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O této učebnici – čtěte pozorně! (Kojot)

Tuto učebnici můžete v nezměněné podobě – tj. jako tento soubor – a bez výdělečného záměru šířit, 

tj. posílat přátelům, dát odkaz na svou stránku, uložit  jej kam budete chtít.  Můžete tento text v 

nezměněné podobě vytisknout a dále distribuovat, ale musíte jej takto šířit zdarma, případně za 

obvyklou  cenu  tisku  a  zhotovení  (budete-li  chtít  vydat  tento  text  jako  soukromý tisk  v  jiném 

formátu,  ozvěte  se  mi  a  já  vám  poskytnu  rukopis  ve  formátu  DOC).  Nesmíte  tam bez  mého 

souhlasu nic měnit. Pokud narazíte na nějaký nedostatek, který by bylo vhodné opravit, napište mi 

na mail kojot333@gmail.com. Pakliže skutečně půjde o chybu, opravím ji a pošlu vám obratem a s 

díky zpět opravenou verzi.

Vzhledem k tomu, že využívání diskusního fóra na stránkách hoo-doo.eu bylo spíše sporadické, 

rozhodl jsem se doménu a hosting neprodlužovat. Novinky a další články o šťastném húdú, stejně 

jako  texty  o  magii  obecně,  společnosti,  politice  a  lecčems  jiném  naleznete  na  mém  weblogu 

http://kojot.name. 

Pokud na tomto textu budete chtít bez mého vědomí vydělávat, pokud jej budete měnit nebo si jej 

dokonce přisvojovat, pak se nedivte, stane-li se vám něco hodně nepříjemného. 

Autor obrázků na titulní straně je Hagen von Tulien a můžete si je u něj zakoupit; informace zde: 

http://www.myspace.com/548333828/blog/542521085 

Originální Bertiauxovy ilustrace k jednotlivým kapitolám lze stáhnout zde:

http://english.grimoar.cz/?Loc=dl&Lng=2&Lng=2&Back=aut&UID=1651 

Text  neprošel  jazykovou  redakcí,  není  oficiální  publikací  žádné  okultní  společnosti,  je  určen 

výhradně  pro  osobní  potřebu  a  čtenář,  který  se  rozhodne  rituály  zde  popsané  prakticky 

vyzkoušet bere na vědomí, že tak činí z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Autor překladu a 

komentářů jakož i distributoři tohoto textu nemohou být voláni k zodpovědnosti za jakékoli škody, 

jež si čtenář domněle či skutečně níže popsanou magickou praxí přivodí. 

Toto je druhá, doplněná verze překladu. Verze 1.0 je z počátku roku 2011, tato verze (2.0) z 

března až května roku 2012. Uvažoval jsem, že bych doplňky k textu nějak vyznačil, ale pak 

jsem si řekl, že není vůbec na škodu si text jednou za rok znovu přečíst, takže si jej, pokud jste 

četli verzi 1.0 a zajímá vás, co je zde nového, přečtete si jej opět celý.
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Úvodem aneb Co obnáší cesta šťastného húdú (Kojot)

Tato učebnice obsahuje komentovaný překlad prvních deseti kapitol Bertiauxova  Voudon Gnostic  

Workbooku (a  další  materiály,  které  budou postupně přibývat)  mohou posloužit  jako klíč k  říši 

zázraků.  Skutečně.  Ovšem  –  podle  jiných  je  to  naopak  klíč  k  bráně  pekelné.  Možná  se  to 

nevylučuje.  V každém  případě  je  namístě  sdělit  případnému  zájemci  o  šťastné  húdú  všechny 

potřebné informace, protože to, oč tu běží, je sňatek na celý život, nikoli nezávazný flirt. Vezměme 

to po obchodnicku a začněme přednostmi: Na základě zkušenosti vlastní i na základě zkušenosti 

jiných lidí, kteří s Duchy šťastného húdú pakt uzavřeli, mohu s čistým svědomím říci, že práce s 

těmito duchy je nejúčinnější  magickou praxí,  s  jakou jsem se kdy setkal.  Výsledky jsou takřka 

okamžité, nemusíš čekat, až budeš tak či onak duchovně vyspělý, nemusíš provádět žádná náročná 

magická cvičení, prosedět hodiny v ásaně. Prostě vykonáš jednoduchý svíčkový rituál během něhož 

uzavřeš s duchy smlouvu, a pak provádíš další vcelku jednoduché rituály, jejichž prostřednictvím 

budeš prosit duchy o to, co budeš právě potřebovat. A s vysokou pravděpodobností to dostaneš. 

Často dostaneš i mnohem víc, než jen to, o co si řekneš. Duchové ti vidí do duše a budou se snažit 

plnit i tvoje tajná přání. 

Vstupní náklady jsou přitom zanedbatelné. Nepotřebuješ žádné drahé róby, magické meče a jiné 

více či méně obskurní rekvizity. Stačí jen čtyři živlové svíčky (žlutá, modrá, zelená a červená), 

jedna černá svíčka, sklenice, která může být i úplně obyčejná (jen ji už pak nesmíš použít k jiným 

než rituálním účelům – to ostatně platí o všech předmětech, které k magii použiješ) a stolek či oltář 

(není ovšem problém provádět rituál i na zemi). Později budeš potřebovat kvalitní a poměrně drahé 

lihoviny, které mají duchové rádi, ale neboj se – ty zakoupíš až z peněz, které ti duchové přinesou. 

A ty jim je rád (skrze své tělo!) nabídneš. 

Mimochodem: Při rituální praxi s Duchy šťastného húdú se občas pije alkohol. Ne mnoho, ale pije. 

Pokud však alkohol ze zdravotních důvodů pít nemůžeš, není nic ztraceno, řekl bych. Prakticky to 

ověřené nemám, ale soudím, že by duchové v tom případě akceptovali vysoce kvalitní karibskou 

kávu,  luxusní  čokoládu,  drahý  doutník  a  podobné  pochutiny  (je  to  třeba  vyzkoušet  –  pakliže 

nějakou takovou zkušenost získáš, dej mi prosím vědět). 

Spolehni se, že pokud svou sebeiniciaci provedeš s otevřenou myslí a upřímně přiznáš své potřeby, 

začnou být tyto potřeby uspokojovány tak, že to určitě nepřehlédneš. Objeví se celá řada šťastných 

okolností hrajících ve tvůj prospěch. Každou z těchto příznivých změn by bylo možné racionálně 

vysvětlit jako pouhou náhodu, nestane se (myslím), že se ti v pokoji zhmotní zlatá cihla. To, co tě 
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ohromí,  je  nepravděpodobná četnost  těchto  událostí.  Já  jsem začal  tento systém praktikovat  ve 

chvíli krajní nouze při nezadržitelném pádu do dluhové pasti. V té době jsem nevěřil v reálnou 

(rozuměj „nadpřirozenou“) účinnost magie a byl jsem ryzí ateista. Přesvědčit někoho takového není 

snadné, ale duchům se to podařilo během čtrnácti dnů. Jejich působení prostě nešlo ignorovat a já 

musel svůj světonázor zásadně přehodnotit. Tento můj příběh je podstatný ze dvou důvodů: Jednak 

ukazuje, jak průkazné výsledky této metody pro mága jsou, jednak se nabízí souvislost s myšlenkou 

slovenského  (ex)mága  a  spisovatele  Jozefa  Kariky,  že  magie  začne  doopravdy  fungovat  až  ve 

chvíli, kdy to člověk doopravdy potřebuje. 

Dobrou zpětnou vazbu ohledně výsledků této  praxe  ti  nabídne  tvé  okolí  –  patrně  na  tobě  lidé 

postřehnou výrazné změny k lepšímu.

Pokud  tedy  uzavřeš  s  duchy  smlouvu  a  nic  zvláštního  se  ti  nepřihodí,  klidně  ji  pokládej  za 

neplatnou. Smlouva zavazuje obě strany.  Pokud se však něco (myšleno něco ve tvůj  prospěch) 

stane, je třeba pokračovat v této praxi a to ryze, s láskou a s respektem k oslovovaným entitám.

A to je ten háček, na který již nepochybně čekáš: Tenhle pakt je na celý život – a to (patrně) nejen  

do smrti. Je to jasné? Znovu opakuji: Uzavíráš smlouvu, jež tě zavazuje sloužit duchům po zbytek 

svých dnů, přičemž po smrti se nejspíš staneš jedním z nich (pokud zajdeš na cestě gnostického 

vúdú dostatečně daleko, naskytnou se i další varianty).  

Tuto smlouvu nelze vypovědět, pakliže duchové svou část smlouvy plní. Jediná možnost, jak jít dál, 

je jít dál po cestě gnostického vúdú – což je opravdu doporučeníhodné. Smyslem prvních deseti 

lekcí  Voudon Gnostic  Workbooku (dále  jen  VGW) je  dle  mého názoru přesvědčit  adepta,  že to 

opravdu funguje, vybavit jej po materiální a emocionální stránce tak, aby měl čas a prostředky pro 

další magickou práci a... přeprogramovat jej. Což je další „háček“ - změníš se, je to nevyhnutelné.  

Uvědom si, že se necháváš dobrovolně posednout mocnými duchy mrtvých a jinými loa (duchy). 

Neexistují žádné magické kruhy, žádné jasné vymezení, kde končíš ty a začínají oni, žádné příkazy 

zaštítěné mocnými božími jmény. Kooperace s Duchy šťastného húdú je symbiotické povahy. Je 

logické, že tvé „já“ bude transformováno tak, jak to duchové pro svou činnost potřebují. A nemá 

smysl se tomu bránit – není jak, není žádná hranice, žádná hradba, za níž by ses mohl schovat. 

Dobrou zprávou je, že pak už ti to nebude vadit, duchové se stanou integrální součásti tvého „já“. Je 

také možné, že tato transformace souvisí s další, hlubší a spirituálnější, cestou gnostického vúdú 

(voudon). Ne  však  nutně  vždy  –  znám lidi,  kteří  zřejmě  úspěšně  provozují  práci  s  duchy  na 

pragmatické  rovině,  zvláště  v  oblasti  finanční  magie,  ale  nemám zpráv  o  tom,  že  by  cíleně  a 

systematicky pokračovali  na cestě  gnostického vúdú (věnují  se  ovšem jiným formám pokročilé 

magie – což je opravdu možné a povětšinou nedochází ke kolizím). O gnostickém vúdú tyto stránky 

nepojednávají a já sám jsem ve chvíli, kdy toto píši, na samém počátku této cesty. Věz tedy jen, že 
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je to podle všeho cesta zajímavá, náročná a dostatečně šílená na to, aby byla pravdivá. Zmínil jsem 

se, že na ní budeš mít co do činění s místy hodně temnými a bizarními entitami? Takže ano, budeš. 

S některými z nich se podrobněji seznámíš již v tomto textu, konkrétně především v deváté lekci. 

Také je třeba poznamenat, že celá Bertiauxova nauka na první (a pro mnohé i na jakýkoli jiný) 

pohled působí jako výplod chorého mozku. Myslím, že je to jeden z důvodů, proč tak báječně 

funguje!

Transformace lidského „já“ - to zní možná poněkud děsivě – a je celkem přirozené, že to děsí jistý 

druh mágů, konkrétně lidi, kteří si zakládají na své pečlivě vybudované identitě a touze mít vše pod 

kontrolou.  Pakliže  jsi  tento  typ  člověka,  tahle  cesta  pro  tebe  není.  Zkus  třeba  Karikův  Kurz 

praktické  magie  pro  začátečníky  (česky vyšel  koncem roku 2011 v  nakladatelství  Vodnář  a  je 

doplněn Karikovými a mými eseji o magii),  Bardonovu Bránu k opravdovému zasvěcení či knihy 

Josefa Veselého. Na druhou stranu, ruku na srdce, není tohle jen iluze? Každý z nás je zapleten do 

tolika různých vazeb a vztahů (biologických, sociálních, enviromentálních, duchovních atd.), které 

člověka průběžně mění, že chtít být zcela nezávislý a jen a pouze sám sebou je ideál, kterého snad 

dosáhne několik málo extrémně nadaných mystiků. Zamysli se také nad prostým faktem, že když ti 

bylo deset (doufám, že už bylo!), bylo tvé „já“ jiné, než nyní, a lze předpokládat, že ať už budeš 

pracovat s duchy či nikoli, budeš třeba za dvacet let také „někým jiným“. V případě smlouvy s 

Duchy šťastného húdú pouze dojde k transformaci rychleji, než je obvyklé. Dalo by se to přirovnat 

k situaci, kdy se člověk zamiluje –  až na to, že výsledky práce duchů jsou povětšinou trvalejšího 

rázu.  Je také třeba počítat  s  tím, že změny ve tvém životě,  jak ty vnější,  tak ty vnitřní,  budou 

provázeny intenzivní a náročnou iniciační krizí,  která může být místy dost nepříjemná, jindy je 

naopak spjata s pocity euforie. Jedná se o přirozenou reakci psychiky na zásadní změny, možná jsi 

již něco takového prožil v jiné souvislosti. 

Na otázku, zda to stojí za to, si musí každý odpovědět sám. V každém případě se jedná o velmi 

definitivní přehození jedné z výhybek v lidském životě. 

Vím  o  lidech,  kteří  s  Duchy  šťastného  húdú  zkoušeli  uzavřít  cosi  ve  smyslu  „manželství  na 

zkoušku“, tedy například časově limitovanou smlouvu (třeba na rok), nebo smlouvu nějak jinak 

upravenou. Jejich výsledky byly neprůkazné a není divu: Do téhle řeky musíš skočit, aby tě někam 

zanesla, ne si v ní opatrně máčet nohy!

Pro koho je tedy tato praxe určena? Především pro lidi ve stavu nouze a velké potřeby, pro lidi, 

které jejich dosavadní život vedl neuspokojivým směrem, pro lidi, kteří jsou ochotni vzdát se části 

svého já ve prospěch života, který se jim bude zamlouvat. Pokud je ti osmnáct a jediný problém, 

který řešíš, je nešťastná láska či fakt, že jsi stále ještě panna či panic, věř, že to, co se dnes jeví jako 

zoufalá situace, se může během jediného roku zcela změnit i bez jakékoli magie. Dospívající lidé, 
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zajímající  se  o duchovní  věci  a  o  magii,  by měli  především hodně studovat,  poznat,  jaké jsou 

možnosti, zkoušet – podobně, jako v případě vztahů – různé možnosti nezávazně a – myšleno jak 

obrazně,  tak  doslova  –  neuzavírat  manželství,  protože  pak  hrozí  krajně  bolestný  a  nepříjemný 

rozvod.

Nyní  se  jen krátce  zmíním o tom, jak  tento  systém souvisí  s  tradičním vúdú.  Předně:  Není to 

tradiční vúdú. Bertiaux z haitského vúdú sice vychází, ale pracuje i s množstvím jiných tradic a to 

dosti osobitým způsobem. Pokud tedy chceš praktikovat autentické tradiční vúdú, obrať se na dnes 

již i v češtině dostupnou literaturu, např. knihu Haitské voodoo  Kenaze Filana. Na druhou stranu 

samozřejmě můžeš (a pokládám to nejen za možné, ale i za vhodné a obohacující) do své praxe 

vtělit  i  metody  odjinud,  tedy  nejen  vúdúistické,  ale  i  okultní,  mystické,  šamanské  či  třeba 

novopohanské. 

Závěrem si  spolu s  tebou položím otázku:  „Když začnu sloužit  Duchům šťastného húdú,  budu 

šťastný?“ V zásadě lze říci, že pokud s nimi navážeš plodnou spolupráci, docela jistě budeš  mít  

štěstí,  štěstí ve  smyslu  anglického  „luck“,  nikoli  však  štěstí  ve  smyslu  slova  „happiness“. 

Bezpochyby  se  dostaví  pocit  spokojenosti.  Přijdou  i  chvíle  skutečného  štěstí.  Tvé  vhledy 

duchovního rázu se budou (jak, to se dozvíš v Předmluvě, kterou nepřeskakuj!) prohlubovat. Ale ne, 

nebudeš pořád jen šťastný. To se prostě neslučuje se životem a neexistuje žádná mocnost, která by 

člověku v tomto světě zajistila trvající štěstí. Ani sám Bůh.

Upozornění: Moje poznámky a úvahy, s nimiž se v tomto textu setkáš, odrážejí především  moji 

osobní zkušenost s tímto magicko-náboženským systémem (občas zmíním i to, co jsem se doslechl 

o zkušenosti jiných praktiků). Ber je jako inspiraci, nikoli jako dogma. Zkušenosti jiných húdúistů 

mohou být samozřejmě odlišné.

Důležité doporučení: Bertiaux možná své lekce předkládal postupně a své první žáky lekci po lekci 

stále  více  „vtahoval“  do  svého  systému.  Samozřejmě  to  tak  můžeš  učinit  i  ty.  Osobně  však 

pokládám za vhodnější seznámit se nejprve s celým předkládaným textem, udělat si obrázek, ujistit 

se, že se opravdu toužíš vydat touto cestou a teprve pak přistoupit k tak závažnému životnímu 

kroku,  jakým je  sebeiniciace  do  šťastného  húdú.  Předtím,  než  se  pustíš  do  jakéhokoli  rituálu, 

sebeiniciací počínaje, ujisti se, že jsi dobře porozuměl obsahu dané kapitoly. Rozhodně bys měl 

každou kapitolu přečíst nejméně dvakrát. Pokud budeš mít nějaké otázky, můžeš se na mě obrátit 

prostřednictvím mailu  kojot333@gmail.com. Než tak ale učiníš, ujisti se, že se odpověď na tvoji 

otázku v Bertiauxově textu nebo v mých komentářích opravdu nenachází. Opravdu nestojím o to 

trávit svůj volný čas zodpovídáním něčeho, co jsem již vysvětlil. Pokud narazíš na slovo, kterému 
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nebudeš rozumět, zkus si je nejprve vygooglit, než mi začneš psát. Díky. 

Předjímám dotaz (ostatně – již se mi v mailu několikrát objevil):  „A pociťuješ nějaké negativní 

důsledky této magické praxe?“ Moje odpověď zní:  „Pakliže nevnímám celkovou,  a  často dosti 

psychicky náročnou, proměnu svého života a osobnostní změny (k lepšímu) jako negativum, což 

nepokládám, pak ne – nepociťuji.“  (dodatek po dalším roce praxe: „Pořád dobré!“ ☺)

Šťastné húdú str. 7/87



Předmluva (Bertiaux)

[Poznámka k překladu: Bertiauxův styl psaní je velmi osobitý. Je poznat, že angličtina není jeho 

rodným jazykem a jeho texty ve Voudon Gnostic Workbook neoplývají košatou slovní zásobou. Jsou 

tak na jednu stranu pro cizince srozumitelné i bez častých konzultací slovníku, na druhou stranu 

není  snadné  je  přeložit  a  zachovat  jejich  jistým způsobem  primitivního  ducha.  Nějak  jsem to 

uchopil, přičemž důraz jsem kladl na srozumitelnost sdělovaných informací. Abych odlišil v šestém 

pádě množného čísla „duše“ a „duchy“, což je z informačního hlediska v případě textu jako je tento 

podstatné, používám nepříliš častý, leč vyskytující se tvar „o duchách“ místo „o duších“. Dá se na 

to zvyknout. „Hoodoo“ přepisuji jako „húdú“, stejně tak „Voodoo“ či „Voudoo“ jako „vúdú“. Pozn. 

Kojot.]

Dovol, abych ti z vlastní zkušenosti něco řekl o světě esoterické modlitby. Pracoval jsem s těmito 

energiemi nespočet let. Dokonce jsem cestoval do míst, odkud tato učení pocházejí a kde se se sílou 

esoterické modlitby denně pracuje. 

Když jsem byl na Haiti, ponořil jsem se do hlubin mystérií duchů, které tam znají. Nazývají se „loa“ 

[v literatuře se také setkáš s přepisem lwa, což je kreolský zápis stejného slova; pozn. Kojot.] nebo 

„Les  Vudu“.  Jsou  to  duchové  a  naslouchají  našim  modlitbám a  pracují  s  energiemi  modlitby 

rychlým a účinným způsobem. 

Poté, co jsem dospěl k iniciačnímu vědomí, byl jsem schopen napsat množství lekcí a dalších textů 

o  těchto  svatých  duchách  a  způsobu,  jakým pracují.  Učil  jsem,  že  když  používáš  esoterickou 

modlitbu, to, co je třeba udělat, je mluvit s duchy jako by seděli vedle tebe. Samozřejmě, že k nim 

mluvíš ve svém nitru, ale oni nikdy nejednají a netváří se, jako by byli vševědoucí a nebyl zde tedy 

důvod k  nim hovořit.  Jsou vždy připraveni  nám naslouchat,  zvláště  pokud s  nimi  hovoříme o 

něčem, co je pro nás velmi důležité.

Těmito způsoby se učíme tajemství moci esoterické modlitby, protože život ducha spočívá na učení 

se tímto způsobem. Je to cesta gnóze [Bertiaux nemíní „gnózí“ to, co Peter J. Carroll a moderní 

chaosmagikové, tedy instrumentálně pojímaný speciální stav vědomí potřebný pro magickou práci, 

ale  ani  to,  co  se  „gnózí“  rozumí  běžně,  tedy  souhrnný  název  pro  jisté  (většinou)  dualistické 

mystické a náboženské proudy pozdní antiky, byť Bertiaux na tyto proudy vědomě navazuje. V 

tomto případě se jedná o novodobou, moderní gnózi inspirovanou jak starověkými naukami, tak i 

hermetismem, okultismem a například též učením C. G. Junga, přičemž – stejně jako v případě 
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gnóze starověké – není „spásy“ dosahováno milostí na základě víry, ale vlastním úsilím adepta. 

Pozn.  Kojot.].  „Gnosis“  je  starodávné  řecké  slovo,  jež  znamená  znalost  dosažená  duchovním 

naladěním. V gnostické církvi, která je založena na esoterické modlitbě a spiritualismu, učíme, jak 

se naladit na cesty, slova či působivé lekce, pocházející od svatých duchů. 

Nedávno jsem byl v Japonsku, kde jsem se denně nalaďoval na svaté duchy, kteří byli kolem a 

kterým se tam říká „kami“. Tito duchové jsou ovšem univerzálními bytostmi, já jsem však odjel do 

Japonska proto,  abych se s  nimi denně kontaktoval  metodou esoterické modlitby,  a také proto, 

abych navštívil mnoho svatyň a svatostánků zasvěcených v té krásné zemi svatým duchům. Každý 

den jsem si čím dál víc uvědomoval moc esoterické modlitby a všudypřítomných energií sesílaných 

svatými duchy a tak jsem zakoušel v kontaktu s duchy stále větší pokrok. Po dlouhou dobu jsem 

pracoval pod vedením japonského mistra, dr. Kammamoriho a on mne vedl do stále vyšších úrovní 

bytí. Byl to on, kdo mi umožnil vidět, kterak zákony kami, svatých duchů šintoismu, fungují  v 

každodenním  životě.  Každý  den  jsem  pracoval  s  energiemi  duchů  podle  instrukcí  dr. 

Kammamoriho. 

Když pracujeme s esoterickou modlitbou a zakoušíme ji, dospějeme k poznání duchovního světla a 

energie. Myslím, že abys tuto skutečnost plně pochopil, je třeba abys byl ve středu tohoto dění. 

Možná se budeš podivovat, co že to děláme v této knize zaměřené na duchovní práci. Řeknu ti na 

to, že náš zájem je zaměřen na na esoterickou modlitbu a na učení o tom, jak pracuje a co dokáže. 

Myslím, že modlitba v tomto smyslu je aplikací lekcí spiritualismu a gnóze na naše hledání věčného 

společenství a blízkosti s Bohem-Energií skrze svaté duchy. Myslím, že místo, kde toto společenství 

hledáme, je místem, kde řešíme problémy každodenního života, které nás zatěžují. Tento způsob 

řešení  problémů  je  důležitý,  neboť  jak  rosteme  v  duchu,  musíme  směřovat  k  vyššímu  a 

dokonalejšímu vztahu s Věčným.

Na jedné úrovni existuje problém, který nás zatěžuje. Posuneme se tedy v duchu na vyšší úroveň, 

která nám poskytne větší nadhled. Zde je náš gnostický vztah k Bohu bližší. Náš vztah k Bohu-

Energii  se díky svatým duchům zlepšil.  Vedli  nás k zdokonalení.  Nyní,  na vyšší  úrovni našeho 

vztahu k Bohu, dokážeme ten problém řešit s pomocí duchovních sil, které k nám přicházejí z této 

úrovně bytí, nebo proto, že jsme blíže k Bohu a jsme tudíž lepšími bytostmi a máme v sobě více 

Boha-Energii. To je cílem gnostických učení. Když pracujeme z této vyšší úrovně, díváme se na 

problém, který před námi stál, a nyní jsme schopni vidět jej tam, kde celou dobu měl být. Jinými 

slovy:  Když jsme v duchu,  jsme schopni  vidět věci  ze zorného úhlu Boha-Energie,  a  z  tohoto 

zorného úhlu vidíme všechny věci způsobem, jakým jej vidí svatí duchové. 

Cokoli, co existuje, není ve skutečnosti určeno k tomu, aby nám to ubližovalo či přinášelo neštěstí. 

Je to zamýšleno jako část energie životního proudu ducha. Takže si vezmeme Boha-Energii svatých 
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duchů a jednoduše ho aplikujeme na svět problémů. Problémy jsou odeslány tam, kde byly předtím, 

než se jich dotkla naše zkušenost a než nás, možná, rozrušily. Tím přestanou být nepříjemnostmi, 

spíše se stanou částí  zkušenosti  a my víme (gnóze),  jaké mají být cesty jejich vlastních životů. 

Nebudou obtěžovány a ani nás už nebudou obtěžovat. Použijeme-li tuto zkušenost, nahlížíme vše 

jako lekci napomáhající růstu duše z jednoho světa do druhého.

Učitel spiritualismu, Kardec, nám vždy říkal, abychom se obraceli k duchům pro vhledy týkající se 

způsobu,  jak  žijeme  své  každodenní  životy.  Tito  raní  francouzští  gnostikové  minulého  [tj. 

devatenáctého,  pozn. Kojot.] století pod silným Kardecovým vlivem prohlašovali, že gnóze (nebo 

duchovní  poznání)  je  cestou,  na  které  musíme  konat  modlitební  práci  vnitřním  a  absolutním 

způsobem. Tomu nás učili svatí duchové, tedy tomu, jak používat síly modlitby a rituální magie. 

Ti stejní gnostikové, kteří měli názorově blízko k voudoo a šintoismu, coby formám univerzálního 

náboženství gnostického spiritualismu, nás učili, jak vstoupit ve společenství s Bohem a získat tak 

schopnost vidět věci, možná všechny věci, tak, jak je vidí Bůh. Rozhodně máme jeho energii, s níž  

můžeme pracovat, a můžeme překonat všechna omezení a vstoupit do životního proudu božského 

světla.

Duchovní  světlo  svatých duchů  je  stále  k  dispozici,  použijeme-li  principy  esoterické  modlitby. 

Žijeme v neustálé konverzaci či dialogu s božstvím. Náboženské dimenze života a myšlení k nám 

přicházejí a usazují se vedle nás a umožňují  nám vidět každý den jako práci s bohy a svatými 

duchy. Dovolte mi pomoci vám vidět každý den jako začátek nového rozhovoru s Bohem skrze 

gnózi svatých duchů. Jistě to byli oni, kdo nás vedl cestou popsanou v této knize.

Oni nás učí: Rezervoár síly – mysticismus – je životním proudem ducha. Je to životní styl těch, kdo 

denně pobývají s Bohem-Energií. Mysticismus je, v esoterickém Haiti, základem modliteb k loa či 

k Les Vudu, a ke kami či ke Kammamoriho duchům v esoterickém Japonsku. Védská či gnostická 

modlitba je základem společenství s Mystickým ohněm (Agni) starověkých Indů. Každým dnem se 

učíme, jak tyto svaté síly pracují v našich životech a jak se můžeme naladit na tyto svaté duchy ještě  

více, než jak jsme naladěni nyní. Chceme získat pro naše životy a existenci ještě více z těchto 

operací na mystické stezce. Pokud věříš v sílu Boha-Energie, vytušíš, že To (Agni) je nyní přítomno 

v celé vaší zkušenosti. Pak jsi mystik.

Soustřeď energii  Boha ve svém životě  tak,  že  budeš  čerpat  z  cest  svatých orákulí.  Uč se,  jak 

vstoupit do takového náboženství, které je aspektem jak esoterického voudoo, mysticismu, oddání 

se Kammamoriho duchům a andělského společenství s Kristovými Energiemi víry a s Mystickým 

ohněm Agniho. To je gnostické naladění se. V tom všem budeš hledat stále nové a nové cesty, které 

ti  umožní přiblížit  se svatým duchům a jejich posvátným mystériím.  Dovol,  aby řekl,  že  svatá 

Matka boží, prvotní a věčná Bohyně, hledá jak učinit život naplněný esoterickou modlitbou a učení 
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o duchovním světě zkušeností všech Jejích dětí.

Esoterická  učení  a  mysticismus  duchů  ze  všech  mystických  náboženství  Boha-Energie  jsou 

skutečnými silami a zkušenostmi určenými i výživě tvojí duše. Tyto energie jsou zaměřeny na tvou 

duši velmi přesnými způsoby, protože dokonce i na západě, mezi gnostiky, kteří použijí tuto knihu, 

si můžeš uvědomit, jak blízko jsi k nauce o modlitbě v liturgiích, při věštění, ceremoniích, rituálech 

a meditacích.

Ano, máš k dispozici způsoby a cesty, jejichž prostřednictvím může být duchovní síla zaměřena na 

problémovou oblast a s mocí světla může být bytost v této oblasti očištěna a učiněna čistou jako 

světlo Boží, tvůj zářící zdroj.
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Poznámky k předmluvě (Kojot)

Jistě se najdou tací, kteří předmluvu (i tuto moji poznámku k ní) přeskočili a šli takříkajíc „rovnou 

na věc“. Musím říci, že ani mě, když jsem VGW četl poprvé, nedávala tato podivně kostrbatou 

angličtinou napsaná předmluva příliš velký smysl, ale zaujalo mne, v jak zvláštním je kontrastu s  

ryze pragmatickou magií následujících kapitol. Ocenil jsem ji až časem – i ty se k ní později vrať,  

rozhodneš-li  se  vstoupit  do  této  řeky.  Co  nám  vlastně  autor  sděluje?  Především  důležitou 

skutečnost, že materiální a emoční zisk, na nějž je prvních deset kapitol VGW zaměřeno, není cíl, 

ale prostředek. Smyslem materiálního a emočního zisku není připoutání k hmotnému prospěchu, ale 

naopak odpoutání mysli od něj, nikoli však cestou askeze, nýbrž nasycení. Například já jsem díky 

duchům získal zaměstnání, které mi nezabírá příliš mnoho času, a tento čas navíc mi byl dán proto, 

abych se věnoval duchovní práci. Na druhou stranu možná není třeba příliš apelovat na to, aby se 

adept této cesty nespokojil s hmotným ziskem. Jak jsem již napsal – duchové vás přetvoří a potřeba 

jít dál a blížit se Bohu se možná postupně stane tvojí přirozeností ať chceš nebo nechceš. Počítej s  

tím – může se to stát. Kladu si otázku, zda jsou vyšší úrovně přístupny v zásadě každému, nebo zda  

je třeba nějakých zvláštních dispozic. Nevím – sám jsem teprve na začátku dlouhé cesty a nedokáži 

to posoudit.

Dalším tématem z předmluvy, které by nemělo zapadnout, jsou náboženství coby zdroj mystické 

zkušenosti  a  možnosti  kontaktu  se  svatými  duchy.  Cesta,  o  níž  zde  pojednáváme,  je  schopna 

pojmout snad všechny druhy náboženské zkušenosti, katolicismem počínaje a šamanismem konče. 

