plaktického aspektu nebo



vzdálenosti dvou planét na dny, násobí se počet stupňú 
9ti a výsledek se delí 10ti. Této opera ce používame 
hlavné k určení času exaktního aspektu v direkci. Na 
pŕ. : Venuše postupuje k mesíci a je od nej vzdálena 
20 stupňú, máme hledati dátum, kdy nastane direkční 
prechod Venuše près místo mesíee v kvárt, horoskopu. 
Tedy 20X9 =  180 dčleno 10 tedy 18. Efekt nastane 18 
dní od času pro který byl horoskop vypocítán. Ty to 
horoskopy mají býti konstruovány pro místo, kde má 
bursa sídlo. Pro všeobecné vlivy, které se na pŕ. tý
kaj! New Yorského trhu, byl by poŕízen horoskop 
pro New York, pro nás pro Prahu a pod. Chtéli-li 
bychom však vyšetŕiti vlivy hvezd na obchodní záležitosti 
určité zeme, musil by býti sestaven horoskop pro nej- 
dúležitejší místo zeme (ne vždy hlavní mesto!).

Tak na pŕ. pro argentinské železnice musil by býti 
udelán horoskop na Buenos Aires a zvláštni pozornost 
venována III. domu, který ovládá železnice. Vždy není 
ovšem nutno hotoviti schéma pro hlavní mesto, nýbrž 
pro nejdúležitejší místo ve spojení s otázkou. Tak 
na pŕ. nutno dáti pŕednost Chicagu, jedná-li se o pše
nici, pred New Yorkem a pod.

Čas pro který horoskop má býti konstruován volí 
se podie toho, jedná-li se o svetový význam, (OhOmin 
dle Greenwichu) nebo význam lokálni (místní čas pro 
to které dátum). Múžeme také bráti v úvahu hodinu 
otevŕení bursy, nebo konečne jakýkoliv čas (místní) 
okamžiku otázky, dúležitého rozhodování a pod.

Dále i horoskopy denní, lunárni (ke každému novu 
neb úplňku), které jsou ovšem již menšího významu 
a pŕispívají spíše k výkladu horoskopu kvartálního. 
Mimo otázkové horoskopy (jak již výše ŕečeno) mohou 
býti i horoskopy orientované na určité zodiakální zna
mení, dle zboží jehož tržní prúbeh chceme znáti; (neb 
štátu, zemč, jejíž podmínky distribuée chceme poznati. 
Vúbec, kombinováním horoskopú dle rúzných klíčú zís- 
káváme presnejší obraz o tržní i obchodne-politické 
situaci. Schéma se vykládá stejhým zpúsobem jako u 
horoskopu kvárt.

Výklad horoskopú.
Pozornosti vyžadují: Planéty, znamení a domy. Tak 

ku III. domu náležejí železnice a každá planéta v tomto 
dome ukazuje pomoci aspektu je-li hodnotiti stoupání či 
klesání cenných papírú železniční ch. Aspekty určité pla
néty nacházející se v určitém domč púsobí podie 
povahy znamení domu a aspektující planéty. Na pŕ.
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nejaká planéta v III. domë je špatné ozáŕena merkurem 
ze znamení lva a VIII. domu. To by znamenalo nervosní 
(merkur) prodeje (VIII. dúm) ze strany francouzskýeh 
neb italských burs (lev).

Obsadil-li by merkur VI. dúm, značilo by to nervo- 
situ zpúsobenou pracovními nepokoji, stávkami. Presný 
čas púsobení tukových vlivú jest určen direkoemi mezi 
dotyčnými planétami, které slouží za dočasné signifi- 
kátory. Dočasným signifikátorem jest planéta obsazující 
dúm, není-li žádná planéta v domë, pak vládce zna
mení na hrotu domu.

Všeobecný postup pri výkladu jest následující: Dúm 
a prípadná planéta v nëm, vládce domu a konečné 
i pŕirozený vládce skupiny nebo zboží, jako společný 
signifikátor.

