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VE JMÉNU PÁNA BUDIŽ OHRANIČENO
SVĚTLO PRÁZDNOTY

PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY
Provést v den a hodinu Merkura. Samotná evokace začíná v magickou hodinu TAFRAC za vlády
velikého Merkurova anděla Rafaela.
Ve středu 13. května 1896 leží tato hodina Tafrac mezi 20.32 a 21.16 h, kdy á stojí na 17° Â, a
sice na hrotu sedmého domu v jihozápadním směru.
é jde vstříc ¡* s á ve 14° Â
á jde do ¡ s ç, á 150° å

O TVARU POUŽÍVANÉHO KRUHU

Kruh umění
Magický kruh Merkura, který je výše vyobrazen, nakreslit na podlahu žlutooranžovou křídou. Na
místě, kde se má zjevit duch, je nakreslen trojúhelník v kruhu. Do jeho hrotů umístit tři nádoby,
v nichž se na dřevěném uhlí pálí Merkurovo kadidlo1. Kolem kruhu stojí přichystané lampy, v nichž
hoří olivový olej nasycený hadím tukem. C. je sedadlo hlavního operatéra. D. je oltář, E.E. jsou
sloupy a G.G. pohodlné příruční stolky, na nichž leží připraveno psací náčiní, potřeby pro pekelnou
břečku, dřevěné uhlí, kadidlo &c., tak, jak je pro práci třeba. Na F. stojí měděný kotlík vyhřívaný
lampou, v níž hoří líh, ve kterém byl naložený had.

OPERATIONIS PERSONAE2
V.V.3 Sor. S.S.D.D.

- jako mocný mág Umění

*

v původním textu namísto ¡ stál ã což po nahlédnutí do příslušného horoskopického schematu považuji za
přepis.(pozn. zariatnatmik)
1
Petr Piobb doporučuje ve svém Formuláři vysoké magie toto merkurické kuřidlo: kadidlo, mastix, hřebíček,
mochna lezavá. achátový prášek stejným dílem; přidat trochu stračího mozku a liščí krve. Vzniklé těsto se usuší
a rozmělní na prášek. (pozn. překl.)
2
Účastníci operace.
3
Velevážený; obvyklé oslovení řádového Bratra v Golden Dawn.
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V.V. Fra. I.A.
V.V. Fra. AE.A.
V.V. Fra. D.P.A.L.

- jako mág-asistent Umění
- jako mág Ohně
- jako mág Vody

Úkoly mága Umění spočívají v tom, že provádí vlastní evokaci, řídí asistenty a dává jim pokyny.
Povinností mága-asistenta je jít při obcházení vpředu jako Kerux, připravovat uprostřed kruhu
pekelnou břečku, provádět na pokyn mága Umění určité invokace, pokud je třeba, a předem připravit
pracovní prostor.
Mág Ohně odpovídá za všechny magické lampy, oheň, svíčky, kadidlo &c. Na pokyn mága Umění
provádí vyvolávací a posvěcovací rituály a vysvěcuje chrám ohněm. Světí řádným způsobem všechen
potřebný oheň.
Mág Vody je odpovědný za všechny tekutiny, které se při operaci používají; za vodu a víno, olej a
mléko. Musí také provést všechny zažehnávací rituály na počátku operace. Čistí chrám vodou. Světí
řádným způsobem všechny potřebné tekutiny.

O ROUCHÁCH A INSIGNIÍCH
Mocný mág Umění má bílé roucho, žlutou šerpu, červený plášť, tmavomodrý nemes4. Na prsou
má tabulku, na které je vyobrazena magická pečeť Merkura. Na zadní straně je Taftartaratova
signatura, na přední straně obraz Hierofanta. Krom toho má za šerpou dýku a na srdci červenou růži.
V levé ruce drží Thothův ankh a v pravé Ibisovu hůl.
Mág-asistent má bílé roucho s opaskem z hadí kůže Hlavu má ozdobenou černým šperkem a
lamenem5 ducha, na jehož přední straně je Hiereus. V pravé ruce drží meč, v levé magickou svíci.
Kolem krku má černý řetěz.
Mág Ohně má bílé roucho a žlutou šerpu. Na prsou má růži. V pravé ruce drží meč a v levé
červenou lampu.
Mág Vody má bílé roucho se žlutou šerpou a růženec. V pravé ruce drží meč, v levé kalich
s vodou.

ZAHÁJENÍ
Komnata Umění má být, jak bylo řečeno, řádně připravena mágem-asistentem.
Na podlahu nakreslí kruh a potom jej obtáhne mečem. Rozmístí také zařízení chrámu.
Účastníci se shromáždí a obléknou si roucha.
Mág Umění povstane a drže Ibisovu hůl za černý konec, prohlásí:
HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!
Bratři řádu Růžovélmo Kříže, shromáždili jsme se v tento den s úmyslem vyvolat ducha
Taftartarata, aby se viditelně zjevil. Dříve než budeme moci provést takovouto nebezpečnou operaci,
je nutné, abychom požádali o Boží pomoc a podporu, bez níž by naše dílo bylo zbytečné a neúčinné.
Proto všichni, kteří jsme se zde shromáždili, poklekněme a pomodleme se.
Všichni pokleknou.

Z Tvých rukou, ó Pane, přichází všechno dobro! S Tvých rukou stéká všechna přízeň a požehnání.
Svým prstem jsi nakreslil znaky Přírody, ale nikdo, kdo nechodil do Tvé školy, je nedovede přečíst.
Proto hledíme svýma očima na Tebe, jako sluhové na ruce svých pánů a služky na ruce svých paní!
Neboť Ty jsi náš pomocník, ó náš Pane Bože.