Věnuj se průběžně studiu nejrůznějších náboženství a to jak teoreticky, tedy četbou (v češtině je k 

dispozici  nepřeberné  množství  kvalitní  literatury),  tak  prakticky  –  účastí  na  nejrůznějších 

bohoslužbách,  rituálech  apod.  Ničemu  se  nebraň.  Mně  osobně  se  osvědčil  přístup  akceptovat 

symbolickou rovinu náboženského sdělní  (například při  účasti  na mši)  a  nepřijímat dogmatické 

interpretace  těchto  symbolů.  Tímto  způsobem  pak  můžeš  přijímat  cenné  mystické  zkušenosti 

participací na téměř jakémkoli druhu rituálu či bohoslužby aniž by ses dostal do rozporu s vlastním 

svědomím. 
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Lekce první: Kdo může být velkým šťastným húdúistou? (Bertiaux)

Velkým šťastným húdúistou se může stát každý, kdo se zkontaktuje s duchy, stojícími v pozadí 

voudoo. Naučím tě velice jednoduché metodě jak s duchy navázat kontakt. Potkat se s duchy je 

snadné, ve skutečnosti po setkání s tebou dychtí – a proto tě přivedli k tomu, aby sis přečetl tento  

kurz. Chtějí tě naučit tajemstvím své moci, neboť tak mohou uplatňovat svůj vliv na další lidi. To 

dává duchům více a více síly k tomu, aby ti pomáhali.

Duchové se s tebou chtějí setkat a chtějí vstoupit do tvého života. Mají na srdci mnoho věcí, o nichž 

by ti chtěli říci, a tyto věci ti pomohou být víc a víc šťastný. S jejich pomocí budeš schopen dělat to, 

co chceš, protože jim budeš schopen platit věcmi, které mají rádi, ale které nyní nemohou sami 

získat.  Nemohou bez  lidí  získat  dary  v  podobě jídla  a  svíček,  po nichž  touží,  dokud pro tebe 

neudělají  práci  a  ty  jim nezaplatíš,  a  obě  strany – tedy ty,  šťastný  húdúista,  i  oni,  duchové – 

dostanou přesně to, co chtějí. A přesně v tom spočívá tajemství síly vúdú. 

Víme kým a čím v tomto světě jsme. Víme o sobě vše pokud jde o to, co chceme a čeho bychom v 

budoucnu chtěli dosáhnout. To znamená, že víme, co od života chceme. Víme, co je pro náš život  

nezbytné a  co je  navíc.  Obojí  chceme a obojí  také můžeme dostat  skrze šťastné húdú, protože 

šťastné húdú funguje i tam, kde nic jiného nefunguje. V dlouhodobé perspektivě jen šťastné húdú 

pro tebe dokáže udělat to, co doopravdy chceš.

Takže tu máme duchy. Duchové jsou neviditelné síly, které můžete spatřit pouze druhým zrakem. 

Slyšet je lze pouze druhým sluchem. Nelze se jich dotknout, jedině druhým hmatem. Tyto druhé 

smysly jsou síly, které všichni máme a používáme je, aniž bychom si toho byli vědomi. Někteří lidé 

se skrze využití  těchto druhých smyslů stali velmi úspěšnými.  Říkají si jasnovidci či  spirituální 

poradci. S pomocí šťastného húdú se můžeš stát jedním z nich, budeš-li chtít. Ale to všechno se děje 

prostřednictvím  duchů,  kteří  pracují  s  tebou  a  pro  tebe.  Proto  tajemství  síly  vúdú  spočívá  na 

duchách. Dovol mi říci o těchto duchách více. Před dávnými časy existoval mezi Afrikou a Haiti 

veliký ostrov zvaný „Atlantis“ a ten se v důsledku mnoha zemětřesení ponořil do oceánu zvaného 

„Atlantský“.  Kdysi  na této Atlantidě existovala velká škola magie a někteří  z mágů byli  velmi 

mocní.  To, co nevěděli,  dokud byli  naživu, se naučili  krátce poté, co zemřeli.  Ostrov,  jak bylo 

řečeno, se potopil do hlubin oceánu a mágové s ním. Mágové však nezemřeli, stali se duchy s těly 

připomínajícími ryby, žáby a hady. Učinili tak, aby mohli ve své práci pokračovat pod hladinou 

oceánu  ve  svém obrovském chrámu  hluboko  na  dně  moře.  Stále  tam dole  přebývají,  ale  jsou 

současně i duchy a jako duchové jsou schopni učinit mnoho věcí. Ve skutečnosti nyní umějí udělat 
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více věcí, než kolik uměli před dávnými časy. Čím jsou starší, tím jsou mocnější.

Nyní  se  pod mořem rozkládá veliký les se  všemi  druhy mořských stromů a keřů,  a  mořských 

rostlin, které v něm rostou. Je to veliký hvozd starého ostrova jménem Atlantis. Přebývá tam starý 

král,  který je  velmi  mocným duchem-mágem a  on je  „Mistrem Slov na Ostrově pod mořem“. 

Říkáme mu „Maître“ nebo zkráceně „Ma-Tr“.  On je králem duchů na svém ostrově a je velmi 

mocným bohem vúdú. Daroval mi skupinu svých duchů, aby pomáhali těm, kdo používají tento 

kurz,  aby se stali  mocnými.  Říkám těmto duchům „Duchové hú“ („Hoo-Spirits“),  protože tvoří 

jednu polovinu týmu duchů ve šťastném húdú. 

Dále je zde pak, ve světě mrtvých, další velký král, který je zván „Papa Nibbho“. On je králem 

duchů mrtvých, a ti nesou jméno Ghuedhe [způsob psaní tohoto slova (a mnoha dalších výrazů 

pocházejících  z  vúdú)  není  sjednocen,  v  literatuře  nalezneme varianty  Guédé,  Ghedé,  Ghuedé, 

Guedhé...  Výslovnost na Haiti je  {gede}. Pozn. Kojot]  nebo „Gay-Days“ [Nepřeložitelná slovní 

hříčka. Vzhledem k tomu, že „gay old times“ se slangově používá ve smyslu „staré dobré časy“ (na 

které  vzpomínáme,  obvykle  vzpomínáme-li  na  mládí),  protože  „gay“ je  „veselý“,  „zářivý“  atd. 

Kromě  toho  je  „gay“  samozřejmě  také  v  dnešní  době  běžně  užívané  označení  mužského 

homosexuála, přičemž ani tuto souvislosti s Ghuedhe a Bertiauxem nelze úplně pominout. Viz také 

devátou kapitolu. Pozn. Kojot.]. Oni jsou poddaní Papa Nibbhy, který je králem času a věčnosti, a 

který vždy byl a vždy bude. Jeho duchové vypadají jako přízraky nebo chodící kostry a často mají  

tváře těch, kteří zemřeli. Ale všichni jsou poddanými krále duchů mrtvých, jímž je Papa Nibbho. 

Říkám  těmto  duchům  „Duchové  dú“  („Doo-Spirits“),  neboť  tvoří  druhou  skupinu  duchů  ve 

šťastném húdú, čili druhou polovinu týmu. Nevypadají jako želvy, ryby, žáby a hadi – tak vpadají 

Duchové hú. Duchové dú vypadají jako mrtví lidé. 

Nyní  se tyto dvě skupiny duchů daly dohromady a vytvořili  náš  systém šťastného húdú velmi 

mocným, neboť reprezentují  nejmocnější  elementální  síly  v univerzu použitelné pro praktickou 

magii. Duchové mrtvých přicházejí ze severního úhlu duchovního světa a z živlu Země, na jehož 

základě musí být vše vytvořeno. Duchové mořských mágů přicházejí ze západního úhlu duchovního 

světa a ze živlu Vody. Všechno musí záviset na vodě, má-li to žít a růst, a tak je to i s duchy a jejich 

činnostmi. Chceme, aby věci byly praktické a chceme, aby se úspěšně realizovaly. To je důvod, 

proč pracujeme s těmito dvěma pozoruhodnými rodinami duchů. 

Jsou zde samozřejmě další duchové, kteří s tebou budou schopni spolupracovat a o nich budeme 

mluvit až tvoje studium pokročí. Důležitým faktem je, že pracujeme s duchy a že duchové jsou 

podivuhodní  a  jsou  nám  nápomocní.  Vskutku,  pokud  s  nimi  zacházíš  dobře,  shledáš,  že  jsou 

mnohem ochotnější ti pomáhat, než bys od nich očekával. To je proto, že lidé nejsou připraveni na 

pomoc duchů, a proto nejsou připraveni dát duchům najevo, co by od nich potřebovali. Duchové si 
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přejí jen to, abys pro ně měl nějakou práci, a také předpokládají, že budeš schopni zaplatit jim za 

jejich služby. Což je rozhodně fér, neboť oni dělají všechno a mohou učinit cokoli, a žádají pouze 

něco velmi malého na oplátku. 

Nyní, aby ses se stal šťastným húdúistou, je pro tebe v prvé řadě nezbytné vykonat malý vúdú rituál 

a říci duchům následující modlitbu. Tím jim ukážeš, že jsi připraven s nimi pracovat na tom, co  

potřebuješ. Ukáže jim to, že ten obchod myslíš vážně a že je opravdu žádáš o jejich přízeň a o  

předměty svých přání skrze jejich síly. Tato modlitba jim ukáže, že jsi doopravdy připraven se jim 

oddat a oni tak budou moci získat vliv nad stále větším množstvím lidských bytostí a tak navrátit  

zlatý věk míru a hojnosti. Tento rituál slouží jako tvoje sebeiniciace do systému šťastného húdú, což 

je náboženská víra stará jako ostrovy na dně oceánů.

SEBEZASVĚCENÍ DUCHŮM HÚDÚ

První  část. Na klidném místě se posaď ke stolu,  na který jsi  umístil  dvě svíce.  Černá svíce je 

umístěna na severu a modrá svíce na západě. Ty budeš sedět tváří k východu. Na jihu je umístěna 

sklenice s vodou, přesně naproti černé svíci. 

Druhá  část.  Nyní  řekni  následující  modlitbu  k  Duchům húdú,  aby  ses  zasvětil  jejich  silám a 

existenci. 

Nejprve zapal černou svíčku a řekni:

„Ó světlo, není temnoty v moci mrtvých.“

Zapal modrou svíčku a řekni:

„Ó světlo, jsem dítětem světla Velikého mistra pod mořem.“

Dotkni se pravou rukou sklenice a řekni:

„Médium svatých duchů, vody dole a pod všemi světy, svatí duchové mrtvých a moří, jsem 

zde, abych Vám sloužil.“

[Ale asi má být správně: „Médium Svatých duchů vod dole a pod všemi světy, Svatí duchové 

mrtvých a moří, jsem zde abych vám sloužil.“ tak, jak je to v další lekci a také v knize Davida 

Betha Voudon Gnosis. Já si toho nicméně při svém sebezasvěcení nevšiml a fungovalo to i tak, jak 

je to ve VGW. Pozn. Kojot.]

Třetí část. Poté začni říkat následující modlitbu odevzdání se duchům. Hovoř mírným hlasem nebo 

potichu, abys jim ukázal, že ten obchod myslíš vážně. 

„Zasvěcuji se službě Duchům, podivuhodným duchům oněch mrtvých, kteří usilují, aby mi 
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mohli pomáhat, a oněm podivuhodným duchům moudrých mágů pod mořem, kteří přicházejí 

ve zvláštních formách. Žádám o pomoc a přítomnost Duchů húdú a vyzývám všechny bytosti 

húdú, aby mi pomáhaly a podporovaly mě. Nabízím se ke službě Velikému králi mrtvých, jenž 

vládne  nad  duchy  zemřelých.  Nabízím  se  ke  službě  velikému  Mistru  duchů  mágů,  kteří 

pracují pod neviditelnými moři. 

Vzdávám úctu všem duchům a obzvláště duchům nauky húdú. Zejména ty hledám, abych s 

nimi pracoval od této chvíle navždy.“

Čtvrtá část: Zavři oči a začni přemýšlet o duchách a o tom, jak k tobě přijdou, a co si přeješ, aby 

pro tebe udělali. Poté setrvej několik minut v mlčení, pak uchop sklenici s vodou a vypij ji, neboť je 

v  ní  obsažena  síla  duchů.  Poté  tiše  zhasni  [zhášedlem,  lžičkou  nebo  mezi  prsty,  pozn.  Kojot.] 

modrou  a  pak  černou  svíčku.  Budeš  se  cítit  uvolněný  a  plný  míru,  milovaný  všemi  duchy  a 

připravený je poslouchat. Buď si jist svým štěstím, neboť ses stal húdúistou.
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Poznámky k první lekci (Kojot)

Nyní ses se dozvěděl,  jak provést iniciační  rituál.  Dovolím si  k tomu doplnit  několik postřehů. 

Předně, pakliže do toho, milý čtenáři, půjdeš, přistup k tomuto rituálu jako ke svatební noci či – v 

našich  končinách  obvyklejší  varianta  –  k  prvnímu  sexu  s  vytouženým  partnerem.  To  je 

mimochodem mnohem víc než jen metafora – kontakt s duchy je sexo-magického rázu. Je vhodné 

rituál provádět po západu slunce (stejně tak i ostatní rituály) a mít k dispozici jen jedno pomocné 

světlo (doporučuji svíčku), abys na text rituálu viděl, ale aby byla zachována intimní atmosféra. 

Vykoupej se, navoň se. Můžeš se ozdobit. Buď nervózní a rozechvělý – to je dobré rozpoložení! 

Rituál prováděj nahý – vlastní kůže je ideální rituální róba pro jakoukoli práci s Duchy húdú - tedy i 

pro všechny ostatní rituály, o nichž zde bude řeč. 

Neplatí to však pro práci s tradičními loa haitského vúdú – ti by to povětšinou pociťovali jako  

projev neúcty, práce s tradičními loa povětšinou není sexomagického rázu. I když, pokud se dobře  

spřátelíte...  V  každém  případě  se  při  práci  v  rámci  tradičního  vúdú  drž,  alespoň  zpočátku,  

tradičních postupů stejně, jako je dobré držet se při práci s Duchy húdú postupů popsaných ve  

VGW. Nezapomínej také, že případné směšování šťastného húdú s tradičním vúdú je třeba činit s  

velkou obezřetností. Někteří loa se navzájem nesnášejí nebo mají specifické požadavky a mohli by  

se urazit, kdyby se například ocitli s Duchy húdú na stejném oltáři!

Zpět k sebeiniciačnímu rituálu: Ucítíš-li sexuální vzrušení, tím lépe! Pokud celou iniciaci provedeš 

jen mechanicky, je docela dobře možné, že tě duchové nebudou brát vážně.

Možná otázka: Jak moc vážně mám brát celou tu mytologii o Atlantských mázích? 

Jako každý jiný mýtus. V magické realitě, do níž se hodláš ponořit, je to součást příběhu, pravdivý 

fakt.  O tom, jestli  v materiálním světě  „skutečně“  existovala  Atlantida,  si  můžeš  myslet  cokoli 

uznáš za vhodné. Důležité je, že uzavřením smlouvy s duchy do jisté míry „skutečný“, tj. hmotný 

svět opouštíš a míříš králičí norou do „Říše divů“. To neznamená, že pak budeš nějak nebezpečně 

odtržený od reality – naopak, bude se ti ve „skutečném“ světě mnohem víc dařit a budeš ve svém 

běžném životě výrazně efektivnější  –  jen už  pro tebe zjevná,  materiální  skutečnost  nebude mít 

stejný význam, jako předtím, bude jen podmnožinou něčeho mnohem většího, podmnožinou světa, 

kde, mimo jiné, neplatí (alespoň ne vždy) tertium non datur (zákon o vyloučení třetího). 

Z téhož důvodu není příliš podstatná debata, kde se tu duchové šťastného húdú „doopravdy“ vzali. 

Setkal jsem se s názorem, že je Bertiaux vytvořil (jako familiáry). Nemyslím si to. Nemyslím, že by 
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někdo mohl být  tak schopný,  aby sám vytvořil  tak mocné a  globálně působící  entity.  Můžeme 

uvažovat o tom, že je objevil – nebo že oni objevili jeho. Darken, brněnský novopohan a ctitel 

Lokiho, si myslí,  že jsou to původně lokální entity,  které se daly na byznys a začaly podnikat,  

přičemž své služby nabízejí (na rozdíl od kmenových a národních božstev) bez ohledu na etnický a 

místní původ svých „klientů“. Nu, proč ne? Je také možné, že jsou to prostě volní duchové, třída 

Djabů, kteří – jak píše Bertiaux – stojí v pozadí veškerého vúdú, a Bertiaux objevil, že je možné se s 

nimi  spojit  přímo,  tedy bez  nutnosti  použít  tradiční  vúdúistické  rituální  postupy.  Pražský mág, 

satanista a húdúista Pavel Brndiar se v diskusi na Festivalu Mystica 2011 podělil o svou zajímavou 

interpretaci:  Duchové  hú („Atlanťané“,  Voda)  pro  něj  symbolizují  síly  nevědomí,  duchové  dú 

(mrtví, Země) pak genetickou paměť. 

Ohledně dalších úvah na toto téma si můžeš v knize Josefa Veselého Magie pro pokročilé  přečíst 

zajímavý  text  Jozefa  Kariky  O  duchách  húdú.  Vlastní  příspěvek  Josefa  Veselého  k  této 

problematice ovšem pokládám za typickou ukázku naprostého nepochopení problematiky – práce s 

těmito duchy je založena na zcela odlišné filosofii, než jakou používá Veselý coby typ tradičního 

mága. Jak už jsem zde napsal: Pokud máš mentalitu tradičního mága a nechceš si pustit duchy k 

tělu, zkus něco jiného – v opačném případě by se tě týkala všechna ta varování ve Veselého knize.

Ať už je  to s  Duchy šťastného húdú jakkoli,  z praktického hlediska bohatě stačí  výše uvedená 

mýtická interpretace: Jsou to duchové mrtvých a moří. Tertium datur!

Doporučení: Přijmi to tak, jak to je. Neměň rituály, dokud nenavážeš s duchy opravdu hluboký 

intimní vztah. Kreativita je důležitá, ale měla by rozvíjet to, co funguje. A především: Nesnaž se s  

duchy vyjebat. Buď do toho jdi s důvěrou a naplno, nebo raději zkus něco jiného. 
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Lekce druhá: Jak ti duchové húdú pomohou získat přesně to, co chceš 

(Bertiaux)

Každý, kdo přistupuje k húdú, chce, aby pro něj bylo něco vykonáno. Důvodem, proč lidé začínají s 

húdú, je  skutečnost, že  už zkusili  všechno a nebyli  úspěšní.  Proto chtějí  vyzkoušet  sílu  duchů, 

kterým říkáme Duchové šťastného húdú. Ale ty, milý studente, jsi na tom jinak, protože jsi na dobré 

cestě stát se praktikujícím húdúistou, někým, kdo bude schopen pomáhat ostatním, protože se stal 

díky své húdúistické práci s duchy velmi úspěšným a mocným. 

Obecně řečeno jsou Duchové húdú žádáni, aby těm, kteří se na ně obrátili, pomohli v některé ze 

čtyř základních oblastí. Občas se najde osoba, která má mnoho přání, ale ty jsou obvykle variacemi 

základních čtyř. Tyto potřeby jsou obvykle:

1) Přání mít pevné zdraví a být zbaven nemoci.

2) Přání mít víc peněz nebo lepší práci či šéfa.

3) Přání vědět víc o duchách za účelem zdokonalení.

4) Přání získat nového či lepšího partnera pro vztah nebo k sexu.

Všechny tyto potřeby jsou právoplatné a pro člověka je dobré, pokud se je snaží naplnit. Neexistuje 

žádný důvod, proč by se měl někdo stydět, že sleduje tyto cíle. Jsou to cíle každého, kdo má zdravý 

rozum. Nyní se podíváme, co si o těchto cílech myslí duchové húdú.

Všechny tyto cíle jsou založeny na potřebě získat něco víc. Takže v duchovním světě musí být něco 

nebo někdo, kdo je ochoten pomoci nám získat to, po čem toužíme. Odpovědí je, že existuje mnoho 

duchů,  jejichž účelem je  pomáhat  lidem získávat  to,  co potřebují.  Tito  duchové přicházejí,  aby 

napravili  nedostatek  něčeho,  který  je  základem potřeby.  Vyhledáváme pomoc  duchů,  abychom 

získali to, co dosud nemáme. Naštěstí existuje mnoho duchů, kteří jsou vcelku ochotní vypomoci. 

Po pravdě řečeno je jejich ochota pomoci nám často větší než míra naší připravenosti či schopnosti 

umožnit jim, aby tak učinili. Jinými slovy – mnoho lidí není dosud připraveno navázat kontakt s 

duchy a požádat  je,  aby jim pomohli  v  uskutečňování  jejich plánů.  Ale  jakmile  člověk jednou 

kontakt  s  duchy  naváže,  je  pak  poměrně  jednoduché  je  požádat,  aby  mu  pomohli  s  nějakým 

konkrétním projektem, který mu přinese přesně to, co hledá.

Tvůj vlastní případ je příkladem člověka, který je už na cestě k úspěšnému společenství s duchy, 

neboť jsi uskutečnil rituál odevzdání se Duchům húdú, jenž byl popsán v první lekci. Nyní začneme 

tam,  kde  jsme  v  první  lekci  skončili,  abychom viděli,  jakým způsobem jsou  duchové  schopni 

přinést člověku, který něco hledá, to, co tento člověk chce.
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Ve světě duchů existuje zvláštní skupina Duchů, kteří jsou zaměřeni na uskutečňování speciálních 

projektů. Nazývají se „Pracovní loa“ a najdeme je jak mezi Duchy hú, tak mezi Duchy dú. Tito 

pracující  bohové jsou lidem velmi nápomocní, neboť jsou silami,  které umožňují  lidem kdykoli 

získat přesně to, co chtějí. Jsou mocnými pomocníky lidí, protože jim lidé za to, co pro ně vykonali, 

na oplátku platí. „Pracovní loa“ jsou podivuhodní bohové v tom smyslu, že vládnou neomezenými 

silami, neboť jsou čistým duchem a nejsou připoutání k pozemskému světu. Proto jsou schopni být 

kdykoli kdekoli a učinit cokoli, co je třeba udělat. Na druhou stranu je nezbytné přistupovat k těmto 

bohům prostřednictvím speciálních rituálů, neboť – tak jako všichni duchové húdú – tyto bytosti 

chovají k rituálům a ceremoniím velké sympatie. 

Mnoho lidí je toho názoru, že bohové vúdú mohou být kontaktováni prostým zaměřením mysli na 

způsob jejich bytí a naladění se na duchy tak může být dosaženo prostřednictvím čistých a tichých 

myšlenek. Tak to může fungovat v případě opravdu výjimečných jedinců, kteří jsou schopni ve 

svých myslích a imaginacích budovat mentální chrámy, ale nefunguje to v případě těch, kteří teprve 

začínají. Nováčci v húdú proto musí použít ceremoniální práci a rituál, aby duchy přivolali, neboť 

pokud chce člověk přivolat duchy, může tak učinit buď s použitím mentálního chrámu, který je 

vybudován v mysli,  nebo uskutečnit  fyzickou ceremonii  na místě,  kde se nachází.  Ale  v obou 

případech je vykonán nějaký druh magie. To je důležitý faktor. K jakémukoli přivolání Duchů húdú 

je třeba použít mocnou magii, neboť odpovídají pouze na magii, ať už je provedená mentálně nebo 

fyzicky – to pro ně není důležité. Přijdou rychleji skrze dobrého mága užívajícího fyzické metody 

než skrze nedbalého studenta, používajícího pouze metody mentální. A je důležité porozumět tomu, 

že duchové se příliš nestarají o to, jakým způsobem jste je přivolali, aby vám pomohli, zajímají se 

pouze o to, že jste je požádali, aby vám pomohli. 

Na druhou stranu „Pracovní loa“ mohou ve světě duchů snadno rozpoznat volání o pomoc díky 

astrálním barvám, které toto volání vysílá. Jedná-li se o upřímné volání o pomoc, nese toto volání s 

sebou  tajné barvy pravé naléhavé prosby. Pokud však upřímné není, pak budou barvy chybět, a jiné 

barvy,  které  signalizují  podvod,  to  prozradí.  Politujme  ubohého  blázna,  který  se  snaží  duchy 

přechytračit, neboť oni vědí všechno, a proto tě znají a vědí, co po nich chceš. Buď k nim proto 

naprosto upřímný, protože oni umí  intuitivně  poznat,  kdy upřímný jsi  a  kdy nikoli.  Dokonce i 

člověk,  který  je  schopen  je  přivolat  pomocí  mentálního  chrámu,  nedosáhne  úspěchu,  není-li 

upřímný. Poznají to, i když člověk pracuje pouze v mysli, neboť barvy mentálního chrámu prozradí 

přítomnost neupřímnosti, a oni nepřijdou; a pokud přijdou, tak proto, aby potrestali provinilce. Buď 

proto vůči duchům dokonale čestný a pomoc přijde.

Další  věc,  kterou je  nutno  pochopit,  je  ta,  že  pro  ně  morálka  lidského světa  postrádá  smyslu. 

Morální  zásady  byly  vytvořeny  určitými  politickými  a  náboženskými  skupinami,  aby  udrželi 
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většinu lidských bytostí v okovech. Ve světě duchů existuje pouze jeden morální zákon, jenž říká, 

že duchům je třeba říkat pravdu. Proto když se chce člověk pomilovat s jinou osobou a svět lidské 

morálky říká, že je to špatné, dokonce i kdyby Bible říkala, že je to špatné, musíme pochopit, že pro 

duchy to není špatné, pokud ten, kdo je v této záležitosti oslovil, opravdu touží, aby se dotyčná 

osoba stala  jeho milenkou či  milencem. Z toho důvodu nesmíš cítit  sebemenší  ostych, budeš-li 

promlouvat k těmto podivuhodným duchům, neboť jsi-li čestný k sobě, budeš čestný i k nim. A 

budeš-li k nim čestný, přijdou a pomohou ti.

Existuje velice jednoduchý rituál, který je třeba provést, aby ti Duchové húdú přišli na pomoc. Je to 

jednoduché rituální vznesení žádosti a může být uskutečněno nejdříve den poté, co ses duchům 

zasvětil  (aby  si  tvé  astrální  tělo  odpočinulo).  Poté  už  může  být  uskutečněn  kdykoli  [nicméně 

myslím, že není vhodné, v případě, že se nejedná o zcela neodkladné záležitosti, dělat  více než 

jeden takový rituál denně; pozn. Kojot.]. Je to základní rituál, jehož prostřednictvím se dostaneš do 

kontaktu s duchy a dáš jim najevo, co si přeješ, aby pro tebe udělali.

ZÁKLADNÍ RITUÁL URČENÝ K DOSAŽENÍ ZISKU SKRZE DUCHY HÚDÚ

První část: Na klidném místě usedni ke svému stolu, na který jsi nyní do rohů rozmístil čtyři svíce, 

černá svíce je uprostřed. [Což znamená sedět proti rohu a nikoli hraně stolu. Když jsem s húdú 

začínal, přehlédl jsem informaci o rozích a seděl před hranou čtvercového stolu, přičemž svíce byly 

uprostřed jeho stran. Fungovalo to také. Ty ale můžeš začít praktikovat správně, tedy čelem k rohu 

stolu. Důležité je, aby byl stůl správně natočený podle světových stran, tedy abych seděl tváří k 

východu. Viz také obrázek na titulní straně této učebnice, kde je oltář zajímavě symbolicky ztvárněn  

(prostřední obrázek nahoře).  Pozn. Kojot.] Žlutá svíce bude na severní straně, modrá na západní, 

zelená na jižní a červená na východě. [Černou a modrou svíci  z iniciačního rituálu můžete bez 

problémů použít. Pozn. Kojot.]

[Všimni si, že – oproti standardnímu hermetickému pojetí – jsou zde živly v opozici, tedy proti 

sobě: Sever=Země, Západ=Voda, Jih=Vzduch, Východ=Oheň. Toto uspořádání je dle mého názoru 

přirozenější, než klasické hermetické, kde Jih=Oheň a Východ=Vzduch. Pozn. Kojot]

Mezi černou a modrou svíci postavte sklenici s vodou.  

Na kousek papíru či kartotéční lístek napište, co si přejete získat, a napsaný požadavek umístěte 

mezi červenou a černou svíci. Nyní je tvůj oltář připraven k práci.

Druhá část:  Nyní řekni Duchům húdú následující modlitbu, abys jim dal prostřednictvím rituálu 

najevo svou uctivou žádost o jejich pomoc a přítomnost. Svou modlitbu k Duchům húdú zahájíš 
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zapálením svící v následujícím pořadí.

Nejprve zapal žlutou svíci a řekni:

„Vyjdi, Svatý duchu Severního kříže světla.“

Jako druhou zapal modrou svíci a řekni:

„Vyjdi, Svatý duchu Západního kříže světla.“

Jako třetí zapal zelenou svíci a řekni:

„Vyjdi, Svatý duchu Jižního kříže světla.“

Jako čtvrtou zapal červenou svíci a řekni:

„Vyjdi, Svatý duchu Východního kříže světla.“

Nakonec zapal černou svíci a řekni:

„Svatí duchové šťastného húdú, přijďte mi na pomoc a vyslyšte mne.“

Poté se [pravou rukou, pozn. Kojot] dotkni sklenice s vodou a řekni:

„Médium Svatých duchů vod dole a pod všemi světy, Svatí duchové mrtvých a moří, jsem zde 

abych vám sloužil.“

Pak se intenzivně zadívej na kartičku s přáním a řekni:

„Ó světlo, není temnoty. Ó světlo, jsme v přítomnosti nekonečného světla.“

Třetí část: Poté začni k duchům promlouvat skrze následující krátkou modlitbu zisku. Mluv 

mírným hlasem nebo potichu, abys jim ukázal, že ten obchod myslíš vážně. 

„Drazí Duchové šťastného húdú, jste moji přátelé. To, co si přeji od vás získat, je napsáno na 

lístku papíru, na který jsem napsal svoji zvláštní prosbu. Pomozte mi prosím získat to, co si  

tolik přeji. Vím, že mi pomůžete. Zde je můj dar pro vás, drazí Duchové šťastného húdú.“

Čtvrtá část:  Poté nabídneš duchům energii tak, že budeš několik minut třít dlaně o sebe a pak je 

obrátíš směrem k oltáři s roztaženými prsty směřujícími nahoru. Oltář tak obdrží energii, jež plyne z 

tvých dlaní do duchovního světa. To je tvůj dar duchům, životní síla, vitalita, jež jimi bude užita k 

léčení nebo k nějaké jiné práci.

Pátá část: Nyní zavři oči a začni přemýšlet o Duchách húdú a o tom, jak přijdou k tobě a co po nich 

chceš,  aby učinili.  Jsou všudypřítomní a možná naznačí svou přítomnost  zablikáním svící  nebo 

jiným znamením. Poté se na několik minut ponoř do ticha [tj. do stavu nemyšlení nebo alespoň 

neulpívání  na myšlenkách;  pozn.  Kojot].  Poté  uchop sklenici  s  vodou a vypij  ji,  neboť v sobě 

obsahuje sílu duchů. Pak tiše zhasni svíce v následujícím pořadí: Nejprve černou, pak červenou, 
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zelenou, modrou a nakonec žlutou.  Budeš se cítit  uvolněný a klidný, budeš cítit  lásku ke všem 

duchům, a budeš připraven poslouchat všechny svaté Duchy šťastného húdú a sloužit jim.

Poté tleskni a mírným či tichým hlasem řekni:

„Dokonáno jest, svatí Duchové šťastného húdú.“

Nyní můžeš uklidit svíce [přesunout oltář někam, kde nebude překážet atd. Pozn. Kojot.]. kartičku s 

přáním nos u sebe, abys na ni každodenně myslel. Tento rituál můžeš opakovat tak často, jak budeš 

chtít. Buď si jist svým štěstím, neboť jsi húdúista.
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Poznámky k druhé lekci (Kojot)

Povězme si něco o přáních. Říká se, že přát si něco je nebezpečné – co kdyby se vám to splnilo? 

Připrav se na to, že se tvoje přání plnit skutečně budou, to je konec konců důvod, proč jsi tento pakt 

uzavřel (zde i nadále budu své komentáře psát především pro ty, kteří do tohoto proudu vstoupili, 

což neznamená, že nebudou zajímavé i pro ostatní čtenáře). Jak to funguje? Upřímně řečeno zatím 

nevím, jak to duchové dělají, ale mám takové podezření, že mají především moc nad náhodou. 