Vedie aspektálního púsobení na planétu stojící v 
určitém domë, rnúžeme pozorovati, že i znamení ve 
kterém tato stojí je silné zasaženo, samozrejmé také 
zemë, štáty a vëci podléhající jeho vlivú. Tak planéta 
v e znamení kozoroha stává se dočasným signif ikátorem 
pro gumu a též pro indické záležitosti. Vyšetŕujeme-li 
nejprve vliv na zboží, nájdeme, že jest odvislý od po
vahy planéty. Tak saturn ukazuje na stisnënou náladu, 
jupiter rozšírení atd. Pak vychází též vliv z domu 
ve kterém planéta stojí. Když je pŕíkL v V. domë, bude 
silný špekulační zájem, ve III. domé velký nákup, v VI. 
domë mají pracovní pomëry vliv na trh dotyčného zboží 
atd. To se týká též aspektú planét, které signifikátora 
ozaŕují, jak již dŕíve uvedeno.

Zcela všeobecné vyjádŕeno: Dobré aspekty zvétšují 
obchodní provoz a špatné jej zmenšují. Pŕehlížíme-Ii 
posici jestë jednou ze stanoviska geograficko-astrolo- 
gického, t. j, zemë která podléhá obsazenému znamení, 
nájdeme: 1.) pŕirozený vliv politicky i obchodné, pla
néty, na celou zemi, 2.) ony záležitosti štátu, které jsou 
zataženy do účasti (naznačeno planétou), 3.) povstává 
vzájemné prolínání vlivú.

Merkur ve znamení raka znamenal by dle toho ka
nadskou pšenici, protože rak je vládnoucím znamením 
Kanady a merkur ovládá pšenici. Zároveň múže se 
však jednati i o čínské renty. Mëli-li bychom saturna 
v raku na místo merkura, musilo by se míti za to, že 
jsou postiženy hlavné africké doly. Silné, špatné aspekty 
zvlášte když se týkají V. domu, zpúsobují paniku a 
nëkdy múže dojíti i k úpadku.
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Zpravidla znamenají dobré transitní a direkční as
pekty k planeté v horoskopu slabé postavené neb zni
čené, neoduvodnéný povyk. Jiný bod, který jest nutno 
bráti v úvahu jest ten, že planéta jest signifikátorem 
všem onëm zemím, které jsou ovládány jejím znamením 
(domicilu). Tak mohou na pŕ. aspekty slunce znamenati 
koupi a prodej z francouzské neb italské strany, (lev) 
a dnes i záležitosti Protektorátu čechy-Morava.

V pfipadë vzestupu neb klesání bursy, určuje výz
nam a prudkost povaha obsazeného znamení. Pohyb 
vyvolaný planétou v kardinálním znamení (skopec, rak, 
váhy, kozoroh), jest velký a násilný; z pevného zna
mení (býk, lev, Štír, vodnáŕ) jest pomalý a téžkopádný, 
z pohyblivých znamení (blíženci, panna, strelec, ryby) 
naproti tomu nervosní a kolísavý.

Velký krach Amerických železníc v lednu-ùnoru 
1927 poskytuje zajímavý príklad účinku mundánního 
horoskopu.

Pŕedcházející kvartálni vstup slunce do kozoroha 
počal 22. prosince 1926. M. C. pro New York bylo 
tehdy na 27 st. š tira a Ascendent 5 st. vodnáŕe. Mars 
byí na 6 st. býka ve III, domë (železnice) velice silné 
aspektován. V trigonu se sluncem a venuší, ale také 
v kvadratufe s mësicem. V direkci obdržel mars bë- 
hèm ledna radu velmi dobrých aspektù a jeho tťansitor 
šel Ill.tím domem celý mësic. V direkci prišel do opo- 
sice se sluncem (rad.), když byl prošel 54 stupnë, což 
odpovídá 49 dnúm, čili 9. únoru. M. C. v direkci posu
nulo Ascendent do konjunkce s marsem a tento ve 
svéni normálním postupu (mutual) prišel pak do kva- 
dratury s jupiterem (radixu) ; téhož dne též velftii blízko 
k oposiçi s M. C., žatím co merkur stál v kvadratuŕe 
na M. C. Mars tvoril již 5. února kvadraturu na mer- 
kura a 13. kvadraturu na neptuna. Poloviční čas (vzdá- 
lenost), (halbsumme) byl 9. února, kdy také luna prišla 
do konjunkce s marsem. Tím byla dána veškerá zna
mení, že tento den bude dnem obratu a dnem katastro
fy. 8, února stály akcie (železníc) ješté na 150 a 9. ú- 
nora klesly na 66.

