


Úvod

šeý z 88 předpisů praví: ,,Historie, světská i náboženská, je výmysl
zplozený sebeklamem, rozhlašovaný těmi, kdo z něj umí těžit.,, Poté, co si
Napoleon prohlédl dokumený z Vatikánské knihovny, řekl, že historie byla
padělkem. Henry Ford pověřil skupinu učenců, aby prozkoumali skutečné
sfly za vládními a náboženskými institucemi, poté prohlásil: ,,Historie je
žvást,,, Dnes jsou americké učebnice přepisovány, aby přisuzovaly
výdobýky bflých lídí barevným rasám. Vypadá to, že budoucí generace
budou učeny, že Martin Luther King byl ústřední postavou v amerických
dějinách, že oswald zavraždilprezidenta Kennedyho, že David Koresh a
nevinné oběti federálních vrahů v texaském Waco byli nebezpečnými
pedofily a že úda1ný holocaust šesti milionů židl& za 2.světové války je
nejdůležitější událostí v dějinách'

Tohle je pouze nepakný příklad falše dějin související pouze s dvacátym
stoletím' Skutečrros{ je, že mocenské systémy, světské i náboženské, vždy
vytvářejí, pozměňují, vyna|ézaj1, překrucují, zpěbrě datují a propagují
historické a současné události pro politické účely. Propaganda vítězů se stává
historií poražených. Musíme pamatovat na tuto zásadu, když čteme oficiálně
zavedenou verzi minulých událostí. Kdyby Anglie vyhrála ameÍickou válku
za nezávislost, George Washington by byl pověšen na stromě a po dvě stě let
by bylo jeho jméno hanobeno ve školr:rích učebniďch. Kdyby následovníci
Wodena/odina/Wotana vyhráli tisíciletou válku mezi římským
judeokřesťanstvím a stoupenci organické, rodné víry bflého člověka,
křeséanství by bylo označováno za nábožensfví pověrčivé neznalosti a bflá
rasa by nečelila blížíďmu se jasnému zániku'.'

Katolická enryklopedie tvtd1, že Konstantin učinil v roce 325 křesťansfuí
oficiálním nábožensMm upadající římské říše proto, že byl ohromen
křesťanskou etikou. }eště světské záznamy ukazu1í Konstantinovy úsudky o
morálce jeho vlastními akcemi. |en pár mužů bylo krutějších nebo se
angažovalo ve více skutďch mučení a vraždy. Jeho charakter je nejlépe
ilustrován jeho zacházením se svou manželkou Faustou, kterou si vzal jako
politický trik pro získání kontroly nad impériem. Když už z ní neměl žádný
užitek, zbavil se jí zPůsobem, hodícím se k jeho ,,závazku k morálce,,.
Uvěznil ji ve velkém kotli s vodou, Pak Pod n1 zapá|i| oheň a pomalu jí uvařil
k smrti' Ale jak ještě uvidíme dokonce i takové Konstantinovy akce jsou
překonány ve zlu jeho příspěvkem k následujícím 1700 leťům. Protože je to
on kdo konspirovď s organizovaným židovstvem ve stvoření judeo.
křesťansťví. S dosud vypracovanými ideály se přemýšlející osoba může
zeptati,,Jak potom můžeme zjistit pravdu?,, Nikoliv ,Pravdu,, slepé víry
nebopřesvědčení, které jsou nástrojem kněžsfva a státnictva, ale čistou



Pravdu, s níž mohou lidé bezpečrtě a vhodně pojit své záležitosti. Toto je
otázka, která trápila lidsťvo od úsvitu zaznamenané historie.

Následující řádky, které budete číst, ukážou, jak zasvěcenci do dávné
moudrosťi zachovávali skutečné vědění skrze mnohá staletí prortásledování ze
strany církevních a státních ýranů' Někteří zna|i a ochraňovali dár'nou vědu a
náboŽenská učení přinejmenším od dob postaverú Velké pyramidy,
Stonehenge a možná ještě daleko předtím. Mezi nimi jsou druidové, eg1ptští
kněží, zasvěcenci jako Pythagoras a Platón, první křesťan4 kteří byli buď
gnosťiky nebo spřízněnými adepty, katďi, templářští a teutonští rýři,
rosekruciiíni, raní zednáři a neznámí zasvěcenci do hermetické filozofie.

V prr'ním tisíciletí před křeséanskou érou byly tainé nauky udržovány pfi
životě mysterijními školami a odpovídajícími mysterijními náboženstvími,
které se nacházely od Tibetu na Východě, po švédskou Uppsalu naZápadě'
Mezi mnohými mysterijními nábožensfuími, všemi ukrývajíďmi tajné nauky,
byli odinismus, miťraismus, zoroastrismus a gnosťicismus, stejně jako řecko-
římské nábožensM představující bohy jako Apollón, Zeus a }ove, neboli

Jupiter. Jak uvidíme, je vážnou chybou předpokládat, že všichni naši předkové
byli nevědomí barbaři, kteří doslovně trva]i na divokých příbězích
v mýologiích. }ak řekl Mu'.'ly P. Hall ve své monumentální práci The Secret
Teachings of All Ages (Tajné nauky všech věků): ,,Ve světě je málo tryzrálých
myslí, takže fílozofické náboženské struktury dávnověku byly rozděleny tak,
aby se setkaly s potřebami dvou fundamentálníc.h skupin lidského intelekfu,
filozofického, a ostatního neschopného ocenit Nubší zéhaďy života.
Ktozeznáni mála byly odhaleny esoterické nauky, zat7mco nekvalifikované
masy dostaly pouze literární nebo obecně srozumitelné výklady. Aby se
učinily jednoduchytn velké pravdy a abstraktní principy přírodního zákona,
živokrí síly univerza byly zosobněny, staly se bohy a bohyněmi starověkých
mytologií',,

Adepti samozřejmě při tvorbě mytologie nevěřili, Žefyzi&ý Thor způsobuje
blesky kouzelným kladivem, nebo, že ýzický Zeus shazuje hromové klíny
z hory olymp, nebo, že Isis přivádí roztrhaného osirise z?á*y k živofu, nebo,
že se země přestala otáčet, tak'žeIztae|ité mohli mít zvláštní slune&rí zář,ve
které porazili své nepřátele, nebo že ýzi&ý }ežíš vzkřísil jiné nebo sebe
z mrtvých. Hrstka důvěřivých nebo prostoduchých nepochybně opravdu
převzala mytologie doslova, stejně jak jich to několik dělá dodnes. Nicméně,
pod mysterijním nebo pohanským náboženstvím měli všichni svobodu ve
sledování hlubších zna|osti, ,,věřit, nebo igrr.orovat vědu a nábožensťví
dohromady. Toto uspořádání umožňovalo volnost pro masy a osvícení pro tý,
kteří byli nakloněni intelekfuálním činnostem.



Pak přišla roku 325 pohroma, když se dekadentní ŘÍmané vedeni
Konstantinem spikli s bohatými židy k vynucení univerzálního nábožensťví
na světě.S8.předpis uvádí: ,,Tyranie nás učí co si máme myslet' Svobodní lidé
se uč1 jak myslet.,, Jelikož slova politických a náboženských prostitutek věků
a propaganda, kterou nazývaji historií, mají malé spojitosti k faktům, musíme
se naučit jak myslet, pokud vůbec chceme rozluštit historii s nějakou
přesností. Když posuzujeme spisy na potkání, měly by byt vy'užiý určité
filozofické principy' Předně sudme slova, akce a výsledky všech mocenských
systémů pod1e toho ,,komu to prospívá,,.