Z  mé  praxe  vyplývá,  že  v  některých  oblastech  jsou  lepší  než  v  jiných.  Jejich  doménou  jsou 

především  peníze  a  vše,  co  s  nimi  souvisí  (nečekané  obchodní  příležitosti,  neobvyklé  dary), 

ovlivňování  situací  ve  tvůj  prospěch  spojené  s  ovlivňováním  lidí  (výhodná  pracovní  nabídka, 

kontakt na zajímavé lidi, kteří tě mohou obohatit – nejen finančně – nebo pro tebe něco udělat) a 

pak samozřejmě oblast  sexu a vztahů, zjevný je také kladný dopad této praxe v oblasti  zdraví;  

stručně shrnuto: oblastí, v níž jsou duchové dobří, je rovina materiální, tělesná a vztahová. Nemám 

zpráv o tom, že by samotná práce s duchy šťastného húdú přinášela nějaké hluboké mystické či 

magické  poznání,  pomineme-li  skutečnost,  že  magik  lépe  porozumí  sám sobě  a  svým touhám 

(Duchové  ti  nepomohou,  pokud  nemáš  jasno  v  tom,  co  doopravdy chceš!  Věnuj  hodně  času 

zkoumání svých tužeb! Přijít na to, co si doopravdy přeješ, je mnohdy těžší, než se může na první  

pohled znát!). Hlubšímu poznání magických souvztažností světa je ovšem zasvěcen zbytek VGW – 

budeš-li na této cestě pokračovat dál, rozhodně nebudeš ochuzen, naopak!

I  přesto,  že  jsou  duchové  velmi  efektivní,  může  se  stát,  že  některé  přání  nesplní.  Týká  se  to 

především takových přání, jejichž splnění by húdúistovi uškodilo, a pak (osobní zkušenost) věcí, po 

nichž doopravdy netoužíš, přání, která maskují jiné, skrytější a neuvědomované či nepřiznané tužby.  

Může se ti snadno stát, že s údivem zjistíš, že duchové už delší dobu pracují na něčem, po čemž ses 

se ani neodvážil (vědomě) toužit! 

Druhou podstatnou věcí, kterou nelze dostatečně zdůraznit, je nutnost chytit příležitost, jakmile se 

vyskytne, za pačesy. Je nezbytné, abys s duchy spolupracoval! Pokud budeš celé dny sedět zavřený 

doma a dělat  jeden svíčkový rituál  za druhým, těžko dosáhneš nějakých výsledků.  Musíš vyjít 

příležitostem  vstříc  (což  znamená  především vycházet  vstříc  komunikaci  s  okolím)  a  když  se 

příležitost objeví, neváhej a využij ji. 

Po nějaké  době se nejspíš naučíš vyciťovat  chvíle,  kdy duchové konají  ve tvůj prospěch. Není 

snadné ten pocit popsat, musíš to zažít sám.

A co když bude příležitost, která se mi naskytne, nemorální? (předjímám otázku)
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Ano, Duchové šťastného húdú se opravdu nezabývají oblastí superega a mají tendenci nalézt co 

nejefektivnější  řešení  zadaného  problému,  řešení,  které  může  být  v  rozporu  s  magikovým 

svědomím. Samozřejmě máš plné právo takové řešení odmítnout. Nezapomeň ale, že duchové svou 

část dohody i tak splnili a nezbývá, než takové řešení odmítnout s díky.

Když už jsme u toho poděkování: VGW se tím sice nezabývá, ale nic ti nebrání vykonat pro duchy, 

poté, co splní tvoje přání, děkovný rituál. V mém provedení vypadá následovně:

Místo vody naliji do sklenice nějaký dobrý alkohol, který jsem duchům za tímto účelem zakoupil (a 

který už pak nikdy nepiji při profánních příležitostech!). Dobrý je rum (karibský, ne tuzemák!), 

absint (patřičně připravený) atd. Fantazii se meze nekladou. Podstatné je, aby šlo o kvalitní nápoj – 

buď velkorysý! Ale pokud jsi teprve na začátku a nemáš dost peněz, lze duchům poděkovat i bez 

toho.

Rituál probíhá stejně jako ten, který byl popsán v této kapitole, ale místo formule přání řekni: 

„Drazí  Duchové šťastného húdú,  jste  moji  přátelé.  Velice  vám děkuji,  že  jste  mi pomohli 

získat to, co jsem si tolik přál (můžeš být konkrétní). Zde jsou mé dary pro vás, svatí Duchové 

šťastného húdú.“ 

(Můžeš také použít  modlitbu uvedenou na konci  sedmé lekce – ta  se hodí v případě,  že chceš 

obecně poděkovat za vše, co pro tebe duchové udělali. Čas od času je to opravdu hodné!)

Pak třením rukou obětuj energii, rozjímej o tom, čím tě duchové obdařili a pociťuj vděčnost a lásku 

k nim. Poté pozvedni sklenici pravou rukou a řekni: 

„Piji do své bytosti síly mocných, neviditelných a všudypřítomných duchů šťastného húdú.“ 

A nápoj vypij, přičemž bys měl cítit přítomnost duchů ve svém těle a být si vědom faktu, že skrze  

tebe si na nápoji pochutnávají i  oni. Trochu nápoje ve sklenici nechej. Můžeš jej Duchům vylít  

venku na zem jako úlitbu nebo jej nechat ve sklenici, aby sám vyprchal. Rituál ukončíš standardně. 

Fakt  to mají  rádi! A je  to příjemné i  pro magika.  Stejně  tak se mi osvědčily i  samotné úlitby. 

Duchům je také možné dávat dárky, to ale vyžaduje stabilní oltář. Opět je zde rozdíl od tradičního 

vúdú, kde obvykle nejsou obětiny a dárky dávány loa skrze uctívače. Ten je v rámci rituálu pozře 

pouze v případě, že se stane “koněm“, kterého loa “osedlá“, tj. posedne. V případě práce s Duchy 

šťastného húdú je uctívač posedlý permanentně, jen ta posedlost umožňuje normální fungování (jde 

o symbiózu). Proto může obětiny Duchům konzumovat.

Možná otázka: Nefungovalo by lépe, kdybych místo textu s napsaným přáním použil sigilum? 

Nevím, nemám to odzkoušené. Vím o tom, že někteří húdúisté to tak dělají, ale nevím, s jakým 

výsledkem. Podstatné je, že práce s duchy je svým způsobem protikladná filosofii chaosmagické 

práce se sigily. Pracuješ-li s Duchy šťastného húdú, nemusíš své přání vytěsňovat z hlavy, ničit 

sigilum a pak na ně zapomenout, zažehnávat smíchem atd. Nesnažíš se uskutečnit své přání tím, že 

Šťastné húdú str. 25/87



obelstíš „cenzora“ a protlačíš své přání do nevědomí. Nebo možná ano, to záleží na interpretaci 

toho  všeho,  ale  zde  to  děláš  jinak:  Své  přání  svěřuješ  duchům a  necháš  je  konat.  Nespornou 

výhodou této metody je skutečnost, že nemusíš řešit opravdu těžký úkol nemyslet na to, čeho chceš 

magií dosáhnout – klidně na to mysli,  to není problém. Podstatné je, abys byl připraven využít 

příležitosti. K tomu je třeba zachovávat si trochu odstup, vnímat vše v širších souvislostech. Takže 

přílišná fixace na dané přání vhodná není, protože zužuje obzory. Důvěřuj duchům a uvolni se.

Nicméně je třeba porozumět tomu, kde se stala chyba v následujícím příběhu: Čtenář první verze 

této učebnice v zoufalé existenční situaci uzavřel smlouvu s duchy, udělal rituál na přání a posléze, 

asi po dvou měsících, mi zoufale napsal, že to nefunguje a že krachuje dál. Otázal jsem se jej, jestli  

už dělá „Contraite“ z páté lekce. Prý ne. Nakonec z něj vypadlo, že udělal vlastně jen jeden rituál na 

přání z druhé lekce. Proč duchové nepomáhají? Inu proto, že je třeba si to štěstí trochu odmakat! 

Není možné uzavřít smlouvu, pak poprosit o komplexní vyřešení dlouhodobě nepříznivé finanční 

situace a myslet si, že tím je hotovo. Rituály z druhé lekce je třeba chápat jako nástroj k plnění 

menších přání. V mém případě vedly k tomu, že se moje životní situace začala lepšit (ale znamenalo  

to,  že  jsem každou chvíli  prosil  duchy o výpomoc!)  -  a  mimo jiné jsem požádal  o  peníze  na  

Chartreusku. Pak jsem začal dělat rituál z páté lekce a opakuji jej měsíc co měsíc kolem novu. Pak 

se teprve začala situace výrazněji zlepšovat. Tím chci říci: Duchové stojí o vztah, o vztah, který 

budeš  prohlubovat.  Nelze  vyloučit,  že  hned  od  začátku  nějak  zázračně  nespraví  dlouhodobě 

nepříznivou situaci, ale opravdu na to nelze spoléhat. Tohle není magie na jedno použití. Pokud ji 

tak chápeš, budeš zklamán, protože nebudeš stát duchům za pozornost!

Ještě jedna metafora mě napadla: Udělat zasvěcovací rituál a pak v dalším rituálu chtít vyřešení 

všech problémů,  to  je  jako chtít  sex  bez  svádění  a  předehry.  Nebo požádat  o  ruku po prvním 

nesmělém polibku.  Duchové šťastného húdú (a pochopitelně nejen oni) nejsou žádní zoufalci, kteří 

budou spolupracovat s každým, kdo se jim upíše,  bez ohledu na to, jak se k nim bude chovat. 

Zdůrazňuji to, protože jsem se poslední rok pravidelně dostával zoufalé maily o tom, jak tomu či té 

húdú nefunguje, a když jsem se doptal na podrobnosti, bylo to jako přes kopírák: „Zasvětil/a jsem 

se,  pak  jsem udělal/a  rituál  z  druhé  lekce,  kde jsem požádala o vyřešení  své příšerné  finanční 

situace, dluhů etc., jsou to už tři týdny - a nic!“ Takže znovu a naposledy: Buduj s duchy vztah,  

jinak to nejde. A vztah nevybuduješ ani přes noc, ani za tři týdny.

Další věc: Opravdu se může stát, že i člověk, který dělá tuto magii, utrpí velkou škodu či bolestnou 

ztrátu. Možná, že některé události v životě člověka jsou nějakým způsobem „dány“ a člověk o ně 

zakopne bez ohledu na to, jaké pakty má uzavřené a jaká ochranná kouzla používá. Dary, kterých se 

ti dostane, přijímej s vděkem a pokorou a nikdy jako samozřejmost. Jsi zranitelný, jsi smrtelný a  

jednoho dne zemřeš. Počítej s tím.
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Na závěr ještě technická poznámka ohledně standardních rituálních postupů: Nemusíš je hned ze 

začátku umět zpaměti, klidně si vytvoř tahák. Ale postupně se je zpaměti nauč. Jednak bude pak 

provádění rituálů příjemnější,  jednak se to duchům bude víc líbit,  protože budeš mít celý rituál 

pěkně „zadrátovaný“ v mozku a duchům se v tobě bude lépe přebývat.
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Lekce třetí: Húdúistické metody rozvoje síly mysli (Bertiaux)

Zkušenosti mnohokrát prokázaly, a zajisté i v následujících staletích prokáží, že pokud věrně sloužíš  

Duchům húdú, budou duchové rozvíjet tvou mysl. Nyní je třeba, abys pochopil, že jsou to duchové, 

kteří to pro tebe dělají, protože pokud bys je nepotřeboval, kdybys byl schopen rozvíjet síly své 

mysli sám, nebo kdyby tajemství a metody tohoto rozvoje byly již lidstvu známy, učilo by se o nich 

ve školách, nebo bys tou silou již disponoval, neboli, jinak řečeno, nepotřeboval bys šťastné húdú. 

Ale protože tomu tak není, a protože pouze duchové mohou dát to, co je duchovní – a rozvoj síly 

mysli je duchovní – musíme se dohodnout s podivuhodnými Duchy húdú, abychom se mohli stát 

mentálními mágy.

Duchové húdú mají v oblibě množství metod, jak rozvíjet sílu mysli. Jsou to metody, které jsou 

založeny na způsobech, jimiž duchové řídili rozvoj síly lidské mysli v minulosti. Všechny mocné 

mysli v minulosti byly schopny získat nástroje ke svému rozvoji od duchů, neboť uzavřeli s duchy 

smlouvu a žili podle ní. Ve šťastném húdú duchové očekávají, že budete žít v intencích smlouvy, 

kterou  jste  s  nimi  uzavřeli,  a  to  je  důvodem,  proč  vám  slouží  tím,  že  vám  přinášejí  štěstí  a 

laskavosti. 

To, co se děje při rozvoji mysli, spočívá v tom, že mysl obdrží od Duchů húdú sílu navíc. Jinými 

slovy vejdou dovnitř  a  dají  studenům dárek  v  podobě substance  síly  mysli.  Tato  síla  mysli  či 

mentální energie nebo substance přichází ze světa duchů, kde je všechno mysl. Celý ten svět je 

tvořen myslí. Je to mocný svět a je to místo, kam lidská mysl, duše a duch odcházejí po smrti. V  

tom světě není nic, co by bylo fyzické, neboť vše je kompletně mysl a energie mysli. Je to místo, 

odkud přichází síla mysli a pomáhá našim myslím být rozvinutějšími a mocnějšími. Mysl je pro ten 

svět tím, čím je sluneční světlo, čistý vzduch a voda ve světě našem. V našem světě je mnoho věcí,  

které pomáhají rozvíjet se a sílit fyzickému tělu, ale ve světě mysli vše, co je potřeba je myšlenková 

energie, neboť mysl je v tom světě jediným jsoucnem. Duchové nám tedy přinášejí sílu či energii 

mysli  a  to  nám pomáhá  se  rozvíjet  a  stávat  se  způsobilejšími  k  práci  a  komunikaci  s  nimi  a 

umožňuje nám to lépe jim rozumět. A přesně to je rozvojem mysli myšleno.

Zde se budeme zabývat v rámci šťastného húdú čtyřmi metodami rozvoje síly mysli. Jsou to velmi 

úspěšné  metody  a  může  je  využít  každý  student  šťastného  húdú.  Tyto  metody  jsou  velmi 

jednoduché a byly pro tvoje využití jasně a srozumitelně podány. Nazýváme je takto:

1) Metoda snové síly

2) Metoda húdúistické duchovní modlitby 

Šťastné húdú str. 28/87



3) Metoda Svatého domu

4) Metoda stínové látky

Kvůli efektivitě je důležité tyto metody kombinovat a všechny čtyři pravidelně používat. Například 

ve vúdúistických a húdúistických chrámových školách jako je ta moje učíme mladé studenty užívat 

všechny čtyři metody každodenně. Říkáme, že je určen čas k vykonání každé z těchto metod, a 

studenti by měli tato období v rámci dne využívat. Metoda snové síly je používána v noci když 

student spí, ale předtím, než jde student do postele, použije metodu stínové látky – v temném pokoji 

osvětleném pouze černou nebo modrou žárovkou poskytující určitý typ stínu a temnou směs. V této 

chvíli užívá hlubokou meditaci, jež je skutečně tím typem meditace, který vede ke spánku a který se 

provádí když je tělo oproštěné od všech starostí  a připravené pro spirituální rozvoj. Modlitební 

metoda  může  být  užita  během  dne,  neboť  je  možné  kdykoli  a  kdekoli  obdržet  energii  mysli 

prostřednictvím modlitby. Metoda svatého domu spočívá v projekci mysli, kdy odešleš svou mysl 

do světa duchů. Můžeš přitom být kdekoli a můžeš tak učinit kdykoli. Je to metoda rozvíjení citu 

pro přítomnost  duchů v rámci  telepatie  a  schopnosti  být  mentálním médiem. Proto je  to  velmi 

praktická metoda. 

Všechny tyto metody užívám každodenně. Jsou tak jednoduché a jasné, že je každý může použít k 

dosažení těch nejlepších výsledků. Ve šťastném húdú je pro nás důležité, abychom pochopili, že to 

duchové pro tebe učinili tak snadné, jak je to jen možné, aby ti umožnili rozvíjet sílu tvé mysli.  

Upustili od některých svých metod, aby učinili rozvoj síly mysli tak podivuhodný a tak pohodlný, 

jak je to jen možné, protože ve šťastném húdú je důraz kladen na výsledky a úspěch. Z toho důvodu 

se snažíme učinit vše tak úplně a jednoduše, jak jen můžeme, takže Duchové k tobě mohou přijít a 

pomoci ti a ty můžeš snadno a rychle dosáhnout zisku.

Nyní se budeme zabývat způsoby jak použít tyto čtyři Duchy navržené metody, aby ti pomohly 

rozvinout sílu mysli a tak ti umožnit, abys o duchách věděl víc a víc a kvalitněji s nimi pracoval.  

Nejprve bych chtěl říci něco o metodě modlitby a metodě Svatého domu. To je metoda, která je  

vhodná pro aktivního člověka, který si v běhu pracovního dne vyhradí pět minut na přestávku, aby 

budoval  své  kontakty  s  duchovním světem a  rozvíjel  sílu  mysli.  Tyto  dvě  metody  jsou  velmi 

jednoduché a týkají se způsobů, jejichž prostřednictvím zůstáváme celý den ve spojení s duchy. Ve 

skutečnosti jsou duchové tak blízko, jako konečky prstů a kontakt proto můžeme navázat rychle a 

snadno.

Modlitba a svatý dům Duchů húdú 

Až dosud (na konci první a druhé lekce) jsme se zabývali tím, co budu nazývat formou rituální  
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modlitby. Nyní chci říci, že Modlitební metoda rozvoje síly mysli je velice jednoduchá a vypadá 

takto: Najdeš si chvilku času a přerušíš svou aktuální činnost (nebo v ní budeš pokračovat, jedná-li  

se  o  činnost,  kterou  vykonáváš  automaticky  a  která  nevyžaduje  myšlenkovou  pozornost).  Pak 

zaměříš svou mysl skrze pozornost na duchy a budeš k nim tiše v myšlenkách promlouvat a naladíš 

svou mysl na jejich odpovědi. Toto je základem všech modliteb ve všech náboženstvích světa. Jenže  

právě proto, že je to tak jednoduché, mnoho lidí to nechce dělat. Na druhou stranu mnoho jiných 

lidí neustále navazuje kontakt s duchy skrze tiché myšlenky a neustále či po většinu času žije v 

pozitivním stavu naladění se. Je to tak jednoduché, neboť to vyžaduje pouze udržet svou pozornost 

zaměřenou přímo na Duchy a bohy (kteří jsou hlavními duchy) šťastného húdú. V tomto smyslu je 

tedy student neustále schopen získávat od duchů energii mysli, protože je na ně neustále naladěn. 

Tato podivuhodná metoda je velmi praktická pro každodenně pracujícího člověka, dokonce i když 

se věnuje  náročné duševní  práci.  Na druhou stranu velcí  silní  černoši,  kteří  vykonávali  těžkou 

fyzickou práci na francouzských plantážích ve Staré Louisianě, zaměstnávali svou mysl plně touto 

metodou  a  tak  vyvinuli  telepatii  a  schopnost  stát  se  mentálním  médiem,  neboť  byli  nuceni 

vykonávat čistě fyzickou práci a jejich mysli byly svobodné a přístupné snadnému rozvoji těchto sil  

skrze tiché myšlení.

V Modlitební metodě se musíš pouze v myšlenkách zaměřit na duchy, Metoda Svatého domu je ale 

odlišná proto, že je komplikovanější. Tato metoda využívá sílu mysli a imaginaci k cestování do 

příbytku duchů ve světě mysli. Zde je mysl duchy krmena, odívána, ubytovávána a vyučována. Aby 

se tam mysl dostala, je využívána imaginace, jež pomáhá mysli vizualizací či vnitřním zrakem vidět 

vnitřní světy. Ve šťastném húdú je důležité použít mysl a imaginaci společně. Ve všech typech vúdú 

musíš vizualizovat scénu na vnitřních úrovních, kde se odehrávají různé události. To znamená, že se 

musíš hodně věnovat dennímu snění a cvičit mysl v tvořivé imaginaci. Když přicházíš do Svatého 

domu Duchů, vlijí duchové do tvé duše a do tvého ducha myšlenkovou energii jejich světa. To 

znamená, že ti budou schopni dávat víc a víc energie tak často, jak často k nim budeš přicházet.  

Někdy je tato metoda užívána jako výlučná a je známa jako metoda uskutečňování duchovních 

návštěv. Pokud je člověk dostatečně rozvinutý, může být užívána stejně jako modlitební metoda. Já 

ji osobně užívám v průběhu dne střídavě s metodou modlitební. Pokud mám hodně volného času, 

použiji metodu návštěvy Svatého domu, pokud je můj čas limitován, použiji metodu modlitební.

Následující  metoda je  kombinací  dvou metod.  První  metoda je  přípravou pro druhou,  tak jako 

modlitební metoda může být použita jako příprava k metodě návštěvy Svatého domu Duchů. Dvě 

metody, o nichž budeme nyní pojednávat, jsou velmi mocné, velmi esoterické a mohou být použity 

pouze osobou, která cítí, že je ve šťastném húdú dostatečně silná, aby dokázala zvládnout síly, jež k 

ní budou takto přicházet zpoza tohoto světa. 
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Snová síla a stínová látka  

Metoda rozvoje mysli známá jako snová síla je také velmi jednoduchá. Znamená to, že když spíš,  

Duchové húdú k tobě přicházejí a odvádějí tě ve tvých snech do svých škol a chrámů a učí tě být  

schopen si  vybavit,  co  se ti  tam přihodilo a  co ses  naučil.  Může ti  nějakou dobu trvat  než  to  

zvládneš,  takže student  húdú obvykle provádí  hlubokou meditaci  či  tichou kontemplaci,  aby se 

procvičil ve vybavování si toho, co se stalo a co se naučil.  Pak si student poznamená to, co se 

naučil, a použije to jako základ pro další studium. Student húdú se snaží vstoupit do své „učebny 

síly“  pokud  možno  každou  noc.  Z  toho  důvodu  je  spánek  pro  studenta  šťastného  húdú  velmi 

důležitý.  Toto  je  jednoduchá metoda snové síly.  Metoda  následující  by  měla  být  chápána jako 

příprava na ni.

Stínová látka je stará húdúistická idea, která pochází z doby, kdy člověk přebýval v jeskyních. V té 

době začal být člověk fascinován stínem a jeho magickou mocí. Stínová látka je substance stínů, je 

velmi magická a  může být  použita  rozvoji  síly  mysli.  Funguje to  tímto způsobem: Jsi,  nahý a 

vykoupaný  či  vysprchovaný,  v  tmavé  místnosti  osvětlené  jen jedinou svíčkou  nebo  modrou či 

černou žárovkou. Tak je vytvářeno množství stínové látky. V této místnosti uskutečníš  stínovou 

koupel. To znamená, že budeš svými prsty v co nejmenší vzdálenosti od kůže (aniž by ses dotkl) 

přejíždět po svých rukou a po celém těle. Takto „umyješ“ tělo silou stínové látky a když to budeš 

dělat, budeš dostávat od duchů více a více síly. Budou totiž stát hned vedle tebe a vkládat energii 

mysli do stínové látky, kterou použiješ.

Je to jako kdyby ses koupal a někdo stál poblíž aby ti držel mýdlo. Duchové pro tebe drží energii 

mysli  a  proto  se  stáváš  stále  mocnějším.  S  každým přejetím  ruky  nad  kůží  duchové  napájejí 

stínovou  látku  mezi  tvými  prsty  další  a  další  silou  energie  mysli.  Je  pro  nás  důležité  a  dobré 

pochopit,  že tento proces je užitečný také při léčení, protože pracujeme s vitálními energiemi z 

duchovního světa mysli a tato vitální energie se stále více stává součástí našeho stále pevnějšího 

zdraví.

V kreolských zemích a částech světa se před tím, než jde spát, každý vykoupe, a vykoupe se také 

ráno když vstává. Činí tak, aby ochránili zdraví svého těla před nežádoucími vlivy a nečistotami. 

Kreolští húdúisté, kteří to se svým magickým a mentálním rozvojem myslí vážně, tak činí. Každý 

večer se po koupeli umyjí stínovou látkou a pak jdou do postele, kde použijí metodu snové síly 

rozvoje mysli. Proto je koupel stínovou látkou přípravou pro metodu snové síly, která umožňuje učit 

se stále více o duchách a jejich podivuhodném světě moudrosti a esoterického poznání.

Je důležité používat tyto metody, aby mohl student postoupit ve svém mentálním vývoji a zvýšit 

svou energii mysli. Duchové nám darovali tyto podivuhodné metody sebezdokonalování a chtějí po 
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nás,  abychom  je  prostě  zkusili  a  sami  se  přesvědčili,  jak  ohromná  cesta  k  pokroku  ve  světě 

duchovního poznání, síly a moudrosti se v nich skrývá. Je v nich proto, že je to metoda rozvoje, 

která je duchům vlastní. S těmito metodami se naučíš dělat více a více věcí. Duchové chtějí, abys na  

těchto  metodách  stavěl  a  zvýšil  tak  své  schopnosti  ve  šťastném húdú.  Tyto  čtyři  metody  jsou 

nicméně základem pro mnoho dalších technik, které tě budeme učit. Ale toto jsou základy, které nás 

naučili bohové vúdú a duchové húdú. Toto je metoda, kterou nazýváme cestou duchů a je to jejich 

cesta od začátku až do konce. Proč bys ji tedy nezkusil, když se tak můžeš stát velkým šťastným 

húdúistou?
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Poznámky k třetí lekci (Kojot)

Když se ztišíš, opravdu se naučíš naslouchat hlasu duchů ve své mysli. Chce to jen praxi. Někdy 

není snadné jasně rozlišit  své vlastní myšlenky a promlouvání duchů, nicméně promluvy duchů 

mají „jinou příchuť“. Obvykle jsou jednoduché, prakticky zaměřené a jdou přímo k věci. Duchové 

neteoretizují (nebo jsem to u nich zatím nezaregistroval). Někdy jsou opravdu roztomilí. Uvedu 

obzvláště rozkošný příklad. Když pro duchy pořádám děkovný rituál, zeptám se jich nejprve, jaký 

alkohol mám použít. K tomu využívám hod kostkou (naladím se, požádám duchy, aby mi skrze 

kostku odpověděli, přiřadím nápoje jednotlivým číslům a hodím; ale stejně dobře lze použít i čistě 

mentální dotaz, já začal používat kostku v době, kdy jsem si nasloucháním duchům nebyl ještě moc 

jistý). Hodil  jsem kostkou a vyšlo,  že si  duchové přejí  rum. Měl jsem pro ně doma jen tmavý 

karibský rum. V hlavě se mi ozvalo něco ve smyslu: Ale dali bychom si i bílý rum. Odpověděl jsem, 

že jim při nejbližší příležitosti bílý rum koupím. Druhý den jsem byl na nákupu v Bille a když jsem 

se přiblížil regálu s alkoholem, v mysli se mi ozval hlásek: Mohl bys nám koupit tem rum... Řekl 

jsem, že jasně, a podíval se na bílé rumy, které byly k dispozici. Billa nabízela jen dvě značky 

třtinových rumů, obě domácí provenience a nepříliš drahé. Připadlo mi, že si duchové zaslouží něco 

lepšího.  Řekl  jsem  jim:  Duchové,  já  vám  v  nejbližších  dnech  koupím  nějaký  importovaný  z  

Karibiku, co říkáte? V hlavě se mi rozhostilo ticho. Jel jsem s vozíkem dál a po chvíli se mi v mysli 

ozvalo: My chceme ten s papouškem. Usmál jsem se, vrátil se k regálu s alkoholem a vložil tedy do 

vozíku rum, který měl na vinětě papouška. Pocítil jsem, jak jsou spokojení. Později v noci jsem 

udělal duchům děkovný rituál a jimi vybraný rum, ač poměrně levný, jim chutnal. 

Skeptik  by  jistě,  a  ze  svého  úhlu  pohledu  oprávněně,  řekl,  že  šlo  o  infantilní  rozhovor  s 

imaginárními kamarády. Inu,  proč ne? Kenaz Filan v knize  Haitské voodoo píše,  že imaginární 

kamarádi jsou dle jeho názoru duchové, kteří jsou schopni komunikovat s předsudky nezatíženou 

dětskou myslí. Chceš-li mluvit s duchy, musíš být, biblicky řečeno, jako dítě. Musíš být schopen do 

značné  míry  záměrně  eliminovat  kritické  myšlení,  racionální  analýzu  toho,  co  je  a  co  není  z 

objektivního hlediska možné atd. To neznamená, že by se měl kritického myšlení vzdát docela a 

propadnout  nebezpečné naivitě.  Jen se jím nesmíš  nechat  ovládat.  Užívej  kritického myšlení  a 

racionality jako nástroje, ale nebuď jimi posedlý. Dobrá zpráva je, že pokud jsi začal pracovat s 

Duchy šťastného húdú, jsi posedlý jimi a „démon racionality“ byl těmito mocnými duchy celkem 

spolehlivě vymítnut. Ona „dětská mysl“ tedy přijde sama, člověk se k ní ani nemusí nějak zvlášť 

nutit. Spíše nezapomínej kritickou mysl „zapínat“ například ve chvíli, kdy vyhodnocuješ nějakou 

informaci, která nepochází z duchovního, ale z běžného fyzického světa – tam je racionalita vždy 
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namístě!  Rozvinutá  paranoia,  víra  v  nějakou  konspirační  teorii  či  popírání  reality  jsou  u  lidí 

praktikujících magii relativně častým jevem a jsou dle mého názoru důsledkem toho, že způsob 

myšlení, který se hodí pro provozování a vyhodnocování magie či duchovní práce, aplikují na jevy 

fyzického světa. Dualismus hmoty a ducha, světského a posvátného atd. je sice v absolutním smyslu 

iluzorní, ale pokud jsme nedosáhli osvícení, je dobré rozlišovat, co je císařovo a co Boží!

Rozhovory s duchy se samozřejmě netýkají jen jejich potřeb. Často se připomenou, když budeš řešit 

nějaký problém, s nímž ti budou schopni pomoci. Prostě ti řeknou: Tak si o to řekni! A pak už je jen 

na tobě, uděláš-li příslušný rituál. A samozřejmě se ti bude formou těchto tichých modlitebních 

rozhovorů dostávat slíbené energie mysli. Zvláště pokud se budeš cítit slabý, bez energie a elánu, 

nestyď se říci si duchům o podporu. Dostaneš ji. 

Co  se  Metody  návštěvy  Svatého  domu  Duchů  týče,  nemohu  zatím  posloužit  významnějšími 

vlastními zkušenostmi. Mám problémy s vizualizací, ale jsem schopen se s duchy v jejich příbytcích 

setkat imaginativně. Vizualizační schopnosti cvičím podle knihy Jana Friese Visual Magick, kterou 

lidem trpícím problémem s vizualizací doporučuje Jozef Karika, a která se i mně velmi zamlouvá. 

Jsem přesvědčen, že duchové mají cesty, jak mne poučit o tom, co je v dané chvíli zapotřebí. Tak či 

onak, práce s duchy mi navíc funguje i s tímto handicapem.

Nyní krátce k dalším dvěma metodám. Stínová koupel je účinná metoda a osobně věřím, že mi 

pomohla zbavit se některých zdravotních problémů. Doporučuji  při  ní  vyprázdnit  mysl,  navodit 

meditativní stav mysli (například krátkou meditací před započetím stínové koupele) a soustředit se 

na to, aby tvé prsty byly co neblíže kůži. Určitě se ti mnohokrát stane, že to neodhadneš a kůže se 

dotkneš. To není žádná tragédie, prostě ten pohyb v tom případě zopakuj. Žádná konkrétní sekvence 

pohybů stanovena není, podstatné je, abys stínovou látkou „umyl“ co nejvíc z povrchu svého těla. 

Sprcha  ráno  a  večer  dozajista  neuškodí,  zvláště  když  se  od  tebe  nevyžaduje,  aby  byla 

„bardonovsky“ studená. Podstatné je mít na zřeteli, že magie má životu sloužit, nikoli jej omezovat 

– například tím, že tě bude neurotizovat. Bylo by absurdní vyhýbat se například pobytu v přírodě či  

jinde, kde jsou možnosti ranní a večerní očisty omezené, jen proto, že nebudeš moci očistný rituál 

vykonat. Stínovou koupel lze provést i bez předchozí důkladné sprchy, ostatně nevěřím, že zmínění 

jeskynní  lidé,  kteří  na  to  dle  Bertiauxe  přišli,  se  dvakrát  denně máchali  v  potoce,  zvláště  pak 

uprostřed zimy v době ledové. Je prostě třeba brát to s rozumem a přizpůsobit se situaci. 