4
5

Šátek faraonův; váže se na hlavu na "pirátský" způsob. (pozn. překl.)
Destička s vyrytým nebo nakresleným obrazem nebo symbolem; nosí se zpravidla na hrudi. (pozn. překl.)
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Kdo by Tě neměl chválit, kdo by Tě neměl oslavovat, ó Pane Universa! Všechno pochází od Tebe,
všechno Ti patří! Tvoje láska stejně jako Tvůj hněv, všechno se zase musí vrátit k Tobě, neboť Ty
nemůžeš nic ztratit. Všechno se musí sklánět před Tvojí vznešeností a důstojností.
Ty sám jsi Pánem a krom Tebe není žádný! Děláš svojí mocnou rukou, co chceš, a žádný před
Tebou nemůže uprchnout! Pomáháš v nesnázích pokorným, soucitným a chudým, kteří se Ti
oddávají, a tomu, kdo se před Tebou ponižuje do prachu a popela, jsi milostivě nakloněn!
Kdo by Tě tedy neměl chválit, ó Pane Universa! Kdo by Tě neměl oslavovat! Nikdo se nevyrovná
Tobě, jehož sídlo je na nebesích a v každém ctnostném a bohabojném srdci.
Ó nesmírný Bože, Ty jsi ve všech věcech. Ó Přírodo, Ty Já vzniklé z Ničeho, neboť jak jinak bych
Tě mohl nazývat!
Sám v sobě jsem nic, v Tobě jsem všechno a žiji ve Tvém Jáství z Ničeho. Žij ve mně a přiveď mě
k tomu Já, které je v Tobě! Amen!
Všichni povstanou. Pauza.

Mág Umění: Bratři řádu Růžového Kříže, vyčistěme a posvěťme toto místo jako komnatu dvojí
Pravdy. Mágu Vody, přikazuji ti, abys provedl menší zažehnávací pentagramový rituál pro posvěcení
vody, vína, oleje a mléka, a poté vyčisti pracovní prostor svěcenou vodou!
Mág Vody. Mocný mágu Umění! Všechny tvé příkazy budou provedeny a všechna tvá přání
splněna.
Jde na Sever, kde stojí v otevřených nádobách voda, víno, olej a mléko. Mečem nad nimi kreslí zažehnávací
pentagram vody a říká:

Zažehnávám vás, nečistí a zlí duchové, kteří sídlíte v podstatě vody, vám poroučím, abyste odešli
a dále nešpinili svojí přítomností tuto komnatu dvojí Pravdy!
Kreslí nad nádobami vyrovnávací pasivní pentagram, přivolávací pentagram vody a říká:

Ve jménu HCOMA6 a jménem Empeh Arsel Gaiol7 vás světím pro službu magií Světla!
Víno postaví na oltář, vodu nechá na Severu, olej přijde na Jih a měděný kotlík s mlékem na trojnožku
uprostřed kruhu.

Mág Umění v duchu odříkává formuli Pánů klíčů z tabule Sjednocení8. Pak tiše řekne:
Volám vás, Pánové klíčové tabule Sjednocení, abyste nechali stékat své tajemné síly do těchto
elementů ohně a vody a do středu těchto protikladných elementů vložili svaté síly písmene v. Ať pálí
a svítí uprostřed vyváženosti a také v kotli Umění, v němž je stejným dílem obsažen oheň i tekutina.
Po posvěcení vody bere mág vody kalich s vodou a postříká kruh po celém okraji vodou, přičemž říká:

Takto musí kněz, který vládne pracím Vody, nejprve pokropit dunící moře vodou Slávy.
Pak jde do středu kruhu a stříká vodu směrem k obloze, řka:

Čistím vodou.
Znovu zaujme své místo na Severu.

Mág Umění: Mágu Ohně, přikazuji ti, abys na tomto místě provedl zažehnávací hexagramový
rituál9 a posvětil magický oheň a světla, abys zažehnul lampy a rozmístil je ve správném pořadí
kolem kruhu, a abys pak posvětil toto místo svatým ohněm.

6

Jedno ze čtyř jmen na enochiánské tabuli duchů.
Srv. tabuli Vody a volání elementů Dr. Johna Dee.
8
Viz tabuli duchů.
9
Viz Liber O, THE EQUINOX, vol. i., č. 2 (nebo Magick, dodatek).
7
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Mág Ohně: Mocný mágu Umění! Všechny tvé příkazy budou provedeny a všechna tvá přání
splněna.
Shromažďuje na Jihu kadidlo, olej, dřevěné uhlí a magické svíce a dělá nad nimi menší zažehnávací
hexagramový rituál do všech čtyř světových stran. Poté, když zhasil všechny svícny až na jeden, provádí nad
ním zažehnávací pentagramový rituál ohně a říká:

Zažehnávám vás, zlí a vzpurní duchové, kteří sídlíte v podstatě ohně, svatým a strašným jménem
nesmírného Boha ELOHIM a jménem Michaela, velkého archanděla ohně, abyste odešli a dále
nešpinili svojí přítomností tuto komnatu dvojí Pravdy.
Zažehne jediným plamenem magické svíce a zatímco nad nimi kreslí přivolávací, aktivní pentagram duchů,
volá:

BITOM!10
Pak říká, zatímco nad nimi kreslí přivolávací pentagram ohně:

Světím vás, ó bytosti Ohně, ve jménu BITOM a jménem Oip Teaa Pedoce11 pro službu magii
Světla!
Zapaluje magickou svící osm lamp a dřevěné uhlí pro kadidelnice, načež položí kadidlo na uhlí
v kadidelnicích a říká, zatímco obchází kruh:

Poté, co všechny přízraky zmizely, uvidíš svatý a beztvarý oheň, ten oheň, co září a blýská ve
skrytých hlubinách Universa. Slyš hlas ohně.
Jde do středu kruhu a zatímco vykuřuje do všech čtyř světových stran, říká:

Posvěcuji ohněm.
Znovu zaujímá své místo na Jihu.
Mág Umění bere vějíř a říká, zatímco s ním věje:

Zažehnávám tě, podstato vzduchu, těmito jmény, aby odsud ihned odešli všichni zlí a nečistí
duchové.
Obchází kruh a říká:

Existuje takový oheň, který se šíří hučícím vzduchem, a dokonce i beztvarý oheň, který předchází
hlas nebo také zářící světlo. Plný, točící se, vířící, hlasitě volající.
Kreslí zažehnávací pentagram vzduchu.