Za dnlhé, o záměru svědčí mnohem víc výsledky lidských akcí než lidská
slova. Takže vždy sudme podle výsledků. Není zapotřebí žádného
raketového vědce nebo velkou mysl ke zjištění, že polze někdo kdo se
nazývá židem může, nebo můžou, těžit z náboženství, ve kterém jsou židé
nazýván,,Bohem vyvoleným lidem,,. Ve skutečnosti, tí kdo senazývají Židy
si najali dekadentní římskou říši k vraždění každého v Ewopě, kdo by
nesouhlasil s novým univerzálním náboženstvím, ve kterém jsou židé Bohem
vyvoleným lidem a předurčeni vlasbrit všechny nežidy jako otroky. Postupně
byla celá bílá rasa nucena vyznávat doslovnou víru v judeo-křesťanské
mytologie. od té doby byl wět duševně nemocný. V našem hledání koneč:rré
pravdy proto musíme zjistit, kdo jsou |idénazýrvarú židé, kdy jejiďt spiknutí
vzešlo a zda mají jakoukoliv spojitost k hermetickým filozofům, kteří
vyťvořili mytologii starověkého lzraele.

Naštěstí, lidstvo mělo vždy tajné přátele, kteří v minulosti současnosti a
budoucnosti oponují tyranům. By|i nazýv áni Hlídači, Adepty, Zasvěcenci,
hermetickými h|ozofy, Velkým bflým bratrstvem, Bratrstvem sedmi paprsků
a jinými tifuly. Názvy nemusejí být dú|ežité, ale hodnota jejich dědicfuí
nadmíru. Dali nám abecedy, jazyky,m1ry, náboženství, hudbu, umění,
rituá|y, knihy, medicínu, vědu a mnohé další. Nepovšimnuti a často u.mitř
církve a státu tajně řídili a usměňovali. Když byli odhaleni, někteří jako
Giordano Bruno byli upáleni na hranici. }eho zlďinem bylo učení, že Země
obíhá kolem Slunce. |inÍ jako Galileo byli nuceni odvolat v&ecké důkazy. Ať
už je jedem Bolehlavu, katovou sekerou, upalováním na hranici, federálním
peklem v texaském Waco a po celém světě, inkvizičním skřipcem, vězerúm
nebo množsMm jinýchzahzení skrze historii, tyran netoleruje žádnou
korrkurenci. Slovy jednoho staťého mongolského přísloví; ,,MuvčÍ pravdy je
moudrý, pokud nechá jednu nohu ve třmenu.,, Ve světle mnoha tisícileté
zkoušky s despoty objevili hermetičť filosofové metodu k zakódování své
moudrosti v geometrii, mýtu, rifuálu, symbolu a gematrii, a tím zanechali
vodítko pro futo dobu. Následujíď řádky poskytnou stručný úvod
k dávnověkým učením a k prostředkům, kterými byly jejich moudrosti a
nauky udržovány v pozad1 skrze věky. Nebudte vyděšeni opakováním



odkazů na čísla. Coby trošky nynějších pďtů je použito jednoduché
matemaťiky, která je zcela nezbytná. Moudrost hermďického filozofa zahmuje
realitu, v nilž zafrmco slova jsou předmětem výkladu, vztahy čísel jsou stále
neměnné. }e zde představována moudrost, která byla zrráma po několik tisíc
let, nemilosrdně pronásledována 1700 lď, ale která může pořád vrátit světu
duševní zdrav7. V jazyce gnostiků, sďm pďetí Zjevení je tu otwřeno a
sedmero duchů Boha odhaleno.



Kapitola 1_ Kódování

Badatelé starověkých jazyki a učenci bíble vždy věděli, že staré abecedy jako
hebrejská, řecká a ostatní měly číselrré hodnoty přiděleny každému písmenu.
Tím mohl být přidělen slovu, frázi nebo větší části textu matemaťický součet
přidáváním hodnot všech obsažených písmen. Příklad je ukázán dále, kdy se
nauďme, proč řečí gnostiď nazývali }ežíše Osmičkou, znamenající ,,skupinu
osmi".

Dole je tabulka, ukazujícíhodnoty písmen v řečťně.
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Obr.1

Následujíď ilustrace je řeckým jménem pro }ežíše s odpovídajíď hodnotou
pro každé písmeno a součď: 888
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Obr.2

Toto je dokonďý příklad proč si myslím, želidé, kteří touží po svobodě, se
musí naučit jak myslet. ,,Jak,, vždy znamerrá ptát se ,Btď,,. Z milionu lidí
kteří ví, že hebrejská a ostatní abecedy mají čÍselné hodnoty, se téměř žádný
nezabývá důvodem. Zeptejte se judeokřeséanského kazatele prď, a on se
bude búd hájit neznďostí nebo vás ignorovat se standardní náboženskou
taktikou vyŽadujíd slepou víru v mýťy. KdyŽ je přemýšlející osoba, která ví
jak r4yslet konÍrontována s opakujícím se nebo s nápadným fenoménem,



ihned zatouží po prošetŤení. Některé myšlenky, které by mu mohly vytanout
na mysli, jsou takové, že číslo 888 je jako 666 násobkem 111. Další vyšetřování
by mohlo ukázat, že 888 i 6ó6 jsou stejnoměrně dělitelné 74. U tohoto bodu
učiním malou zkratku, ukážu vám některé jevy a dokážu je později. Nechme A
ror"rrat se jedničce, B=2, C=3,D=4 atd., protože gematrie anglického jazyka je
tím zjednodušená. Zde jsouležíg $esus) a Bůh (God) v angličtině jako jména
nawžená sirem Francisem Baconerrr a iinr'rni zasvěcencí'

G=7
O = Slunce a Sluneční čtverec ur'nitř zvěrokruhu
D=4

Dále by se vnímavý jedinec mohl podívat na státní pečeť Spojených států
ukazovanou v této ilustraci:

Velkt pečď Spojených stdtťt americlqjch

Pďítejte pečlivě a naleznete 72 kamenů ve třinácti řadách v čele pyramidy.
Velký kámen nesoucí římské číslice pro rck1776 na spodní části, zvyšuje počet
na73 avrchol py"ramidy s ,,vševidoucím okem }udy,, dohromady dává číslo
74.Y píípadě, že si myslíte, že je to všechno shoda okolnostÍ, prosím
povšimněte si data vybraného pro americkou revoluci,  .července, sedmý
měsíc, čťvrý den, znovu 74' A1776 je74x24,nebo11Ix1,6, nebo pokud chcete
666 + 666 + M4=!776. Amerika byla vývořena židovskými kabalisý
s dvěstědvaadvacetilďým rozvrhem ke zničení integrify každé rasy, národa a
kultury na zemi a zavedenÍm židovského světového pořádku. Harmonogram
už je z velké částí splněn, ačkoliv kapsy odporu ještě stále existují. Prosím,
rovněž si povšimněte:

J ESUS
105192719=74
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666 + 666 + 444 = 1776 + 12o = 1998 a
666 x3 =7998, jejich ďlové dafum.

Čísla isou vybrána ze čtvrtého ze sedmi magíckých čtverď (viz obrázek
v kapitole 2) zvaného Slunečrrí čtverec. V další kapitole prozkoumáme a
vysvětlíme sedm matematických prostředků n1mí zostuzených jako ,,Prvních
sedm magických čtverců,,, ovšem které byly v mysterijních nábožensťvích
(včetně raného křesťanství) nazývány myslí Boha stvořitele. Ale prvně se
vraťme k abecedám a jejich číselným hodnotám' Zřejmým a jasnýnn
vysvětlením prvotního smyslu písmen s číselďmi ekvivalený je ukrytí
tajemství. lednoduchým Procesem záměny písmen za čísla nebo čísel za
písmena mohou být matematické i psané zptávy zakódovány. Sir Francis
Bacon a zasvěcenci, kteří vyťvořili autorizovanou anglickou verzi Bible krále
}akuba, ji vytvořili jako prostředek k zakódování dá.yné moudrosti. Možná
jde o nejsloŽitější podobnou knihu v dějinách. Kromě rozčlenění bible do
Knih, kapitol, veršů a slov je uspořádaná do fyzické reprezentace sedmi
čtverců, zvaných ,,Sedmero duchů Božích,, at1rto odpovídají ukryťým kódům
v texfu. Snadným příkladem je rozdělení veršů v pnmích sedmi kapitolách
Šalamounovy písrrě, které jsou tím rozděleny a redukovány do rovnice 882 =
77U.