Co se snové metody týče, nejsem si vědom nějakých explicitních lekcí, jež by proběhly ve světě 

duchů, ale byl jsem počastován několika symbolicky bohatými a užitečnými sny. Jeden kolega, 

který krátkou dobu šťastné húdú praktikoval, měl takto tematizované sny hned od začátku. To, co 

Bertiaux nezmiňuje, ale co je jednoznačně účinné, je zapisování snů, ideálně hned po probuzení, 

než sen zmizí. 
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Lekce čtvrtá: Jak kontrolovat mysli druhých lidí (Bertiaux)

Je  prokázaným faktem,  že  Duchové húdú ti  mohou pomoci  kontrolovat  mysli  druhý lidí.  Tato 

metoda je velice jednoduchá, ale využívá velké množství síly. Duchové húdú poskytují jak tuto sílu, 

tak metody k jejímu použití. Nyní je třeba říci, že v húdú nemluvíme o tom, že je něco dobré či  

špatné, pouze necháváme duchy, aby nám řekli, co pro nás udělají. Pokud jim sloužíme dostatečně 

věrně,  udělají  pro nás  všechno.  Udělají  pro nás  cokoli,  oč je  požádáme,  včetně kontroly mysli 

jiných lidí. 

V húdú jsme toho názoru, že můžeme přitáhnout a udržet pozornost druhého po tak dlouhou dobu, 

jak chceme, a poté tuto sílu přitažlivosti uvolnit a od dané osoby se osvobodit. Ve skutečnosti je  

nechceme kontrolovat úplně, protože abychom dosáhli něčeho takového, museli bychom být sami 

duchy, a to nejsme. Nicméně k sobě můžeme osobu připoutat, přimět ji, aby dělala to, co si přejeme,  

a mít ji neustále k dispozici, abychom kdykoli a kdekoli dostali to, co si přejeme. A to je to, co 

máme na mysli, hovoříme-li o kontrole mysli druhých prostřednictvím duchů.

Mnoho  lidí  si  přeje  ovládat  druhé  za  účelem  lásky  nebo  sexu.  Rád  bych  řekl,  že  toto  jsou 

nejsnadnější  cesty k získání  spolupráce Duchů húdú, neboť jsou rádi,  když se na povrchu naší 

planety  uvolňuje  co  nejvíce  sexuální  energie,  protože  když  se  tak  děje,  lidstvo  je  šťastnější  a 

klidnější.  V rámci  húdú  duchové  učí,  že  problémy  lidstva  jsou  způsobeny  nedostatkem lásky, 

zvláště pak lásky sexuální. Kdyby zde bylo více sexuální lásky, říkají, nedocházelo by už k válkám, 

zločinům a  dalším hostilním činům.  Je tomu tak proto,  že  člověk v sobě  ukládá  příliš  mnoho 

sexuální energie a kvůli tomu si přeje páchat zločiny a způsobovat války; ve skutečnosti se však 

potřebuje pouze pomilovat, čímž by dosáhl míru se vším a s každým.

Pokud chceš ovládat mysl druhé osoby za účelem získání lepší práce nebo peněz, potom musíš být 

připraven mít s tou osobou sex, neboť duchové rodiny, jež se zabývá prací na kontrole mysli, jsou 

současně duchové sexuální lásky. Pokud si někdo přeje kontrolovat jiného ať je kdekoli, musí pak 

být připraven mít s tou osobou nějakou formu sexu. To znamená, že musí vizualizovat sexuální akt,  

aby se jeho přání kontrolovat mysl stalo skutečností. Proto v húdú učíme, že síla tvé vizualizace a  

síla tvého denního snění musí být dostatečně velké, aby ti pomohla získat to, co si přeješ. Musíš být  

připraven  posílit  svou mysl  touhou.  Nyní,  když  vizualizuješ  a  imaginuješ  to,  co  chceš  udělat, 

nemusíš jít za tuto imaginaci a vizualizaci. Říkám, že musíš být připraven mít sex, neříkám však, že 

musíš mít sex. To je nedůležité. Mnoho mužů určitě nechce mít sex s jiným mužem, to víme. To 

platí i o mnoha ženách. Ale aby ti duchové přišli na pomoc, musí být ve tvé mysli vybudována síla 
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pomocí  představy sexu s osobou,  kterou chceš  kontrolovat.  Proto,  máš-li  být  opravdu úspěšný, 

musíš věnovat hodně času budováním silné sexuální imaginace.

Poté, co jsi dokončil tuto práci se svou imaginací a použil tuto mocnou sílu k tomu, abys viděl svou 

touhu k akci coby sexuální  aktivitu,  musíš už jen vykonat  jednoduchý,  ale velice účinný, druh 

magie. Spočívá ve vytvoření magického čtverce z křestního jména osoby, s níž ve své imaginaci  

zažíváš sexuální akt. Jelikož touha po moci a kontrole je ve skutečnosti touha mít kontrolu nad 

tělem druhého a tak i nad myslí, kterou vnímáme jako epifenomén těla, silná sexuální imaginace a 

touha jsou skutečně velmi důležité. Musíš vybudovat tuto hlubokou touhu či magický chtíč. Čím 

víc detailů do své vizualizace přidáš, tím lépe, protože výsledek uskutečněný touto metodou pak 

bude velmi silný. Když pak přistoupíš k vytvoření magického čtverce a vložíš do něj sílu svého 

magického  chtíče,  neboť  toto  není  přirozený  chtíč,  ale  nepřirozená  síla  generovaná  touhou  v 

magickém smyslu, pak tvrdím, že tvůj magický chtíč zapadne do dílků magického čtverce a odtud 

bude převeden do magického počítače či systému Duchů húdú.

Abys pochopil, jak magický čtverec funguje, musíš pochopit, že duchovní síla a energie, jakou je 

magický chtíč, musí nabýt nějakého konkrétního tvaru či  formy, a tak může být použita duchy.  

Pokud tuto formu postrádá, je jako tekutina či plyn, nejsou-li uzavřené v nějaké nádobě, a tudíž je 

obtížné  s  ní  nějak efektivně  nakládat.  Takže,  abychom Duchům húdú umožnili  s  touto energií 

pracovat, umísťujeme sílu magického chtíče do magického čtverce. Myslím, že jako příklad osoby, 

kterou  chceš  kontrolovat,  vybereme  někoho,  kdo  se  jmenuje  „John“.  Nyní  jsi  již  dokončil 

vizualizační část své práce s jeho obrazem, a máš k dispozici všechnu energii, jíž jsi byl schopen z 

té imaginace získat. Nyní podrž tuto energii ve své mysli tím, že řekneš: „Držím ve své mysli sílu 

magického chtíče.“

Nyní začni tvořit magický čtverec ze jména JOHN. Je to velmi snadné. Vše, co musíš udělat, je 

vepsat jméno do čtverce podle mého příkladu:

J O H N

O H

H O

N H O J
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Vidíš, že to, co musíš udělat, je napsat to jméno ve čtyřech různých směrech, abys vytvořil čtverec. 

Nyní vyplň střed čtverce tak, aby písmena jména probíhala čtvercem diagonálně směrem od levého 

dolního okraje doleva k pravému hornímu, neboli z N v NHOJ k N v JOHN. Stejně tak to uděláš s  

dalšími písmeny, jak ukazuje následující příklad:

J O H N

O H N H

H N H O

N H O J

Nyní do tohoto magického čtverce vliješ sílu magického chtíče a přitom vyslovíš tuto větu moci:  

„Naplňují tento magický čtverec silou magického chtíče ve své mysli.“

Nyní, když jsi naplnil magický čtverec silou, nastal čas nabídnout tento magický čtverec duchům, 

aby o něm přemýšleli a aby se jím nasytili. Je důležité pochopit, že magické síly slouží k výživě 

duchů, k tomu, aby je učinili silnými, dostatečně silnými k tomu, aby ti pomohli. Myslím, že to víš, 

neboť jsi je sytil silou již dříve a oni tím byli potěšeni, psal jsem o tom v druhé lekci. Ale nyní 

budeš sytit duchy energií tak, že dáš magický čtverec stranou a pak použiješ každé ze slov v něm 

jako část mocného kouzla. Nejprve použiješ horní slovo a nasytíš jím duchy. To je jméno osoby, 

jejíž mysl chceš opravdu kontrolovat, takže v našem ukázkovém případě vyslovíš slovo „JOHN“. 

Nyní řekneš následující slovo (posouváš se po magickém čtverci shora dolů), což je v tomto případě 

„OHNH“. Snaž se vyslovit  každé slovo tak dobře,  jak jen můžeš.  Duchové jsou potěšeni  tvou 

snahou, nevadí jim, pokud uděláš chybu, pokud se snažíš vykonat vše co nejlépe. Následující slov 

je „HNHO“. Nakonec řekneš poslední slovo, které tvoří spodek magického čtverce, a to je v tomto 

případě „NHOJ“. Poté vyslovíš následující modlitbu:

„Mocní Duchové šťastného húdú, jsem Váš pokorný služebník a kněz. Při svém hledání, jak 

Vám sloužit,  jsem shledal, že musím ovládnout mysl (jméno osoby), abych Vám sloužil lépe a 
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mocněji.  Přijměte  prosím magický čtverec,  který vám nabízím a který pro vás  vytvářím, 

neboť tak budu lépe schopen Vám sloužit a ve svém životě budu mnohem šťastnější. Neboť 

toto je to, oč Vás žádám. Prosím, nenechte mne odejít s prázdnou.“

Pak řekneš Duchům následující uzavírací modlitbu oddanosti:

„Vy, kdož jste nejmocnějšími duchy na světě, miluji Vás. Celá má bytost je Vaše a celé mé tělo, 

všechno mé bohatství a vše, co jsem kdy učinil, bylo-li to dobré, je také Vaše. Jsem Váš kněz a 

Váš služebník, pomozte mi prosím proto, volám-li Vás, když něco potřebuji. Jsem Váš kněz a 

Váš služebník. Opravdu Vás velice miluji.“

Tuto modlitbu můžeš říci kdykoli, ale nejlepší je použít celý tento magický rituál ve spojení se tvou 

žlutou, modrou, zelenou, červenou a černou svíčkou doma na tvém oltáři/stole. Mezi černou svíčku 

uprostřed a červenou svíčku na východě můžeš umístit papír s magickým čtvercem. Mezi černou a 

modrou svíčku umísti sklenici, v níž je však tentokrát místo vody příslušná ovocná brandy, kterou 

mají Duchové šťastného húdú rádi. Pokud jde o příchuť této brandy, pak jedná-li se ti o ovládnutí 

mysli jiné osoby za účelem obchodu, povýšení v práci nebo získání lepší práce, použiješ brandy s 

pomerančovou příchutí, nebo likér Cointreau či jiný triple sec likér. Pokud chceš víc peněz a chceš 

za tímto účelem ovládnout něčí mysl, použiješ ostružinovou brandy. Na druhou stranu pokud chceš 

ovládnout mysl jiné osoby z milostných důvodů a kvůli sexuálnímu vzrušení, použiješ broskvovou 

brandy (broskvovici).  Chceš-li kontrolovat něčí mysl proto,  aby osoba, například soudce,  šéf či 

nadřízený, příznivě rozhodla ve tvůj prospěch, použiješ třešňovici. Na konci ceremonie uchopíš 

sklenici brandy či likéru a řekneš:

„Piji do své bytosti síly mocných, neviditelných a všudypřítomných Duchů šťastného húdú.“

Poté nápoj vypij a chvíli medituj o duchách. Pak sklenici polož a zhasni svíce, tak, jak bylo řečeno 

v druhé lekci. Poté tleskni rukama a řekni:

„Magické čtverce  sexuální  energie,  odleťte  k  duchům, odleťte  k bohům, odleťte,  odleťte, 

pryč, pryč!“

Poté celý rituál zakončíš slovy:

„Dokonáno jest, svatí Duchové šťastného húdú.“

[Ohledně „odleťte“: V originále je „take flight“, což doslova znamená „dát se na útěk“, ale řekl 

bych, že to takto myšleno není. Pozn. Kojot.]
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Poznámky ke čtvrté lekci (Kojot)

A nyní se dostáváme k oblíbenému tématu debat o magii: Manipulovat či nemanipulovat druhými 

prostřednictvím magie? Když si dáš tu práci, nalezneš na toto téma nepřeberné množství textů a 

diskuzí – třeba na různých diskusních fórech. Označení magického působení na druhou osobu za 

špatnou magii  je možná wiccanské provenience.  Wiccani přinejmenším patří k nejradikálnějším 

odpůrcům tohoto druhu magie. Neuvědomují si ale (zdá se), že ony původní čarodějnice, k jejichž 

odkazu se hlásí, s něčím takovým problém nikdy neměly. Magie tohoto druhu je dost možná stará 

jako lidstvo samo. Setkáme se s ní ve všech kulturách minulých i současných – a o milostné magii  

to platí dvojnásob! 

Na druhou stranu nelze zcela  smést  ze stolu poznámku,  že to,  že jsme do někoho zamilovaní, 

opravdu  nutně  neznamená,  že  je  to  ten  pravý.  Zamilovanost  je  často  výsledkem projekce  –  v 

milované osobě vidíme to, co vidět chceme, svůj ideál, muž svou Animu a žena svého Anima (v 

intencích Jungovy hlubinné psychologie). V případném vztahu pak často zamilovanému spadnou 

klapy z očí a ukáže se, že milovaná osoba je ve skutečnosti někým úplně jiným. Takové situace 

bývají oboustranně bolestné. Proto je namístě myšlenka, že bychom měli – hledáme-li uspokojivý 

vztah – poprosit vyšší síly, aby nám přivedly tu nejlepší osobu, člověka, s nímž budeme opravdu 

šťastní.  Proto  zvaž,  toužíš-li  po  uspokojivém vztahu,  zda  raději  místo  zde  uvedeného  postupu 

nepoužít metodu popsanou lekci osmé, v níž přenecháváš výběr partnera duchům. Pokud přesto 

použiješ k navázání vztahu metodu z této lekce, nesmíš mít duchům za zlé, když ten vztah nevydrží. 

Jak píše Bertiaux: Abys někoho kontroloval plně, musel bys být sám duch a ne člověk. A navíc: 

Opravdu chceš mít vztah s někým, kdo je jen tvou loutkou? Uspokojovalo by tě to? Mě ne.

Všimni si také, že metoda popsané v této kapitole je zaměřena na ovlivnění nějakého rozhodnutí 

jiného  člověka  ve  tvůj  prospěch  v  nějaké  konkrétní  záležitosti,  přičemž  zde  hovoříme  o 

krátkodobém horizontu. Mít s tebou sex, zvýšit ti plat, přijmout tě do zaměstnání... Nejde o trvalé 

zmanipulování. Co z toho plyne: Pokud takto někoho zmanipuluješ do vztahu, ale ve skutečnosti se 

k sobě nehodíte,  nevydrží  to.  Pokud si  takto zajistíš  zaměstnání,  ale nebudeš je  pak vykonávat 

dobře, přijdeš o ně. Pokud chceš trvalý efekt, musíš měnit sebe, nikoli manipulovat druhé!

Vraťme se k morálnosti či nemorálnosti magického ovlivňování druhých. Jak správně připomněla 

Linda Dragonari, neustále ovlivňujeme druhé. Ovlivňujeme je tím, jak vypadáme, jak se oblékáme, 

jak s nimi mluvíme, co jim o sobě říkáme a co nikoli, co jim říkáme o jiných lidech... Ve skutečnosti  

nelze v běžném životě fungovat, aniž bychom ovládali druhé. Magie je z tohoto pohledu prostě jen 
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dalším z  manipulativních  nástrojů  stojícím po boku rafinovaného  líčení,  umné  sebestylizace  či 

drahého automobilu. Hledáš-li milenku či milence, je použití magie stejně (ne)morální jako všechny 

ostatní techniky svádění. Chceš-li, aby ti šéf zvýšil mzdu, je použití magie stejně (ne)morální, jako 

zdůrazňování vlastních kvalit či jemná upozornění na nedostatečný výkon tvých spolupracovníků. 

Opět zde platí to, co bylo řečeno v poznámce k druhé kapitole: Je třeba vyjít duchům vstříc. Musíš 

se sám snažit uskutečnit svůj záměr s důvěrou, že duchové jsou na tvé straně.

Nyní krátce k rituálu trošku zmateně popsanému v této lekci. Bertiaux někdy vysvětluje každou 

maličkost pořád dokola, ale zde nezmínil celý formát rituálu. Jsem si sice jist, že bys na to přišel i  

sám, ale pro jistotu to upřesním: Rituál má pochopitelně podobu vycházející z rituálu popsaného v 

lekci druhé. Než k němu přistoupíš, věnuj se popsaným imaginacím tak dlouho, dokud to půjde. 

Maximalizuj  svoje  vzrušení  (ano,  pokud jsi  heterosexuální  muž a chceš  manipulovat  ošklivého 

starého šéfa, bude to dřina – ale můžeš se třeba nechat rozdráždit perverzností té představy) a pak 

zahaj rituál tradičně (rozsvícení svíček, přivolání duchů atd.). Poté obnov své vzrušení a vytvoř 

popsaným způsobem magický čtverec. Zbytek už je v lekci popsán: Vlož do čtverce sílu, vyřkni ta 

obtížně vyslovitelná slova (přitom čtverec může ležet mezi černou a červenou svíčkou, pokud na 

něj vidíš, nebo jej můžeš mít během deklamování v ruce a pak jej tam vrátit), řekni modlitby atd. 

Magický čtverec pak uschovej, třeba k ostatním kartičkám s přáními.

Při této práci je možné použít autoerotické techniky, ale nesmí dojít k orgasmu. Vzrušení je  vhodné 

stupňovat, ale vyvrcholením je rituál, soudím, že orgasmus by uvolnil síly předčasně. Na druhou 

stranu je dle mého názoru zřejmě možné obětovat duchům vlastní orgasmus (a v případě muže-

mága i sperma – viz též lekci devátou!) před samotným ukončením rituálu, tedy po slovech „odleťte 

pryč“. Nicméně by tomu měl předcházet alespoň jeden (samostatný) obřad v intencích deváté lekce 

a dar orgasmu a spermatu by měl být proveden tak, jak je tam popsáno. 

Na závěr poznámka ke větě „Duchové jsou potěšeni tvou snahou, nevadí jim, pokud uděláš chybu, 

pokud se snažíš vykonat vše co nejlépe.“. Ano, je to pravda. Duchové odpustí snad všechno, pakliže 

se snažíš být při rituálu (jakémkoli) co nejlepší. Pokud jsi však nedbalý, dají ti to sežrat. Zde je 

třeba poznamenat, že totéž platí i v případě leckterých loa klasického vúdú, ale rozhodně to neplatí 

univerzálně!  Jsou duchové,  loa či  božstva  vyžadující  rituál,  na  který jsou  zvyklí,  a  chyby,  byť 

způsobené neznalostí a nikoli špatným úmyslem či nedbalostí, tvrdě trestají. Ber to prosím v potaz, 

pokud bys měl v úmyslu začít se kontaktovat s jiným typem bytostí než jsou Duchové šťastného 

húdú. Vždy je dobré zjistit si o entitách, s nimiž hodláš magicky pracovat, co nejvíce kvalitních 

informací.
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Lekce pátá: Húdúistický „Contraite“ jako metoda k přivábení spousty 

peněz (Bertiaux)

Tajemství, kterak přitáhnout peníze do tvé kapsy, je jedním ze základních zákonů šťastného húdú, 

neboť tento zákon přitahování peněz je založen na magické práci s velmi nízkými elementály země 

a vody, na nichž je celý náš systém vybudován. Hledáme způsoby, jak pracovat se zemskými a 

vodními duchy či elementály, protože mají ve své moci klíče ke všemu bohatství světa. Peníze jsou 

drženy v kamenných bankách, za železnými a ocelovými dveřmi, a jsou zaznamenány v účetních 

knihách za kamennými zdmi. Poklady jsou zakopány hluboko v zemi, ukryty pod skalami, kameny 

a hlínou. Zlato je extrémně těžký kov a proto touží přilnout k zemskému jádru – cítí velmi silně tah 

elementální (živlové) síly. Nastane-li čas, aby se zlato objevilo na povrchu, nalézáme je ve vodě – v 

jezírcích, horských říčkách či je vyzvedáváme z mořského dna. Voda a země kooperují ve veškeré 

finanční magii.

Nejmocnější astrologická znamení

Ti, kdo se ujímají kontroly nad zlatem a penězi, čerpají svou sílu ze zemských znamení zvěrokruhu, 

zvláště pak ze Slunce v Býku, Panně a Kozorohu, která jsou oblastmi bohatství. Luna, nachází-li se 

v těchto znameních, je mocná, pokud jsou její energie použity správně, zvláště je-li v kombinaci se 

Sluncem v dalším ze zemských znamení. Voda je také dobrá k manifestaci bohatství, takže Štír  

manifestuje skryté bohatství, Rak bohatství uzamčené v systémech moci či institucích a v obchodu. 

Ryby manifestují moc stříbra, které stojí za papírovými penězi. Luna ve vodních znameních slouží 

jako médium materializace bohatství, takže osoba se Sluncem v Kozorohu a Lunou v Raku bude 

své  síly  zaměřovat  na  získávání  peněz  z  ustavených zdrojů společenského bohatství,  jako jsou 

banky, vlády a velké korporace a trusty.

Nicméně ne každý je  takto obdařený.  Mnoho lidí  touží po bohatství,  ale nedisponují  mocnými 

okolnostmi (například postavením planet) pro jeho manifestaci. Proto, pokud je to tvým cílem, ti  

může šťastné húdú zprostředkovat bohatství země a vody i tehdy, když nemáš k dispozici vnitřní 

silová centra, která by pro tebe pracovala. Neboť vzhledem k metodám šťastného húdú je pro tebe 

možné vejít ve spojení s duchy elementální síly a bohatství a překonat tak nouzi a omezení, jimž 

možná čelíš.  Tajemství  spočívá v kontraktu,  či  v „contraite“,  jak říkáme my Francouzi,  jenž je 

dohodou mezi tebou a duchy za účelem obdržení bohatství výměnou za tvé služby těmto duchům. 

„Contraite“ je klíčem ke skutečnému jmění a je to metoda, s jejíž pomocí budou zlato i papírové 
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peníze tvé a tvůj současný přísun peněz bude mnohonásobně navýšen.

„Contraite“

Jak jsme již řekli,  každý kontrakt je dohodou se specifickými smluvními podmínkami a oddíly, 

která propojuje smluvní strany a určuje, co je předmětem dohody a jaké jsou podmínky pro jeho 

získání.  Všechno,  co jsme tě  dosud učili,  mělo  formu kontraktu  spočívajícího v tom, že ty  jsi  

souhlasil sloužit Duchům húdú výměnou za výhody, o něž jsi žádal. Zákon o vytváření kontraktu s 

duchy je tedy něco, s čím jsme celou dobu pracovali.  Zde se ale dostáváme k novému chápání 

kontraktu, protože nyní použijeme kontrakt jako magický nástroj k získání toho, co chceme. Dosud 

jsme  sloužili  duchům a  tak  naplňovali  podmínky  kontraktu;  nyní  necháme  samotné  podmínky 

kontraktu vytvářet mocné energie, což nám umožňuje konkrétně plánovat a uvědomit si, co  spolu s 

bohatstvím získáváme. Kontrakt se pro nás stává metodou, s jejíž pomocí se nalaďujeme na svět 

duchů a podílíme se na nekonečném zákonu přísunu, takže jsme schopni získat to, co hledáme. Tím 

se kontrakt stává něčím ve smyslu rozhlasového či televizního přijímače, který jsme se rozhodli 

naladit na kanál označený jako „přitahování velkých peněz“. 

Kontrakt je proto magickou dohodou mezi tebou a duchy. V tomto případě to, co je potřeba udělat, 

je projít v mysli to, co je zamýšleno jako dohoda s duchy. Ta má šestnáct položek či článků, které 

jsou  částmi  významů,  které  jak  reflektují  tak řídí  tvou práci  s  duchy  a  to,  jak budeš  schopen 

přitáhnout velké peníze, které hledáš. 

Nastavení kontraktu

První,  co  musíš  udělat,  je  vytvořit  dva  malé  diagramy.  První  je  určen  pro  magické  síly,  které 

použiješ, nazveme jej „A“. Další bude pro to, co má být uděláno, tedy pro výsledky, a označíme jej 

„B“.  Každý  z  těchto  diagramů  má  osm  částí,  což  dohromady  činí  16  oddílů.  Každá  část  je 

očíslována,  takže  budeš  vědět,  co  kam v diagramu umístit.  Základní  struktura  diagramů,  které 

reprezentují  elementální  (živlové)  síly  země  a  vody  použité  pro  přivábení  velkých  peněz,  je 

následující:

A

1. Slunce v Kozorohu 5. Bon-Pa

2. Slunce v Panně 6. Huna & Vúdú

3. Slunce v Býku 7. Čarodějnictví

4. Luna ve Štíru, Rybách a Raku 8. Šamanismus
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B

9. Přitahovat zlato 13. Slunce v Raku

10. Šťastné stříbro 14. Slunce v Rybách

11. Přitahovat hotovost nebo „peníze na 

dosah“

15. Luna v Býku, Panně a Kozorohu

12. Přitahovat peníze na provozní náklady 16. Sluce ve Štíru

[Položka 11 zní v originálu „Attract liquid or fluid money.“ „liquid money“ se obecně překládá jako 

hotovost,  respektive  jsou  to  kdykoli  směnitelné  cenné  papíry.  „Fluid  money“  by  mělo  být 

synonymem pro „quasi-money“ a „near-money“, což se překládá jako „peníze na dosah“ („near-

money“) či „pseudopeníze“ (quasi-money“), a jsou to aktiva, která mohou být rychle a prakticky 

beze ztráty přeměněna v hotovost, jako jsou zůstatek na účtu, cenné papíry, směnky atd. Položka 12 

zní „Attract invested Funds“. „Invested funds“ by mělo být synonymem k „operating funds“, což 

jsou „Cash required to cover operating expenses.“, tedy „Hotovost potřebná k pokrytí provozních 

nákladů.“  Nejsem expertem na  finanční  angličtinu,  takže  uvítám případné  připomínky  ohledně 

vhodnějšího překladu. Pozn. Kojot.]

Nyní, abychom lépe vysvětlili tento systém energií, je třeba říci, že čísla pět až osm odkazují na 

starobylé  duchovní  energie  húdú  jak  jsou  přítomny  v  dnešním  světě  a  jak  byly  přítomny  v 

minulosti.  Tak pokud se ve  chvíli,  kdy pracuješ  s  tímto  kontraktem, koná slet  čarodějnic,  část 

energií vytvářených jejich tajemnými a zvláštními rituály bude přitažena tvým úsilím a přidána k 

síle,  kterou  buduješ.  Tyto  typy  síly  (od  páté  po  osmou)  jsou  rovněž  bohatými  zdroji  čistého 

živlového kontaktu  a  jsou v lidském světě  možná nejlepším typem sil  vytvářených znameními 

zvěrokruhu v bodech 1 až 4. Dále body 9 – 12 odkazují k tomu, co chceme, aby bylo učiněno či k 

tomu, co má nastat jako výsledek použité živlové (elementální) magie. Body 13 – 16 odkazují na 

magnetické  úrovně  přitažlivosti,  které  přitahují  to,  co  chceme,  aby  se  manifestovalo  nebo 

materializovalo. Takže 9 – 16 obdrží úsilí vložené do bodů 1 – 8, jejichž hlavním účinkem v této 

magické práci je přivábit velké peníze.

Je třeba zdůraznit  důležitost  jednotlivých částí  tohoto kontraktu.  Všechny pracují  společně jako 

magický stroj nebo počítač. Jejich účelem je učinit naše přání skutečností poté, co jsme ohledně 

nich učinili něco velmi mocného. To, co nyní musíme udělat, je rituál nazvaný „glosář“ podmínek 

kontraktu, které budeme vkládat do políček dvou diagramů, jež nyní sloučíme v jeden diagram 

následujícím způsobem:

Šťastné húdú str. 43/87



1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Náš kontrakt je nyní jeden magický diagram. Síly, které chceme spojit se svou myslí,  byly naší 

imaginací sloučeny v jeden systém. Nyní jsme připraveni vystavět v mysli podmínky kontraktu, 

který jsme s duchy uzavřeli, takže budeme schopni přitáhnout velké peníze.

Glosář bodů kontaktu s Duchy

Pomocí své imaginace zřídíš kontakt se světem duchů ve smyslu šestnácti podmínek či bodů ve své 

dohodě s nimi. Každé slovo bude vloženo do příslušného políčka se stejným číslem. Takže slovo 

číslo  dvě  bude umístěno do políčka  s  číslem dvě  atd.  Tím,  že  pomocí  své  mysli  a  imaginace 

vytvoříš kontakt mezi slovem a příslušným políčkem, vytvoříš kontakt s duchy šestnácti různými 

způsoby, které jsou důležité proto, že jim dají vědět, že od nich očekáváš pomoc a chceš jim sloužit. 

Tato  metoda  vytváření  kontaktu  ti  pomůže  pochopit,  jak  je  možné,  že  primitivní  člověk  mohl 

disponovat tak velkou mocí. Současně to slouží k vysvětlení síly některých kmenových kouzelníků 

a mocných šamanů v současném světě, neboť tito lidé znají způsoby, jak vytvořit a udržet kontakt s 

body duchovní síly.

Je velmi důležité porozumět magii, vytváříme-li kontakt s duchy. Tyto elementální (živlové) síly 

jsou nám na dosah, vytváříme-li tento typ mentálního kontaktu s nimi. Je to jako kdybychom se jich 

dotýkali a probouzeli je. A ony se probudí a pochopí, co po nich chceme. A kromě toho budou 

vědět, že jim opravdu chceme pomoci nejstarobylejší z magických metod, metodou, jež je cestou 

raných mágů, kteří vytvořili první elementální body kontaktu s duchy. Nyní si probereme jednotlivé 

podmínky bodu kontaktu, které jsou způsobem, jako „contraite“ funguje.

1. ZEMĚ:  Toto  je  substance  pokladu  hledaného  člověkem,  neboť  je  to  nejzákladnější  z 

elementů, z nichž je vše učiněno, včetně lidského života a jeho potřeb a objektů touhy. [Zde 

imaginuji jeskyni a v ní ukrytý poklad, k němuž sestupuji, těžbu surovin ze země, růst obilí,  

pak zemi v sobě – prociťuji kosti, svaly atp. Pozn. Kojot.]

2. TRANS:  Toto  je  tajemný  stav  mysli,  v  němž  duchové  dávají  přímé  zprávy  hledačům 

bohatství.  Naslouchej  tomu, co ti  chtějí  říci,  neboť hovoří  ve velmi tichých okamžicích 
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každodenní zkušenosti. [Navoď si ten stav vnitřního ticha a připravenosti zachytit šeptanou 

zprávu. Jde to. Pozn. Kojot.]

3. SYTIT DUCHY:  Toto  je  smysl  veškeré  magické  práce  –  sytit  duchy  energiemi.  Nyní 

nabídni duchům svou vlastní energii třením rukou a jejich napřažením k bohům. [Jako v 

rituálu popsaném v druhé lekci. Pozn. Kojot.]

4. PRIMITIVNÍ  ČLOVĚK:  Člověk  s  magickou  holí  je  nejprvotnějším  obrazem  mága, 

nejranějším  zobrazením  pravého  šamana.  Představ  si  sebe  jako  takovou  osobu  sloužící 

duchům. (Je třeba, abychom s duchy komunikovali na způsob těchto obrazů, protože toto je 

jejich jazyk, jazyk obrazů v imaginaci.) [V orig. „ABORIGINAL MAN“ - to lze přeložit i 

jako  „domorodec“,  ale  zde  je  kladen  důraz  na  prvotnost,  což  je  také  význam  slova 

„primitivní“ = „prvotní“. Je třeba dodávat, že v tomto systému „primitivnost“ nemá žádné 

negativní  konotace?  Ideální  v  současnosti  ještě  existující  kulturou,  vhodnou  k  této 

kontemplaci, je kultura původních Austrálců neboli též Aboridžinců (sic!), posledních lidí 

doby kamenné.  Pozn. Kojot.]