Jako prúmérný prípad bez vzruchu vezmëme 3. čer- 
vence 1928 (americký prameň), na londýnské burse. 
Tento den padl do kvartálního horoskopu z 21. června 
(vstup sluncç do znamení raka) a do lunnárního horo
skopu k Novu 17. června. Penéžní úrok byl tehdy v 
New Yorku velmi vysoký, naznačen merkurem (vládce 
Ameriky) v sextilu na jupitera vládce II. domu. Zlaté
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devisy stály níže pro púlkvadrát slunce s neptunem. 
Zlato vúbec kleslo v cenë (neptun ve znamení lva po- 
škozen). Čínské renty byly nepravidelné následkem za- 
jišťování ziskú (merkur ve znamení raka v VIII. domé 
v sextilu s jupiterem). Mexické železnice tyly  zcela 
dole (mésíc zničen ve znamení kozoroha). V popredí 
stojícími špecialitami byly industriálni motory (merkur 
vládce VI. domu ve schematu horoskopu Novu), indu
striálni papíry (mars ve znamení skopce v VI. dolmé). 
Gramofónový prûmysl, umëlé hedvábí a radio povolily 
následkem poškození urana, venuše a celého IX. domu. 
Maso a nitráty též povolily, protože venuše byla v 
VIII. domë v pulkvadrátu na neptuna. Olej povolil
z téže príčiny.

Tímto zpúsobem možno poznati skupinový vliv s 
približnou jistotou na každý den dopredu.

Pro výklad jednotlivých astrologických efektú uvá- 
dím stručný význam všech tŕí skupín; (planéty, zna
mení, domy) mající vliv na trh a situaci obchodnë- 
politickou.

Planéty.
S l u n c e :  ovládá zlato, štátni obligace a vúbec cenné 

papíry, dále všeobecnou náladu trhu. Samo nemá 
nëjakého podstatného vlivu na trh, nemëni-li se 
jeho vliv oklikou près znamení, v némž se nalézá. 
Dobré aspekty upevňují cenu štátni ch obligací onëch 
zemí, které tomuto znamení podléhají, špatné as
pekty stlačují ceny.

M ë s i c :  není zvláštním signifikátorem. Jeho transit po- 
vzbuzuje zboží nebo záležitosti onëch zemí, jež 
podléhají znamení v némž pràvë jest, nëkdy též 
znamení oposičnímu. Mésíční aspekty nepúsobí vždy 
primërenë své povaze, ukazují spíše na body o- 
bratú. Udávají dobu nejvyššího po pŕ. nejnižšího sta
vu. Tak sextil marse s jupiterem ukazuje na stoupající 
trh pro vše ovládané martem, a tvoŕí-li souëasnë 
mesíc oposici na nëkterou ze dvou zmĺnéných pla
nét nie se tím nemëni, nýbrž aspekt označuje, že 
bvlo dosaženo maxima stoupání. Mësic tedy púsobí 
hlavné jako ohnisko vlivú planét ostatních. Rúzné 
jeho fáze pH obëhu kol zemë mají naopak velký 
vliv na kolísání bursy. Stoupání, i klesání je zá
vislé na pŕibývajícím neb ubývajícím mësici a hlav
né na pŕibližování sé uzlúm.

M e r k u r :  Tato planéta ovládá pšenici, žito a obilí 
vúbec, úrodu, čaj, stŕíbro a rtuť; štátni obligace,
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obchodní obraty, veškeré publikace, časopisy a pod., 
i verejnou dúvéru.

Ovládá hlavné obchodní trh té zemé jejímž 
znamením probíhá, kdežto štátni cenné papíry oné 
zeme jež náleží planeté aspektující. Svým púsobe- 
ním vyvolává jistou nervositu, nestálost, rýchlou 
koupi a menší výkyvy.