17 77 11 16 16 13 L3
!+7 7+7 1,+1. 1+6 1+6 7+3 1+3

Ve třetí kapitole Mysterijních náboženství ukážeme, jak byla posvátná jména
vyťvořena, aby se přizpůsobila magickým čfvercům, ale nejprve se znovu
vraťme k abecedám. Tentokrát prozkoumáme některé esoterické nauky
gnosticísmu a mysterijních náboženství. v Bibli krále }akuba v }anovi 1, verši
1 čteme, že ,,Bůh je Slovo,,' Na povrchu to vypadá jako nesmyslné
prohlášení. Ale nyní to zvažme očima hermetického filozofa. Když je slovo
vyjádřeno jako zvuk, je to vibrace. Kompletní slovo nebo kombinace písmen
je pak ve vědeckých termínech chvějídm se komplexem. Skrze mďerní vědu
pojmenovanou kymatika shledáváme, že specifické materiály vystavené
specífickým vibracím se formují do specífických vzorů. Umístěte kapku
terpenýnu na skleněnou desku. Vystavte ji zvukovým vibraďm a bude se
tvarovat do stejných vzotťt, které nacházíme jako stavebnÍ bloky v přírodě.
Samozřejmě v primitivnějších dobách pokud byste řekli lidem, že tvůrčí
inteligence užívá specifické vibrace k formování stavebních bloků ávota a
hmoty, hleděli by na vás v totálním rozčarování a drkevní tyrani by vás
upálili na hranici. Takže pro nezasvěcené Ian 1:1. prostě říká: ,,Bůh je Slovo.,,
Bible je ve skutečnosti ohromné hermetické podobensfví od začátku do konce



a Pokusy ji číst doslovně budou u lidí pouze pohánět duševní nemoc nebo to
povede k rozdělerrí do stovek nebo dokonce tisícovek konkurenčních sekt, a
nakonec do náboženských válek.

Dále se zahloubáme do podstaty tai"ých nauk a dár'né vědy' Dovolte mi začít
citováním některých hermetických h|ozofiL, starověkých i současných. od
}ohna Mitchella, autora Nooďto pohledu na Atlantis (New View over Atlantis):
,,Tradiční mýty o stvoření Ííkaj1, že Sfvořitel vesmíru nejprve vyložil vzorky
čísel, od kterých se odvíjelo vše ostatnÍ. Posvátná geometrie a čísla byly
používány v návrhu starověkých chrámů, aby ladili s jedinečným vzoťcem
tvfučí sfly, aptoÍože rituální slova, písně, z\ronyI gongy atd., pokud znějí
urmitř v}rmezených prostor takto postavených budov, měli neodolatelný
účinek na lidskou' ,,mys|,,.,,

Zknihy Přírodní Búh a čloade (Nature God and Man, Macmillan Press 1934) od
Williama Templea, str.749., ,,Zjistili jsme, že vesmír vydává důkaz o
projektujíď nebo kontrolující sfle, která má něco společného s naší individuá]ní
myslí.,, Platón a Pythagoras, oba zasvěcenci (přinejmenším jeden z nich byl
iniciován uvnitř Velké pyramidy), v odpověd na otázky o zdroji veškerého
opravdového vědění opakovaně odpovídali: ,,Všechno je číslo.,, }ohn Anthony
West, autor Hada rw nebi (The Serpent in the Sky), řekl: ,,Ve starověkých
civilizacích měla třída zasvěcenců přesnou znalost harmonických zákonů.
Věděli jak s nimi zacházet k vyťvoření přesných účinků, které chtěli. Zapsali
své znalosti do architektury, umění, hudby, obrazů a rifuálů. }e to dosvědčeno
v gotických katedráláďr, obrovských hinduistických chrámech, zázraď'ch
Egypta, sedmi divech starověkého světa a jiných posvátných dílech. Měli silný
účinek na člověka, protože přesně věděli co dělají; byla to kontrola a moc skrze
komplexní smyslovou manipulaci.,,

Není zapotřeb lb1ft žádnýmgéniem představit si, že stejné znalosťi převzali
k užívání také ti bezohlední. Tance, zpěvy, stavby, hudba a vfuchny způsoby
smyslové stimu,lace mohou bý navrženy tak aby redukovaly cílenáro
jednotlivce nebo populace k bezmocnosti. Jsou zde znamení, že z této chvíle
povstďi první židé. Někdy kolem 40G500 přn.l. ve starém Babylonu
odpadlické abezzásadové skupiny zasvěcenců do dávných tajemství zosnovali
spiknutí k ovládnutí světa využitím hermetické moudrosti, lichvy a nejniŽších
instinktů člověka. Žide nicmeně nebyli původci mýologií Starého ani Nového
zákona, oni a ďrkev si nicméně přidali, snad odďetli, nebo dokonce změnili
nebo převrátili původní spisy obou Zákonů' Nesmysl o obřízce je příkladem'
Podbízení !á"ky k nepřátelům a nenávíst k ženám a sexu jsou vklady do
Nového zákona. Mohli bychom nekonečně debatovat, zda příběhy Josefa a
Ester byly v|ožerty židy pro vychloubání se jejich návrhy k dobytí světa, nebo
átijci, aby odhďili židovskou konspiraci. Když se pokoušíme posuzovat spisy



bible bez povědomí o hermetických kódovacích prostředcích, musíme Pfostě
uznal, že obsah byl v rukou židů a judeokřeséanů po mnohá staletí.

Na druhou stranu jako zasvěcení do mystérií, veškerá stará moudrost
vystupuje jasně jako slunečrrí světlo prostřednictvím gematrie, číselrrých
kódů a mýologie. Příkladeur by mohl být scérrář ledna plus dvanáct,,,
nacházerrý ve všech mysterijníďr náboženstvích: odin s dvanácti drottary
neboli hlavními kněžími, }ežíš s dvanácti apoštoly, Šďamoun s dvanácti
kmeny Izraele. Pohledem do ďretitské a sumerské mýotogie nďezneme
stejné panteony. Ve všech případech představují Slunce a dvanáct znaků
zvěrokruhu, stejně jako Sluneční čtverec a dvanáct dělitelťr ieho celkové
hodnoý.

Hermetický filosof rovněž ihned rozpozná }onášovy tři dny v břiše velryby a
Kristo'vy tři dny v hrobě jako kódovanou diskusi o rifuální hrůze, která
zasvěcence vystavuje tomu, aby si podmanil své ego a otevřel mysl vyššímu
osvícení.

V severské mytologii se odin sedm dnů pověsí na stromě, zatímco
v křesťanské Krisfus visí na dřevěrrém kffži' oba hovoří o podroborí
materiální a vstupu do duchovní úrovně' David, nejopakovanější jméno ve
Starém zákoně a postava války, je spojován s vále&rým bohem Marsem a
magickým Ctvercem Marsu. David zabíjí obra magickou zbtanl' Thor je jeho
protějšek v severské mytologii, rovněž spojován s bohem války Marsem a
také on poráží obry magi.ckou zbranl.

Dekódování a srovnávání mýtů je fascinujícím zaměsbráním a mohli bychom
tím zaplnit mnoho svazků, ale tohle není místo pro nekonečné detaily.
V případě, že by čtenář získal mylný názot, že mysterijní školy byly semitské
nebo orientální spíše než árijské, dovoIte mi uzavřÍt tuto kapitolu citací
Klementa Alexandrijského (150-215 n.l). Klement byl teologem rané
křesťanské drkve před vytvořením judeo-křestanství pod Konstantinem.
Klement napsal: ,,Pythagorejci převzali svou filozofií od Gďů a iiných
barbarů.,, Pythagoras samozřejmě žil více neŽ 500 let před začátkem
křesťanské éry a Galové byli ze střední Evropy. TakŽe vidíme, že starověká
moudrost byla skute&lě árijská.