5. ARCHAICKÝ:  To  znamená,  že  to,  co  děláme,  je  založeno  na  nejstarších  vzpomínkách 

lidské  rasy.  Vskutku  –  to,  co  děláme,  je  odvozeno  z  úsvitu  času.  [Mám pocit,  že  tato 

atavistická  vzpomínka  jde  hlouběji  než  bod  8,  zde  imaginuji  lidské  předchůdce  Homo 

sapiens, tedy např. Homo erectus putující pláněmi Afriky a Asie a řídící se více instinkty než 

rozumem. Ale to je samozřejmě jen moje verze. A já se intenzivně zajímám o biologickou 

evoluci člověka. Jinému mohou naskočit například Lemuřané madam Blavatské či Rudolfa 

Steinera a v bodě 8 Atlanťané a nebude to špatně.  Pozn. Kojot.]

6. NAHÁČ: Ti, kdo praktikují magii, odkládají své šaty, a proto šamani pracují bez oděvu, aby 

uvolnili své síly. [V orig. „NUDIST“. Ale překládat to jako „nudista“ se mi fakt nechtělo ☺ 

Pokud obřad děláš nahý, což se doporučuje, pak si prostě jen uvědom svou kůži, pohlaď se 

po ní, vnímej hranici těla a prostoru atp. Pozn. Kojot.]

7. BISEXUÁLNÍ:  Pravý  šamanismus  není  exkluzivně  heterosexuální  nebo  homosexuální. 

Šaman  je  připravován  uskutečnit  sexo-magický  kontakt  s  kterýmkoli  duchy  posedlým 

mágem, protože tak uskutečňuje kontakt s  duchy.   [Imaginuj erotické kontakty s oběma 

pohlavími. I když jsi striktně heterosexuální nebo homosexuální. Jde to.  Pozn. Kojot.]

8. PRIMITIVNÍ:  Jednoduché a exaktní  metody,  které jsou použity,  jsou založeny na velmi 

dávných  pracích.  [Osvědčuje  se  mi  imaginace  pravěkých  šamanů  u  ohňů,  věštících  z 

popraskaných kostí, kreslících objekty na zdi Altamiry atp.  Pozn. Kojot.]

9. POSEDLÝ:  Šaman může  být  posednut  jak  antropomorfními,  tak  theriomorfními  duchy, 

jevícími  se  jako lidé,  zvířata,  hmyz nebo jiné  fantastické  bytosti.  [Zde  se mi  osvědčilo 
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provést „volnou modlitbu“ z šesté lekce a následovat může i stínová koupel třetí lekce. K 

tomu imaginovat, jak duchové vstupují do těla, zabydlují se v něm atp. Pozn. Kojot.]

10. LYKANTROPICKÝ  [THERIANTROPICKÝ]:  Theriantropická  (zvěrodlačí)  mediumická 

schopnost šamana je zdrojem všeho učení a pravdy. [V orig. „were-animal mediumship“ - 

tedy nejen  vlko-dlačí – můžeš se měnit i v jiná zvířata! Funguje sugesce proměny těla v 

totemové zvíře nebo zvířata, někdy se to daří lépe, jindy spíše povrchně. Myslím také, že by 

tomto bodu obecně lépe odpovídal pojem „theriantropický“ než „lykantropický“ a lze to tak 

zaměnit.   Pozn. Kojot.]

11. NEVĚDOMÍ: Toto je místo nejhlubšího kontaktu s bohy v jejich vlastní říši (doméně) čisté 

elementální síly. [Tady je těžké něco imaginovat, ale dobré je vnitřní ticho nebo, obzvlášť 

dobré!, podaří-li se, navození pocitu právě zapomenutého snu (takový ten pocit „Něco se mi 

zdálo, mám to na jazyku, ale nemůžu si vzpomenout.“). Pozn. Kojot.]

12. PODVĚDOMÍ: Toto je svět živený bohy a následkem toho sytí vědomou mysl zlatem a 

veškerým  úspěchem  v  oblasti  bohatství.  [Zde  je  možné  navodit  pocit  z  úspěšného 

rozpomínání se na sen či pocit z instinktivní správné volby. Pozn. Kojot.]

13. ZVÍŘECÍ KŮŽE: Ty přitahují síly k úspěchu z našich minulých životů. Je to vzpomínka na 

naše  minulé  zvířecí  životy.  [Pokud  ti  vyhovuje  materialističtější  hledisko,  je  možné 

imaginovat své zvířecí předky směrem do minulosti, je to funkční, ale vyžaduje to znalosti 

evoluce – ideální četba je Příběh předka od Richarda Dawkinse. Pozn. Kojot.]

14. VĚŠTECKÉ ORÁKULUM: Zde jsme bohy učeni prostřednictvím nepřímých zpráv nebo 

symbolickou formou řeči.  [Je  možné si  představovat  tahání  karet,  házení  run,  práci  s  I-

ťingem, ale doporučuji také každodenní momenty se symbolickou hodnotou (zakopnutí jako 

předzvěst srážky s blbcem například).  Pozn. Kojot.]

15. ELEMENTÁL: Toto je  zdroj  toho,  co hledáme,  nebo držitel  magické  moci.  [Zde se mi 

osvědčuje imaginovat živlové síly proudící ze svíček směrem k černé ve středu a vytvářející 

živlovou bytost. S ní je možno někdy i navázat kontakt – odpovídá prostřednictvím pohybů 

plamene černé svíčky. Ale nezdaří se to pokaždé.  Pozn. Kojot.]

16. VODA:  Toto  je  místo  ve  zkušenosti,  kde  je  nacházen  poklad  nebo  kde  se  manifestuje 

bohatství.  Je  to  nositel  (vehikulum)  nebo  médium  materializace  velkých  peněz,  které 

přitahujeme.  [Osvědčuje  se  mi  začít  imaginaci  vodou  plynoucí  přes  má  ramena  (pocit 

chladu), pak si představuji, že mám v ruce mísu a rýžuji z té bystřiny zlato, pak hlubina s 

pokladem ve ztroskotané lodi, pak déšť oživující pole, nakonec voda ve mně a voda jako 

princip TAO a získávání nečiněním (wu-wej)  Pozn. Kojot.]
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Ujisti se, že jsi umístil tyto podivuhodné pojmy/podmínky smlouvy [V orig. „terms“. Pozn. Kojot.] 

do příslušných políček magického diagramu, přičemž jsi o každém z nich přemýšlel. Pomocí této 

metody jsi vytvořil primitivní prostředí [orig. „setting“ - prostředí, nastavení... pozn. Kojot.], kde jsi 

ty,  coby  šaman,  aktivně  hledal  duchy,  aby  ti  pomohli  ve  tvé  práci.  V  tom  spočívá  podstata 

přitahování velkých peněz. Ty k tobě brzy přijdou – jen co duchové dostanou skrze body kontaktu 

tvůj vzkaz, což přiměje jejich mysli, aby se zkontaktovaly s tvými touhami. Nezapomeň na to, že je 

důležité užívat mysl a imaginaci k vybudování obrazu toho, co děláš, protože tak budou duchové 

přitaženi a všimnou si tě.

Poznámka ohledně uzavření rituálu:

Stejně jako v předchozí lekci můžeš pro základní práci použít svůj magický oltář či stůl. Diagram 

umísti mezi černou a červenou svíčku. Tentokrát použij místo ovocné brandy skutečně šamansky 

silný nápoj, Charteuse Verte (zelenou Charteusku), která obsahuje 55% alkoholu, protože duch silné 

lihoviny je podobný duchům primitivních magických systémů [V originále slovní hříčka: „spirit“ 

může znamenat jak „duch“ tak „lihovina“.  Pozn. Kojot.]. Pokud nemůžeš použít Charteusku, tak 

použij Akvavit, který je také velmi silný. Použij malé množství a na konci je vypij, poté, co jsi je 

nabídl duchům. Tento rituál vykonej blízko novu. Toto je mocná metoda k přivábení jmění a měla 

by být užívána často, aby budovala tvoji sílu. Pracuj v této oblasti neustále, aby duchové poznali, že 

jsi coby smluvní strana pevný a odhodlaný.
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Poznámky ke páté lekci (Kojot)

Bertiaux v úvodu k této lekci pojímá oblast financí velmi archaicky, když píše, že voda a země 

kooperují  ve  veškeré  finanční  magii.  Uvědomme si,  že  peníze  již  dlouho nejsou kryté  zlatem, 

pomalu mizí jejich materializovaná podoba a převládají bezhotovostní transakce. Živlem, který se v 

těchto  nových  podmínkách  uplatňuje  stále  více,  je  vzduch  (voda  si  svou  důležitost  ovšem 

jednoznačně  uchovává).  Chcete-li  se  seznámit  s  moderním  pojetím  (jak  filosofickým,  tak 

praktickým) finanční magie, jednoznačně doporučuji knihu Magie peněz Jozefa Kariky. Přemýšlím, 

mimo jiné,  jak zapracovat moderní finančně-magické poznatky do systému šťastného húdú, ale 

zatím nemám nic hotového.

Může  tedy  popsaný  kontrakt  zaměřený  na  získání  velkých  peněz,  v  dnešní  době  vůbec  ještě 

fungovat? Zkušenost říká, že ano. Přinejmenším moje finanční situace se krátce poté, co jsem začal 

tento rituál pravidelně vždy kolem novu provádět, výrazně, tj. nepřehlédnutelně, zlepšila. Možná, že 

rituál funguje nezávisle na Bertiauxem navržené interpretaci země a vody v souvislosti s poklady a 

bankami. Když se nad tím zamyslíme hlouběji, je zjevné, že „velké peníze“ jsou v tomto rituálu tak 

trochu v roli „vějičky“. Ve skutečnosti jde o prohlubování kontaktu jak s Duchy húdú, tak s dalšími, 

velmi archaickými silami, včetně mocných atavismů. Jsem přesvědčen, že pravidelné provozování 

tohoto rituálu se spolupodílí na transformaci osobnosti magika, kterou provozování šťastného húdú 

přináší.  Celkově vzato,  vezmeme-li  například v úvahu varování  před nebezpečími,  spojenými s 

neuváženou  prací  s  atavistickou  magií,  vypadá  tento  rituál  dosti  nebezpečně.  Nicméně  já  je 

provozuji  v  této  chvíli  (květen  2012)  již  téměř  dva  roky a  za  tu  dobu jsem registroval  pouze 

pozitivní změny. Může zde hrát roli skutečnost, že rituál by byl nebezpečný, kdyby byl proveden 

někým, kdo se Duchům húdú nezasvětil.  Provádět tento rituál bez zasvěcení se Duchům by byl 

patrně hodně špatný nápad (a já před použitím tohoto rituálu nezasvěcencem důrazně varuji!). Takto 

duchové magika chrání a vytvářejí bezpečné prostředí a kontext, v jehož rámci jsou atavismy, s 

nimiž  pracujeme,  řádně  integrovány.  Za  sebe  mohu  říci,  že  práce  s  „kontraktem“  mne  velmi 

obohacuje, cítím se po ní silnější, odvážnější a jsem zřejmě i spontánnější. 

Nyní  několik  poznámek  k  vlastnímu  provedení.  Není  to  obtížný  rituál,  ale  vyžaduje  hodně 

soustředění, schopnosti vciťovat se a nemalou představivost. 

Bertiaux k bodu 4 píše: „Je třeba, abychom s duchy komunikovali na způsob těchto obrazů, protože 

toto je jejich jazyk, jazyk obrazů v imaginaci.“ Nutno dodat, že to platí u  všech bodů. Bertiaux 

některé samozřejmé věci opakuje stále dokola a  jiné – často důležitější  – nezdůrazňuje.  Takže: 
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U každého bodu, na který se při svém „umísťování“ slova do políčka budeš zaměřovat, imaginuj a 

prožívej co to dá! Jedná se vlastně o sérii imaginativních a asociativních cvičení na různá témata. 

Čím víc asociací si s každým bodem kontraktu spojíš, tím lépe. Ale důležité je, aby to nebylo jen 

rozumové, ale i prožitkové. V případě bodu 1 vnímej tíhu a pevnost zemského živlu (dobrá cvičení 

najdeš mimochodem v Živlové magii Zuzany Antares). V bodě 2 si navoď prožitek transu, v bodě 3 

imaginuj  a  prociťuj  energii,  kterou do prostoru oltáře  posíláš,  v  bodě 4 se v duchu přenes  do 

pravěku a tanči s holí kolem ohně či hovoř k duchům tajemným jazykem, v bodě 5 se zkus přenést 

do okamžiku, kdy se zrodil Homo sapiens, a prožívej ten „úsvit času“, v bodě 6 se dotýkej svého 

nahého těla, uvědomuj si, jak jsi svou kůží spojen s duch, kteří se jí dotýkají, v bodě 7 imaginuj  

různé sexuální scény, jichž se účastníš, v bodě 8 si představuj, jak věštíš z kostí, maluješ jednoduché 

značky a symboly na skálu, vzýváš duchy atd. V bodě 9 si představuj, jak do tebe vcházejí různé 

entity (do mě takto v jednom z těchto rituálů vstoupil Predátor ze stejnojmenného filmu, bylo to 

docela nečekané – když přestaneš imaginaci řídit a poddáš se jí, je to vůbec o dost lepší). V bodě 10 

si prožij proměnu ve vlka či jiné zvíře (můžeš se u toho hýbat, vydávat různé zvuky – já tím jednou 

dost vyděsil svého psa!). V bodě 11 (a ten je velmi těžký!) si uvědomuj pocit jako je ten, když jsi  

zapomněl na sen a nemůžeš si jej vybavit a cítíš, že „tam někde“ je. A uvědomuj si rozlehlost toho  

světa,  který  o  sobě  dává  jen  nepřímé  zprávy.  V bodě  12  si  uvědomuj  pocit  ze  snů,  které  sis 

zapamatoval, ale třeba také přeřeknutí či instinktivní jednání, které se posléze ukázalo být správné. 

Uvědomuj si, že v těch chvílích k tobě promlouvali bohové či duchové. Bod 13 by měl být spojený 

s prožitkem různých zvířat (ale bez prožitku proměny v ně, na nějž je zaměřen bod 10) – možná tak 

odhalíš některé ze svých zvířecích totemů! Bod 14 – představuj si různé způsoby věštění – tahání 

karet,  naslouchání  výrokům Pýthie...  -  fantazii  se  meze  nekladou.  V bodě  15 se  mi  osvědčilo 

soustředit se na středovou svíčku a přivolávat prožitek ohromné syrové živlové síly nořící se ze 

země. Vzbuzuje to respekt.  Může se ti  stát,  že  s  tebou elementál  začne komunikovat  pohybem 

plamene svíčky – domluv se s ním, který pohyb plamene (na kterou stranu) znamená ANO a který 

NE. Pak se jej můžeš začít ptát na různé věci. A konečně v posledním bodě si představuj vodu ve 

všech jejích podobách. Vodu, která tě zalévá vodu, v níž plaveš, vodu, která tě tvoří... - a vhodná je i  

představa vody, z níž vytahuješ poklad nebo zlato. Je to konec konců rituál na přivolání peněz :-)

Toto jsou jen inspirace pro vlastní práci na základě mé osobní zkušenosti. Můžeš to klidně pojmout 

ve  své  imaginaci  a  prožitku  úplně  jinak.  Podstatné  je,  že  toto  není  typ  smlouvy,  který  můžeš 

prolétnout očima a dole podepsat. Opravdu ne. Toto je magický nástroj!

Nyní k vlastní realizaci. Jak jsem napsal v komentáři k předchozí kapitole: Rituál má pochopitelně 

podobu vycházející z rituálu popsaného v lekci druhé.  Rituál zahaj tradičně (rozsvícení svíček, 

přivolání  duchů  atd.).  Zbytek  je  popsán  v  textu  lekce.  Funguje  to  tak,  že  si  u  každé  položky 
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zopakuješ obsah pojmu, který budeš do políčka umisťovat (měj to po ruce na papíře jako tahák, 

určitě ze začátku), uvědom si, které položce diagramu A (v případě políček 1-8) respektive B (v 

případě  políček  9-16)  tento  pojem  odpovídá  (já  mám  kromě  tabulky  s  šestnácti  prázdnými 

očíslovanými políčky po stranách této tabulky i vyplněné diagramy A a B), pohlédneš na příslušné 

políčko, umístíš do něj příslušné slovo či slova (vizualizuj, jak umíš), a poté – stále ve spojení s tím  

políčkem (ale nemusíš se na ně už dívat) rozvíjej své imaginativní a pocitové asociace na dané téma 

dokud je nevyčerpáš. Já osobně věnuji každému políčku cca 3-5 minut, celý rituál mi trvá zhruba 

60-90 minut podle toho, jak se u kterého bodu zdržím. Je to docela dřina udržet po celou tu dobu 

pozornost!  Ale pokud ti  to napoprvé nepůjde,  nic  zlého se nestane,  opravdovou snahu duchové 

ocení. Ale snaž se. Hodně se snaž!

Uzavření rituálu je popsáno – proslovíš modlitbu k duchům z předchozí kapitoly („Vy, kdož jste 

nejmocnějšími duchy na světě...“), pak po vyřčení rituální formule z téže kapitoly („Piji do své 

bytosti...“) vypiješ  Chartreuse Verte... Opravdu stojí za to sehnat si k tomuto obřadu tento likér! 

Lze  použít  i  jiný  kvalitní  a  silný  (alespoň  55%) likér,  ale  jen  v  případě,  že  Chartreuska  není 

dlouhodobě k sehnání. Dováží ji u nás jen jediná firma (http://www.drinks24.cz), sedmička stojí 

770Kč, a je fakt dobrá. Je to báječné pití a duchové si je zaslouží! Ne, šetřit na nich není dobrý  

nápad. Nebo snad chceš, aby pak oni šetřili na tobě? Tedy: Vypiješ Chartreusku, budeš pociťovat, 

jak její esence skrze tebe přichází k duchům a jak si to spolu náramně užíváte, pak zhasíš svíčky a 

rituál ukončíš standardně. 

Tento rituál je třeba provádět pravidelně, vždy v době kolem novu. Je zde na místě jedno varování: 

Je to podobné, jako například u chození do posilovny – zpočátku pocítíš výrazný efekt, tvé příjmy 

vzrostou, tvá životní úroveň se zvýší. Po nějaké době však nebude efekt na první pohled tak patrný. 

Prostě se budeš mít i nadále dobře, ale nepocítíš tak výrazné změny k lepšímu. Přesto je záhodno 

pokračovat,  aby sis  udržel  to,  co máš,  jinak tvé “svaly“ opět  zeslábnou. Platí zde také obměna 

přísloví “Domácí práce je poznat, až když se nedělá.“ Nepolevuj tedy ve svém úsilí!
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Lekce  šestá:  Dobrá  posedlost  způsobující  úspěch  versus  špatná 

posedlost způsobující neúspěch (Bertiaux)

Opravdový šťastný húdúista je posedlý

Každý člověk na tomto světě má buď štěstí, nebo smůlu. To znamená, že je buď posedlý dobrými 

duchy, nebo je očarován negativními vlivy. Neexistují žádní zlí duchové, neboť vše v duchovním 

světě je velmi dobré. Nicméně bylo během let prostřednictvím všemožných druhů špatného myšlení 

vytvořeno mnoho negativních vlivů a výsledkem toho je, že mnoha lidem scházejí dobří duchové a 

působí na ně negativní vlivy. Spousta lidí čelí problému, že v sobě nemají dostatek dobrých duchů, 

kteří by je činili šťastnými a plnými energie. Ve šťastném húdú jsme objevili metody, jak tento 

problém napravit.

Říkáme, že osoba je posedlá, jsou-li v ní duchové, kteří jí pomáhají. Tito duchové mohou být jak v 

těle, tak v mysli. Chytrý a moudrý člověk má proto ve své mysli a ve svém mozku mnoho ducha a  

může tudíž myslet rychle a snadno. Velký milenec, který má úspěchy u žen, má mnoho ducha ve 

svém naturelu a ve svém těle, který mu pomáhá naplňovat jeho naturel. Úspěšný prodejce by měl 

mít mnoho ducha ve svém hlase a ve své hlavě, a proto je v něm stále přítomna síla přesvědčovat 

lidi, aby si koupili právě jeho zboží. Jinými slovy – ať už zavítáš kamkoli, vždy najdeš úspěšné lidi ,  

kteří do své bytosti nějakým způsobem přitáhli duchy. A to je důvod, proč mají štěstí.

Ti,  kdo  úspěšní  nejsou,  jsou  pod  vlivem  toho,  co  nazývám  špatnou  posedlostí  nebo  vlivem 

negativna, což vede k neúspěchu. Ve šťastném húdú nevěříme v posedlost ďáblem, věříme však, že 

člověk  může  být  očarován  negativním  kouzlem  seslaným  jeho  vlastním  nedostatkem  dobrých 

duchů. Neboť když trpíš nedostatkem, tak buď uděláš něco proto, abys získal to, co ti schází, a 

překonal  tak  stav  nedostatku,  nebo prostě  neuděláš  nic  dobrého a  ocitáš  se  tak  stále  více  pod 

negativním vlivem neštěstí a smůly. To znamená, že se musíš rozhodnout, kterou cestou chceš jít. 

Jen ty nyní můžeš učinit takové rozhodnutí.  Sdělil jsem ti, že ti Duchové šťastného húdú chtějí 

pomoci – a oni opravdu chtějí vstoupit do tvé bytosti a pomoci ti skrze posednutí. Je zde nicméně 

mnoho lidí, kteří jsou tak pošetilí, že si chtějí držet duchy od těla, a jsou proto neustále očarováni 

negativními vlivy chudoby, nemoci,  nevědomosti,  pošetilosti a nedostatkem vůle. Tito lidé jsou, 

abych tak řekl, ve stavu, kdy opravdu potřebují pomoci, ale zavírají dveře před pomocí, kterou by 

jim  duchové  mohli  poskytnout.  Můžeme  se  ptát,  proč  to  vlastně  dělají.  Odpověď  je  velmi 

jednoduchá  a  je  to  také  důvod,  proč  píšeme  tento  kurz.  Důvod,  proč  se  uzavírají  před  silami 

šťastného húdú a preferují  negativno, spočívá v tom, že nevědí, jak se zbavit  špatné posedlosti  

Šťastné húdú str. 51/87



neúspěchem a nahradit ji dobrou posedlostí vedoucí k úspěchu.  Nyní ti povím, jak to udělat, neboť 

zbavit se negativních vlivů je snadné.

Naše tajná africká modlitba vedoucí k mocnému úspěchu

Před mnoha lety, konkrétně před stovkami let, jeden africký kněz húdúistického náboženství objevil 

v dobré posedlosti klíč k veškerému úspěchu. Jednoho dne se modlil za štěstí a podíval se přitom na 

zem  a  uviděl  větvičku  píšící  do  prachu  vzkaz.  Tím  vzkazem  byla  úžasná  a  skutečně  mocná 

modlitba, kterou jsme mnoho let s láskou opatrovali. Je to velmi jednoduchá modlitba, ale funguje 

tak, že očistí tvé tělo a mysl od negativna a špatných posedlostí a otevře tě dobrému tím, že pozve 

síly šťastného húdú do tvého těla. Je to modlitba, kterou můžeš použít k pomoci lidem, kterým 

chybějí dobří duchové, a můžeš ji také použít kdykoli, když pocítíš, že se tvé síly zmenšují. Je totiž  

možné, že učiníš něco, co povede k odlivu dobrých duchů z tvého života, a budeš pak potřebovat,  

aby se vrátili a navedli tě správným směrem. Tuto modlitbu můžeš použít kdykoli, kdy pocítíš, že 

by byla prospěšná, neboť je to volná modlitba, která nevyžaduje speciální čas a příležitost. Tato 

modlitba  v  sobě  obsahuje  to  nejlepší  ze  starých  učení  a  její  použití  přitahuje  do  světa 

nejopravdovější a nejlepší síly šťastného húdú.

Volná modlitba šťastného húdúisty

Tato modlitba vypadá následovně: Nejprve řekneš sám sobě, a můžeš to říci za sebe nebo za někoho 

jiného,  „Nechci  špatnou  posedlost  způsobující  neúspěch,  chci  dobrou  posedlost  vedoucí  k  

úspěchu.“ Potom začneš s jednoduchou, volnou modlitbou, jak je uvedena dále, a budeš ji myslet či 

říkat s jistotou a silným přesvědčením vůle, tak silným, jak je to jen možné. Modlitba zní:

„Negativní síly pryč! Neštěstí odejdi!“

Tímto jsme provedli exorcismus či léčení a očistili tělo i mysl od špatných vlivů tím, že jsme je 

poslali pryč. Toto je léčení očistou těla a mysli od všeho zla. Nyní musíme přivolat dobré síly, aby 

zaplnili každou část našeho nitra, výsledkem čehož bude dobrá posedlost přinášející úspěch. To 

znamená, že nyní řekneš nebo si pomyslíš:

„Pozitivní síly sem! 

Duchové šťastného húdú, buďte všude v mém těle!

Duchové šťastného húdú, naplňte mou mysl mocným úspěchem!“

Toto je tvoje úžasná vúdú léčba založená na přivolávání Duchů šťastného húdú, takže jsi naplněn 

„až po okraj“ dobrými vlivy a mocnou energií, které ti přinesou úspěch.
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Jak to mnoha lidem pomohlo

Tato metoda je  prostinká,  přesto však byla po mnoho let  používána v Africe,  na Haiti,  v Jižní 

Americe a v Západní Indii a byla vyučována hou'gany [=houngany, knězi vúdú; žena – kněžka vúdú 

se nazývá  mambo;  pozn. Kojot.] a bokory [čaroději, vúdúisty, kteří se věnují bílé i černé magii; 

pozn.  Kojot.]  coby  nejlepší  a  nejrychlejší  způsob,  jak  vyřešit  jakýkoliv  problém.  Je  to  svým 

způsobem klíč ke všemu léčení a stejně tak je to nejlepší ze všech metod magické samoléčby. Zde je  

několik případů:

Muž se právě oženil s velice atraktivní ženou, ale náhle a s překvapením zjistil, že není schopen 

řádně fungovat jako její manžel a sexuální partner, že se s ní nedokáže pomilovat. Navštívil mága, 

který jeho případ diagnostikoval jako telepaticky způsobený nedostatek mužné síly. Způsobil  to 

závistivý čaroděj,  který chtěl  udržet  muže i  ženu oddělené,  aby tak mohl  mít vztah s  oběma a 

používat je za účelem zvýšení své magické moci zaměřené na ovládání lidí. Mág provedl okamžitě 

léčbu a vymítal negativní vlivy způsobující nedostatek mužné síly a naplnil toho muže spoustou 

dobrých duchů přinášejících štěstí, lásku a sex. Muž se vrátil ke své ženě a nyní, po deseti letech 

velmi šťastného manželství uspokojujícího jak potřebu sexu, tak lásky, má nyní osm synů a tři 

dcery. Metoda léčby byla stejná jako ta, kterou jsem zde popsal, s tou výjimkou, že to mág učinil 

tiše a pro toho muže, který jej navštívil. Jak provedl tuto léčbu? Prostě zaměnil v modlitbě slova 

„mém“ a „mou“ za „jeho“ a položil při v duchu pronesené modlitbě svou ruku na jeho hlavu. Ten 

muž  mu zaplatil  500$  za  léčení,  protože  to  bylo  tak  úspěšné,  že  už  nikdy  žádné  další  léčení 

nepotřeboval. Rovněž mágova praxe prosperovala více a více a nyní je tak bohatý, že je schopen 

svým dětem platit vzdělání na právnických a lékařských fakultách.

Zde je další příklad, který ukazuje, jak to funguje. Žil jeden muž, který měl spoustu peněz, ale den 

ode  dne  jich  ubývalo,  protože  nedokázal  žádné  peníze  vydělat,  uměl  je  pouze  utrácet  a  jeho 

investice  nebyly  návratné.  Navštívil  šamana  ve  svém  rodném  městě.  Tento  šaman  okamžitě 

rozpoznal, že problém spočívá v negativním vlivu způsobujícím nedostatek v kladném peněžním 

toku, který se odlišoval od negativního vlivu, způsobujícího nedostatek peněz, protože ten muž měl 

hodně peněz. Šaman vzal toho muže do svého chrámu a provedl na něm magickou koupel a udělal s 

ním tajný rituál, během něhož – v okamžiku, kdy došlo k uvolnění síly – položil na toho muže ruku 

a pronesl modlitbu, aby z toho muže odstranil kletbu způsobující nedostatek příjmu. Ten muž byl 

okamžitě  vyléčen  a  poté,  co  se  vrátil  domů,  zjistil,  že  se  velké  množství  jeho investic  začalo 

vyplácet a on se přes noc stal bohatším, než byl předešlé ráno, kdy navštívil šamanův dům. Tento 

muž během dvou dnů svůj majetek zdvojnásobil a nyní patří k nejbohatším lidem v severní Indii, 

kde je mnoho bohatých lidí.

Nakonec mi dovolte popsat vám použití této modlitby jedním mým studentem v Bridgetownu v 
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Barbadosu. Tento student chtěl,  aby se staly čtyři věci:  Chtěl získat dobrou práci  a kvůli  tomu 

potřeboval auto. Také toužil po jedné velmi krásné dívce žijící ve městě a chtěl se s ní oženit. A 

konečně také chtěl, aby jej vzal na několik hodin denně do učení jeden velký právník žijící v témže 

městě. Napsal mi o tom a já jsem mu poslal modlitbu, připadlo mi to lepší, než provádět léčení na 

dálku, protože jsem chtěl,  aby měl s jejím použitím osobní  zkušenost  a mohl  posléze pomáhat 

ostatním. Poté,  co modlitbu obdržel,  usedl večer k oltáři  a zapálil  svíčky, tak, jako to děláš ve 

šťastném húdú. Napsal na lístek papíru to, po čem toužil, a několik minut se na tyto čtyři potřeby 

koncentroval. Pak vyslovil modlitbu. Sotva modlitbu dokončil, uslyšel zaklepání na dveře. Rychle 

zhasil svíce a poděkoval duchům za to, že mu umožnili, aby jim sloužil, a šel ke dveřím. Stál tam 

jeho přítel  a  řekl:  „Joe,  příští  dva měsíce můžeš  používat  mé auto zatímco budu pryč.  Pan H. 

potřebuje, abys pro něj jezdil do města, a dobře ti za to zaplatí, ale musíš začít hned zítra ráno.“ Můj 

student příteli poděkoval a řekl mu, že tu práci bere. Vrátil se do svého pokoje a posadil se. Vtom 

zazvonil zvonek. Byla to jeho přítelkyně Clarissa a podávala mu dopis. Řekla: „Joe, tady máš dopis 

od právníka, pošťák ti jej nechal přede dveřmi. Můžu jít dál, tolik bych ti toho chtěla říct.“ Pozval ji 

dál a zatímco šli po schodech nahoru, otevřel dopis, v němž právník souhlasí s tím, že jej bude 

každý  večer  učit,  aby  se  jednoho  dne  rovněž  stal  velkým právníkem.  Nekolidovalo  to  s  jeho 

Joeovou prací a navíc to znamenalo další přivýdělek za kancelářskou práci pro právníka. Clarissa se 

na něj podívala a řekla tichým hlasem: „Ano, Joe, budu tvou ženou.“ 

Tomu  říkám  nejrychlejší  a  nejúplnější  zaznamenaný  případ,  dokazující,  jakou  sílu  má  dobrá 

posedlost vedoucí k úspěchu. Myslím, že existuje mnoho takových případů úspěchu, že o síle dobré 

posedlosti nelze pochybovat. Dozvídám se jen o těch případech, kdy mi o tom někdo napíše, ale je 

mnoho dalších šťastných lidí. Kdykoli budeš potřebovat cokoli pro sebe nebo pro druhého, použij 

prostě tuto úžasnou volnou modlitbu šťastného húdúisty, zbav se všech negativních vlivů a nech se 

znovu posednout všemi dobrými duchy úžasného úspěchu tím, že řekneš:

„Negativní síly pryč! Neštěstí odejdi!“

„Pozitivní síly sem! 

Duchové šťastného húdú, buďte všude v mém těle!

Duchové šťastného húdú, naplňte mou mysl mocným úspěchem!“

Neboť to funguje pokaždé, když to použiješ, prostě počkej a uvidíš.

Šťastné húdú str. 54/87



Poznámky k šesté lekci (Kojot)

Opravdu to funguje! Byl jsem do značné míry „posedlý neúspěchem“ a práce s duchy, včetně práce 

s  touto  modlitbou,  to  rychle  (i  když  ne  až  tak  bleskově,  jak  to  ve  svých  příkladech  popisuje 

Bertiaux, spíše v řádu několika týdnů) a od základu změnila. Co k tomu dodat? Působí to absurdně 

a dost naivně, že? A přesto to funguje. Vlastně si myslím, že právě proto. 