Podstato vzduchu, ve jménu EXARP12 Oro Ibah Aozpi13 tě světím pro službu magii Světla!
Kreslí přivolávací pentagram vzduchu. Všichni hledí k Západu.
Mág-asistent pak rozhodí sůl do všech čtyř světových stran po celém kruhu. Postaví se na Západ a čelem
k Východu opíše řetězem zažehnávající pentagram země, přičemž říká:

Zažehnávám tě, bytosti Země, Božím jménem a ve jménu Adonaj ha-árec, Adonaj melech a ve
jménu Auriela, velkého archanděla Země, aby odsud okamžitě odešel každý zlý a nečistý duch.
Obcházeje v kruhu, říká:

Neskláněj se k temně zářícímu světu, v němž se nachází hlubina bez víry, kde Hades zahalený
temnotou probleskuje nesrozumitelnými obrazy a kde se strmý, vinoucí se, černý, neustále vířící
Abyss věčně snoubí s mdlým, beztvarým a prázdným tělem.
Kreslí přivolávací pentagram.
10

Viz tabuli duchů.
Viz tabuli Ohně.
12
Viz tabuli duchů.
13
Viz tabuli Vzduchu.
11
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Bytosti Země, ve jménu NANTA Emor Dial Hectega14 tě světím pro službu magii Světla.
Mág Umění: Volám vás, Pánové strážných věží Universa!15 Střežte náš magický kruh a nedovolte
žádnému zlému nebo nečistému duchu, aby do něj vnikl. Posilujte a inspirujte nás při této operaci
magie Světla. Nyní se bude konat mystické obcházení po Stezce světla.
Mág-asistent jde jako první, přičemž drží v levé ruce magickou svíci a v pravé ruce meč Umění, kterým
obtahuje ve vzduchu obvod kruhu. Všichni jdou třikrát dokola. Mág-asistent pak, stoje na Východě a hledě
k Východu, řekne:

Svatý jsi, Pane Universa!
Svatý jsi, ty, který jsi neutvářel přírodu!
Svatý jsi, nesmírný a mocný!
Pane Světla a Temnoty!
Mág Umění: Mágu Ohně, přikazuji ti, abys provedl na všech čtyřech světových stranách
Šalamounovou pečetí invokaci merkurických sil.
Mág Ohně: Mocný mágu Umění, všechny tvé příkazy budou provedeny a všechna tvá přání
splněna.
Vykoná.
Poté jde do středu kruhu k magickému kotli, ve kterém se hřeje mléko, obrátí se k ohni Ducha a recituje:

INVOKACE VYŠŠÍCH SIL
Majestáte Boží, moudrostí korunovaný Thothe, pane bran Universa: Tebe, Tebe voláme! Aby ses
zjevil ve své symbolické podobě s hlavou ibisa. Tebe, Tebe voláme! Tebe, který v ruce držíš
magickou hůl dvojí moci. Tebe, Tebe voláme! Tebe, který v levé ruce držíš růži a kříž Světla a
Života. Tebe, Tebe voláme! Tebe, jehož hlava je zelená, jehož nemes má barvu noční modré oblohy,
jehož pleť je ohnivě oranžová a jako hořící v ohni. Tebe, Tebe voláme!
Pohleď, já jsem Včera, Dnes a jsem bratrem Zítřka! Neboť se stále znovu a znovu rodím. Moje je
neviditelná síla, která stvořila bohy a dala život obyvatelům strážných věží Universa.
Jsem vozataj na Východě, pán Minulosti a Budoucnosti, ten, který vidí Světlem, které je v něm.
Jsem pánem znovuzrození, který přichází z večerních červánků a jehož rodným domem je smrt.
Ó vy dva Boží sokoli na válečných člunech, kteří střežíte Universum!
Vy, kteří řídíte bárku mrtvých do jejího přístavu a jste lodivody člunů Raových, které vás
pozvedly k výšinám nebes!
Pane Volání, který stojíš ve středu Východu!
Pohleď, On je ve mně a já jsem v Něm!
Moje je záře, v níž Ptah nad nebeskou klenbou hřmí do dáli.
Putuji vysoko nahoře.
Volám na klenbě nebeské k Nu.
Pozvedám plamen zářícího světla svých očí, věčně hřmící v záři věčně požehnaného Ra, dávaje
život všem bytostem, které kráčejí po Zemi.
Když řeknu, sestupte sem na hory,
potečou nebeské vody na můj pokyn;
neboť já jsem Ra, který se stal tělem,
Kephra zrozený v těle!
14
15

Viz tabuli Země.
Viz čtyři tabule elementů.
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Jsem živým obrazem svého otce Tma, pána města Slunce!
Bůh, který poroučí, je v mých ústech.
Bůh moudrosti je v mém srdci.
Můj jazyk je svatyně Pravdy
a Bůh sedí na mých rtech!
Moje slovo se děje každý den, přání mého srdce se uskutečňuje jako přání Ptahovo, když tvoří svá
díla. Protože jsem nesmrtelný, děje se všechno podle mého plánu a všechno slyší na moje slovo.
Proto přijď sem ke mně ze svého sídla Mlčení, nevyslovitelné moudrosti, všesvětla, všemoci.
Thothe, Herme, Merkure, Odine, při kterýchžto jménech Tě také volám, Ty jsi přece ve věčnosti
nepojmenovaný a bezejmenný! Přijď sem, říkám, a pomoz mi a ochraňuj mě v tomto kruhu Umění.
Ty hvězdo Východu, která jsi vedla mágy. Jsi tatáž, vždy přítomná na nebi i v pekle. Ty, jež
kroužíš mezi Světlem a povstávající Temnotou, sestupující, stále se měnící, ale vždy tatáž!
Slunce je Tvým otcem!
Tvojí matkou je Luna!
Vítr Tě nosil ve svém náručí
a Země věčně krmila neměnné Božství Tvého mládí.
Přijď sem, říkám, přijď sem
a podmaň mi všechny duchy!
Tak, aby mě každý duch klenby nebeské
a éteru, země
a pod zemí
a na souši
a ve vodě,
ve vířícím vzduchu
a v hučícím ohni
a každé kouzlo a každá Boží metla
poslouchala!
Ovíjí třikrát nití pečeť ducha a přikrývá ji černým hedvábím, řka:

Slyšte mě, pánové Pravdy v komnatě Themidině, slyšte má slova, neboť jsem stvořen stejně jako
vy! Mám nyní v úmyslu zaklínat s Boží pomocí v tento den a v tuto hodinu ducha Merkura
Taftartarata, jehož magickou pečeť teď ovíjím trojitým svazkem pout a ukrývám pod černý příkrov
temnoty a smrti! Tak jak vážu tuto pečeť trojitým svazkem pout, tak k němu má proniknout a spoutat
jej magická síla mé vůle a mých slov. Tak, aby se nemohl hýbat, ale aby byl zároveň schopen, jsa
donucen důstojností a mocí rituálů, se před námi zjevit vně kruhu Umění, a sice v magickém
trojúhelníku, který jsem pro jeho zjevení připravil.
A tak, jak tuto signaturu ducha Taftartarata ukrývám před denním světlem, tak jej činím na místě
jeho pobytu slepým, hluchým a němým.
Tak, aby nemohl opustit své sídlo nebo volat své bohy na pomoc, a aby také nemohl slyšet žádný
jiný hlas, než hlas můj nebo mých přátel, a aby před sebou neviděl žádnou jinou cestu, než cestu sem.
Mág-asistent položí pečeť vně kruhu.

Důvodem tohoto díla je, že usiluji o to, abych od ducha Taftartarata obdržel vědomosti o rovině
Kokab,16 pročež úpěnlivě prosím o Boží pomoc ve jménu Elohim Cabaoth, Thoth, Metatron, Rafael,
Michael, Beni Elohim, Tiriel.
Znovu si sedne. Ostatní tři jdou na Západ a drží při nebezpečí hroty svých mečů nad zahalenou a spoutanou
pečetí. Mág-asistent pak pozdvihne pečeť k okraji kruhu a řekne:

Kdo dovolil bytosti, jíž náleží tato pečeť, vstoupit do komnaty dvojí Pravdy?
16

Hebrejský výraz pro Merkur.
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Mág Umění: Já, S.S.D.D., Soror řádu Golden Dawn, Theorica Adepta Minora řádu Růže a rubínu
a Kříže ze zlata!
I.A.: Bytosti této pečeti, nečistá a neposvěcená! Nemůžeš vkročit do našeho magického kruhu!
D.P.A.L.: Bytosti této pečeti, čistím Tě Vodou.
AE.: Bytosti této pečeti, světím tě Ohněm!
Mág Umění zavolá hlasitě sedmkrát jméno ducha, hlasitě intonuje, pak řekne:

Mágu-asistente Umění, přikazuji ti, abys pečeť umístil k nohám oltáře.
I.A.: Mocný mágu Umění, všechny tvé příkazy budou vykonány a všechna tvá přání budou
splněna.
Činí tak. Mág Umění pak volá, stoje na trůnu Východu:

INVOKACE
Ó, ty mocný a silný duchu Taftartarate, poutám a zaklínám tě nejzazší mocí, aby ses před námi
zjevil ve viditelné podobě v magickém trojúhelníku vně kruhu. Žádám, abys sem rychle přišel ze
svých temných sídel a skrýší ve sféře Kokab, a aby ses před námi okamžitě zjevil v příjemné podobě,
aniž by ses nás pokoušel vylekat nicotnými zjeveními, neboť jsme vyzbrojeni slovy dvojí moci, a
proto jsme neohrožení! Dále tě vyzývám, poutaje a zaklínaje tě mocným jménem Elohim Cabaoth,
abys nám sdělil, jak dosáhnout síly, abychom věděli všechny věci, které náležejí k moudrosti
Thothově, který vládne okultní moudrosti a moci. Jsem zde, abych tě volal v magickou hodinu
TAFRAC, a sice v tento den, neboť v tento den a v tuto hodinu vládne velký anděl Kokabu, Rafael,
pod jehož vládou stojíš, a zapřísahám tě zde, v této komnatě dvojí manifestace Pravdy, při pánu
Universa, který žije a vládne ve věčnosti, že tak, jako já a moji přátelé náležíme k řádu Růže z rubínu
a Kříže ze zlata, že tak, jako známé rituály nevýslovné moci, že
SE STANE,
že se v tento den před námi viditelně zjevíš, a sice v magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění.
Nyní, ve 20.32 hod. má být všechno připraveno pro začátek magické hodiny TAFRAC, je-li ještě příliš brzy,
adepti si sednou a čekají. Pak umístí mág-asistent pečeť na oltář a sice na jeho pravou čtvrtinu. Mág Umění
přistoupí k východní straně oltáře a položí na něj levou ruku. V pravé ruce drží meč s hrotem nad středem
pečeti.
Mág-asistent drží během předčítání magickou svíci. Mág Ohně drží knihu zaklínání a obrací stránky, aby se
dalo číst bez přerušování. Mág Umění recituje:

Slyšte, pánové Pravdy, slyšte, zaklínané síly sféry Kokab, že nyní je vše připraveno pro začátek
evokace!

MOCNÝ EXORCISMUS
Pří předčítání je třeba si nasadit masku nebo zaujmout pózu ducha Taftartarata.