Kapitola2-Sedmpečeff

Nyní projednáme Sedmero duchů Božích, rovněž nazývaných Sedm pečetí
Zjevenl. KaŽdé starověké a mysterijní náboženstvÍ činí neměrrný odkaz skrze
hermetické kódování k prvním sedmi magickým čtverďm. Sedm divů
starověkého světa bylo vyťvořeno na geometrií převzaté z těchto čťverců. Zde
je vypsáno sedm dívů a čtverce, se kterými jsou spojwány a identifikovány
jejich planďární asociace.

Kolos na Rhodosu - Čff".ec Slunce, Dianin chrám v Efesu - Čtverec Měsíce,
Mausólova hrobka _ Čtue'ec Venuše, Velká pyramida - Čwerec Merkuru,
Věže a zahrady Babylonu - Čtu".". Mars3r, }upiterova socha na olympu -
Ctveiec Jupiteru, Alexandrijský maják - Cťverec Saturnu.

Čtenar by měl mít na vědomí, že v poslední době se židovští kabalisté
pokoušejí o náhradu fiktivnítro chrámu Šalamounova pro Alexandrijský maják
a Satum. Nyní začneme zkoumat tyto dármé matematické prostředky, na
kterých byla vývořena dávná nábožensťví i Bible krále Jakuba. Ale nejdřív je
tu další citace od }ohna Mitchella, autora Noaého pohledu na Atlantis:,,Hlavní
kosmické intervaly a čísla spolefuě s poměry, které určují vzory života, jsou
vzájemně spřízněny prostřednicwím prvních sedmi magiďých čtverď' Uvnitř
krystalické struktury těchto číslic ie uloženo univerzální schéma.,,

Sedm magických čtverců (obr.4)
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Nyní, když jste je viděli, je btzy zaá':reme luštit, ale nejPťve mi dovolte
připojit některá prohlášení ostatních filosofů o číselných vzorech a Stvořiteli.
Poté rovněž vypíšu některé verše z Bible krále }akuba, které přežily
pronásledování gnostiků. od Nikomachose z Gerasy/ cca 100 n.l., čteme:
,,Zdá se, že vesmír byl ustanoven a uspořádán Prozíravostí a myslí Sťvořitele
všech věcí v souladu s ěís|L zapředlohu byla určena jako předběžný náčrtek
dominance čísel, dříve existující v mysli svět fuořícilro Boha.,,

ZTajemstoí mexicblch wramil (Mysteries of the Mexícan Pyramids, Harper &
Row 1976) od Petera Tompkinse čteme na straně 285: ,,Mayové přišli
na matematickou jistofu kosmické mysli.,, A z Geometrie umění e žiaota (The
Geometry of Art and Life, Sheed & Ward 1946) od M. Ghyka, čteme na straně

.d l1
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1.1.8: ,'Spojení mezi pythagorejským a středověkým okultismem je evidentní
v následujícím v}írlatku z Agrippovi Kabďy' Boetius řekl ,Cokoliv co od
pďátku věd bylo vyťvořeno přírodou, vypladá, žeby|o zformováno podle
numerických vztahů vycházejících z moudrosti Sťvořitele. Císla jsou nejbližší a
nejjednodušší vztahy s ideály božské moudrosti. Sfla ďsel nesídlí v jejich
jménech, ani v číslech jako pďetních elementech, ale v číslech vnímajících
vědomosti, formální a přirozené' Ten kdo uspěje ve spojování obvyklých a
přirozených čísel k božským ďslům bude působit zázraky pomocí čísel,.,, N}mí
uvidíme několik z mnoha zahalených odkazů na sedm magických čťverď
v Bibli krále }akuba.

Zachar1áš 3;9 - sedm očí nad kamerrem, Zachar1áš 4:10 - sedm o&Pfuta,
Přísloví 9:1. - sedm pilířů moudrosn, Zjeltreú 4:5 - sedm ohňových lamp, které
jsou sedmi duďry Boha, Zieven15:6 - sedm rohů a sedm ďí jsou sedmi duchy
Boha, Zjwení 5:1 - kniha zapečetěná sedmi pečeťi, Zjet,aí 5:5 - A jeden ze
starď ke mně pronesl: ,,Neplač! Hle' lev z|udova kmene, potomek Davidův,
vítězně obstál k otevření knihy a rozlomení sedmi pečetí.,,

Zahá11menáš průzkum duší/Pečetí se čtvrým neboli středem sedmi obrazců
nazýwaným Sluneční čtverec. Je složen ze všech čísel od 1 do 36, které když se
sečtou dohromady ťímto způsobem, l+2+3+4+5 atd, až do36, dají celkový
výsledek 666.36 čísel je uspořádáno takovým zPůsobem, žekaždý sloup šesti
čísel po sečtení dává777 neboli šestinu z 666'DnÁým nýiditelnějším při
nekone&rém jevu těchto výsledků je, žekaždé číslo se stává součásťí čťverce
nebo obdélníku č$rř čísel, které dávajívýs|edek74.

Příkladem jsou č|ryťi rohy (6+1+36+31=74), nebo obdélník (7+30+25+72=74) a
samozřejmě střed č{rř ďsel (16+15+22+27=74). V dávných náboženstvích byly
74 a 666 zaměrritelné jako sluneční a posvátná čísla. Když sir Francis Bacon a
ostahí formovali strukturu Bible krále Jakuba, doplňovali písmena a
umísťovďi v pořaď písmena anglické abecedy a formulovali jména spojená
s křeséanstvím v angličtině, bylo tak vykonáno v souladu se starověkou a
posvátnou číselnou zásadou, V kapitole 1 je číslo 74 reprezentováno ve slovech
}esus (Ježíš) a God (Bůh). Zanedlouho uvidíme, že tato posvátná jména jsou
navržena k ukrytí a dosažení daleko vícenež jm74,

Nebuďme rystrašeni spojením mezi číslem 666 a *ratými jmény skrze Sluneční
čťverec ačíslo74' Místo toho se učme číst autorízovanou anglickou verzi Bible
krále }akuba očima adepta v mystériích. Slar''rrý verš, Zjeven113:18, částečttě
citovaný: ,,Sečtěte číslice bestie. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set
šedesát šest,,. Hermetický filozof by se podíval na tuto věfu a uzavřel by
následujícím: 1') }sou fu dvě entity, člověk a bestie, obě spojené s ďslem 6ó6.
2.) }elikož 666 je výádřeno, musí zdebýt něco jiného ke sčítání co se bude



střídavě vztahovat k 666,3.) Jelikož 666 je jedním ze sedmera duší Boha
sťvořitele, a bestie je zlo, pak si bestie musí číslo člověka přivlastňovat.
Filozof by pak mohl číst zbytek Zjevení a uzavřfit, že bestie byla politicko-
ekonomickým systémem, někdy dokonce symbolizovaným jako Žena neboli
Děvka Babylonu' Nakonec by se filozof mohl podle daného instruování
podívat po něčem k sečtení' V tomto případě po pďtech písmen ve verši
Z4ev*í 13:18' V tradici pro kódování tajemsťví je hermefický filozof vywičen
učinit tak s číslem, se kterým by to mohl provést a vidět zda se výsledek jeví
smysluplným. Mimo jiné se filosof podívá po ukazatelích, jako jsou nejstaršÍ,
nejmladši první, poslední, ústřední, úmyslná chyba, nejopakovanější a něco
co fuoří fenomén. Y případě Zjevení 13;18 shlďáváme, že má125 písmen' jak
sečteme číslo bestie. Trojcifemé číslo může bfi ukryto šesti možnými
způsoby. }akmile je šest sečteno, výsledkem bude násobek ze 177 a t1m
násobek sloupců 666 Slunečníro čtverce. Čtslo tzs se ukrývá v t52,215,257,
572 a 527, Sečtěte těchto šest čísel dohromady a výsledek je 1776, datum
americké revoluce, zrozeni bestie. Zda jsou čísla shodou okolností,
proroctvím nebo kódovaným pliínem, nechám na čtenářově spekulaci'

Nyní se podívejme na kanonické neboli posvátné číslo, jak je definováno
hermetickou ÍiLozohí, i jako na funkci magických čťverď. Rovněž uvidíme,
jak se takové číslo vztahuje k solámímu systému, k Bibli krále }akuba a
k určitým kalendářům. ZNoaé americlté encyklopedie pod nadpisem
,,Kalendář,, cifuji: ,,okolo roku 432 přnJ. objevil astronom Meton, že 235
lunámích měsíď se přesně hodilo do 19 let (metonický cyklus). To se stalo
základem moderních židovských a církevních kalendářů.,, }ak budeme
pokračovat, prosím pamatujte na vztah devatenáďky k Měsíci a židovský"rn a
křeséanským ďrkevním kalendářům.