Jenže je to tak prosté, že jen málokdo dokáže do této metody vložit dostatek upřímné víry. Nicméně 

pokud ses již zasvětil službě Duchům šťastného húdú, neměl bys s tím mít problém. Modlitbu lze 

pronést jen tak nebo v rámci rituálního schématu, jak je v textu zmíněno. To bych doporučoval, jistě 

pro začátek, člověk se pak na význam těch slov a na své počínání lépe soustředí, zvláště kdy nemá v  

magii dostatečnou praxi. 

Problematické  se  zdá  být  Bertiauxovo prohlášení,  že  neexistují  žádní  zlí  duchové,  neboť  vše v  

duchovním světě je velmi dobré. Co přesně tímto poněkud kontraintuitivním tvrzením myslí? Píše-li 

o „duchovním světě“, má zde na mysli entity obývající sefirotickou stranu stromu života nebo i 

klifotickou?  Osobně  se  domnívám,  že  negativní  posedlost  odpovídá  posedlosti  „meonickými“ 

entitami, jež lze chápat jako svého druhu pohybující se „díry“ v jsoucnu, přičemž tyto „díry“ lze 

eliminovat přílivem duchovních sil s kladným znaménkem.

Dále je třeba podotknout, že i špatně použitá dobrá věc může škodit a magie je plná historek o 

magických  zaškobrtnutích  i  úplných  katastrofách  co  se  práce  s  duchy  týče  (v  tomto  směru 

doporučuji krátký, čtivý a velmi zábavný magický životopis  Můj život s duchy, který napsal Lon 

Milo DuQuette).

V souvislosti s Duchy šťastného húdú a posedlosti jimi, což je téma této kapitoly, zde problém není 

–  posedlost  jimi  přináší  húdúistovi  bezpochyby  dobré  výsledky.  Stejně  tak  i  práce  s  dalšími 

entitami, probíhá-li v rámci Bertiauxova systému. Zdá se, že v tomto rámci je možné považovat za 

dobré i takové duchy, kteří jsou jinak vnímáni jako nebezpeční či dokonce zlí. Nejspíš to souvisí s 

tím,  že  húdúistova  duše  je  transformována  tak,  aby  s  těmito  duchy  byla  kompatibilní.  Celou 

záležitostí se budu zabývat i nadále v rámci dalšího studia Bertiauxovy tradice a své úvahy na toto 

téma v budoucnu možná zveřejním. Zatím toto téma uzavřu tím, že z pragmatického hlediska je 

podstatné, že posedlost Duchy šťastného húdú, o níž zde běží, je dobrou posedlostí, a pokud jsi s  

těmito duchy uzavřel smlouvu, je bezpečná a užitečná.

Zde jinak není moc co komentovat, ale napadá mě jiná věc: Vracej se čas od času k tomuto textu a  

oživuj si to, co jsi již rutinně zvládl. Mně velmi prospělo, že jsem se pustil do překladu Bertiauxova 
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textu, uvědomil jsem si, že mnohé jsem napoprvé pochopil jen povrchně a že zde jsou další roviny, 

jak celému textu porozumět a – a to především – jak s duchy pracovat lépe. Miroslav Horníček v 

nádherné úvaze Chvála prvního kroku (vyšla ve sbírce Dobře utajené housle) napsal (parafrázuji), 

že skutečný mistr není ten, kdo své řemeslo rutinně zvládl, ale ten, kdo dospěl k bodu, kdy ke své 

práci přistupuje jakoby ji dělal poprvé. V tom „jakoby poprvé“ se snoubí nadřená schopnost rutinéra 

s nadšením a rozechvěním začátečníka – a výsledkem je mistrovství. Pamatuj na to. Až řekneš posté 

„Negativní síly pryč!...“ zastav se, vrať se k tomuto textu a znovu se zamysli nad tím, co tato slova 

vlastně znamenají, jak mění tvůj život, kam tě posunula. A to se samozřejmě týká i ostatních rituálů.  

A buď vděčný za vše, čím jsi byl obdarován, a obdarovávej také sám ostatní. A hlavně: Vracej se 

pokorně k tomuto textu a k duchům vždy, když zjistíš, že své štěstí  začínáš považovat za něco 

samozřejmého. Pakliže se tak stane, vykonej děkovný rituál a vykonej jej, jak jinak, jakoby to bylo 

poprvé.

Přece  ještě  jedna poznámka:  Všiml  sis,  že  duchové  fungují  akauzálně?  V příkladu  s  Joem se 

dozvídáme, že se ty věci udály již předtím, než vyslovil modlitbu, ale on se o nich dozvěděl až poté, 

co  ji  pronesl.  Tedy:  Tím,  že  ji  pronesl,  neinicioval  procesy,  které  by  mu  přinesly  úspěch  v 

budoucnosti. Už se to rovnou dělo. Ergo: Ovlivnil minulost? Nebo snad duchové věděli, že je pozve 

do svého života, a zahájili svou činnost s předstihem? Zajímavá, ale z hlediska pragmatické magie 

podružná, otázka. Tyto věci prostě fungují bez ohledu na to, jak je interpretujeme. Osobně nejsem 

velkým příznivcem různých pseudoveděckých teorií, snažících se vysvětlit magii například pomocí 

dezinterpretované kvantové mechaniky. K čertu s tím! Loa jsou „Mystéres“, mystéria... Možná je 

opravdu lepší naučit se žít s tajemstvím než pro všechno za každou cenu křečovitě hledat nějaké 

vysvětlení.
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Lekce  sedmá:  Húdúistické  tajemství  jak  získat  šťastná  čísla,  která 

vyhrávají (Bertiaux)

Duchové nám pomáhají vyhrát když sázíme

Kdykoli si chce člověk na něco vsadit nebo kdykoli chce nějaké číslo, které vyhraje ve hře náhody 

nebo ve sportovní hře, vše, co pro to musí udělat, je jít za Duchy šťastného húdú a bude mít úspěch. 

Je  to  velice  jednoduché,  neboť  duchové  mu budou prokazovat  laskavosti,  bude-li  jim neustále 

sloužit, neboť toto je součást kontraktu, který s nimi uzavřel. Čím více se zavážeme k tomu, že jim 

budeme sloužit  a  pracovat  pro  ně,  tím více  laskavostí  nám prokáží,  a  učiní  to  tak,  že  vytvoří 

příležitosti a události,  které budou korespondovat s našimi přáními. Proto budeme mít díky nim 

stále více štěstí, neboť duchové kontrolují všechny události za scénou.

Nemysli si, že můžeme mít štěstí vlastním přičiněním. Nemůžeme. Jen duchové nám mohou přinést 

štěstí a ten, kdo vyhraje, je vždy ten, koho chtějí výhercem učinit. Jedná-li se o úspěch při sázení a 

ve hře náhody, jsou za tím vždy duchové, kteří vstoupili do situace a přizpůsobili okolnosti tak, že  

osoba,  která  vyhrála,  byla  jimi  coby  výherce  zvolena.  Učinit  něco  takového  je  pro  duchy 

jednoduché, neboť umějí ovládat prostor a čas. Mohou-li kontrolovat stavy prostoročasu, mohou 

také ovládat vše, co se uvnitř prostoročasu děje. Víme, že vše se odehrává v prostoru a čase, a to, co 

duchové dělají, je, že v prostoru a čase vytvářejí taková uspořádání, která jsou příhodná k tomu, aby 

nastaly události, jež duchové potřebují, aby nastaly. Jsou tak mocní, že mohou vytvořit scénu pro 

jakoukoli událost, jež se děje, a nikdo to neprohlédne, neboť ať už dělají cokoli, jednají vždy zcela 

za scénou. Je to tak – jednají z neviditelné strany přírody a vytvářejí všechny události, které chtějí, 

aby se odehrály. Duchové kontrolují vše.

Tedy: Duchové vědí, že chceme vyhrát, když hrajeme hazardní hru nebo když sázíme na koně, a 

chtějí, abychom zvolili šťastná čísla a vyhráli. Proto vypracovali způsob, jak nám dají vědět, která 

čísla budou šťastná, a budeme-li se touto metodou řídit, když si budeme chtít vsadit a vyhrát, nikdy 

neprohrajeme. Tato metoda je velice jednoduchá a její součástí je naše opravdová vůle vyhrát. Dále 

zahrnuje použití věštebného orákula, s jehož pomocí nám duchové sdělí, která čísla jsou ta pravá a 

pro kterou hru nebo dostih. Aby ses dostal do správného rozpoložení, musíš použít svůj stůl či oltář 

a svíčky, zklidnit se a být připraven přijmout zprávy od duchů. Nezapomeň, že jsou připraveni ti 

pomoci jakmile s nimi navážeš kontakt. Potom začneš pracovat s orákulem pro šťastná čísla od 

duchů, což je jednoduchý systém, kterak navázat kontakt s neviditelným světem.
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Orákulum duchů k získání šťastných čísel

Vezmi obyčejný pár kostek a řekni duchům, že si tyto dvě kostky přeješ používat jako nástroj ke 

komunikaci  s  duchovním světem.  Pak ten  pár  kostek  požehnáš  pomocí  následující  modlitby  k 

Duchům šťastného húdú:

„Duchové šťastného húdú, pošlete svou sílu do těchto dvou kostek, abych pak byl schopen 

poznat, že se mnou skrze toto médium komunikujete.“

Nyní, když jsi tyto kostky vyčlenil ke speciálnímu použití, je už nesmíš použít k něčemu jinému, 

neboť  jsou  posvěcené.  Nemohou být  použity  žádným jiným způsobem,  než  k  tomu,  aby v  ně 

vcházeli duchové a hovořili skrze ně. Pokud budeš uvažovat, že je použiješ k něčemu jinému, nebo 

je  k  něčemu  jinému  použiješ,  způsobí  to,  že  ztratí  svou  sílu  a  budeš  je  muset  znovu  učinit  

magickými. Takže pamatuj, že mají zůstat ležet na oltáři, a nikdy je nepoužij k něčemu, k čemu 

nejsou  určeny.  To  je  opravdu  důležité:  Chceš-li  udržet  ve  svém  životě  sílu  duchů,  musíš  se 

speciálními předměty nakládat posvátným způsobem. Není to z jiného než duchovního důvodu, 

protože tyto předměty jsou zasvěcené duchům.

Takže:  Na  každých  dostizích  nebo  na  každém jiném sledu  událostí,  na  které  se  sází,  obvykle 

najdeme hlavní a vedlejší sled čísel. Máme například první dostih, druhý, třetí, čtvrtý... atd, a pak 

máme koně číslo 1, 2, 3, 4 atd. Někdy se setkáme s jinými čísly, ale obvykle jsou to čísla mez 

dvěma a dvanácti. To znamená, že budeš duchy prosit o dvě sady čísel – číslo dostihu a číslo koně v 

tomto konkrétním dostihu. Je třeba, abys na to pamatoval, neboť toto je přesná věda sázení na koně, 

a neměla by být použita, dokud nevěnuješ dostatek času a úsilí k tomu, abys s řádnou pečlivostí od 

duchů získal svá čísla.

Takže nyní máš na mysli, že budeš duchy žádat o dvě sady čísel. Tato čísla se budou týkat dostihů,  

jichž se chceš zúčastnit, neboť použiješ šťastná čísla na jakýkoli soubor dostihů a duchové budou 

kontrolovat události tak, aby zajistili úspěch číslu, které bylo určeno pro velkou výhru. Pomodlíš se 

tedy k duchům a nejprve je požádáš, aby ti dali čísla dostihů, na které máš sázet. Použij nejprve 

jednu kostku.  Pokud padne číslo větší  než jedna,  budeš nadále používat dvě kostky,  protože to 

znamená, že si duchové nepřejí, abys sázel na první dostih, neboť právě během prvního dostihu 

mají v úmyslu převzít kontrolu nad dalšími událostmi a nastavit je ve prospěch vítězného plánu. 

Řekněme, že jsi právě hodil na svém oltáři kostkou a padlo číslo tři. To znamená, že nebudeš sázet v 

prvním dostihu, protože budou chtít zmařit triky podvodníků a manažerů, kteří si myslí, že mohou 

kontrolovat dostih, a pozměnit skutečnost tak, že ty budeš mít štěstí a hráči, kteří manipulovali s 

dostihem, budou mít smůlu. Pamatuje, že duchové nemají rádi podvodníky, a pokud jim takoví lidé 

kdykoli  zkříží  cestu,  duchové  je  zlikvidují.  Duchové  však  budou  vždy  pomáhat  chudému  a 

čestnému člověku, protože takový člověk je na jejich straně a pod jejich ochranou. Takže v průběhu 
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prvního  dostihu  duchové  obvykle  přebírají  kontrolu  a  řízení  příslušné  závodní  dráhy  po  dobu 

dostihů. 

Nyní házej dvěma kostkami, abys získal další čísla. Řekněme, že ti padly dvě trojky, což znamená,  

že budeš sázet na šestý dostih. Pak jsi hodil 2 a 5, takže budeš sázet na sedmý dostih. Když jsi hodil 

potřetí, padly 1 a 2, takže dalším dostihem, pro nějž ti duchové poskytnou šťastná čísla, je dostih 

třetí. To nastává často, takže buď připraven dát na třetí dostih dvě sázky [nezapomínejme, že i první  

hod jednou kostkou, kde v tomto ilustračním případě padlo číslo 3, identifikuje dostih,  v němž 

budeš sázet. Pozn. Kojot].

Nyní,  poté,  co jsi  vypracoval  svou tabulku dostihů,  máš čísla  tři,  šest,  sedm a tři.  Nyní  budeš 

potřebovat pro každý dostih čísla koní. Měl bych podotknout, že můžeš získat šťastná čísla pro 

všechny dostihy, musíš se však spokojit s tím, co ti duchové nabídnou, neboť oni pokaždé nesázejí 

na všechny dostihy, ale jen na ty, o kterých ti řeknou. Oni rádi odpočívají nebo také chtějí, aby sis 

dal během některých dostihů pauzu. Nyní, abys získal čísla koní, budeš znovu házet kostkami.

Abys získal čísla koní pro každý dostih,  hodíš kostkami a získáš šťastná čísla v jedné ze dvou 

podob. Například hodíš kostkami a padnou ti dvě jedničky. To může znamenat buď 11 nebo 2. V 

tom dostihu nemusí být obojí – v takovém případě vsaď na číslo, které tam je. Prvním dostihem, v 

němž budeš sázet, je v našem případě dostih třetí a ty vsadíš na koně číslo 2 a koně číslo 11, pokud 

tam jedenáctý kůň není, vsaď na dvojku. Hoď znovu a padne ti 1 a 5. To se týká šestého dostihu a 

může to znamenat 6 nebo 15. Hodíš znovu a padne ti (pro sedmý dostih) 3 a 2. To bude znamenat 5, 

protože v dostihu či psím závodě jistě nebude číslo 32. Při posledním hodu, který se opět týká 

třetího dostihu, ti padne 2 a 4. Číslo 24 je nepravděpodobné, takže duchové mají na mysli 6. Takže 

v třetím dostihu vsadíš na 2, 11 (pokud tam bude) a na šestku, rozdělíš tedy svou sázku na dva nebo 

tři koně. 

Nyní máš tedy tabulku šťastných čísel a je potřeba se podívat do dostihových zpráv, abys zjistil, 

které číslo běží ve kterém dostihu.  Polož na oltář svou tabulku s čísly a požádej duchy, aby ti  

přinesli štěstí v dostihu, který se bude konat v určitém čase na určitém místě a na který se chystáš jít 

a sázet. 

Sázej jen malé částky. Duchové nemají rádi velké sázkaře, protože takoví lidé se stávají sázením 

posedlými gamblery. Oddáš-li se gamblingu, duchové ti přivodí neúspěch. Ale chudému a čestnému 

člověku, který sází jen malé částky, je duchům věrně oddaný a zamýšlí získané peníze použít pro 

dobrý účel, sešlou úspěch. 

Poté, co jsi získal tabulku a umístil ji na stůl nebo oltář, poděkuj z hloubi své duše duchům. Oni ti 

pošlou síly úspěchu, abys mohl použít šťastná čísla a skrze výhru vnést energie úspěchu do svého 

života.  Nyní nezapomeň porovnat  tabulku, kterou máš,  s dostihy,  které se toho dne poběží.  Ve 
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skutečnosti můžeš jen sledovat výsledky dostihů v novinách, aby sis zvykl na to, že si při získávání 

šťastných čísel počínáš správně. Pamatuj na to, že ta čísla nejsou zamýšlena jako cíle samy o sobě,  

ale pouze jako způsoby, skrze něž duchové ukazují svoji moc. Já jsem například poradil mnoha 

lidem jak vyhrát na dostizích, ale sám jsem si nikdy nevsadil. Své peníze získávám prostřednictvím 

magické práce s kontraktem [viz Pátá lekce, pozn. Kojot]. Nicméně vám povím o dámě, která to na 

dostizích dotáhla daleko.

Velký den paní Josephiny na dostizích

Húdúistka Josephine, žena se zlatým srdcem velkým jako svět, je velmi mocné médium a duchovní 

poradce snažící  se pomoci mnoha lidem. Vzhledem k tomu, že pracuje pro druhé, nevěnuje čas 

dělání věcí pro sebe. Přišla za mnou kvůli magickému léčení podle vúdúistických zákonů a já ji 

zkontaktoval s duchy stojícími za uměním sázení a hry – tak, jak je to popsáno v této lekci. Dal 

jsem jí několik čísel závodů a několik čísel koní. Ona šla a protože není gamblerka a potřebovala 

jen trochu peněz na dovolenou, vsadila nejmenší možné částky. 

Duchové nám dali následující tabulku:

Dostih Číslo koně

2 11 nebo 2

7 14 nebo 5

5 18 nebo 9

8 19 nebo 10

4 21 nebo 3

8 (znovu) 13 nebo 4 (dělená sázka)

7 (znovu) 12 nebo 3 (dělená sázka)

6 23 nebo 5

9 23 nebo 5

8 (znovu) 16 nebo 7 (dělená sázka)

7 (znovu) 12 nebo 3 (musí to být velmi šťastná čísla)

7 (znovu) 14 nebo 5 (musí to být velmi šťastná čísla)

Takže  Josephine  si  vzala  čísla,  která  jí  duchové skrze  mě poskytli,  a  vsadila  malé  částky.  Ale 

protože se sedmý dostih jevil jako velmi důležitý, vsadila v něm větší částky na koně 3 a 5, kteří v  

něm skutečně běželi. Udělala to, protože dle svých slov cítila, že na tomto dostihu může doopravdy 

vydělat, ačkoli jsem jí radil, že ten pocit může být iluzorní, a že by nemusela vyhrát, pokud udělá 

velkou sázku, že jistě vyhraje jen tehdy, vsadí-li malé peníze. Řekla mi na to, že pokud vyhraje, 
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použije ty peníze na budování duchovní práce a splatí všechny dluhy své církve, která je zaměřena 

na uctívání svatých duchů. Ukázalo se, že měla pravdu. Vsadila na všechna čísla, která jí duchové 

poskytli (na jiné nesázela) a ve všech případech vyhrála. V sedmém dostihu vyhrála velké množství 

peněz, neboť cítila, že duchové chtějí, aby měla velké štěstí. Tyto peníze použila na vybudování 

nové střechy jejího kostela, dále pak na opravu oltáře a splacení dluhů bance, která k ní nebyla příliš  

přátelská.  Ukázalo se to  být  velkou demonstrací  úspěchu a Josephine tuto metodu čas od času 

používá a to vždy úspěšně.

Všimni si, že Josephine nevsadila na první dostih , vynechala třetí a po devátém už nesázela. Toho 

dne se běželo 12 dostihů, ale duchové si nepřáli, aby sázela na prvním, třetím, desátém, jedenáctém 

a dvanáctém. Chtěli však, aby sázela na všech ostatních a to také udělala. Veškerý její úspěch tedy 

pocházel od duchů a ona díky nim získala spoustu peněz pro svou práci a pro sebe. Následuj proto 

duchy a dělej jen to, co ti řeknou. Také vždy, když budeš díky nim úspěšně sázet, poděkuj poté u 

svého oltáře duchům, zapal pro ně svíčky a projev jim svou vděčnost za to, co pro tebe udělali. 

Nenech nic  z toho, co pro tebe dělají,  bez povšimnutí,  za vše jim poděkuj.  Může to být velmi 

jednoduché díkůvzdání, jako například modlitba, jíž končím tuto lekci:

Děkuji Vám, Duchové šťastného húdú, za všechno, čím jste mne dosud obdařili, a za všechno, 

čím mne obdaříte v budoucnu. Děkuji  Vám, děkuji Vám, děkuji Vám, Duchové šťastného 

húdú.
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Poznámky k sedmé lekci (Kojot)

Přiznám se, že tuto metodu jsem nezkoušel – a ani žádnou metodu z ní odvozenou. Nebylo třeba. 

Stejně jako Bertiaux používám práci s kontraktem popsanou v páté lekci. Nicméně: Pokud budeš 

potřebovat tuto metodu použít, ujisti se, že splňuješ podmínky, které Bertiaux zmiňuje – tedy že 

potřebuješ rychle peníze na pokrytí  nějakého nenadálého výdaje, případně pro nějaký konkrétní 

dobrý účel. Zprávy od jiných praktikujících, které mám, nasvědčují tomu, že takto získané peníze se 

kryjí s navýšenými náklady. Konkrétně – i pokud použiješ tuto metodu a nevíš o žádném nenadálém 

výdaji,  rychle  se  nějaký  objeví.  Osobně  si  myslím,  že  je  dobré  mít  tuto  metodu  takříkajíc  „v 

záloze“, ale rozhodně je efektivnější pravidelně provádět rituál popsaný v páté lekci, protože ten je 

zdrojem stálých příjmů a skutečného zvýšení životní úrovně. 

Je zjevné, že zde popsaná metoda sázení na dostizích není jediná možná. Dle potřeby ji můžeš 

přepracovat tak, abys s její pomocí mohl sázet i v jiných sportovních odvětvích.  

Podívejme se nyní  na některé další  myšlenky,  s  nimiž  se v této  lekci  setkáváme.  Předně je  to 

tvrzení: „Nemysli si, že můžeme mít štěstí vlastním přičiněním.“ Je tomu opravdu tak? Co lidé,  

kteří mají štěstí a nejsou húdúisty? Bertiaux by na to asi řekl, že tito lidé k sobě pozvali duchy 

nevědomě, možná jsou také pro pozitivní posedlost zvláště disponovaní. Šťastné húdú, jak je zde 

popisováno, je určeno především těm, kdo se pod takovou „šťastnou hvězdou“ nenarodili. Ale co je 

podstatné: Za vše, co pomocí šťastného húdú získáš, děkuj duchům. Tady není prostor pro pěstování 

si ega – například v intencích LaVeyova pojetí satanismu. Což je mimochodem jeden z důvodů, 

proč jsem se se satanismem, k němuž jsem se v době, kdy jsem začal pracovat s Duchy šťastného 

húdú, hlásil,  rozžehnal;  prostě to  nešlo dohromady,  jsou to z mého pohledu takřka protichůdné 

směry – v satanismu je to člověk, který je působcem, v húdú jsou to duchové, satanista buduje své 

ego, húdúista se ega dobrovolně vzdává ve prospěch duchů atd. Na druhou stranu vím o satanistech, 

kteří  s  Duchy  šťastného  húdú  úspěšně  pracují,  což  buď  znamená,  že  praktikují  něco  jako 

„doublethink“, tedy že fungují ve dvou protikladných pojetích světa, nebo to prostě dělají nějak 

jinak – nevím. Jak již bylo řečeno: Tyto poznámky odrážejí moji osobní zkušenosti a pohledy na 

věc, zkušenosti jiných húdúistů mohou být samozřejmě odlišné.

Moc nad  náhodou: Zde  o  tom Bertiaux  píše  explicitně  a  já  soudím,  že  přesně  takto  duchové 

opravdu  fungují.  A netýká  se  to  pochopitelně  jen her  a  sázek.  Bertiaux píše,  že  duchové  jsou 

neviditelnou stranou přírody a vše kontrolují.  Z toho plyne kupříkladu možná kontemplace nad 

lidskou svobodou, ta ostatně plyne z jakýchkoli úvah týkajících se determinismu, a dále pak zda 
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jsou duchovní  bytosti  svobodné,  či  zda jsou rovněž nějak determinované.  A pokud ovlivňují  a 

kontrolují všechno, jak je tomu s přírodními zákony? Musejí jich dbát nebo je mohou překročit? A 

pokud ano, do jaké míry? A jak to všechno vypadá z pohledu Boha? Nepřipomíná jednání duchů 

utvářejících situace „zpoza scény“ něco jako Matrix? Těžko říci, zda je vůbec možné dobrat se v 

těchto záležitostech nějaké jednoznačné odpovědi a z praktického hlediska to ani není moc důležité, 

přidávám nicméně to k dobru jako náměty ke kontemplacím za dlouhých zimních večerů či jako 

téma ke kavárenskému filosofování.

„Chceš-li udržet ve svém životě sílu duchů, musíš se speciálními předměty nakládat posvátným 

způsobem.  Není  to  z  jiného  než  duchovního  důvodu,  protože  tyto  předměty  jsou  zasvěcené 

duchům.“ Toto nelze dostatečně zdůraznit! Setkal jsem se s lidmi, kteří to nedodržovali, a jejich 

výsledky tomu pak odpovídaly. Mé pozorování je sice omezené, ale zdá se, že takové nakládání s 

posvátnými předměty vnáší do života zmatek. Nejde jen o to, že profánním použitím vyprchá síla,  

jež byla do předmětu vložena, ale i o to, že pak mohou následovat i tresty za nedostatek respektu. 

Proto na to velice dbám. Samozřejmě, že i mě se stane, že je posvátný předmět použit profánním 

způsobem. U kostek to jistě není pravděpodobné, ale například když někdo omylem použije můj 

stolek – oltář k odložení nějaké profánní věci. Pak je dobré situaci co nejdříve napravit a předmět  

znovu zasvětit. Duchové tě nebudou trestat za nedopatření, to se prostě někdy stane, ale dej si pozor 

na nedbalost! Já osobně navíc nakládám i zvláštním způsobem s předměty, které byly použity k 

magickým účelům a které již svou funkci ztratily: Například špatně napsané přání na lístku papíru, 

zbytek svíčky atd. Ukládám je na zvláštní místo a čas od času je spálím a/nebo pohřbím někde v 

přírodě.
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Lekce osmá: Kterak húdú přináší úspěch v lásce a sexu (Bertiaux)

Tajemství přitažlivosti

Kdekoli ve světě jsou pozitivní a negativní energie. Tyto energie jsou tím, co drží svět pohromadě 

ve smyslu jejich vzájemné přitažlivosti. Existují určité zkušenosti týkající se přitažlivosti, které má 

každý z nás. Zcela náhodně se s někým setkáme a netrvá dlouho a dojde k sexu. Mnoho lidí se nad 

touto  mocí  přitažlivosti  a  jejím  fungováním  podivuje.  Dovolte,  abych  řekl,  že  přitažlivost  je 

základní zákon veškerého bytí a někde v universu existuje mnoho duší, které čekají na možnost 

pomilovat se s někým, jako jsi ty. 

Tajemství  přitažlivosti  není  založeno na sexuálních  protikladech,  neboť k přitažlivosti  mnohem 

častěji dochází mezi příslušníky stejného pohlaví. To vysvětluje, proč jsou mladí muži přitahováni 

vůdci  gangů  a  proč  ženy vyhledávají  možnost  následovat  vedení  znamenitých  žen.  Muži  jsou 

přitahováni k mužům a ženy k ženám. Společnost nás naučila, abychom hledali lásku u opačného 

pohlaví, což vede k vynuceným manželstvím a vysoké rozvodovosti. Mnoho lidí se musí poučit ze 

zkušenosti. Tak například na Haiti žil bohatý bankéř, jenž chtěl studovat s mágem, který ho velmi 

přitahoval. Jeho žena byla proti tomu tak silně, že se s ním nakonec rozvedla. Díky tomu se od ní 

osvobodil a mohl studovat okultismus a magii aniž by mu překážela. Síla magie byla tak velká, že 

rozbila jeho manželství. Jinými slovy, mág-muž byl co se přitažlivosti týče tak mocný, že rozbil 

manželství,  které  stabilně  fungovalo  20  let.  Ten  bankéř  byl,  jako  mladík,  zhypnotizovaný 

společností a kvůli tomuto vlivu vstoupil do katolického manželství. Stal se otcem čtyř dětí a každý 

den chodil se svou ženou na mši. Ale hluboko ve své duši byl nestabilní kvůli neuvědomované 

potřebě. Během těch dvaceti let manželství měl mnoho přítelkyň, dopustil se mnoha záletů a často 

střídal milenky. Ale hluboko ve své duši nebyl spokojený. 

Když jsem uslyšel o této vzájemné přitažlivosti  mezi mágem a bankéřem, zeptal  jsem se svého 

mistra, co je základem tohoto vztahu, který působil dojmem, že bankéře, dříve nenaplněného muže, 

tolik  uspokojuje.  Můj  učitel  vúdú  řekl,  že  vztah  mezi  mágem  a  bankéřem  je  také  sexuálním 

vztahem, a proto nyní existuje na všech úrovních. Také mi poradil, abych si uvědomil skutečnost, že 

bankéř je nyní v každém ohledu naprosto uspokojený, což nikdy předtím nebyl. Podivoval jsem se 

síle přitažlivosti, která zde byla, a mistr řekl, že to je přírodní zákon v akci. Bankéř se narodil ve 

znamení Býka a Lunu měl ve Štíru. Navíc měl bankéř ascendent ve znamení Raka. To ukazuje, že 

bankéřství  a  ukládání  peněz  byly  součástí  jeho esence,  ale  také musely  stát  v  pozadí  sexuální 

přitažlivosti, kterou cítil k mágovi. Zeptal jsem se proto mistra na mágova znamení a dozvěděl jsem 
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se následující: Mág měl jak Slunce tak Měsíc ve Štíru a ascendent měl v Kozorohu. Kombinace 

Štíra a Kozorohu je přirozeně velmi příhodná pro magii, ale také Býk je přirozeně přitahován ke 

Štíru a je-li zde navíc Luna ve Štíru, přitažlivost je ještě silnější. 

Všimněme si také, že Nixon, prezident USA, byl obklopen Štíry, Raky a Rybami, přičemž sám byl 

Kozoroh s Lunou v Býku a ascendentem v Panně.

Takže v přírodě existuje tento mocný zákon přitažlivosti, který vede duše, aby byly spolu. Každý 

člověk s sebou od narození nese určité vlivy z vyšších světů. Ty se ukazují v ascendentu, znamení, v  

němž je Luna, a slunečním znamení. Například já mám Slunce v Kozorohu, můj ascendent je v 

Panně a Lunu mám v Raku. To je velmi dobré pro magickou práci. Můj mistr věd vúdú měl Slunce  

v Kozorohu a Lunu a ascendent  ve Štíru.  Tyto  tři  astrologické  vlivy jsou velmi  podstatné pro 

pochopení zákona přitažlivosti a toho, jak tento zákon pracuje v životě každého člověka. 

Když  tento  zákon  přitažlivosti  vstoupí  do  emočního  života  člověka,  můžeme  říci,  že  je 

„zamilovaný“, a když je pak manifestován sexuálně, pak jsou oba póly přitažlivosti plně ukotveny. 

Ale tato přitažlivost je v přirozenosti věcí tak pevná, že ji budu nazývat jejím pravým jménem, což 

je „osobní magnetismus“.

Zákon osobního magnetismu

Osobní magnetismus je založen na přitažlivosti kosmických sil a na skutečnosti, že každý člověk 

tuto sílu ve své osobní duši nese. Tajemství lásky a sexu spočívá v tom, že zjistíš, které osoby jsou k 

tobě přitahovány, a  pak můžeš požádat duchy,  aby ti  pomohli  při  sesílání kouzel lásky a  sexu. 

Dokud nebudeš naprosto přesně vědět, co chceš, duchové ti nepomohou. Například můj učitel byl 

typem člověka ovlivněným Kozorohem a Štírem, takže mi řekl, že v době jeho nepřítomnosti pro 

mne připraví tajemníka [případně sekretářku – z textu není pohlaví  zřejmé.  Pozn. Kojot],  jehož 

kvality  by byly kompatibilní  s  mými i  s  mistrovými.  Můj tajemník má kombinaci  magnetismů 

Štíra, Raku a Kozorohu, takže to vypadá, že zákon přitažlivosti bude fungovat poměrně dobře. 