t Ó, ty mocný duchu Merkura, Taftartarate! Poutám tě, rozkazuji ti a zaklínám tě, nejzazší
mocí:
p Při vznešenosti strašného jména
twabc 2yhla
Bohy vojska
2yhla ynb
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Jménem a ve jménu
lakym
Jménem a ve jménu velkého archanděla Božího, který vládne sféře Kokab
lapr
Jménem a ve jménu velkého anděla Merkura
layryv
mocné inteligence Kokabu; jménem a ve jménu sefiry Hod a ve jménu tvojí sféry
KOKAB,
abys sem teď přišel, v dnešní den a v tuto hodinu, a aby ses před námi zjevil ve viditelné
podobě ve velkém magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění.
t Poutám a zaklínám tě znovu: Při magických znameních, která jsou nakreslena na podlaze,
při magické pečeti Merkura, kterou nesu na svých prsou, při osmi magických lampách, které
kolem mne hoří, abys přišel, teď, sem, v tento den a v tuto hodinu, a zjevil se před námi ve
viditelné a hmotné podobě, a sice ve velkém magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění.
r Poutám a zaklínám tě znovu: Při moudrosti mocného boha Thotha, při světle magického
ohně, při nevyslovené vznešenosti Boha ve mně, při všech mocných jménech a rituálech, abys
přišel, sem, teď, dnes a v tuto hodinu a zjevil se před námi ve viditelné a hmotné podobě, a sice
ve velkém magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění.
t Poutám a zaklínám tě znovu: Při silách slov a vůle, při moci čísel a jmen, při síle barvy a
tvaru, při síle znaku a pečeti, abys přišel, sem, teď, dnes a v tuto hodinu a zjevil se před námi
ve viditelné a hmotné podobě, a sice ve velkém magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu
Umění.
r Poutám a zaklínám tě znovu: při celé magii Světla, při Růži z rubínu a Kříži ze zlata, při
vznešenosti Slunce a Luny, při zářících paprscích magických telesmat, při jménech Božích,
která tě každý den nechávají povstat, abys přišel, sem, teď a zjevil se před námi ve viditelné a
hmotné podobě, a sice ve velkém magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění.
t Ale budeš-li neposlušný a nepřijdeš-li dobrovolně, pak tě budu proklínat mocnými Božími
jmény!
Uloupím ti tvoji moc a srazím tě s tvého místa!
A budu tě trápit novými a strašnými jmény!
A vymažu z Universa tvé sídlo
a ty už nikdy nevstaneš!
Tak přijď rychle sem, mocný duchu Taftartarate, přijď rychle sem ze svých sídel a skrýší!
Přijď k nám a zjev se před námi ve viditelné a hmotné podobě, a sice ve velkém magickém
trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění. Zdvořile odpovídej na naše otázky a v žádném ohledu
nás neklam, jinak Vezmi zahalenou pečeť a dotkni se jí třikrát čepelí magického meče, pak ji zdvihni levou rukou a dupni
přitom třikrát pravou nohou.
Mág-asistent nyní vezme pečeť a umístí ji na Sever. S.S.D.D. se na svém místě obrátí nazpět, sedne si, vezme
lotosovou hůl (nebo Ibisovo žezlo) a řekne:

Exorcistův hlas mi řekl: Nech mne zahaleného v temnotě, abych se pak možná projevil ve světle.
Jsem jediná bytost v Abyssu temnoty, z temnoty jsem přišel ještě před narozením, z mlčení
prapočátečního spánku. A hlas věků odpovídá mojí duši: „Bytosti Merkura, která se jmenuje
Taftartarat! Světlo svítí v tvé temnotě, přesto tvá temnota nerozumí!“
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Mystické obcházení se může konat na Stezce temnoty, magické světlo okultních věd nás přitom
povede na naší cestě!
I.A. bere pečeť do levé a svíci do pravé ruky. S.S.D.D. povstává a jde před nimi kolem chrámu. Zastaví se u
brány Západu. I.A. odhalí pečeť; očistí ji a posvětí. S.S.D.D. jako Hiereus si nasadí masku ducha, dotkne se
pečeti (teď zčásti odhalené) jednou magickým mečem a řekne:

Nemůžeš vyjít z úkrytu jinak, než silou jména Elohim. Před všemi věcmi je chaos a temnota brány
do země Noci. Já jsem ten, jehož jméno je Temnota. Jsem Velký na Stezce stínů! Jsem exorcista
uprostřed exorcismu. Zjev se proto beze strachu přede mnou, neboť já jsem ten, pro nějž strach není
ničím!
Poznal jsi mne, tak pojď dál!
Mág Umění jde kolem trůnu Východu, mág-asistent odhalí pečeť a nese ji ještě jednou kolem. Zastaví se,
odhalí, očistí a posvětí pečeť jako předtím. Blíží se k bráně Východu. Pečeť je odhalena. S.S.D.D. se jednou
dotkne pečeti lotosovou holí.

Nemůžeš vyjít z úkrytu jinak, než silou jména I.H.V.H. Po beztvarosti, prázdnotě a temnotě
přichází poznání světla. Já jsem světlo, které povstává v temnotě. Jsem exorcista uprostřed
exorcismu. Zjev se tedy ve viditelné podobě přede mnou, neboť já jsem ten, který ovládá síly
rovnováhy.
Nyní jsi mne poznal, tak pojď dál ke krychlovému oltáři Universa!
Pečeť se opět přikryje, přinese k oltáři a položí do západního cípu trojúhelníku. S.S.D.D. jde k oltáři, drží
přitom meč a pečeť jako předtím. Po pravici stojí AE. s magickou svící, po levici D.P.A.L. s rituálem. Vzadu,
na Východ od magického kotle, stojí I.A., který v každý k tomu vhodný okamžik přidává do mléka správné
přísady. Poté, co S.S.D.D. volá magická jména, kreslí I.A. v hotové pekelné břečce odpovídající pečeť &c.
S.S.D.D. zatím recituje následující:

SILNĚJŠÍ A MOCNĚJŠÍ ZAKLÍNÁNÍ
Přijď sem! Přijď sem! Přijď sem k nám, duchu Kokabu, Taftartarate, zaklínám tě: Přijď! Přijmi od
nás tuto magickou oběť, kterou jsme připravili, abychom ti dali tělo a podobu.
Zde jsou rozpuštěny magické elementy tvého těla, symboly tvého mocného bytí.
Sladká vůně muškátového oříšku tě konečně očistí od pout Zla.
Žár magického ohně je moje vůle, která vypařuje hrubou materii tvého chaosu, což ti umožní, aby
ses před námi zjevil v příjemné podobě.
Hadí maso je symbolem tvého těla, které ničíme ohněm a vodou, aby před námi povstalo
obnovené.
Hadí krev je symbolem magie slova Mesiášova, jehož prostřednictvím vítězíme nad Nachašem.
A vše spojující mléko je magickou vodou tvého očištění.
A oheň, který pod tím vším hoří (asistent zapálí dřevěné uhlí), je výrazem moci našeho svatého
rituálu!
Přijď sem! Přijď sem! Přijď sem k nám, duchu Merkura, ó Taftartarate. Poutám a zaklínám tě tím,
který sedí na trůnu tvé planety, znalcem, Mistrem, který vše ovládá svojí moudrostí, velkým králem
Thothem, pánem horní i dolní Koruny! Poutám a zaklínám tě velikým jménem
IAHDONHI,
jehož moc se dotýká svými plameny tvých paláců, a která tě ovládá uprostřed tvého temného sídla.
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A silami mocného písmena b, které je domem našeho Boha a korunou našeho porozumění
Moudrosti.
A velkým magickým slovem
StiBeTTChePhMeFShiSS,
které tě volá z tvého sídla, když utíkáš před přítomností ducha Světla a Koruny! A jménem
ZBaTh,
které symbolizuje tvoji cestu od Merkura v Blížencích k nám do Malkuth:
Přijď sem, přijď sem, přijď sem!
Taftartarate!
Ve jménu IAHDONHI:
Volám tě: Zjev se! Zjev se!
Taftartarate!
Ve jménu Elohim Cabaoth!
Volám tě: Zjev se! Zjev se!
Taftartarate!
Ve jménu Michaela:
Volám tě: Zjev se! Zjev se!
Taftartarate!
Ve jménu Rafaela:
Volám tě: Zjev se! Zjev se!
Taftartarate!
Ve jménu Tiriela:
Volám tě: Zjev se! Zjev se!
Taftartarate!
Ve jménu Asbogy:
Volám tě: Zjev se! Zjev se!
Taftartarate!
Ve jménu Din a Doni:
Volám tě: Zjev se! Zjev se!
Taftartarate!
Ve jménu Taftartarat:
Volám tě: Zjev se! Zjev se!
Ó, ty mocný anděli, který jsi pánem 17° Blíženců, kde se nyní nachází Merkur, sešli mi tuto
mocnou, a přece slepou sílu v postavě Taftartarata. Zaklínám tě jmény Mahiel a Onuel, jásající.
Přijď proto sem k nám, ó Taftartarate, Taftartarate, a zjev se před námi ve viditelné a hmotné
podobě ve velkém magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění! A jestliže tě právě volá nějaký
jiný mág Umění nebo jiné školy než naší nebo jsi-li spoután svojí přísahou nebo svými povinnostmi
nebo strašlivými pouty magie pekla, nech na sebe zářit vznešenost symbolu Růže a Kříže. Říkám ti
tímto symbolem, že jsi osvobozen od všech přísah, osvobozen od všech pout po dobu, co sem přijdeš
a budeš poslušen mé vůle!
Jestli tě pomocí nejvyšší, absolutní a strašné moci našeho Umění právě volá jiný Mistr nebo více
Mistrů magie Světla z řádu Růže z rubínu a Kříže ze zlata, rozkazuji ti a zaklínám tě každým již
vysloveným jménem a rituálem, abys k nám vyslal posla, který by nám sdělil důvod tvé
neposlušnosti.
Ale budeš-li navzdory tomu neposlušný a nepřijdeš-li dobrovolně, budu tě proklínat mocnými
Božími jmény, která ti odejmou moc a vyženou tě z tvého sídla. Budu tě trápit strašnými a hroznými
rituály. Vymažu tvoje místo z Universa a ty už nikdy více nepovstaneš!
Tak přijď sem, duchu Merkura, ó Taftartarate, přijď rychle sem, radím a rozkazuji ti to.
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Přijď sem ze svých sídel a skrýší. Přijď k nám a zjev se před námi v magickém trojúhelníku vně
tohoto kruhu Umění v pěkné a lidské postavě, odpovídej zdvořile a slyšitelným hlasem na naše
otázky. Jak stojí psáno:
„Polib Syna, aby se nerozhněval!
Je-li jeho hněv rozdmýchán, ano, jen trochu jsou požehnáni ti, kteří mu důvěřují!“
Mocný mág Umění pozdvihne pečeť ještě jednou k nebi, odhalí černou roušku a zvolá:

Bytosti z Kokabu, dlouho jsi dlela v temnotě! Opusť noc a hledej den!
Pečeť se znovu položí do západní části trojúhelníku, mág drží vztyčený meč (hrotem nahoru) nad jejím
středem a řekne, přičemž na ni položí levou ruku:

Při všech již vyslovených jménech, silách a rituálech tě zaklínám, aby ses viditelně zjevil:
KHABS AM PEKHT
KONX OM PAX
ROZPÍNAJÍCÍ SE SVĚTLO
Říká mág Umění:

Jako se v temnotě skryté světlo může projevit, tak ty
VYJDEŠ
ze svého úkrytu!
Mág Umění uchopí pečeť, stojí na Východě, hledí na Západ k oltáři a recituje:

ZAKLÍNÁNÍ INTELIGENCE TIRIEL
Tirieli, anděli Boží, ve jménu
IAHDONHI
tě zaklínám, abys nám poslal ducha
TAFTARTARATA.
Donuť jej k tomu, aby se před námi zjevil vně kruhu Umění.
Tirieli, ve jménu Elohim Cabaoth, pošli nám v hmotné podobě ducha Taftartarata.
Tirieli, ve jménu Beni Elohim, pošli nám v hmotné podobě ducha Taftartarata.
Tirieli, ve jménu Michaela, pošli nám v hmotné podobě ducha Taftartarata.
Tirieli, ve jménu Rafaela, pošli nám v hmotné podobě ducha Taftartarata.
Tirieli, ve jménu Hod, pošli nám v hmotné podobě ducha Taftartarata.
Ó, Tirieli, Tirieli, při všech mocných znameních a symbolech, které jsou zde shromážděny,
zaklínám tě ve jménu Nejvyššího, abys přiměl ducha Taftartarata, aby se viditelně zjevil, a sice ve
velkém magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění.
Mág nyní pokládá pečeť mezi mystické sloupy a šlápne na ni, přičemž s veškerou koncentrací vůle udělá
znamení Mlčení. Jestliže se duch přesto neobjeví, opakuje mág z trůnu Východu volání Tiriela. Tento postup
může opakovat třikrát. Jestliže však duch pořád ještě nepřišel, stala se někde chyba. V tom případě se pečeť
položí zpátky na oltář a mág řekne, drže meč jako obyčejně:

MODLITBA K VELKÉMU BOHU NEBES
Ó, vy velcí Pánové komnaty dvojí manifestace Pravdy, vy, kteří předsedáte při vážení duší na
místě Spravedlnosti před
AESHOORI,
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podejte mi ruce, neboť jsem stvořen jako vy! Podejte mi ruce, dejte mi vaše magické síly, abych
získal neodolatelnou sílu a moc, která by donutila vzpurného a zlomyslného ducha Taftartarata, aby
se přede mnou zjevil, abych ukončil toto dílo Umění a dosáhl splnění svých přání. Sám v sobě nejsem
ničím. Ve vás jsem vším a existuji v souručenství moci po všechny časy! Ó Thothe, který vítězíš
slovem AESHOORI nad všemi svými protivníky, dej, ať moje slovo zvítězí a triumfuje nad duchem
Taftartaratem.
Amen.
Vrací se na místo Hierofanta a naléhavě opakuje. Nyní se duch jistě zjeví.
Jakmile se zjeví, musí mág Umění znovu očistit a okouřit jeho pečeť. Pak se ze středu pečeti odstraní pouta.
Mág drží pečeť v levé ruce a dotkne se jí plochou stranou čepele meče se slovy:

Jménem a ve jménu IAHDONHI, Elohim Caboth, Michael, Rafael a Tiriel, svolávám na tebe sílu
dokonalé manifestace k viditelnému zjevení!
I.A. teď uchopí pečeť do pravé ruky a obejde třikrát kruh. Položí pečeť na místo ducha na podlaze. S.S.D.D.
recituje z místa Hierofanta (I.A. střeží s mečem místo ducha, D.P.A.L. drží knihu a AE. drží magickou svíci,
aby bylo vidět na čtení):

NANEJVÝŠ MOCNÉ ZAKLÍNÁNÍ
Viz, ty velký mocný princi a duchu Taftartarate, zaklínali jsme tě v tento den a v tuto hodinu,
abychom tě pověřili jistými záležitostmi, které se vztahují k tajnému magickému vědění, které nám
tvůj velký Mistr Thoth má tvým prostřednictvím zpřístupnit. Dříve však, než budeme moci
pokračovat, je třeba, abys přijal hmotnější a lépe viditelnou postavu. Aby ses zjevil zřetelněji a
viditelněji a abys věděl, že máme k dispozici prostředky, rituály, síly a práva donutit tě k poslušnosti
a spoutat tě, opakujeme znovu mocná slova, jména, pečeti a moci zaklínání strašlivé účinnosti. A věz,
že ať budeš spoután nebo budeš pod nějakou klatbou nebo ve vzdálených zemích nebo budeš nějak
zaměstnán, nijak ti to neumožní odolávat našemu strašnému zaklínání, neboť budeš-li neposlušný
nebo nebudeš-li chtít přijít dobrovolně, budeme tě proklínat a zaklínat strašným způsobem
hrůzostrašnými jmény nesmírného Boha a zbavíme tě tvého úřadu a odejmeme ti tvou moc, uvrhneme
tě spoutaného řetězy a zahaleného na hrozné místo a ty už nikdy více nepovstaneš!
Proto si pospěš, ó ty mocný duchu Taftartarate, a zjev se před námi dobře viditelný, a sice
v magickém trojúhelníku vně tohoto kruhu Umění. Poutám a zaklínám tě, aby ses zřetelněji a
viditelněji zjevil Božím a strašným jménem
IAHDONHI,
jménem IAHDONHI
a ve jménu IAHDONHI
ti rozkazuji, abys před námi přijal zřetelnou, viditelnou a hmotnou podobu.
Jménem a ve jménu nesmírného Boha
ELOHIM CABAOTH
a ve jménu ELOHIM CABAOTH
a jménem ELOHIM CABAOTH
tě poutám a zaklínám, aby ses před námi zřetelně a viditelně zjevil.
Poutám a zaklínám tě, aby ses ještě lépe zjevil, ó duchu Taftartarate.
Jménem MICHAEL
a ve jménu MICHAEL,
jménem a ve jménu MICHAEL
tě poutám a zaklínám, abys zde stál zřetelně viditelný, mluvil slyšitelným hlasem a říkal pravdu, v níž
jsme tě zavolali.
Ať tě spoutá IAHDONHI, ELOHIM CABAOTH, MICHAEL, RAFAEL, BENI ELOHIM,
TIRIEL, ASBOGA, DIN, DONI, HOD, KOKAB a každé jméno a klatba a metla nesmírného Boha,
abys uposlechl mých slov a mé vůle.
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Pohleď na korouhve, symboly, pečeti a odznaky našeho boha. Poslouchej a boj se jich, ó ty mocný
a silný duchu Taftartarate!
Pohleď na naše roucha, ornamenty, insignie a zbraně a řekni: nejsou to věci, kterých se bojíš?
Pohleď na magický oheň, mystické lampy, oslňující paprsky zářících tabulí!
Pohleď na magická fluida na hmotné bázi, jsou to ona, která ti dala podobu!
Slyš magické formule, jména a melodie, které tě poutají!
Taftartarate!
Taftartarate!
Taftartarate!
Taftartarate!
Taftartarate!
Taftartarate!
Taftartarate!
Povstaň! Hni sebou! Zjev se!
Zodâcar Éca od Zodamerahnu odo kikalē Imayah piapē piamolel od VAOAN!
Pokud se duch zatím řádně a dokonale zjevil, pokračuje se podle příkazů mága Umění. Pokud však ne,
identifikuje se Mág Umění s bohem Thothem a řekne:

Nepřicházíš! Budu o to tedy znovu a znovu usilovat. Zničím tě a srazím tě s nebe, země i pekla.
Tvoje sídlo zůstane prázdné. V tvém srdci bude sídlit děs všech děsů a zdolá tě hrůza a
zemětřesení, neboť moje jméno je „DUŠE ovládající hrůzu“.
Pokud se duch v tomto okamžiku zjeví, přejdi k mágově závěrečné žádosti. Pokud ne, pokračuj, drže ruce
nad znamením Apophise:

Bratře mágu-asistente! Napiš jméno tohoto zlého hada, ducha Tartartarata, na kousek
neposkvrněného pergamenu, na kterém budiž také jeho pečeť a znak, abych jej za jeho neposlušnost a
jeho výsměch Božím a strašným jménům nesmírného Boha mohl zatratit a zcela zničit.
Mág-asistent tak učiní.