Ve své knize o vysoké moudrosti starověkého Egypta poukazuje }ohn
Anthony West na to, že devatenáctka byla posvátným číslem eg5ptského i
mayského umění, vědy a náboženství. 19 a2x19 neboli 38, a 102x1.9 neboli
1.938 jsou ve skutečnosti nejposvábrějšími neboli kanonickými čísli ukrytými
v Bibli krále Jakuba. V tradičnÍm seřazení shledáte, že Ža|my, zdaleka
nejdetší kniha, obsahující vášinu hermetických zpráv jakov Žalmu119, je
19.kniha bible. V tradiórím seřazení je l9.kapitolou bible Genesis l9,kteú
má 38 veršů, tvoffďch 1938' v abecedním pořádku je 19.knihou bible Ageus
s 38 verši, tvořÍcími 1938. Nechme A=I,B=2, C=3 atd' Zde je jmérto |ežíše
Krista:

Podoberrství o Metuzalémovi je vynikající způsob k odhalení hermetického
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kódování' Metuzalém je vytvořen coby nejstarší člověk, který kdy žil.
Hermetické kódování pottžívá ukazatele ke sdělení: ,,Podívejte sem!,, IJkazateli
mohou bý pojmy nejdelší, nejkratší, nejstarší, ústřední, prrmí, poslední,
úmyslná chy;ba nebo jakákoliv příčina ferroménu. Mefuzalém, jsouce
nejstarším, se stává dvojiým ukazatelem, věkem naznačuje moudrost'

Zasvěcenec do mystérií, pokud by viděl bibli poprvé, by si hned povšiml, že
množstvÍ čísel nemá nic společného s mravními principy a věděl by, že je to
hermetické kódování, neboli to co židé nazývaj1,,kabalismem,,. V Genesis 5
shledáváme, že Metuzalém ži|787 lď a měl syna. Pak žije dodate&ých 782 let
a celkem ledy 969let. |elikoŽ 969 je přesně polovina kanonického čísla 1.938,
pak přirozerrě součtem tří čísel 187;782+969 z1skáme hlavní číslo 1938. Čísh s
poselstvím sami dosvědčují, že nejsou shodou okolností. 969 Iet Metuzaléma je
rozděleno do dvou období, 187 let před jeho synem a 782 poté. Tohle je
dvojsmysl sdělující nám, abychom dělili. Takže rozdělme 969 v t87 a782.
Dělence zaokrouhleme k nelbližší desetině, čili 193,8. Příběh pokrafuje.

V Lukáši 3 je kompletní seznam patriarchů od Ježíše k Adamovi' Mefuzalém je
v kapitole slovem 969 a jeho jméno je změněno v Matuzalém. Poslední
polovina jména Metuzalém (Methuselah) je ,,9e|ah,, (ZaIém), až dosud tajemné
slovo, které se objevuje přesně 74král v Bibli krále }akuba jako další pouto
mezi 1938 a74,Zalémsé nachází převáŽně v Žalmech, 19.knize obeorě
spojované s Davidem. Nejdůležitějším je, Že Za|ém je podpisem na konci
Žalmu46. Autor Bible kráte Jakuba, sir Francis Bacon, užil jako wůj šifrovací
podpís čísla 666 a 33. To je důvod, prď naleznete 33 slov uprostřed kapitoly a
nejkratší kapitoly bible,Ža|mu 117' Nyní poďtejte 666 kapitol zpět od konce
bible (Zjwení 22). Uvidíte, že 666.kapítolou od konce je Za|m 46. Počítejte 4ó
slov od konce žalmu a dojdete ke slovu ,,shake,, (třást se). S vyloučením
Baconova podpisového slova ,,Selah,, (Za|ém), shledáte, že 46.slovo od konce
žalmu je ,,SpedÍl, (kopí). A je nám tak sděl€no, že sir Francis Bacon napsal díla
falešně připsaná Shakespearovy a že je zodpov&ný za anglickou verzi bible,
Krále Jakuba.

Nyní pohlédněme na způsob jednoho zevzorú' Stvořitele vztahujících se ke
kosmosu a bibli. Pamatujme na 19 let metonickélro cyklu měsíce. Pohledme
n}mí na největší čťverec nazývaný Čtverec Měsíce. |e tvďen všemi čísli od 1 do
81 (neboli 92), kter é po sečtení dáv aj| 3327' Jsou aranžovány jako všechny
čtverce, lakžekaždý sloupec v jakémkoliv směru dává po sečtení stejný
výsledek. Sloupce měsíčního čtverce dáva1í po sečtení číslo 369. Téměř
středových devět čísel ťvoří souměmé čtverce nebo obdélníky s obecnyfoii
číselnými sestavami z čilsIa 19 v protilehlých toz1dt a 38 ve všech čq,řu"h
rozích. Pro snadnost a stručnost se Podíváme na čť5rři vnější rohy 37 naproti 45
a 5 napfoti 77. Sečteme číslice, 3+7+4+5=79 a5+7+7=79, Takže součet číslic je



přirozeně 38.
liné čtverce, obzvláště Merkur, fuoří koďiguraci 19-38 v jiných směrech. Ve
skuteórosti ve Čtverci Merkuru naleznete 19 a 38 sousedící v fustém svislém
sloupci' Geometrické konfigurace a rnatematickévzorce skrývajÍď se uvnitř
sedmi duchů/pečetí jsou téměř nekonečrré, Bible krále }akuba formuje skrze
kódová kola a gematrii fyzické rePrezentace sedmi obrazď. Tím je zde
znovu hermetický význam pro Jana 1":1, Bůh je Slovo. Důvodem pro výtku na
konci Zjevení nepřičítat nebo neodeďtat z této knihy proroctví, je to, že
sčítárú a odčítání jsou matematické funkce. |e nám sděleno, abychom
neupravovali, neměnili, nesestřihovali, neobměňovali, nezaměňovďi,
nenahrazovali, nepřesunovali nebo cokoliv podobného.

Nyní si pojdme vysvětlit další prostředekpoužitý ke kódování dávné
moudrosti zasvěcenci. Je nazýván hermetickou číselnou pyramidou. tako
záHad se vraťme k předchozímu prohlášení' Vokalizovaná písmena jsou
vibracemi a slova nebo skupiny písmen jsou chvějídm se komplexem.
Zasvěcenci, kteří stvořili naše abecedy a kořeny slov jazyků měli přesné
povědomí o efekfu stále opakovaného slova na lidskou mysl. Tím byly písně
a chvalozpěvy vědecky sťvořeny pro kontrolu pomocí smyslové manipulace.
Ale nejpečlivější formulace byla poskytnuta jmérrům bohů' Uvažovali jste
někdy, proč znovuzrození křesťanévypadají téměř ve stavu vytržení, zvláště
když recitují jméno }ežíš nebo |ežíš Kristus? Snad je zde důvod' Podle
tajných nauk můžeme hermetickou redukcí dešifrovat odraz posvátných čísel
a pochvalné vibrační síly ve jméně. Pokud vůbec některé tak jen málo jmen
mohlo bý navrŽerro coby odraz magických čfverců tak jako slova Ježíš a Ježíš
Kristus' Pojdme se podívat jak jsou hermetícké redukce a dešifrování
ustáleny. Pamatujme, že sir Francis Bacon a ostatní zasvěcenci vytvořili
moderní anglickou abecedu a tisíce kořenů slov, včetně těch užívaných
v náboženství a politice záměrným návrhem a s kompletní znalostí.
Například v dřívějších dobách byl ve starých jazycích |ežíš }ešuou a Bůh byl

}ahvem. Slova Ježíš a }ežíš Krisfus byla hermetickým výťvorem, ačkoliv
v některých ohledech o&ážqi staré formulace.