Je obtížné přesně zjistit, co si doopravdy přeješ, ale Duchové húdú mohou dát snadno do pohybu 

příčiny,  které  způsobí  setkání  přitažlivých  sil.  To  je  pro  tebe  důležité,  protože  můžeš 

prostřednictvím studia zákona poznat, co hledáš, a poté požádáš duchy, aby ti pomohli uskutečnit to 

a učinit důležitým ve tvém životě. 

Nyní budu procházet húdúistickým zodiakem a nabídnu stručné komentáře ke každému znamení, 

abych ukázal jeho přitažlivosti.

1. Luna ve Štíru, Rybách a Raku. Ta by měla přitahovat sebe sama (Lunu ve Štíru, Rybách a 

Raku) nebo Lunu v Býku, Panně a Kozorohu.
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2. Slunce v Býku. Toto znamení bude přitahovat Štíra, ale také Raka, Kozoroha a Pannu a 

stejně tak sebe sama.

3. Slunce v Panně bude přitahovat Ryby, ale také Raka, Kozoroha a Štíra a stejně tak sebe 

sama.

4. Slunce v Kozorohu bude přitahovat Raka, ale také Štíra, Ryby, Pannu a Býka a také sebe 

sama.

5. Slunce ve Štíru bude přitahovat Býka, ale také Kozoroha a Pannu, a Raka a sebe sama.

6. Luna v Býku, Panně a Kozorohu bude přitahovat Lunu ve Štíru, Rybách a Raku a také sebe 

sama.

7. Slunce v Rybách bude přitahovat Pannu, sebe sama a Raka.

8. Slunce v Raku bude přitahovat Kozoroha, Pannu, Býka, Štíra a Ryby a stejně tak sebe sama.

9. Slunce ve Vahách bude přitahovat Berana a sebe sama.

10. Slunce ve Vodnáři bude přitahovat Lva, Blížence, Váhy a sebe sama.

11. Luna ve  Štíru,  Beranu a  Lvu bude přitahovat  sebe  sama a  Lunu ve  Vahách,  Vodnáři  a 

Blížencích.

12. Slunce v Blížencích bude přitahovat Slunce ve Střelci a sebe sama.

13. Slunce ve Střelci bude přitahovat Blížence.

14. Slunce v Beranu  bude přitahovat Váhy.

15. Slunce ve Lvu bude přitahovat Vodnáře.

16. Luna ve Vahách, Vodnáři a Blížencích bude přitahovat sebe sama a Lunu ve Střelci, Beranu 

a Lvu.

Je nezbytné pochopit, že toto jsou pouze cesty, jejichž prostřednictvím zákony přitažlivosti fungují 

pro sluneční znamení. Rozumím tomu tak, že pokud ve vztahu existuje přitažlivost, pak se zdá, že je  

v činnosti nějaký skrytý faktor, který je v souladu se zákony uvedenými v této lekci, ale který je 

nám v  době  počátečního  zkoumání  neznámý.  Konec  konců,  neočekává  se  od  nás,  že  budeme 

astrology,  a  jen  málo  z  nich zná  vůbec  nějakou  pravdu,  takže  my prostě  chceme ovládat  tyto 

zákonitosti  tak,  abychom z toho měli  nějaké výhody a získali  jejich prostřednictvím odměnu v 

podobě lásky a sexu, které hledáme.

Povšimni  si,  že  vodní  a  zemská  znamení  mají  mnohem širší  rozsah  přitažlivosti  než  znamení 

vzdušná a ohnivá. Je tomu tak proto, že jejich síly jsou ve vědě húdú nejvyšší. Všichni opravdu 

velcí mistři húdú jsou narozeni v zemských nebo vodních znameních, neboť Panna vládne vúdú, 

Kozoroh húdú a Býk čarodějnictví. Ti, v jejichž radixech (horoskopech zrození) chybí významné 

množství země a vody, jsou od tohoto druhu činnosti vpravdě odříznuti. Například já jsem se vždy 
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podivoval tomu, proč jsem tak silně přitahován k húdú. Po pravdě řečeno mě žádný jiný systém 

nedokázal uspokojit. Byl jsem jako ten bankéř v našem předchozím příběhu, jenže já jsem místo 

peněz zacházel se silami a ideami. Nuže, mám Slunce v Kozorohu, dále mám Lunu, Zemi [sic!, 

překládám, ale nechápu; pokud nějaký laskavý čtenář vyjasní,  co tím Bertiaux myslí, budu rád, 

pozn. Kojot] a Pluto v Raku a jejich síly jsou spojené. Můj ascendent  je v Panně a Neptuna v 

povýšení v tomtéž znamení (Neptun je planeta šamanismu a mysticismu primitivního druhu). Můj 

Jupiter,  který vládne rituálům ceremoniální magie,  je ve Štíru.  A to je  základem toho,  že jsem 

přitahován k húdúistickému systému spirituality.

Okouzlování v lásce a sexu

Nyní, když znáš zákon přitažlivosti, můžeš jej použít při okouzlování  v oblasti lásky a sexu. Je to 

velice jednoduchý proces, který vyžaduje jen malý přídavek k tomu, jak obvykle používáš svůj 

húdúistický stolek. Nyní musíš naladit svou mysl na typ osoby, kterou chceš přitáhnout v souladu se 

zákony magnetismu. Dal jsem ti pravidla a ty je budeš sledovat jako vodítka při své práci. Posadíš 

se ke svému oltářnímu stolku a nakreslíš na papír magické kouzlo v souladu se starou húdúistickou 

metodou a umístíš je mezi červenou a černou svíci, jak je to popsáno ve čtvrté lekci. V rámci této  

metody použiješ  broskvovou brandy  (broskvovici),  neboť  ta  je  spojena  s  láskou a  sexem a  se 

vzrušením horoucích vášní. Diagram, který nakreslíš, vypadá takto:

Pak řekneš následující magickou modlitbu, abys invokoval húdúistické duchy lásky a sexu, aby ti 

přišli v této záležitosti na pomoc. 
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Húdú duchové lásky a sexuální síly, 

přijďte mi na pomoc a doveďte mne k velmi dobré milence (velmi dobrému milenci),

která ke mně bude připoutána (který ke mně bude připoután) silami přitažlivosti a osobního 

magnetismu. 

Pak vypiješ sklenici broskvové brandy a poděkuješ duchům za to, co učinili. Zhasneš svíce, řekneš 

„Dokonáno jest.“ a přerušíš kontakt tlesknutím dlaní. 

Tato magická práce  je  určena k tomu,  aby ti  přivedla  fantastickou milenku nebo fantastického 

milence, o které či o němž duchové vědí, že se k tobě perfektně hodí. Pamatuj, že duchové vědí, 

kým jsi ve smyslu zákonů přitažlivosti, a proto vědí, koho ti přivést. Přesně vědí, co potřebuješ. 

Magický diagram, který jsi vyrobil, je talisman mocného magického ducha, jehož magické jméno 

zní  Bacalou Baca. V húdú je duchem Kozorohu a je velmi nápomocným duchem při přitahování 

lásky a sexu. Je uctíván v chrámech sexuálními akty, které jsou pro něj velmi důležité k budování  

rezervoáru magických sil.  Proto milenci ve chvíli  vyvrcholení nebo orgasmu posílají  sílu jejich 

intenzivní vášnivé rozkoše tomuto duchu, aby mu tak poskytli speciální energie, což jim pak zpětně 

přinese štěstí, lásku a mnoho dalších darů. Dovolte mi říci, že toto je způsob výměny energie s  

duchem Kozorohu a tato výměna energie je výsledkem potřeby tohoto ducha mít něco, co může být  

transformováno v materiální sílu, peníze, dary, zlato nebo štěstí. Sexuální energie je tak s duchy 

vyměňována za ta dobré materiální živobytí. 

Musíš  také  pochopit,  že  duchové  tě  přivedou do situací,  o  kterých vědí,  že  jsou  pro  tebe  tím 

nejlepším, a v nichž je třeba činit to, co chtějí. Musíme se odpoutat od myšlenek na lásku a sex, 

které chceme. Duchové v této věci opravdu vědí lépe než my, co je pro nás nejlepší, a proto je lépe 

svěřit jim změny v životě, které ovlivní náš osud. Dovolte mi říci, že často k sobě přivádějí lidi za  

účelem zkombinování jistých energií nebo jejich vytvoření. Mohou chtít experimentovat a způsobit, 

aby vzniklo něco zcela nového. Tak pravá láska a sex fungují v životech těch, kdo akceptují síly a 

reálnou přítomnost Duchů šťastného húdú, proto musíš zůstat otevřený těmto duchům a dobrovolně 

souhlasit s tím, že jim budeš sloužit, protože víš, že oni vědí, co je pro tebe nejlepší, a vědí, že pro 

všem, kdo je věrně následují, se nikdy nedaří špatně a jsou významně odměňováni. Proto ti znovu 

říkám: Služ těmto podivuhodným Duchům šťastného húdú a obdržíš za tuto službu odměnu.
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Poznámky k osmé lekci (Kojot)

Bertiauxovy  myšlenky  o  vzájemné  přitažlivosti  dle  mého  názoru  do  značné  míry  odrážejí 

skutečnost, že Michael Bertiaux je pravděpodobně do značné míry homosexuálně orientovaný. Což 

ovšem neznamená,  že  by  neměly  být  z  okultního  hlediska  brány  v  potaz.  Přesto  pokládám za 

vhodné, aby si student této problematiky prostudoval i jiné publikace zabývající se tím, jak funguje 

sexuální přitažlivost a dle jakých kritérií si lidé vybírají své partnery. Vynikajícím pojednáním je 

kupříkladu  Evoluce  touhy  Davida  M.  Busse,  zabývající  se  sexualitou  a  vztahy  z  evolučně-

psychologického  hlediska;  mužům  coby  praktická  a  vtipně  napsaná  příručka  skvěle  poslouží 

Baránkova kniha Jak sbalit ženu 2.0 (myslím, že si ji však s chutí přečte i nejedna žena).

Podobně je třeba dle mého názoru brát spíše jako orientační Bertiauxem prezentovanou partnerskou 

astrologii. Jistě na tom něco může být, ale zavítáme-li už do této oblasti, měli bychom si uvědomit, 

že je zde mnoho dalších aspektů, které mohou korigovat jak příznivé, tak i nepříznivé kombinace 

různých znamení. Ostatně i sám Bertiaux konstatuje, že pokud je někde vzájemná přitažlivost, tak 

tam prostě je, i když faktor, který ji způsobuje, může být skrytý.

Skutečně  podstatná  je  z  mého  pohledu  až  poslední  část  osmé  kapitoly,  v  níž  mág  toužící  po 

uspokojujícím vztahu, žádá duchy, aby mu přivedli partnera či partnerku, s nímž či s níž jej bude 

pojit pouto vzájemné přitažlivosti. Pakliže to duchové učiní, není již třeba, leda z hlediska studia 

astrologie,  zjišťovat,  zda  jsou znamení  tak,  jak mají  dle  Bertiauxe  být,  protože duchové  těmto 

věcem rozumí dobře a tudíž dobře vybrali. Všimněme si jednoho podstatného rozdílu mezi touto a 

čtvrtou lekcí. Zatímco čtvrtá lekce je zaměřená na manipulativní magii,  zde k žádné manipulaci 

nedochází.  Duchové  zde  neovlivňují  mysl  vybraného  partnera  či  partnerky,  pouze  zajišťují 

příhodnou shodu okolností, tedy setkání dvou lidí. No, dobrá, možná ovlivňují mysl v tom smyslu,  

aby k setkání došlo, ale to je vše. Proto je zde perspektiva i opravdu hlubokého a opravdového 

vztahu. Jak jsem již psal,  skutečnou lásku není možné si vynutit – pohádky o tom, že láska je 

mocnější  než  magie,  tuto  odvěkou  lidskou  zkušenost  vcelku  pravdivě  odrážejí.  Proto,  jsi-li 

zamilovaný/á, planeš-li nesnesitelnou touhou, pokus se odolat a nevyužít techniky popsané ve čtvrté 

lekci, jakkoli lákavé to je. I kdyby se ti totiž povedlo objekt své touhy zmanipulovat do vztahu (což  

není jisté, pakliže je odpor manipulované osoby příliš silný, ani duchové jej nezlomí – soudím, že 

manipulovat lze lidi, kteří nevědí přesně, co chtějí nikoli lidi, kteří v tom mají jasno), nevydrželo by 

to a zklamání a bolest z rozchodu by byla ještě mnohem palčivější. Udělej místo toho rituál popsaný  

v této lekci. Pakliže je tvá vyvolená či tvůj vyvolený skutečně tím pravým, duchové ti pomohou (a 
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zde opět zdůrazňuji, že nebudou manipulovat, spíše tě vhodně nasměrují, dodají ti odvahu, zlepší 

tvé společenské postavení). Pokud ne, nasměrují tě jinam, někam, kde na tebe čeká skutečné štěstí.

Otázka k zamyšlení:  Pakliže tvrdíš,  že někoho miluješ,  opravdu chceš,  abys místo ní či  něj, tj.  

autentické lidské bytosti, získal hračku na dálkové ovládání? 

A samozřejmě, jak už jsem psal mnohokrát: Svému štěstí musíš vyjít vstříc. Udělat rituál, zůstat 

sedět doma a čekat, že se u tvých dveří objeví tvá životní láska, je blbost. Ne snad, že by to bylo 

naprosto vyloučené, ale – a to je také odvěká lidská zkušenost – štěstí přeje připraveným a pomož si  

a bude ti pomoženo. Stejně tak je bezpodmínečně nutné, abys s pomocí duchů aktivně pracoval na 

zvýšení své atraktivity pro potenciální partnerku či partnera. Vzájemná přitažlivost se těžko projeví, 

pokud tomu bude bránit tvůj nevábný zevnějšek, skutečnost, že máš hluboko do kapsy atd. Naštěstí 

s tím vším ti duchové dokáží efektivně pomoci. 

A ano,  ovšem,  můžeš  mi  položit  otázku:  A jak  rychle svého cíle  dosáhnu? Kdy se  očekávaný  

partner objeví? 

Po pravdě  řečeno,  vzhledem k  tomu,  že  duchové  pracují  mimo pouta  času  a  prostoru  našeho 

materiálního světa, není vyloučeno, že se objeví už předtím, než obřad vykonáš. Ale podstatné je, že 

musíš zkrotit svou netrpělivost. K žádoucí změně může dojít během několika dnů, ale i měsíců. 

Některé věci uspěchat nelze. Buď trpělivý a dobré mysli a důvěřuj Duchům šťastného húdú.

A jak dlouho vydrží takový vztah? To záleží především na tom, co doopravdy chceš, což je, jak píše 

Bertiaux, podmínkou toho, aby ti duchové pomohli. Buď k sobě upřímný. Pokud chceš krátkodobý, 

ale intenzivní vztah, který tě naučí něčemu, co budeš pro život potřebovat, tedy pokud toužíš po 

zkušenostech, je to něco jiného, než když toužíš založit rodinu a vychovat děti.  Samozřejmě to 

souvisí s věkem. Mnoho mladých lidí ve skutečnosti touží vyzkoušet si různé druhy vztahů a různé 

podoby sexu, i když, vzhledem k ustáleným stereotypům, mluví o lásce na celý život. Přitom je v 

době dospívání přirozené přát si různorodé zkušenosti a rodinný život nechat na později. Takže 

pokud ve skutečnosti toužíš po více interesantních vztazích, není na tom nic špatného a duchové ti 

to zprostředkují. Pokud naopak toužíš zakotvit a nalézt životního partnera, duchové ti v tom rovněž 

pomohou. Magie popsaná v této lekci je schopna přivolat  milenku/milence i partnerku/partnera. 

Klíčové je být k sobě upřímný!

Poznámka k tomu, že húdú koresponduje s těmi, kdo mají v radixu hodně země a vody, zatímco 

těm,  kdo jich  tam mají  málo,  je  tento systém uzavřený:  No,  to  by  stálo za  průzkum! V mém 

horoskopu zrození zemský živel zcela chybí (a věřte, že je to v praktickém životě dosti nepříjemná, 

i  když po dlouhém úsilí  zvládnutelná,  okolnost),  ale mám tam hodně vody: Slunce a Jupiter v 

Rybách, Saturn v Raku a Uran ve Štíru. V každém případě si myslím, že pokud tě šťastné húdú 

přitahuje i přesto, že nemáš výrazně obsazená zemská a vodní znamení, nic nebrání tomu, abys do 
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toho šel – pořád zde může být nějaký ten skrytý faktor. Ostatně by bylo zajímavé vyzkoumat, jak je 

to s úspěšnými praktiky jiných druhů magie a jejich živlovými aspekty v radixu.

Ohledně rituálu: Zahájení, jak jsme zvyklí, standardním způsobem. Uzavření rituálu je zde popsáno 

velmi stroze, ale asi to tak stačí. Zmíněné poděkování duchům může mít formu modlitby ze čtvrté 

lekce („Vy, kdož jste nejmocnějšími duchy na světě, miluji Vás...“). 
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Lekce devátá: Kterak si húdúista udržuje vysokou úroveň své mužné 

síly (Bertiaux)

Během mnoha let magické praxe s následovníky šťastného húdú pocházejícími ze Západní Indie 

jsem byl mnohokrát požádán, abych poskytl informace a pomohl mužům k obnovení jejich sexuální 

potence. Sexuální síla je velmi důležitá z mnoha okultních či magických důvodů, které jsou často 

mnohem důležitější, než je její použití v lásce a sexu. V mnoha náboženstvích se věří, že sexuální  

síla je nějakým způsobem špatná nebo zlá, takže nízká potence je považována za dobrou věc. V 

húdú tomu tak ale není  – a stejně  tak v mnoha základních formách vúdú, neboť je  známo, že 

duchové disponují velmi vysokou úrovní mužné síly.

Žádný muž se nemusí stydět nebo být zahanben proto, že jeho mužná síla je malá. Šťastné húdú ji 

může výrazně zvětšit a na vysoké úrovni ji už udržet. Důvodem pro to je, že Duchové šťastného 

húdú chtějí, aby jejich služebníci disponovali velkou mužnou silou a byli naplněni sexuální energií, 

protože díky tomu jsou schopni duchům lépe sloužit. Všechna náboženská tvrzení o tom, že nízká 

potence je dobrá, jsou falešné a překroucené obrazy nemocné mysli. Všechno v přírodě ukazuje 

moc velké sexuální přirozenosti húdúistického Boha duchů, a my následujeme jej a nikoli negativní 

aspekty populárních náboženských hloupostí.

Podle húdú jsou všichni duchové mocní co se týče jejich sexuálních aspektů a sil.  Jsou velicí ve své 

touze mít víc a víc volní síly k činu. Jsou velcí v tom, co chtějí, aby bylo učiněno, a v tom, co činí.  

Takže je sexuální síla součástí húdúistického vidění světa. Říká-li se, že vúdú je náboženstvím síly, 

pak šťastné húdú je náboženstvím sexuální síly. 

Ve šťastném húdú učíme, že v každém muži sídlí mocný bůh regenerace a kreativity. Jeho jméno je 

Papa Gayday [viz  též první kapitolu;  pozn. Kojot.].  Jeho symbolem je  mužský pohlavní orgán. 

Tento pohlavní orgán jen posedlý Papou Gaydayem a ve chvíli,  kdy je posedlý, dává tento bůh 

velkou  sexuální  potenci  muži,  který  orgán  posedlý  Papou  vlastní.  Papa  Gayday  je  uctíván 

prostřednictvím všech forem sexuální aktivity. Všechno, co tomuto orgánu způsobuje rozkoš, je pro 

Papu Gaydaye potěšením. Pokud si tento orgán hodně užívá, Papa Gayday mu daruje svou vlastní 

vůli  a mysl,  takže se orgán stane magickou hůlkou či symbolem vůle boha sexuální síly. Proto 

všichni staří muži, kteří zasvětili své životy Papovi Gaydayovi, jsou stále schopni užívat si lásky a  

sexu, neboť nikdy neztratili svou mužnou sílu. Tato vysoká úroveň jejich sexuální síly je důkazem, 

že Papa Gayday v nich stále sídlí a bude v nich sídlit až do konce. Proto mnoho studentů magie 

přichází  i  z  velké  dálky  a  často  i  z  cizích  zemí  jen  proto,  aby  byli  zasvěceni  do  magie  této 
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vúdúistické  hole.  Neboť skrze  uctívání  této síly  dochází  k  přesunu energie  z  boha na studenta 

prostřednictvím hole síly magického čaroděje šťastného húdú.

Fontána mládí

V dávných dobách existovala víra, že někde na světě existuje magické zřídlo, jež dokáže navrátit 

mládí všem, kteří z něj pijí. Tato fontána mládí byla nicméně špatně pochopena těmi, kteří ji hledali,  

neboť  skutečnou  fontánou  mládí  je  magická  hůlka  na  mužově  těle.  Ti,  kteří  přicházejí  k  této 

magické holi moci, budou požehnáni jejími mystérii, což jsou mystéria svatého krému věčné síly.

Bílá žena z New Yorku byla na své cestě po Haiti svědkem mocného uzdravení slepého dítěte. To 

dítě přivedli k mágovi, který pak vyřkl modlitbu k bohu, aby mu dal sílu uzdravovat založenou na 

sexuální síle. Tento bůh a všichni duchové rodiny Nibbho souhlasili s tímto aktem, který zjevuje 

posvátnou moc boha. Takže ten mág nabral ze své hůlky uzdravující magický krém a vložil jej na 

oči slepého dítěte, jemuž se pak navrátil zrak. To se přihodilo dítěti, jež bylo slepé od narození a 

bylo i  jinak handicapované.  Moc fontány mládí  a  uzdravení se tak v přítomnosti  věřících plně 

projevila. Toto je způsob, jakým mohou bohové šťastného húdú vstoupit do našich životů a mnoha 

způsoby léčit naše zdravotní problémy.

Potrava bohů a duchů

Nejtajnější  částí šťastného húdú je učení, že potravou bohů a duchů je tento magický krém. O 

kněžích tohoto starobylého náboženství se předpokládalo, že touto silou sytili bohy téměř každý 

den. Tato síla byla převzata bohy a přeměněna v magickou moc, dary, bohatství a všechny příznivé 

okolnosti.  Proto  byli  mágové nejmocnějšími  lidmi  na  světě.  Ve  starobylých  kulturách  nabízela 

náboženství  duchům jako oběť  krev.  Ale  mágové,  za  účelem získání  ještě  větší  moci,  nabízeli  

posvátný  krém  pocházející  z  hole  či  magické  hůlky  čaroděje  šťastného  húdú.  Takže  zatímco 

věřícím,  kteří  nabízeli  krvavé  oběti,  poskytovali  bohové  menší  úsluhy,  skutečně  velkou přízeň 

nabízeli mágům, neboť posvátný krém je nejmocnější ze všech existujících magických substancí. Je 

to základ materiální existence. 

Nevíme v úplnosti, co bohové a duchové šťastného húdú s tímto magickým či posvátným krémem 

dělají, ale je pro ně velmi důležitý a tajné vědění o tom, že je jejich potravou, pochází již z dob 

Atlantidy, není-li ještě starší. To, co víme, je, že tyto magické krémy tvoří bázi pro materializaci 

mágových sil a bohatství ve světě a stabilní životní prosperity těch, kteří následují kult šťastného 

húdú. Konečně také můžeme bezpečně říci,  že  ti,  kteří  tuto potravu bohům pravidelně nabízejí 

výměnou za magii, jsou udržováni v plnosti své sexuální potence a vždy disponují velkou mužnou 

silou. 
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Magická místa a sexuální akty

V každé společnosti existují tajná místa setkávání, kde mohou muži uvolnit svou sexuální tenzi, což 

je také nezbytné pro jejich nervovou harmonii a tělesné zdraví. Na místech umístěných stranou 

staletými zákony sexuálního povyražení – a nemám na mysli veřejné domy, jež jsou hrozným a 

zlým morem  lidstva  –  se  setkávají  muži  hledají  zde  to,  co  je  druhá  strana  více  než  ochotna 

poskytnut. Nechci mluvit explicitněji, řeknu jen, že ti, kteří tam přicházejí, jsou řízeni tajuplnými 

magickými silami a  vlivy,  povstávajícími z  nevědomých úrovní  mysli.  Ti,  kteří  se setkávají  na 

těchto temných a často vlhkých místech,  jsou pod vlivem elementárních hlubinných sil a jejich 

setkání jsou nevyhnutelná, neboť jsou řízeni divokými a barbarskými vášněmi. Na těchto místech 

přebývá jistý druh démonického kněžstva,  tvořeného opravdovými syny podsvětí,  disponujícími 

veškerou jeho mocí, knězi, jenž dobrovolně pijí posvátný krém podobni podivným upírům a kteří 

své  bizarní  chování  nemohou  žádným způsobem  vysvětlit.  Oni,  členové  tohoto  kněžstva,  jsou 

posíláni  na  tato  místa,  aby  tam čekali  na  oběti  své  žízně.  Nedokáží  vysvětlit,  proč  tam přišli, 

všechno, co vědí, je to, že musejí držet ve svých ústech magické hůlky a pít jako šílenci ztracení na 

poušti, co právě narazili na osvěžující oázu. 

Muži,  kteří  byli  oběťmi  těchto  kněží,  už  od  atlantských  dob  relaxovali  prostřednictvím  jejich 

zvláštního konání a do svých příbytků se navraceli méně napjatí a byli si více vědomi jiných oblastí 

svých životů. Nebyli již více posedlí  sexuálním chtíčem. Poté, co se navrátili do světa běžných 

pocitů a zájmů, často žili své životy pod šťastnou hvězdou. Jakkoli byli oběťmi těchto elementálů, 

nebyli podvedeni a poškozeni; bylo tomu spíše tak, že přišli na místo nabízení a splatili svou daň 

bohům z hlubin.  Pak,  coby věřící  jejich kultu,  obdrželi  od bohů odměnu za svou poslušnost  a 

službu.

Pro magického pozorovatele jsou hrdla a ústa kněží těchto divných a tajných ritů potrubími a tunely,  

rezervoáry  a  stokami  směřujícími  dolů  až  k  elementárním úrovním bytí.  Tam,  na  samém dně 

magického  průchodu,  můžeme  nalézt  nevyslovitelně  zlé  hlubinné  bytosti  [orig.  deep  ones, 

pravděpodobně  souvisejí  i  s  Lovecraftovými  Hlubinnými,  popsanými  v  novele  Stín  nad 

Innsmouthem – doporučuji  přečíst!  pozn. Kojot.], jež, jsouce ochránci magické hůlky v celé její 

ztopořené slávě, jsou také bohy zlata a ohně a veškerého osvícení. 

Zde nebo tam, abychom byli přesnější, není žádné obscenity, jediné, co existuje, je výměna energie. 

V oblastech těchto stok, do nichž byly vylita nezměrná množství krve, podobně jako poblíž jatek a 

míst, kde je zpracováváno maso, nalezneš vskutku hluboké elementální kontakty. Je to bezpochyby 

zlo; je to však také velmi mocná magie.

Moderní  společnost  vytvořila  tato  místa  mravního  ohrožení  skrze  svou  židovsko-křesťanskou 
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morálku, jež je cizí starodávné morálce Atlantidy a Lemurie. Křesťané, kteří jedí tělo a pijí krev 

svého boha,  praktikují  v sublimované podobě starobylé pojídání posvátné hole moci a polykání 

svatého krému. Ale náboženství umírajícího boha nepochopilo mystérium dávných kněží, jež bylo 

vykázáno do temnot a vlhka umýváren a lázní. Starodávné kněžstvo temnoty žije dál, neboť má sílu 

věčnosti. Jednoho dne přijde, aby zničilo křesťanství a morálku odmítající vášeň a chtíč.

Moc světla, jímž je Slunce

Základem  šťastného  húdú  je  uctívání  duchů,  kteří  reprezentují  duchy  Slunce.  Kněžstvo  světla 

nepřebývá  na  temných  a  vlhkých  místech  těch,  kdo  jsou  pronásledováni,  nýbrž  ve  slunečních 

chrámech falického kultu. Přítomnost posvátného krému v v lidském životě, v mužském těle, byla 

důkazem přítomnosti Slunečního světla v životě všech bytostí. Proto ti, kdož přicházejí jako předvoj  

paprsků Slunce, byli rovněž pokládáni za zvláštní kněžstvo a můžeme je nazývat kněžími denního 

světla. Posvátného krému se jim dostalo coby daru od bohů a byl užíván k tvoření, zatímco v noci 

tento krém sytil  nádrže magicky tvarované jako zející  ústa nespočtu mořských netvorů a upírů. 

Takže zde byly dva druhy magie spojené s využitím mužské sexuální přirozenosti a každý z nich 

nabízel příslib dlouhého života a mužné síly.

Ve šťastném húdú jsme schopni čerpat z obou těchto zdrojů síly, tedy jak se sil noci, tak ze sil dne. 

V Egyptě byly zvány silami Seta a Osirida případně silami Seta a Hora [Bertiaux používá pořečtělé 

varianty jmen, přičemž staroegyptsky jsou tato božstva zvána Sutech, Usíre a Hór, pozn. Kojot.]. V 

každém  případě  musíš  být  ochoten  nabídnout  svou  sexuální  sílu  duchům  výměnou  za  jejich 

požehnání  a  dary.  V  každém  kultu  musí  být  muž  připraven  obrátit  se  zády  k  modernímu 

restriktivnímu náboženství a setkat se tváří v tvář s prastarými náboženstvími, stojícími mimo čas a 

prostor.  Musí poznat, že jeho orgán je magickou elektrárnou, místem, v němž duch mocného a 

korunou vítězů ozdobeného Papy Gaydaye buduje svůj příbytek. 

Šťastné húdú činí pro muže možným vyhledávat každou z těchto forem magie, což jim umožňuje 

žít v plnosti sexuální síly a se stále vysokou potencí. Obě formy k nám přicházejí z dávných časů a 

předtím z jiných světů, mnohem starších než je ten náš. Ve všech těch místech je falus, mužský 

orgán, nahlížen jako příbytek bohů či Atua [dřevěná krabice vyhrazená jako příbytek duchů – viz 

následující lekce;  pozn. Kojot.] naplněná silami ducha. Vždy zde budou ti, kdo hledají sexuální 

výměnu se silami Slunce, jež se nacházejí nad povrchem této země, takoví muži jsou zváni solárně-

falickými muži síly. Jiní zamíří do hlubin a temné vlhkosti noci a budou vyhledávat bezměsíčné 

noci plné hvězd, kde vládnou síly podivné dávné magie. Na těchto místech a v těchto časech jsou 

muži pojídáni se svými chtíči a zvířecími vášněmi, jsou řízeni elementárním bažením a divokými 

hladovými tvory, kteří zacházejí dál, než krvavé choutky lunárního kultu. A pokud se muž rozhodl, 
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kterou z těchto cest si vybere, a může použít obě a kteroukoli kdykoli, pozná, že vytváří kontakt 

s těmito zástupci  pradávných sil,  kteří  se během nezměrných časových období  skrývali  v zemi. 

A zde, v hlubinách a na tajných místech jeho hledání, nabídne muž obdařený sexuální silou svou 

esenci bohům zpoza závojů času a prostoru, zde, nabízeje své nejvzácnější bytí, bude osvobozen od 

veškerého napětí a tlaku a uvidí svět tak, jak jej vidí duchové. Osvobodí se od vnitřních bouří a 

stresů a dosáhne uvolnění a klidu. A v té chvíli si uvědomí, že jej tyto síly činí silnějším, aby je 

mohl i nadále obdarovávat tak dlouho, dokud k nim bude chtít přicházet a dávat jim dar svého 

nejvnitřnějšího bytí.

Proto nechť muž-húdúista usedne ke svému oltáři a poté, co zapálil svíce a zahájil svou meditaci, 

daruje skrze akt sebe-lásky duchům to, co je nejstarším a nejsilnějším nápojem v universu, sílu, po 

níž oni touží a za kterou mu dají vše, co hledá a zvláště pak pokračování mužné síly. A poté, co byly 

síly vypuštěny, nechť znovu získá svou sílu tím, že vypije meruňkovici, jež je symbolem toho, co 

učinil.
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Poznámky k deváté lekci (Kojot)

Jistě sis již všiml (či všimla), že Bertiaux se v těchto lekcích zaměřuje více na muže – húdúistu a 

pomíjí  ženskou húdúistickou cestu (a devátá lekce se pak samozřejmě týká výhradně mužů). V 

těchže intencích tě proto oslovuji v mužském rodě, ale to vůbec neznamenám, že by šťastné húdú 

mělo  být  ženám  jakkoli  uzavřeno  –  ostatně  i  Bertiaux  v  textu  zmiňuje  úspěšné  húdúistky. 