Je-li poškozen, pŕináší falešné nebo kontrastní 
zprávy a povesti, čímž ovlivňuje trh; ukazuje též 
na nedostatok verejné dúvéry. Jupiterem poškozený 
merkur zpusobil by na pŕ. rychlé výkyvy a proďeje 
onech vecí, jež jsou ovládány jupiterem a tím zna
mením kde se tento nalézá. Príčina by byla v ne
pri znivých povéstech, vycházejících ze znamení a 
domu ve kterém se nalézá merkur.

V e n u š e :  ovládá meď, hedvábí (i umélé), textílie vúbec, 
bavlnu, vnitŕní zaŕízení, peníze, bankovní úroky, též 
prúmysl cukrovarnický, masný trh (hlavne maso 
skopové) a chôv ovci.

Pusobí na trh prostŕednictvím penéz. Její vše
obecný vliv tvorí pokojnou náladu, stálý vývoj, 
dobré žne a obecne uspoŕádané poméry. Její dobré 
aspekty pŕinášejí stálou, i když ne príliš trvanlivou 
dobu. Její špatné aspekty zpúsobují chabou náladu.

M la r s : ovládá železo a ocel, železnice (zvlášté an
glické). Dále petrolej (naftu), benzin, motory a 
stroje. Pod jeho vlivem vyvíjí se cilá pódnikavost, 
živá koupe. a zakládání nových podnikû. Zpúso- 
buje ostré byť i časfó neutvržené stoupání a kle- 
sání, dle svých aspektu. Má sklon k vyvolání 
války zvlásté když transituje près body eklipsy (zat- 
méní). Znamení ve kterém v té dobé prodlévá o- 
značuje zemi (štát), odkud pŕichází nebezpečí.

J u p i t e r :  ovládá cín, zinek, gumu, textílie, tabák, olej 
a chemickou technológii. Pŕináší rozvoj, nový prú
mysl, blahobyt ve všech zemích jež podléhají jím 
obsazenému znamení. Jeho dobré aspekty pŕinášejí 
zjnačné stoupání, špatné ukazují na prodeje za ú- 
čelem zajišténí zisku, a na pokles hodnot. Mohou 
též naznačovat pŕekapitalisování a nadprodukci. 
Jupiter ukazuje smér, kterým se pohybuje špeku
lační zájem. Je-li dobre aspektován, bude zájem 
živý, pri špatném ozáŕení utrpí zboží obsazeného 
znamení, následkem nezájmu o né.

S a t u r n : ovládá olovo, uhlí, dolování, stavebnictví, a 
pracovní poméry. Jeho špatný vliv pŕináší hlad, ne-
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úrodu, politické zápletky, nedostatek a nezamëst- 
nanost. Špatné aspekty tvorí silný tlak na ceny, 
naproti tomu dobré aspekty trh upevňují.

Urán:  ovládá elektrinu a elektrotechniku, telegraf, te
lefón, radio a letečtví. Pod jeho špatným vlivem 
vznikají stávky, revoluce a politické odboje. Jeho 
aspekty ovlivňují trh (bursu) cestou politických 
okolností a vládních opatrení. Tvorí též bezprostred
ní výkyvy, podie svých aspektú.

N e p t u n : ovládá lékámictví, omamné prostŕedky a 
drogy, částečne i čaj, olej a surovou bavlnu. Hlav
ne pak záležitosti ústavu vedeckých, nemocnie, asylú 
a vezení. Dále všech obchodních syndikátú, trustú 
a koncernú. Pod jeho vlivem povstávají sociálni 
nesnáze a anarchistické útoky. Pri dobrých aspek- 
teçh vyhání cenu nahoru, velice často oklikou près 
kartel a opatrení trustu. Pri špatných aspektech 
stlačuje ceny stejnou oklikou a tvorí chaos a ne- 
zákonosti v záležitostech ovládaných znamením 
svého pobytu. Dává často podnčt k zakládání pod
vodných spoločností. Koncerny, které bylý založený 
pod jeho vlivem jsou odsouzeny k zániku.