Číselná pyramida je vyťvořena sčítáním sousedÍcích číslic posfupně do
z1skání osamělé číslice, poté umístěné nahoru a mezi číslice, kterých je jejím
součtem' Snadným příkladem je 21. Sečtěte 2+1 a umístěte 3 nahoru a mezi
původní dvě číslice:

Jestliže číslice po sečtení dává více než jedno číslo, potom sečítejte dvakrát.
PÍk|ad,78,

J

21
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7+8=15, poté 1+5=ó. TakŽe umístěte šestku nahoru, jak je ukázáno tady:

6
78

K vyťvořenÍ ppamidy ze slov prostě nahradte přiměřený počet pro každé
písmeno. Pamatujte, anglická gematrie je A=1,B=2, C=3, atd'

Snadnýrn příkladem by mohlo být slwo ,,He,, (on)' H je 8.písmenem a E
Spísmenem abecedy. Takže pyramida slova ,,he,, je ukázána zdel
8+5=13 a 1+3=4

Dďe jsou zobrazeny hermeťické pyramidy |ežíše (Jesus) a }ežíše Krista (}esus
Christ).
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Existuje samozřejmě rnnohem víc číselrrých pyramid, obzvláště větších, ďe zde
jsou některé záHady. V číselné pyramidě }ežíše Krista si povšimněte sedmi
číslic a čtyř písmerr na každé shaně 1938 v základu. Všimněte si sedmi úrovrtí
kulminujíďch ve čfyři číďice 1938. Toto tvoff vztah74 k 1938' Pod homím 1938
uvidíte číslice: 6-a8.7.t' Ve Zjevení naleznete fuází ,jsem alfa a omega,,
čťyřikrát, redukujte Omega na jednotlivé číslíce a naleznete futo sérii: 64.5-7-1,,
která fuoří 1938.
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Více detailů číselné struktury Bible krále Jakuba jsem ukáza| v jiných pradch,
takže to krátce připomerru dvěma dalšími příklady. 66 knih bible jsou
kódová kola neustále sčítávaná, jako jsou kapitoly, verše a slova' Společně to
svazuje čls|a666,74 a7938, Spočtěte 66 knih desetkrát, neboli 10x60=660.
Potom přičtěte šestou knihu. }e to lozue. fozue (foshua) má hodnofu 74

IOSHUA
10 15 19 8 271=74

Takže }ozue reprezentuje 74i 666 Slunečního čtverce' obraťme se k Jozue
19:38. Uvidíte, že hovoří o 19 městech a devatenáď je slovo 666 v kapitole.
Kapitola má 51 veršů, protože 51 je ústředním dělitelem 1938 a 51x38 = ].938,
jak bude vysvětleno v kapitole o Šalamounově chrámu. Dokončíme futo
kapitolu poukázánÍm jak ťvary, do kterých příroda formuje, můžou nabfuet
čísla skrze magické čtverce a proč je biblický David jako ostatní ,,váleční
bozi,, spojován s Marsem. }ak pravděpodobně víte, každá buňka včelí plástve
je tvořena v šestiúhelnících, středu hexagramu neboli Davidově hvězdě.
Sněhové vločky se formují do hexagramů. Mnohé květiny tvoří dokonalé
pětiúhelníky. Speciální číselné sekvence zvané Fibonacciho posloupnost je
za\ožena na spirálách Galaxií k pučícímu kapradí a slunečnicov}írn semenům.
Celá příroda se skrze geometrii a počý jeví jako důkaz inteligentrího
Stvořitele. Tajné společnosti tak stále odkazují na Boha jako nejvyššího
geomekika/matematika vesmíru. Velkým tajemsťvím magle bylo vždy, že
čísla a geomelrj'e, ďráŽqíď přírodní vzoty a dešifrující skrze sďmero duchů
Božíďr, jsou vykreslováni tvůrďmi silami. Tak okultisté používají hexagramy
a pentagramy a podobné geometrie se nacházejí v izraelské vlajce i
Pentagonu, domova světové sionistické policejní moci. Šestiúhetníky jako je
včelí plástev, a hexagramy jako je okultrrí obtazec na izraelské vlaice mohli
dávat číslo 747,ptotože spojením číslic 741 kolem obvodu redukovaného
Ctverce Marsu vytváří dva trojríhelníky Davidovy hvězdy, rovněž nazývané
Salamounova pečeť'

Rdukotlaný k jednotlioým číslicím (obr.6)
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Nejprve se podívejte na kompletních sedm čťverď (dŤíve ukázaných
v kapitole 2) a na redukovaný Čtverec Marsu' Povšimněte si, že vrchol levďro
čísla je jedenáď' 1+1=2. Takže umístíme 2 v daném bodě v redukovaném
Čwerci Marsu, a pokračujeme až dokud nedokonóme čtverec 5 x 5' }ak bylo
uvedeno, spojíme obvod č{slic ze 747', formující hvězdu. 741 je ve skutečnosti
Davidovým číslem a hlar'rrím okulbrím fenoménem' Uvnitř trojúhelníků
naleznete data pro americkou revoluci rozdmýchanou těmi, kdo použlvaj1
hvězdu. VrchoÍ středu uvnitř hvězdy 1e 7 , pak 4. Červenec je 7.měsícem, a 4
představuje 4.den, což je datem Prohlášení nezávislosti roku l776.Uvnttř
struktur hvězdy jsou, od shora dďk741.Z,ó'o|ak vrcholu 147.Zf,eva doprava
543.ZPtava doleva je 345. Sečtěte ýto čt1ři čísla dohromady a dostanete1T76,
rok americké revoluce.74.]"+147+543+345= 1776. Nyní se vraťte k Velké pečeti
(kapitola 1) a vširnněte si, že ].3 hvězd nad orlem vyťvářejí Davidovu hvězdu.
Zde jsou ffmské áslice pro 1776, jak se objevili na základně pyramidy na Velké
pďeti. Ukrývají 741 a 666.

odstraňte sedmou, čťvrtou a pnmí číslici a zůstatek je 666.

Bdělý učenec by mohl poznamerrat, že Davidova hvězda je složena ze dvou
trojúheLÍků tvořených 741. Potom 2x74l= 1482. Pokud přidáte 12 dělitelů 666
ukázaných kolem Slunečního čtverce, dostanete 1482. Ne náhodou je 1482 slov
v 1. Královské, kapitola 7, dokončení Šalamounova chrámu. Není náhodou ani
to, Že svislé nebo vodorovné vzory ur'rritř hvězdy po sečtení dávají 888.
747+1,47 =888.543+345=888' Pamatujte, že lež1š Osmička měl hodnofu 888
v řečtině, aležÍš je zván ,,Yěfuí,, Davida po celé Bibli krále |akuba.