Skutečnost, že se muži psané knihy o magii vůbec často zaměřují na muže, spočívá v tom, že magie 

je záležitost osobní empirie, není to abstraktní nauka. Proto je pro muže často těžké psát o ženském 

typu zkušenosti  s  magií,  protože  to  prostě  nezažil  na  vlastní  kůži.  Nemožné  to  však není,  jak 

ukazuje například Bertiauxův žák David Beth, který ve svých textech tuto jednostrannost poněkud 

napravuje. Co z toho plyne? Praktikování podle VGW (tedy nejen húdú, ale i navazující praxe) 

vyžaduje od ženy více invence a kreativity než od muže, protože ženě nezbývá, než si tento systém 

v některých ohledech přizpůsobit doslova na tělo – nejen co se týče mystérií ženské sexuality (těmi 

se ovšem VGW zabývá v pozdějších kapitolách a hodnotným zdrojem je v tomto směru například 

Kenneth Grant). Zajímavé by bylo například přizpůsobení rituálu z páté lekce („Contraite“), kde by 

žena  mohla  přizpůsobit  bod  4  –  falického  „muže  s  magickou  holí“  -  tak,  aby  v  tomto  bodě 

imaginovala mystéria primitivní šamanky pracující s ženskými energiemi.

O tom, že práce s Duchy šťastného húdú je pro ženy přístupná, není pochyb – znám přinejmenším 

jednu  takto  úspěšně  pracující  húdúistku.  Nepochybuji  přitom,  že  duchové  jsou  schopni  navést 

adeptku správným směrem. Bylo by úžasné, kdyby některá z praktiček šťastného húdú svou metodu 

zveřejnila v písemné podobě a podělila se tak s ostatními zájemkyněmi o tento druh magie.  V 

případě, že jsi čtenářka – húdúistka a objevila jsi funkční modifikace Bertiauxova systému, budu 

rád, když se o ně podělíš a mohu je zveřejnit v rámci tohoto textu. Dalším vhodným místem je 

například server  www.  Divinorum.cz  . Jistě by bylo možné – a také užitečné – napsat alternativní 

devátou lekci o ženských mystériích a zmíněných krvavých lunárních kultech a o ženské formě 

výměny sexuálních energií s duchy. Ale učinit tak může jen húdúistka.

Ohledně popisovaných potrubí, tunelů a stok doporučuji srovnat s Castanedovou knihou Umění snít  

v souvislosti s jím popisovanými tzv. anorganickými bytostmi. Všimni si, pakliže Castanedu znáš, 

že se zde jedná o dva rozdílné přístupy. To, co nabízí Castaneda, je velmi individualistické pojetí 

duchovní cesty, které spolupráci s těmito bytostmi odmítá, označuje je za metodu starých čarodějů, 

kteří tak ztráceli sebe sama. Tato Castanedova polemika by mohla být chápána i jako polemika s 

Bertiauxovou  koncepcí.  Kdo  má  pravdu?  Myslím,  že  to  takto  nelze  říci:  Pro  někoho  se  hodí 
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castanedovský  přístup  a  tomu,  o  čem  se  píše  v  tomto  kurzu,  by  se  vyhýbal  jako  čert  kříži  

(mimochodem: čerti se dle mého názoru ve skutečnosti kříži nevyhýbají), jiný by podrobil zdrcující 

kritice castanedovský asketismus, založený mimo jiné i na ujařmování sexuální energie – člověk si 

ji nechává pro sebe a sám ji transformuje v sílu, místo aby jejím prostřednictvím sytil duchy a oni  

pak byli  jeho silou.  Na výjimečném postavení  sexuální  energie  se ovšem Bertiaux i  Castaneda 

shodnou. Jsou to dvě strany jedné mince. Pakliže zjišťuješ, že to, o čem zde čteš, je ti hodně proti 

srsti,  pak  by  pro  tebe mohl  být  Castaneda  dobrou volbou.  Ale  i  pro  húdúistu  může být  četba 

Castanedových knih cennou inspirací. Objevuje se tam množství použitelných technik, které lze 

používat, aniž by se člověk vydal přímo Castanedovou cestou. A ještě poznámka: Pokud ses někde 

dočetl, že si to Castaneda všechno vybájil a žádná taková tradice mexických čarodějů neexistuje, 

pak věz, že to je sice z hlediska objektivní reality pravda, ale není to podstatné. 

Co se týče volby mezi silami noci a silami dne, je to dle mého názoru něco, co se prostě „vyvrbí“  

samo,  je  dokonce  pravděpodobné,  že  svou  přirozenou  inklinaci  již  sám  tušíš.  Což  ovšem 

neznamená, že bys neměl pracovat i se stranou, k níž tolik neinklinuješ. Navzdory dlouhé a skvěle 

napsané  teorii  (zvláště  podkapitolu  Magická  místa  a  sexuální  akty  pokládám  za  jednu  z 

nejpoutavějších  pasáží  VGW) se  od  tebe neočekává  nic  složitého.  Prostě  nabídneš  své  sperma 

duchům a  vystříkáš  se  na  oltář  (metafor  už  bylo  dost  v  Bertiauxově  textu)  a  vypiješ  sklenku 

meruňkovice. Samozřejmě tak učiníš v rámci standardního rituálního formátu (myslím, že v této 

chvíli už nemusím znovu vše popisovat) a především s vědomím toho, o čem se v této lekci píše. 

Což znamená: Při masturbaci budeš myslet na duchy a na to, že je obdarováváš sexuální energií a 

spermatem, tedy: potlačíš (běžné) sexuální fantazie! Představa vysněné partnerky či partnera zde 

nemá co dělat. Je vhodné začít s meditací a pokusit se o co největší vyprázdnění mysli od běžných  

myšlenek a pak se na naladit na duchovní svět. Pokud s tím máš problém, prostě se snaž. Můžeš 

také nějakou dobu meditaci a vyprazdňování mysli  cvičit. Pokud ti to nepůjde, rituálně požádej 

duchy, aby ti s tím pomohli. Nikdo po tobě nechce, abys tento rituál vykonal krátce poté, co se 

šťastným húdú začneš. Uvědom si, že je to něco jako další iniciace, je to skutečný sex s duchy, je to 

„konzumace manželství“!
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Lekce  desátá:  Jak může  húdúista  dosáhnout  celoživotního  úspěchu 

jako věštec a poradce (Bertiaux)

Zdolávání hory iniciace

Každý, kdo získal praxi v húdúistické víře, se může po nějaké době začít považovat za něco na 

způsob znalce tohoto systému magie. To znamená, že že o něm a o jeho schopnostech uslyší mnoho 

lidí, a začnou k němu přicházet, aby jim pomohl s jejich problémy. Dříve či později bude požádán, 

aby  učinil  jisté  věci,  za  které  dostane  nějakým  způsobem  zaplaceno,  takže  se  postupně  stane 

profesionálním  pomocníkem  pracujícím  skrze  duchy.  To  je  způsob,  jak  chtějí  duchové  šířit 

náboženství  šťastného  húdú,  což  je  náboženství  založené  na  pomáhání  těm,  kdo  tento  způsob 

pomoci potřebují, a vlastně každému, kdo potřebuje pomoc. Šťastné húdú je tudíž nejpraktičtějším 

náboženstvím na světě. 

Není nutné mít velké chrámy, abychom mohli praktikovat tuto posvátnou víru, neboť ve většině 

případů  vytváříme  malé  chrámy  ve  svých  domovech,  kam  za  námi  duchové  přicházejí,  kde 

přebývají a kde s námi sdílejí každodenní život, jenž jsme začali milovat, a to včetně rutinního 

vstávání a chození do práce. Po nějaké době zjistíš, že vrůstáš hlouběji a hlouběji do víry šťastného 

húdú, neboť tě duchové učí víc a víc věcí. Naučí tě nové způsoby léčení nemocných, naučí tě, jak 

pomoci chudým, aby byli  úspěšnější,  naučí tě,  jak být přitažlivý pro potenciální partnery a jak 

pomáhat druhým v jejich partnerském a sexuálním životě. V tom všem jsou Duchové šťastného 

húdú mistry a učiteli svých adeptů. Budou-li ti chtít dát nové poznání, učiní tak. Budou-li tě chtít 

učit víc a víc věcí, učiní tak; oni vždy poznají, zda jsi připraven.

Postupování  výše a výše  v iniciacích do húdú je  založeno na konkrétních a velmi praktických 

schopnostech. Čím víc toho budeš dělat, tím větší je předpoklad většího a většího pokroku na cestě 

k božskému duchu. Budeš žádán, abys podstoupil každý nový druh práce, neboť cesta iniciace je 

založena  na  tvrdé  každodenní  práci.  Duchové  tě  povedou  na  nové  úrovně  vývoje  a  budou 

zodpovědní za nové pravomoci a pocty, jimiž tě obdarují.

Pouze duchové vědí, kdy jsi připraven postoupit na velikém schodišti těchto vyšších „stupňů“ húdú 

a obdržet „vlastnosti“, jež ti dají oprávnění vykonávat práci duchů. Pokud mají duchové například v 

úmyslu uzdravit nějakého člověka, povýší jej na „stupeň“ léčitele a tím jej obdaří „vlastností“ či 

silou potřebnou k léčení, což je to, co chtěli učinit. V mnoha případech jsem byl duchy informován, 

že  mne navštíví  nějaký student,  abych mu pomohl  s  pokrokem v práci  se  silami.  V takových 

případech musím s duchy konzultovat jak „stupně“, jež chtějí, abych tomu člověku udělil,  tak i 
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„vlastnosti“ či síly, jež mám vložit do studentova těla, jejichž prostřednictvím bude vykonávat dílo 

duchů. Počet stupňů je v húdú v podstatě neomezený, takže nikdy nikdo tím, že se bude učit nové a 

nové věci, nedojde na konec. Je pravda, že v haitském vúdú se říká, že existují čtyři stupně síly,  

přičemž poslední je dar jasnovidnosti, ale ve šťastném húdú jsme si uvědomili, že jasnovidnost je 

počátkem  dalších  sérií  stupňů  díla  a  prostřednictvím  tohoto  daru  je  získáno  mnoho  dalších 

vlastností či sil. Duchové jsou v právu, když si vyhrazují udělování stupňů těm, o nichž vědí, že 

jsou připraveni. Pokud však za mnou někdo přijde na žádost duchů, pak také vím, že duchové tuto 

osobu důkladně prozkoumali a že se se mnou zkontaktují pouze skutečně důkladní studenti. Tímto 

způsobem  mne  duchové  chrání  před  těmi,  kdo  touží  pouze  po  povrchním  kontaktu  s  Duchy 

šťastného húdú a jejich podivuhodnou naukou. 

Zkrátka a dobře: Začne-li někdo vykonávat práci duchů, je jisté, že obdrží celoživotní úspěch v 

oblasti  pomáhání mnoha lidem, kteří  učení a síly šťastného húdú potřebují.  Proto pokud prostě 

následuješ tuto jednoduchou sérii deseti lekcí, budeš schopen v rámci šťastného húdú pracovat a 

budeš  duchy odměněn,  neboť oni  vědí  mnohem víc  než  kolik toho víme my,  a  pokud jsme  v 

nějakém smyslu jejich práci oddáni prostřednictvím naší služby, dají nám to, co hledáme. Vzestup 

vzhůru ke světlu duchů je něčím, co vyžaduje úsilí všech duchovních sil, jež dokážeme uchopit a 

udržet; ale odměny za službu duchům jsou neustále k dispozici a jejich prostřednictvím se nám 

dostává  povzbuzení  a  pomoci,  nových schopností  a  poznání.  Tyto  odměny pocházejí  ze  zdroje 

veškerého světla, jenž se nachází za materiálním světem smyslových jevů.

Vytvoření příbytku duchů zvaného Atua

Úspěšný praktik šťastného húdú věnuje velkou péči tomu, aby vytvořil svůj příbytek jako místo 

duchů. Postará se o to, aby dal vyhradil zvláštní místo objektům, v nichž duchové rádi přebývají, 

jako jsou láhve s jejich oblíbenými parfémy a likéry. Nedělej si starosti s tím, co jim koupit, abys je 

uctil, duchové prostě sami přijdou a sdělí ti, co by si přáli. Každý z nich dává přednost něčemu 

konkrétnímu, musíš být proto velice precizní a pečlivě sledovat, kam míří. 

Mnozí Duchové šťastného húdú rádi přebývají v pomalované dřevěné krabici s víkem, jíž se říká 

ATUA  nebo  A TOO A.  Všichni  duchové  přebývají  v  těchto  neviditelných Atuách,  které  jsou 

vyrobeny z duchovní látky ve světě duchů. Ale v chrámech šťastného húdú a v příbytcích, které si 

duchové nejvíce oblíbili, jsou k nalezení pomalované krabice duchů. Vlastně, je-li kvalita dřeva 

opravdu vysoká, nemusíš krabici pomalovat, dohlédni však na to, že zpracování dřeva je rovněž 

vysoce kvalitní. Nicméně můžeš chtít krabici pomalovat, zvenku i zevnitř, barvami a kresbami, jež 

Duchové šťastného húdú skutečně  preferují.  Neposkytnu ti  v  tomto směru žádný návod,  neboť 

duchové  ti  sami  řeknou,  co  je  třeba  udělat,  a  také  proto,  že  počet  Duchů  šťastného  húdú  je 
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nekonečný a výtvarné pojetí Atuy tuto skutečnost odráží. Jedna věc je však jistá: Ohledně Atuy se 

nemůžeš zmýlit; budeš vždy schopen ji uchopit a poznáš, jestli ji duchové mají rádi, protože pokud 

ano, bude naplněna silou. 

Jakmile je Atua uvnitř i vně pokryta barvami a duchovně-magickými kresbami, duch posedne svůj 

dům a ty shledáš, že síla se od této chvíle začíná zvětšovat. Mnozí z těch, kteří hodně pracují s 

duchy, dávají do Atuy přes noc předměty, jež mají být požehnány, aby do nich vtekla síla. Nuže,  

toto  je  to,  co  nazýváme participační  magií  –  magické  pole  uvnitř  krabice  vtéká  do  jakéhokoli 

objektu,  jenž  je  tam umístěn,  a  naplňuje jej  silou a  mocí.  Každý příbytek  je  přítomností  Atuy 

požehnaný a mnohý dům byl zachráněn právě proto, že se v něm nacházela Atua. Na druhou stranu 

bylo mnoho domů prokleto, neboť pod nimi zůstala pohřbená sto let stará Atua, jež tam zůstala po 

černém mágovi, který pracoval s negativním druhem vědy duchů.

Tedy, pokud člověk úspěšně pokračuje ve svém okultním díle a je obvykle schopen pomoci těm, 

kdo k němu přicházejí s žádostí o pomoc nebo magickou radu, měl by míst Atuu, aby mohl pracovat  

s  hlubšími  druhy  duchovní  magie.  Jsem toho  názoru,  že  posedlá  Atua  jasně  definuje,  kdo  je 

opravdovým a pokročilým studentem a kdo je jen laxní a zvědavou osobou. Pouze student, který jde 

do hloubky, si dá tu práci, aby vyrobil Atuu a vyrobil ji v souladu s instrukcemi, jenž obdržel od 

Duchů šťastného húdú. Takový člověk bude opravdu chtít zjistit, co po něm duchové chtějí, aby pro 

ně v rámci své služby učinil. Je to často druh zkoušky a já proto povzbuzuji všechny, kdo chtějí, aby  

je duchové brali vážně, aby pro ně vytvořili Atuu, v níž budou přebývat, když přijdou do jejich 

příbytku. Atua může spočívat na tvém oltáři a stejně jako Tabot etiopské církve [obvykle cca 15cm 

velká  replika  Mojžíšových  Desek  zákona  nebo  Archy  úmluvy  užívaná  při  rituálech  Etiopské 

ortodoxní církve,  pozn. Kojot.] může být nahlížena jako autentické ohnisko posvátné síly  a její 

přítomnosti v tvém životě, práci a společenství. Je to další způsob, kterak dosáhnout celoživotního 

úspěchu prostřednictvím šťastného húdú.

Na závěr mi dovol říci, že jsem v těchto stručných lekcích představil základní kurz, který tě přivede 

k setkání, službě a práci s Duchy šťastného húdú. Pro některé ze studentů je to dostatečné, ale pro 

ostatní bude k dispozici pokročilejší studium, jež staví a roste na tom, co ti těchto deset stručných 

lekcí zatím dalo. Některým studentům například budu prezentovat kurz zaměřený na „silná húdú 

kouzla“,  který je  určen specialistům v oblasti  kouzlení  s  duchy.  Existuje  mnoho problémů,  jež 

obvykle přicházejí po letech a které opravdu vyžadují zvláštní zacházení a speciální druhy síly. Tyto 

zvláštní  problémy  budou  předmětem  studia  určeného  pokročilým  studentům,  kteří  mohou  být 

požádáni, aby pro své klienty vykonali nějakou zvláštní práci. Byl jsem požádán hlavou mé dlouhé 

tradice húdúistické práce, abych tento typ kurzu připravil, takže mnohé žádosti týkající se pokročilé 

práce s tajnými silami mohou být uspokojeny. Dovol mi také říci, že cokoli mi duchové řekli, abych 
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vykonal, jsem skutečně vykonal. Jsem svědomitý a velmi poslušný, co se jejich základních zákonů 

týče. To je tajemství mé osobní moci a síly – a může být i tvým. Možná přijdou i další druhy studia,  

pokud mne napadnou na naší cestě životem zasvěceným službě duchům, což je náš život spojený s 

duchy. Nuže, pokud se tak stane, vytvořím takový kurz a pak dám dohromady ty myšlenky, u nichž 

mám pocit, že se nejvíce hodí k řešení problémů v současném světě. 

Mnoho lidí mi napsalo ohledně iniciace do mystérií šťastného húdú. Dovol mi říci, že každý člověk 

se do těchto podivuhodných stavů vědomí zasvěcuje sám, ale je možné, že duchové budou chtít, aby 

některý  konkrétní  student  byl  se  mnou  z  nějakého  zvláštního  důvodu  v  kontaktu,  zvláště  pak 

nachází-li  se  v  oblasti  Chicaga.  Duchové  pro  to  budou  mít  své  důvody  a  já  jejich  instrukce 

uposlechnu. To by neměl být velký problém, pokud to student myslí  opravdu vážně, protože je 

možné se se mnou spojit písemnou formou a vše, co musíš udělat, je napsat mi. Musíš ale pochopit, 

že  pouze  ti,  kdo  to  s  oddaností  Duchům  šťastného  húdú  myslí  opravdu  vážně,  budou  tímto 

způsobem – což znamená setkání studenta s duchy v mé osobě – vedeni. Duchové také úplně a 

konečně rozhodnou, zda student je či není připraven pro zvláštní iniciace, jež duchové poskytují 

těm, kdo si v húdúistické vědě žádají zvláštních sil a stupňů či úrovní. Neboť je naprosto možné, že 

si  duchové budou přát,  abych udělil  stupně vyšší  húdúistické  moci,  a  bude-li  tomu tak,  budou 

uděleny ve jménu duchů té rodiny šťastného húdú, z níž pocházím, a jež je známa jako

BACALOU BACA.
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Poznámky k desáté lekci (Kojot)

Ohledně toho, že duchové poznají, zda jsi připraven a vhodným způsobem tě učí: To mohu z vlastní 

zkušenosti potvrdit. Opravdu to tak funguje. Chtít si na duchách „vydupat“ nějaké poznání je zcela 

zbytečné. Přání tohoto druhu neplní, respektive je plní, ale jen pokud to sami uznají za vhodné a až 

to uznají za vhodné. Trpělivost je nezbytná. Chceš-li se hnát za duchovním či okultním poznáním, 

vyzkoušej cestu, kde budeš aktivnějším činitelem. To ovšem neznamená, že bys měl na tuto oblast 

rezignovat. Stále je co studovat, nad čím kontemplovat a právě tak dosáhneš stavu připravenosti k 

tomu, aby tě duchové naučili něco nového. Je také důležité umět duchům naslouchat, jak jsem o 

tom již psal, tedy vypěstovat si citlivost, která ti umožní přijímat od nich informace. Je dobré na 

duchy  co  nejčastěji  myslet,  v  duchu  k  nim  hovořit  o  svých  problémech,  rozjímat  o  nich  a 

samozřejmě pravidelně používat techniky popsané v třetí lekci.

Atua...  Několik  zkušeností:  Použití  nějaké  hotové  truhličky  původně  určené  k  jiným  účelům 

nedoporučuji,  duchové na to  nereagují.  Ideální  je,  pokud si  krabici  vyrobíš  sám,  ale  pokud jsi 

nešikovný jako třeba já,  tak se o to  nesnaž.  Nejlepší je  nechat  si  ji  prostě  vyrobit  na zakázku, 

vlastnoručně ji vyzdobit a přelakovat. Je ale naprosto zbytečné snažit se být co nejdříve „húdúistou 

se vším všudy“ a vytvářet Atuu hned po prvních pár měsících práce s duchy. Sám poznáš, kdy 

nadešel vhodný čas. Určitě by to mělo být až poté, co navážeš s duchy plnohodnotný sexo-magický 

kontakt v intencích deváté kapitoly. 

I s ostatními věcmi spojenými s duchy by mělo být nakládáno zvláštním způsobem, měly by být 

uloženy odděleně od věcí profánních.  

Co se týče Bertiauxem zmíněných kurzů pro pokročilé:  Je toho k dispozici spousta a je z čeho 

vybírat. Některé techniky však vyžadují osobní zasvěcení Bertiauxem osobně či někým, kdo jím byl 

iniciován. Organizace, jež toto v současné době zprostředkovává, je La Société Voudon Gnostique  - 

http://www.voudongnosis.org Já v současné době nejsem členem S.V.G. a nemyslím, že bych se jím 

brzy stal, mám před sebou ještě dlouhou cestu a dvouletá práce s duchy je příliš krátká doba na to,  

abych získal všechny zkušenosti, které potřebuji. Ani ty nespěchej. Důvěřuj duchům. Ostatně, jak 

říkají  zen buddhisté,  když je  žák připraven,  učitel  se  objeví.  Možnosti,  kam jít  dál,  zmiňuji  v 

doslovu.
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Odvděč se zemi, v níž se nacházejí kořeny této nauky (Kojot)

Zasvěcenec do tradičního vúdú Kenaz Filan v (doporučení hodné) knize Haitské voodoo píše:

Sluší se, aby služebníci loa prokazovali úctu k vlasti vúdú a k národu, který uctívá loa už po staletí.  

Ať se vám to líbí nebo ne, faktem je, že k haitskému vúdú přistupujeme z pozice privilegovaných.  

Přes polovinu haitských dětí trpí podvýživou, patnáct procent jich zemře před pátým rokem věku a  

pouze třicet osm z tisíce jich dokončí střední školu. Průměrný roční příjem na Haiti je nižší než  

průměrný týdenní příjem ve Spojených státech a Velké Británii. Možná se nám líbí líčit život na  

Haiti jako „šťastný i navzdory chudobě“, ale neměli bychom zapomínat, že většina Haiťanů by byla  

mnohem  šťastnější,  kdyby  měli  přístup  k  lékařské  péči,  pracovním  příležitostem,  vzdělání  a  

pravidelné stravě. Chceme-li začlenit do svého pojetí světa haitské pojmy, měli bychom uvažovat i  

o  tom,  že  dáme  Haiti  něco  na oplátku.  Existují  četné  charitativní  organizace,  které  usilují  o  

zlepšení haitské životní úrovně. 

Jozef Karika v  Magii peněz píše,  že chceme-li  získávat,  musíme také dávat,  protože pokud jen 

přijímáme, nakonec se tok peněz či energie zastaví. Proto pokud Duchové šťastného húdú zlepší 

tvoji finanční situaci, udělej také něco pro druhé a pomoz rozvoji Haiti, země, s níž by ses měl cítit  

být duchovně spřízněn. 

Před časem jsem při hledání informací o Haiti narazil na velmi zajímavý projekt, který rozhodně 

stojí  za  to  podpořit,  neboť  jeho smyslem je  konkrétní,  efektivní  a  přímá pomoc  trvalého rázu 

obyvatelům této těžce zkoušené země. Realizátor projektu, občanské sdružení Fidcon, realizuje v 

severozápadní oblasti Haiti výstavbu studní coby zdrojů kvalitní pitné vody. Tím současně nabízí 

místním obyvatelům pracovní  příležitosti  a  předává jim dovednosti  a  kompetence  potřebné pro 

trvale udržitelný rozvoj. Více se dočteš na stránkách projektu: http://praga-haiti.cz. Celá záležitost 

ve mně vzbuzuje velkou důvěru: V době, kdy píši tyto řádky, se v neziskovém sektoru pohybuji s 

přestávkami již asi deset let a musím říci, že tento projekt je snad to nejefektivnější, s čím jsem se 

kdy v oblasti pomoci druhým setkal – to znamená, že se jej nemusíš bát podpořit z obavy, že tvoje 

peníze  nebudou  využity  ve  prospěch  Haiťanů.  Financování  je  transparentní,  peníze  jsou 

investovány  dlouhodobě  (nejsou  tedy  „projedeny“),  výsledky  jsou  měřitelné.  Jedna  studna  (v 

průměru 40 metrů hluboký vrt do skály) vyjde na cca 130.000 Kč.

Zdá se, že tvůrci projektu jsou napojeni na Římskokatolickou církev, ale to mi v tomto případě 

nevadí,  i  když v případech jiných mám vůči  této organizaci  nemalé výhrady.  ŘKC je  na Haiti 

jednou z mála, ne-li (zvláště v častých obdobích politické nestability) jedinou fungující organizací s 
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celostátní působností a navíc je tamní katolická církev (na rozdíl od 16% haitských protestantů) 

ochotna  nechat  na  pokoji  vúdúisty  (ona  by  taky  přišla  o  většinu  věřících,  kdyby  je 

exkomunikovala).  Především však  projekt  nijak  nesouvisí  s  indoktrinací,  což  je  jedno  z  mých 

nejpodstatnějších kritérií.

Stal  jsem se proto  členem  Klubu přátel  projektu  Praga-Haiti,  což  konkrétně  znamená,  že  pod 

přiděleným variabilním symbolem posílám měsíčně 84Kč, tedy 1008Kč ročně.  Po roce dostanu 

potvrzení na odpis z daní (fyzická osoba musí darovat jedné organizaci nejméně 1000Kč, aby měla 

na odpis nárok). Kromě toho budu na účet projektu posílat 10% všech svých nepravidelných příjmů, 

tj. především honorářů. Výhodou členství v klubu je právě fakt, že tebou zaslané peníze budou 

identifikovatelné a nebude problém získat výše uvedené potvrzení. Pro lidi v projektu je členství 

naopak příslibem peněz, s nimiž mohou výhledově počítat. Věřím, že pro tebe  není 84Kč měsíčně 

žádná závratná suma a projekt podpoříš. Pomoci můžeš také tím, že si na své stránky či blog umístíš  

banner, který projekt Praga-Haiti podporuje.

Doufám, že pokud se dáš na cestu šťastného húdú a získáš tak zdroje,  o nichž se ti  dosud ani  

nesnilo, budeš velkorysý a nebudeš myslet pouze na sebe.
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Doslov: A kam dál? (Kojot)

Předpokládejme, že jsi nejen dočetl  všechny texty na těchto stránkách, ale že jsi také uzavřel s 

Duchy  húdú  kontrakt  a  vyzkoušel  už  mnohé  z  toho,  co  zde  bylo  zveřejněno.  Jak  plyne  již  z 

předmluvy, rozhodně by ses na tomto místě neměl zastavit. Je spousta možností, jak pokračovat dál. 

Je možné se prokousávat (místy hodně pýthickým) VGW (kniha, která ti patrně vystačí na zbytek 

života!),  je  možné  si  obstarat  další  literaturu,  jako  je  Voudon  Gnosis Davida  Betha,  Cosmic 

Meditation a Vûdû Cartography Michaela Bertiauxe, doporučit lze rovněž tvorbu Kennetha Granta, 

lze studovat materiály na nejrůznějších stránkách, studovat knihy o tradičním vúdú a začít pracovat 

s haitskými loa atd. Můžeš se přes internet spojit s poměrně vstřícným Davidem Bethem. Zkus se 

také poptat po Course of The Monastery of the Seven Rays.

To vše však, protože českého překladu celého VGW a dalších děl se nejspíš hned tak nedočkáme, 

vyžaduje  znalost  angličtiny.  Pokud  anglicky  neumíš,  máš  před  sebou  prvořadý  magický  úkol: 

Naučit  se  anglicky. Zde  není  co  řešit.  Bez  tohoto  jazyka  se  neobejdeš,  chceš-li  se  dostat  ke 

kvalitním a mnohdy klíčovým informacím, jež budeš nezbytně potřebovat. A ne, nemudruj o tom, 

že nemáš talent na jazyky (já mimochodem také ne), že trpíš dyslexií, dysgrafií, poruchou učení, že  

na pořádný kurz, kvalitního učitele či nějakou netradiční metodu učení (slyšel jsem (ale ruku do 

ohně za to dát nemohu), že dobrý je Taxus learning – www.taxus.cz) nemáš peníze atd. To jsou jen 

výmluvy. Od čeho máš tu smlouvu s Duchy šťastného húdú? Tak jim řekni o peníze na učitele, 

zařiď si  u  nich zlepšení  omezení,  která  tě  trápí!  Jediné,  co potřebuješ,  je  mít  záměr umět  číst  

anglický text. Duchové už ti s tím pomohou.  

Tyto  stránky  byly  vytvořeny,  aby  zájemci  o  cestu  Duchů  šťastného  húdú  a  následnou  cestu 

gnostického voudon pomohly vykročit. Dál již musíš jít sám.

Šťastnou cestu!

V Brně, 17. dubna LP 2011 a 17. května LP 2012, Jaroslav A. Polák
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Doslov: Ohledně pokory (Kojot)

„Věz dobře: Není tvé, co štěstí činí tvým.“ 

Lucilius Junior

„Nikoho nepovznesla Štěstěna tak vysoko, aby mu nehrozila stejnou měrou, jakou ho obdarovala.“ 

Seneca

Nikdy nezapomínej, že vše, co jsi od Duchů obdržel, je Duchů, nikoli tvoje; ty to máš pouze v 

užívání.  Není to tvé vlastnictví, není  to zasloužená odměna za tvé zásluhy. Opakuj si modlitbu 

oddanosti ze čtvrté lekce a nevnímej ji jako pouhou rituální formuli. Postupně si uvědom, že i to, co 

jsi získal před uzavřením smlouvy s Duchy šťastného húdú, je dar, protože pro Duchy neplatí čas v 

našem smyslu. 

Kromě výše zmíněné četby magické si zde závěrem dovolím doporučit i něco stravy filosofické: Čti 

Senekovy Listy Luciliovi, dále Hovory k sobě od Marka Aurelia a patříš-li k filosoficky zdatnějším 

čtenářům, pak i Spinozovu  Etiku. Pokládám tato tři díla za důležitý korektiv magické praxe toho 

druhu, o němž tato učebnice pojednávala.  Adekvátní variantou je četba lidových pohádek nebo 

zenová praxe,  lze to  všechno i  skloubit  dohromady. Jedná se samozřejmě pouze o moji  osobní 

empirii, ale nic víc nabídnout nemohu. 

V Brně, 19. července LP 2012, Jaroslav A. Polák

Překlad prvních deseti kapitol VGW a napsání komentářů mne stály mnoho času a byla to velmi náročná práce,  

navíc založená na osobní praxi, kterou hned tak někde nenajdete. Pokud jste text dočetli až sem, patrně vám byl  

k něčemu užitečný. Já za to nic nechci, udělal jsem to pro Duchy šťastného húdú, kteří mne obdařili velice 

štědře. Ale bylo by opravdu slušné, kdybyste podpořili výše představený projekt Praga-Haiti, o němž jsem psal  

podrobněji v předchozím textu, alespoň jednou DMSkou, když ničím víc. Snad vám tento text za těch 30 korun 

stojí.

Dárcovskou SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI pošlete na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt 

Praga-Haiti  obdrží  27  Kč.  Pro  aktivnější:  Číslo  účtu  veřejné  sbírky:  2137396359/0800.  Více  viz  jejich  web 

http://praga-haiti.cz 
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