P l u t o :  ovládá davové projevy, propagandu, spekulaci, 
a organisaci. Též veškeré hadačství, loterie a jár- 
mareční obchodování. Jeho vliv jest hlavne politický 
(viz článek „Pluto, planéta politických rozporu“ ve 
ve 4. čísle této revue) a z tohoto podnetu vychází 
také jeho vliv na trh (bursu).
Aspékty.
Dobré aspekty jsou trigon a sextil, jež púsobí vždy 

haussu, lhostejno, které planéty v aspektech pŕicházejí 
v úvahu. Jiné dobré aspekty menšího však významu 
jsou pul-sextil a quintil. Špatné aspekty jsou kvadra- 
tura a oposice, které vždy pûsobi baisse. Púl-kvadrát a 
puldruhý kvadrát jsou menší sily,' presto však zcela 
znatelného vlivu. Konjunkce púsobí rozlične, totiž dobre 
meži dobrými, špatné ínezi špatnými planétami. Pri 
merkuru záleží na aspektující druhé planete, je-li mer- 
kur poškozen stává se vykonavatelem zla, je-li dobre 
aspektován účinkuje jako dobrodej. Konjunkce mezi 
superiorními planétami účinkuje na zboží a zeme jež 
podléhají znamení ve kterém se konjunkce nalézá. 

Konjunkce:
m a r t a s j u p i t e r e m ; velká inflace hodnot, velké 

nadšení, mnohdy sháňka po zboží, které jest zna
mením ovládáno.
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m a r t a  se s a t u r n e m ;  válka, povstání, poplachy a 
poruchy. Silné znehodnocení zboží, náležejícího pla
néte a znamení.

ma r t a  s u r an e m; Povstání, revolty, nehody a kata
strofy. Náhlé silné znehodnocení. 

ma r t a  s n e p t u n e m ; Zločiny, anarchistická spiknutí, 
podvodné a nezdravé finanční podniky, 

j u p i t e r a  s e s a t u r n e m ;  reformy, zmeny ústavy, zŕí- 
zení fondú, stálé stoupáni cen.

J u p i t e r a  s u r a n e m ;  sanace, nová vydání akcií, 
finanční reformy a revise, zmeny zákonú.

J u p i t e r a  s n é p t u n e m ; nezdravé zakládání * a pod
nikám.

s a tu m  a s u r a n e m ;  zmena vlády, politické nepokoje, 
válka.

s a tu m a  s n e p t u n e m ;  rozsáhlé politické zmeny a 
potíže. Nepŕíznivý vliv na hodnoty.

u r a n a  s n e p t u n e m ;  podobne jako saturna s nep
tunem.

P 1 u t o n s k é a s p e k t y  ne jsou dosud dostatiečné pro- 
zkoumány.
Vliv konjunkce na planétu, která jest pokládána 

zá signifikátora určitého zboží odpovídá povaze oné 
planéty, která konjunkci tvorí. Je-li mars signifikátorem, 
tedy zvýši jeho konjunkce s venuší nebo s jupiterem 
cenu vecí zastoupených mârtefri a konjnnkce púsobí 
podie své povahy (venušiny neb jupiterské), podie toho 
o jaky prípad jde.

P a r a 11 e 1 y (deklinační) múžeme vykládati zrovná 
tak jako konjunkce, ale planéty musí míti parallélu stej- 
ného charakteru, t. j. buď obe severní nebo obe jižní. 
Aspekt vede k vzestupu, neb klesání cen. Po odchodu 
(zrušení) aspektu snaží se cena zboží, které bylo ovliv- 
nčno, pŕiblížiti opét co nejblíže zpčt k púvodní výši. 
Aspekty (všechny) mají však kumulatívni účinek. Jen 
jeden samotný aspekt nevykoná nikdy nie velkého, ani 
trvalého. Obdrží-li pŕ. signifikátor jeden špatný aspekt, 
cena je tľačena dolu a byl-li osamocený, stoupá cena 
opčt vzhúru, skoro tam, kde byla dŕíve. Pŕijde-li ma 
to druhý špatný aspekt, cena jde opčt dolu, tentokráte 
ponekud níže, pŕedpokládajíc, že aspekt je stejné sily, 
jako aspekt pŕedcházející. Tímto zpúsobem yrací každý 
špatný aspekt cenu o málo níže než kde byla pred 
tím. Tentýž zákon platí v obráceném pomeru o sile 
a účinku jednotlivých dobrých aspektú.
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C i t l i v é  b o d y ,  poloviční vzdálenosti (Halb-sum- 
men), antiscie a pod. mají sice v bursovní a obchodné 
politické astrológii svúj význam, ale ponze špeciálni 
a nelze se zde o tëchto detaileeh šíŕiti.