M DCC LXXVI
1000 600 100 60 10 6
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Kapitola 3. Chrám

Žadna diskuse o Mystériích by nemohla být kompletní bez strávení času nad
ryrmbolismem Chrámu. Ve všeclr dávných náboženstvích by| ,,chtám,,
hermetickým kódem pro zdokonaleného člověka. V moderních podmínkách
by nebylo nečestné přirorrnat člověka ke genetickému experimentu na straně
Stvořitele. Když Genesis říká ,,i stvořil člověka k obrazu svému,, odkazuje
tím na vesmír a jeho kosmickou mysl ztělesněnou v člověku .Ti z vás, kteří se
věnují formálnímu výcviku bojových umění, vÍ,že tělo je ťu připodobňováno
ke chrámu. Zednáři a studenti zednářsťví ví, že Šalamounův chiam je
hlavním symbolickým a rituálním prostředkem. Chrámy dávných
nábožensťví byly konstruovány, aby odráže|y posvátná čísla a geometrii
přírody a sedm hvězd neboli pečetí' Tato rovnice 88, = 77M se nachází
v Písni Salamounově, a že hlarrrrím hermetický'rn prostředkem v Bibli krále
Jakuba je Šďamounův chrám není shoda okolno'tí, p.o Šalamouna p|atí, že je
skrze číslo jinotajem pro moudrost. Šďamoun představuje Slunce a 666
Slunečního čtverce, uvnitř zvěrokruhu a ur'rritř odpovídajících dvanáďi
dětítelů 666. Šalamoun je Sluncem uvnitř dvanácti kmenů lztae|e, které jsou
dvanácti znamenímí zvěrokruhu. obraťte se na 1.Královskou ].0:14 a čtete. že
Šalamoun získává 666 talentů z|ata od sousedních království. Ve 2.Knize
Kronik 9:13 je toto prohlášení opakováno. V hermetickém kódovárú
představuje ,,z|ato,,Slunce a Sluneční čťverec. Tď už byste si měIi začít
uvědomovat, že slova bible prakticky neznamenají nic, ledaže se zkombinují
s číslem a moudrostí zasvěcence. Slova jsou výplní, nikolív historií.

Zde je vysvětlení, jak bylo jméno Šalamoun (Solomon) vyťvořeno
v angličtině. soL-oM-oN, Sol je latinsky Slunce, om je hindské pojmenování
Slunce a on egyptské slovo pro Slunce. Souměmě rozložena je jediná
samohláska, o, třikrát proto, že o je lS.písmenem.

15 15 15
1+5= 1+5- 1+5=

666

V Bibli krále |akuba je stavění chrámu v jeho kódované formě nďezerro
v 1.1.knize, protože 11 a zmnožené jedenáctky (jako 33 a 88) jsou částí
kódového systému. Chrám * začíná stavět v 1.Královské 6 a dokorrčen je
v 1.Královské 7.Yy1ma ža|m&177 je 1188 kapitol v bibli, 1188 je 33fi6,Ž!a|m
117 je nejkratší a středovou kapitolou v bibli, s 33 slovy symbolizujíďmi 33
stupňů zednářství,33 let v Kristově živolě,33 generací od Adama
k Davidovi, 33 obratlů lidské páteře atd. Počítejte 9 souborů 33 kapitol od
začátku a dojdďe k zahájení stavby chrámu v 1.Královské s,Ža|m177 |eží
jako nulový bod, počítejte 9 souborů z33 zpět a přijdete k dokončení chrámu



v 1.Královské 7. Šďamoun neboli 666 je vázánk 1938, neboli chrámu. Zde je L6
faktorů neboli celých č{sel dělitelů z t938,

1, 2 3 6 L7 19 U 38 51 57 102 114 323 646 969
1938

Povšimněte si, že střed dvou faktorů je 38 a 51. 38x51=1938. Nyní si všimněte
]..Královské 6, zahájení stavby chrámu má 38 veršů' Dokorrčerrí chrámu
v 1.Královské 7 má57 veršů. Dva verše, 1Xrálovská 6:38 a7:51' mají 88 slov,
představující 882 =7744a ostaťní osmaosmdesátky umÍstěrré v Bibli krále
Jakuba, stejně jako tento jev:

Sečtěte všechna čísla: od 1 do ]. = 1
.l ' až9 = 4
7až3=6
1' až8 = +36

88

Toto by mohlo být vhodným místem k odbďení od chrámu a správným
momentem k okomentování prohlášení fsem alfa aomega,,, nacházející se ve
Qevení ErřikÍát. Vyjádřili jsme se k }anovi 1:1: ,,Bůh je Slovo.,, Víme, že bible
je nazývána ,,sloveÍn,, a Bůh je ,,Alfa a omega,, , proto Bůh = Slovo * Alfa a
omega. Hermetický ti|ozof by si okamžitě osvojil numerické vztahy nalezené
čt}rřikÍát mezi částmi Gmesis neboli Alfa a Zjevením neboli omega. |e jich
čťJři, ale kvůli stručnosti se podíváme Pouze na nejsnadnější. Genesis 1.:1,
první verš v bibli, má 44 písmen,Zjevaí22l2l,poslední verš v bibli, má lt4
pfumen, po součfu 88. Nyní se podívejme na slavné pilíře Šalamounova
chrámu, nacházejíd se v 1.Královské7:21, Prvně si všimněte, že verš mátM
písmen. Sloupy jsou pojmenovány }adrin a Boaz. }sou povďovány za dŮIežité
v zednářském symbolismu' Zredukujme je do gernatrie (A=1", B=2, C=3 atd)

JACHINBOAZ
1013 8 97421s726

Všimněte si, že přesné středy jsou 38 a 5]", zatímco 38 je uzávorkováno
devatenáďkou. Pak samozřejmě 38x51 je 1938, 38 a 51 jsou středem děIenců
i938 a jejich výťvorem 1938. Celá bible je ve skutečnostt za7ožena na tomto
čÍsle často kódovaném pomocí prostředku zvaném ,,Klíč Davidův,,,
nacházejíďm se v Izajáši 22:22 a Zjevení 3:7 ' 1938 je nejvyšší kanonické číslo.
Znovu se podívejte na 16 dělenců ukázaných dříve. Sečtěte čísla v šestnácti
dělenďch a získáte lM, a proto se toto č{slo nachází tak často. Pro příklad je
144 000 svaých Zjevení 74 pouze cestou k zakódování čísla 144. Sečtěte součď
1ó dělenď a získáte 4320,kteréje číslem sfupňů ve 12 kruzích a je důvodem
prď byla Kaple svaté Marie v anglickém Glastonbury postavena z dvanáďi



kruhů' 1938 je často ukazováno v souborech tří čísel, protože dvanáctimístné
číslo vytváří tři nepřekžité 1938, neboli 193819381938 je rovnoměrně dělitelné
každyírn hlavním číslem kolem Slunečníh<l čťverce, jejich součtem z 1482,
které je zároveň ěslem slov v 1Královské 7, dokončení Šďamounova chrámq
a číslem 741,kleft formuje Davidovu hvězdu ve Čfferci Marsu.

Závěrem k této kapitole a předtím, než se pustím do ezoterických nebo
metafyzických nauk mysterijních náboŽensťví, mi dovolte shmout, co musí
být pochopeno ohlďně bible a obzvláště autorizované anglické verze Krále
}akuba. Skutečné pravdy jsou skryty v kódových prostředďch' Pokud
například čtete, že Ezechiel zahlédl čtyři kola uvnitř kol, všimněte si, že
Knihy, kapitoly, verše a slova formují kódová kola uvnitř kódoých kol. Do
detailu jsem to ukázal v jiných pracích. Pochopte, že s výimkou pasáží
ukazuj1cÍ' na hermetické čísetré kódy, nejsou slova poselsťvími: jsou výPlní' A
pochopte, že číselný systém je navržen ke snadnému dek&ování texfu.
Kabalický výzkum židů je pokusem objevit vědomosti, které byly znárné
árijcům ryřed tisícovek let ď do časů Reformace, nyní částečně alespoň
vámi'
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Kapitola l - Čislo 666 odhalmo

Představuji pohrdání kněžskými intrikány, kteří uznávají s nekonečnou
nadutostí ignoranta wé fantazie o čísle 666.