Slyšte moji kletbu, ó Pánové dvojí manifestace z Thmaist.
Zaklínal jsem ducha Taftartarata řádným způsobem Thothovými formulemi.
Ale on neposlechl a neobjevil se.
Buďte proto mými svědky a dejte mi sílu k dokonalému zatracení toho, který se vysmívá vašim
mysteriím.
Proklínám a ničím tě, ó duchu Taftartarate. Proklínám tvůj život a ničím tvoji bytost. Srážím tě do
nejhlubšího pekla Abaddonu.
Při veškeré moci řádu Růže z rubínu a Kříže ze zlata - protože jsi odmítl jejich rozkaz a vysmíval
se svojí neposlušností jejich Bohem jim vrozenému vědění - při to řádu, který se rozprostírá dokonce
až k bílému trůnu samotného Boha, proklínám tebe a tvoje bytí a ničím tvoji bytost a zažehnávám tě
do nejhlubšího pekla Abaddonu!
Ve jménu IAHDONHI, Elohim Cabaoth, Michael, Rafael, Beni Elohim a Tiriel:
Proklínám tvoje bytí
a ničím tvoji bytost!
Padni, padni dolů do nevýslovných muk!
Jestli se nezjevíš, dokončím hrůzostrašný ortel této kletby.
Bůh ti nepomůže. Ty, ty jsi se vysmíval jeho jménům.
Vezme proužek pergamenu a vhodí jej do magického ohně.

Prosím tě, ó svatý ohni Umění, jménem a ve jménu sil, které zrodily ducha prapůvodního ohně.
Zaklínám a poutám tě každým jménem nesmírného Boha, který má nad tebou vládu, moc a autoritu,
abys ducha Taftartarata, jehož jméno a pečeť je zde napsaná, duchovně spálil, zničil, zahubil a
proklel a přinutil jej tím, aby opustil a zničil svoje síly, sídla a práva. A abys jej nechal trpět
nejstrašnější muka jako ve věčném a sžírajícím ohni tak dlouho, dokud na můj rozkaz nepřijde!
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Ať jej země zadusí, neboť moje jsou její síly, a ať jej oheň mučí, neboť moje je jeho magie. A
vzduch jej nesmí ovívat ani voda jej nesmí ochlazovat, ať jej trápí nevýslovná muka, nekonečná
hrůza, nezměnitelný děs, nesnesitelná bolest. Nechť nad ním jsou napořád slova mojí kletby. Bůh ať
jej neslyší, aby mu pomohl, a kletba ať na něm lpí věčně věků!
Jakmile se zjeví, uhas oheň svěcenou vodou a zvolej:

Ó, ty mocný duchu Taftartarate, který jsi přece přišel, i když pozdě, beru zpět svoji magickou
kletbu a osvobozuji tě ze všech tvých pout kromě těch, která tě doposud svazovala!
Poté, co se zjevil, drží mág-asistent Umění meč hrotem vzhůru a řekne:

Ó, vy velcí Pánové Vznešenosti a Světla vyzařujícího z nebeského tělesa Kokab; vy, v jejichž
vědění sídlí mocné síly vědění o všech skrytých uměních a vědách magie a mysterií! Vás! Vás volám
a zaklínám! Učiňte, aby tento mocný had Taftartarat vyplnil naše přání. Projevte skrze něj důstojnost
naší existence, božskost našeho vědění, abychom mohli přikročit k dokončení magického díla,
přikročit k bílému trůnu Božství, a aby zatím, co se to bude dít, byla jeho bytost oslavena, osvícena a
uschopněna k tomu, aby přijala vliv Božího Ducha, který žije v srdci Boha i člověka!
S.S.D.D. nyní formuluje následující přání:

Ó, ty velký, mocný duchu Taftartarate, rozkazuji ti a zaklínám tě nejzazší mocí majestátu Thotha,
Velkého Boha, pána Ammenty, věčného pána a krále magie Světla:
abys nás trvale učil tajemstvím umění magie a abys nám nyní vysvětlil, jakým nejlepším způsobem
má jeden každý z nás pracovat na uskutečnění Velkého Díla. Sděl nám všechna tajemství skrytých
umění a věd, která se nacházejí pod vládou Merkura a přísahej nakonec při velké magické pečeti,
kterou držím v ruce, že se nám v budoucnu vždy rychle zjevíš, že přijdeš vždy, když bude tvoje pečeť
vyjmuta ze žluté hedvábné roušky, a že se zjevíš vždycky, když ti to prostřednictvím obětí a darů
tvojí bytosti odpovídajících umožníme! S tím cílem, aby ses stal trvalým prostředníkem pro
komunikaci mezi Velkým Bohem Thothem v jeho třech podobách a námi.

ZÁVĚREČNÉ NAPOMENUTÍ
Ó, ty mocný a silný princi, duchu Taftartarate. Protože jsi uposlechl všech našich výzev, poutám a
zaklínám tě na závěr:
Abys potom nepoškodil mne nebo mé přátele ani toto místo nebo něco, co nám všem patří. Abys
věrně provedl všechny věci, jak jsi se při velkých a všemocných jménech nesmírného Boha zapřísáhl
a abys nás neklamal, když uposlechneš našeho volání a zapřisáhneš se, že budeš poslouchat naše
rozkazy.
Proto čichej a přijmi tyto příjemné vůně a jemné aromatické látky našeho Umění, které se ti líbí.
Mág Ohně pálí množství kadidla.

A nyní ti dovoluji ve jménu IHSVH, abys v pokoji odešel do svých sídel a skrýší v neviditelnu.
Dávám ti ve jménu IAHDONHI požehnání Boží. Ať tě inspiruje vliv božského Světla a vede tě po
cestě pokoje!
Buď mír mezi námi a tebou a přijď rychle, když tě zaklínáme a voláme.
Šalom! Šalom! Šalom!
Obrácené chození v kruhu,
závěrečný rituál
Merkura
&c., &c.
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