Znamení.
S k o p e c :

zboží; gramofóny, železnice, stroje.
zeme; Anglie, Dánsko, Nemecko (severní), Pales

tína, Japonsko, Syrie, Peru.
mesta ; Berlín, Neapol, Benátky, Florencie, Birming

ham a j.
B ý k :

zboží; pšenice, çukr, brambory, penéžní trh.
zeme; Írsko, Polsko, Švýcary, Švédsko, Georgia, 

Malá Asie, ítecko.
mesta ; Dublin, Lipsko, Curych, Luzern, Rhodus, 

Mantua.
B l í ž e n c i :

zboží; železnice, omnibusy, elektrické dráhy a pod., 
publikace, noviny.

zeme ; Spojené štáty americké, Belgie, Wales, Armé
nie, Jižní Egypt.

mesta;Londýn (17 stup. 54 min.), Norimberg, San 
Francisko, Melbourn.

R a k :
zboží; čaj, máslo, mléko, vejce, cibule ,rajská jabl

ka, stŕíbro.
zeme; Čína, Afrika, Skotsko, Holandsko, Nový Zé

land.
mesta;New York, Amsterodám, Alžír, Štokholm, 

Tunis a j.
L e v :

zboží; zlato, cenné papíry.
zeme; Francie, Italie, Rumunsko, Protektorát Če- 

chy-Monava.
mesta;Praha (8 stup.), ftím, Bristol, Filadelfie, Bom

bay, Chicago (10 stup.), Linec aJ j.
P a n n a :

zboží ; žito, pšenice, vlna, textílie.
zeme; Turecko, Švýcary, Zadní Indie, Brasilie.
mesta, Strassburg, Paríž (29 stup.), Lyon, Toulou

se, Los Angelos, Boston, Bagdad, Basel, Vra- 
tislav a j.
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V á h y :
zboží; bankovní úroky, pojišťovnictví, bavlna, 
zemë ; Rakousko, Argentína, Japonsko, Čína, Horní

Egypt.
mésta, Antverpy, Frankfurt, Lisabon,. Vídeň, Not- 

tingham, Kodaň a j.
Š t í r  r

zboží; olej, chemikálie.
zeme; Norvéžsko, Maroko, Jižní Španélsko. 
mësta ; Mníchov, Liverpool, Dower, Menšina, W a 

shington, Baltimore, Newcastle.
S t r e l e c :  

zboží; cín.
zemë ; Španélsko (ëàstecnë), Morava (část), Ara

bie, Madagaskar.
mësta;Kolín n/Rýnem, Stuttgart, Avignon, Toledo. 

Cadiz.
K o z o r o h :

zboží; guma.
zemë; Bulharsko, Indie, ftecko, Afganistan, Me

xiko.
mësta ; Oxford, Brussel, Moskva, Varšava, Port- 

Said.
V o d már;

zboží; elektrina, umëlé hedvábí. 
zemë ; Rusko.
mësta ; Hamburg, Brémy, Salzburg, Brighton.

Ryky:
zboží, pivovamictví, rybolov.
zemë; Portugalsko, Ceylon, Sahara, Brasilie.
mësta;Sevilla, Alexandrie.
Elementârnë společná povaha znamení spojuje se 

k púsobení skupinnému. Planéty v nëkterém znamení 
jednc skupiny ovlivňují všeobecné záležitosti, jež pod- 
léhaji celé skùpinë.

Ohnivá znamení (skopec, lev, strelec) ovládají kovy, 
železnice atd.

Zemská znamení (býk, panna, kozoroh) opët žné, 
eukr, ovoce.