Zobtazenv kapitole 2 je dávný matematický prostředekpoužívaný tajnými
společnostmi, hermetickými h|ozoÍy, okultisý a kabalisty po tisícovky let. }e
nazýván,,Magickým čtvercem Slunce 666,,. Sluneční čtverec ie složen
zkaždého čísla od 1 do 3ó, které po sďtení dávají6$,36 čísel je uspořádáno
v šesti řadách a šesti sloupďch' Suma každé řady, sloupce a úhlopříčky je

v součtu 111, neboli šestina z 666. Bible je složena z ó6 knih; tři z knih mají 6
kapitol, k zakódováni 666,

Kniha Izajáš má 66 kapitol; tři z kapitol mají šest veršů k zakódování 666.z66
knih bible ie 39 starozákonních a 27 novozákonních, takže 392+272+662=6606,
k zak&ování 666. Číselné hodnoty přidělené dvanácti znamením zvěrokruhu
jsou dvanáďi faktory 666. Nejzákladnějším vzorem nebo funkcí SlunečnÍro
čtverce je čís|o74, které je Ad.pty v mysterijních náboženstvích nazýváno

,,božským číslem Sfu ořitele.,,

Sluneční čtverec je čťvfťym ze sedmi ,,magickýc.h čtverců,,. V gematrii
anglického jazyka (A=1, B=2, C=3 atd.) jsme už viděli, že slovo ,,God,, (Bůh)

odráží Sluneórí čtverec:

G=7
o = Slunce uvnitř zvěrokruhu
D=4

Sluneční čťverec 666 obsahuje devět čtverců a obdélníků, jehoŽ čtyři rohy
dávají součet 74,t&y 9x74=666'

Soustředné čťverce:

6+1+31+36=74
11+8+26+29=74
16 + 15 *21a/l=74

obdélníky:

7+3A+12+25=74
19+24+73+18=74
32+35+2+5=74
3+34+4+33=74



74+23+17 +20=74
27 +28+9 +10=74

Starověká mytologÍe Slunečního boha, zrozeného o zimním slunovratu,
vzkříšeného kolem jamí rovnďeÍrnosti, uctívaného v nedái (anglicky Sun.
Day, sluneórí dert), jehož jrnérro demonstruje kabalistickou ďselnou zásadu,
je spolehlivým znamením hermeticky stvořenďro mysterijního náboženstvÍ.
,,fesus,, fležíš) se rcvná74.

I=10
E=5
S=19
U =21
S=+19

74

,,Jenom náhoda|.,,, pláčou věříď,když se jejich ďi lesknou v iracionálním
PoPř€ní.
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Kapitola 5 * Mystéria

Zatímco mysterijní náboženství rozšířená zasvěcenci po celém starověkém
světě používala různé mytologie anebo různá jména v rť;r;nýdt jazyďch pro
bohy a bohyně, jisté struktury se jeví bý identickými. Vypadá to, že
prostředkem společnýrrn všem bylo 1.+1.2, představující Slunce, Slunečního
boha a Sluneční čťverec uvnitř zvěrokruhu a dvanácti dělitelů 666. Dalším je
uŽit1myriády jmen ke kódování a představující sedm magických čtverců a
společrré učení, že ty odrážejí mysl Stvořitele' Mytologie byly použity
k reprezentaci síly Stvořitele dokázané v přírodě a zosobněné cobybohové a
bohyně, stejně jako ke vštípení lidových vlastností považovaných za nezbytné
v jednotlivých érách d{in. Pokud byl národ ohrožen, byl zapotřebí duch
Marse nebo Thora, nebo Krále Davida. Pokud byl prospěšný konejšivý dudr,
poté byli vyzdvihováni Freýa nebo Baldr, Ježíš nebo Buddha.Cykty civilizace
a kultury byly rczpoznány a proto jediné stmulé věčrré dogma odrazovalo'
Klimatické poměry, blízkost cizího lidu a jiné faktory byly pro různé
mytologie nazývány jako vodítka v severní Evropě, Mďé Asii a jižní Evropě.

Každá osoba měla možnost vybrat si wé vlastní místo v ávotě a úroveň
intelekfuální ďnnosti. Mystéria byla dostupná veškeré odhodlané, schorpné a
dobré povaze' Nicméně stát se zasvěcencem neboli adeptem, někdy
nazývaný.n knězem, byl velmi, velmi obtížný úkol. Mohlo to stát 20 let sfudií
sebeodříkání a meditací před vyhlídkou na to, aby se pouze uvažovalo o tom,
že si to jedinec zaslolŽ7. Dokonce i po tak náročné přípravě musel nováček
vydržet zasvěcovací Proces navržený k tomu, aby vštípil nejextrémnější hr,Lzy,
které mohl člověk vypracovat. Proces byl uspořádán tak, aby zničil osobní ego
a ťím otevřel mysl vyššímu osvícení. Adepti neboli tvůrci mytologií zřetelně
oddělovali Nejvyššího Boha, Stvořitele a Původce všech vff od množsťví nebo
mála bohů a bohyň, kteří sloužili dvojÍmu účelu. Představovali moc Stvořitele
prokazatelnou v přírodě, a sloužili kmenům nebo rasám jako průvodci
prostřednictvím slov, přisouzených jim adepý.

Mysterijními nábožensťvími bylo skrze formu filozofické logiky nalezeno
odůvodnění pro učení o reinkamaci' Bylo například pozorováno, že dvě děti
se stejnými roďči a stejnou výdrovou mohly projevovat zcela jiné vlastnosti.
Jeden byl přemítaý, altruistícký a nade vše vyzrálého charakteru, zatímco
jeho sourozenec byl něco mezi lehkomyslným bláznem a zločincem. Bylo to
přičítáno dospělosti dosažené z dávnýcb inkamací a vlivům kosmické mysli
prokazatelré prostřednicťvím zvěrokruhu. Pro nezasvěcené masy byli
pojmenovaní bohové, navržení a sťvoření lidmi k účelům buď konstruktivním
nebo destruktirmím, smícháni s Nejvyšším Sťvořitelem k poskytrrutí autoriťy'
Tím je nordický Woden/odin smíšen se Všeotcem, neboli vztah otec/Sp
v1malezený pro mytologíi. Nekonečné spory byly a naneštěstí pravděpodobně



budou vedeny ohledně etnicity prvních křesťanů. Historie se stala bajkou a
církev byla po mnohá staletí jedin1rrn správcem záznam'b, je proto mamé
debatovat slovy. Ale jak zasvěcenec ví, pravdu v takorých záznameeh
zachov áv ají kódovací prostředky.

Příkladem je symbol ryby použ1vaný prvními křesťany. Je to vlastrrě obrazec
posvátné geometrie nazývaný Vesica Piscis. Pochází ze dvou kruhů
namalovaných tak aby obvod každé kružnice protínal střed bodu druhé.

fako ve vfuch hermetíckých podobensfvích a kódování má mnohočehré
významy.Ie to ,,Svaté lůno,, demonstrující matematické principy
prokazatelné v přírodě a ukazujíci proto matemaťicko-geometrickou mysl
Stvořitele' Pravděpodobně také představuje hýždě, lůno a vaginu ženy jako
symbol plodnosti. Mnozí ví, žekříž byl pohanským symbolem dlouho
předtím než byl v roce 325 sťvořen Konstantinem a spikleneckými stoupenci
symbol judeokřeséanství. První křesťané, bez ohledu na rasu/ byli ve
skutečnosti společenstvím hledačů pravdy a zasvěcenci do myšterir.
Vzhledem k ukazatelům historie jako nejrozluštitelnější a dnešním úspěchům
bílé rasy, můžeme předpokládat, žeby|i pravděpodobně árijci. Avšak, po
téměř 1700 letech jsou církev a její protestantské nevlastrrí dítě
judeokřesťanským jedem.

Navíc, národy a zv|áštěbilá rasa nemůžou sdílet bohy nebo nábožensM
s ostatními rasami' Kromě jiných věcí to ničí smysl jedinečnosti a hodnofu
nutnou pro přežití' Nejlepším náboženstvím pro náš lid dnes je téměř jistě
wotanismus. Wotan je nejlepší smíšenou reprezentací Všeotce, TvůrčÍ síly, a
lidovost je dnes nuhrostí pro bílou rasu. Wotan probouzí naši rasovou duši a
genetickou vzpomínku. Burcuje naši krev.
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