Vzdušná znamení (blíženci, váhy, vodnáŕ) koncerny, 
renty, elektrotechniku, telegraf.

Vodní znamení (rak, štír, ryby) čaj, oleje, chemi
kálie.

Domy.
I. : národ, štát.
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II. : peníze, obchodní obraty, banky, zlato v prutech.
III. : železnice, elektr. dráhy, vúbec všechny dopravní 

prostŕedky, pošta, telegraf, telefón, knihy, noviny, 
vúbec všechny publikace.

IV. : žne a produkty zemë, doly, budovy a majetek po
zemkový. (Podie tohoto domu lze určovati počasí).

V. školy, výchova, umení, poučné i zábavní podniky.
V I. : obilí, setba, potraviny, šatstvo, .nábytek, obchod.
V II. : bankovnictví, smenárenství, smlouvy, účetnictví. 

Váľka nebo mír.
VIII. : olej, maso, chemikálie, lékaŕské prístroje, foto

grafický materiál, odpadové produkty.
(Planéty ukazují zde na baissovou nákupní speku- 
laci. Znamení na hrotu domu označuje zemi, která 
prodává).

IX. * knihy, nakladatelství, vedecké ústavy, cizozemské
renty akcie a pojišťovnictví, dovoz a vývoz, lodní 
plavba a letectví.

X . : vláda, politická situacë.
X I. : elektrina, plynámy, zavodňovací projekty, vládni

pújčky, pokladní poukážky, vliv parlamentu na ob
chod (obchodní zákony).

XII. : obuv, punčochy, olej, pivo, chladírny, rybolov.
Nyní budiž ješte zmĺnka o jedné či dvou vécech 

jež mají všeobecný význam. Púsobení planéty jest ur- 
čováno hlavne souzvukem, který je mezi ni a zname
ním, kde se nachází. Z toho dúvodu jest částečnč |ne- 
možno stanoviti jakákoliv pravidla qualitativního vlivu 
planéty neb aspektu. Planéta v pŕíznivém znamení u- 
pevňuje trh pro zboží, které ovládá, múže však také 
zároveň pŕíznive ovlivniti dovoz. Ve znamení nepŕátel- 
ském znamená mdlý trh smerující k oslabení. Retro- 
gradní planéta múže též vyvolati oslabení a zvýšení 
zásob a dovozu. Planéta je nejsilnejší ve svém vlast
ním znamení (domicil) a nejslabší ve znamení svého 
zničení (oposice domicilu). (Silovostem jednotlivých pla
nét a stupňú bude v této revui venována samostatná 
štúdie).

Eklipsy.
Zatmení jest vždy škodlivé pro záležitosti a kraje, 

které jsou pod vládou znamení v nemž se zatmení 
nachází. Hypotéky oné zeme, která náleží eklipsou ob- 
sazenému znamení budou znehodnoceny vnitrními nepo
koji, válkou, úmrtími význačných osobností atd.
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Ceny zboží podléhají tlaku stejným zpúsobem.
Muže se míti za to, že eklipsa púsobí v období 

4 let, bëhem kteréž doby jsou cítit následky v transi- 
tech près bod eklipsy. Transitující planéta určuje, jaké 
následky pŕijdou. Mars smčŕuje k válce a požárúm; 
saturn k úmrtím, hladu, mrazúm, nóuzi o práci, pra- 
covním nepokojum. Urán smeruje ke stávkám, revoluci, 
politickému neštestí; neptun k chaotickým pomerum 
a nezdravým podnikám. Eklipsy v irdických známe- 
nich púsobí nepŕíznive na úrodu. Všeobecne zničí eklipsa 
ony úrody, na pŕ. zeleniny a pod., které pŕicházejí asi 
v dobe kdy nastane zatmční.

Všetn čtenáŕúm a odbéralelúm revue
More v.

Vycházení Lasenicova „Tarotu“  končí tírnlo 
trojčíslem. — Jievue Horev zakončuje čtmáctým se- 
šilem svüj první ročník. Zmenšený počet straň tohoto 
trojčísla jest nahražen prílohou, která presahuje tri 
tiskové archy.

REDAKCE REVUE HOREV.
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