
PÍSMENA HEBREJSKÉ ABECEDY A JEJICH 
SOUVSTAŽNOSTI 

  
 

11 ALEF, Aleph 
-A- 
spojuje Keter a Chochma JISKŘIVÁ (nebo 
ČISTÁ) INTELIGENCE 
Vůl 
Vzduch 

 

 

Hlupák, svatý nevinný. Vayu, modrý kotouč. Dýka. Peruť. Hoor-par-
kraat, Ježíš dítě, svatí nevinní. Osika, španělský mech, máta peprná, 
všechny vzdušné rostliny. Motýl. Topas. Galbanum – klejopryskyřice 
z ločidla galbanového.  Růže je svou vůní spojována se vzduchem. 
Pranayama. Prorokování. Vzdušná bytost, víly. Východ. Archanděl 
Rafael. Evangelium svatého Matouše, nikoliv však apoštola Matouše. 
Barva: žlutá. 

 
Tato stezka je to opona, která zahaluje řád uspořádání. 
Tarot: Blázen nebo Mág 

 
12 MEM, Mem 
-M- 
spojuje Keter a Bina 
INTELIGENCE PRŮHLEDNOSTI 
Voda 
Voda 

 

 

Oběšenec, duch mocných vod. Apas, stříbrný srpek měsíce. Kalich, 
šálek. Soma, Neptun, Poseidon. Osiris jako oběšenec, Ježíš jako 
oběšenec. Beryl, akvamarín. Lotos a všechny vodní rostliny. Myrha, 
gumovníková pryskyřice. Věštění z křišťálu. Věštění z vody. 
Talismany. Mešní víno. Nymfy, vodní víly. Západ. Archanděl Gabriel. 
Svatý Jan a jeho evangelium. 
Barva: modrá.. 

 
Je pojmenován podle místa, kde vznikají zjevení těch, kterým se vidění zjevují, a 
kde vznikají věštby všech, kteří vidí. 
Tarot: Viselec nebo Smrt 

 
13 SIN, Shin 
-Sh, Sch, S- 
spojuje Keter a Tiferet 
OZAŘUJÍCÍ nebo PLANOUCÍ INTELIGENCE 
Oheň 
Zub nebo Tesák 

 

 

Poslední soud nebo anděl, duch prvotního ohně. Tejas, vzpřímený 
rudý rovnostranný trojúhelník. Agni, Jama, lacchus a Pán extáze. 
Ohnivý opál. Rudý mák, ibišek, kopřiva. Mloci. Kadidlo. Hořák kadidla. 
Věštění z plamenů. Aspirace. Extáze. Jih. Cesta nanebevzetí Krista. 
Cesta sestupu svatého ducha. Archanděl Michael. Svatý Marek a 
jeho evangelium. 
Barva: červená. 

 
Plamen, který dal vzniknout skrytým a základním myšlenkám o božství. 
Tarot: Blázen nebo Soud 
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14 CHET, Cheth 
-Ch- 
spojuje Chochma a Bina 
SPOJUJÍCÍ  nebo SJEDNOCUJÍCÍ 
INTELIGENCE 
Saturn 
Plot nebo Pole 

 

 
 

Vesmír, svět, velký Pán času noci. Planeta Saturn. Ohapsi, Kronos, 
Saturn. Olovo. Jasan, cypřiš, tis, lilek, oměj (vlčí mor), kostival. 
Krokodýl. Onyx, gagát. Čertovo lejno, svlačec. Srp. Práce zlořečení a 
smrti. Systém kostí, kostra. Staří lidé, starožitnosti, půda. Čas a úseky 
času. Omezení. Bezpečí. Karma. Ctnost: stálost. Zlozvyk: pomalost. 
Barva: indigo. 

 

Je to podstata slávy při dovršení lásky. 
Tarot: Vůz nebo Spravedlnost 

 
15 ZAJIN, Dzain 
-Z- 
spojuje Chochma a Tiferet 
JASNÁ nebo OZAŘUJÍCÍ INTELIGENCE 
Lev 
Meč 

 

 
 

Horus, Pasht, Mau, Deméter narozena lvům. Tygří oko, kočičí oko. 
Slunečnice. Členocé kočičího rodu. Olibanum (kadidlo). Moc cvičit 
divoká zvířata. Srdce, záda, vůdcovství. Ctnost: odvaha. Zlozvyk: 
sobeckost a arogance. Pátý dům činností – děti, milostné záležitosti, 
spekulace. „Budu“. Velký a malý vůz. 
Barva: zelenožlutá. 

 
Přenáší moc z otce na syna. 
Tarot: Milenci nebo Vůz 

 
16 VAU, Vav 
-W- 
spojuje Chochma a Chesed 
TRIUMFUJÍCÍ INTELIGENCE 
Býk 
Hřebík 

 

 

Hierophant, mág věčnosti. Býk, buvol. Osiris, býk Aspis, Šiva jako 
posvátný býk. Topaz. Sedmikráska, sléz. Všechen skot, dobytek, 
dizon, jak. Ambroň nebo dobromysl. Přípravné práce. Ustavení. 
Tajemství fyzické síly. Krk a ramena. Ctnost: vytrvalost. Zlozvyk: 
chtivost. Druhý dům činností: majetek, peníze. „Mám“. 
Barva: červenooranžová. 

 
Sláva – pro spravedlivé Ráj 
Tarot: Velekněz nebo Milenci 
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17 TZADDI, Tsade, Cade 
-Ts, X- 
spojuje Bina a Tiferet 
USPOŘÁDÁVAJÍCÍ INTELIGENCE 
Rak 
Rybářský háček 

 

 

Povoz, dítě sil vod, Pán triumfu světla. Rak, krab. Khephra, 
Hormakhu, Apollón vozka. Ambra. Leknín, lotos. Krab, želva. Onycha, 
spálené škeble, myrha. Moc způsobovat okouzlení. Prsa, ňadra, 
plíce, žaludek. Výživa. Ctnost: zájem o dobro jiných. Zlozvyk: 
netečnost. Čtvrtý dům činností: domov, majetek, onec života. „Cítím“. 
Barva: jantarová. 

 
Dává víru spravedlivým a určuje je do služby ve vyšším zájmu. 
Tarot: Hvězda nebo Luna 

 
18 TET, Teth 
-T- 
spojuje Bina a Gevura 
INTELIGENCE ZKUŠEBNÍ 
Štír 
Had 

 

 

Smrt, dítě velkých organizátorů změn, Pán brány smrti. Štír, Typhon, 
Kephra, Kundalini. Hadí kámen. Štír, had, orel. Kaktus. Benzoin, 
balzámová pryskyřice stromu z rodu storax, jeho americkým 
příbuzným je vavřín. Genitálie. Tvořivost. Oidipův komplex. Ctnost: 
stará se jen o vlastní záležitosti. Zlozvyk: sarkasmus. „Chci“. 
Barva: zelenomodrá. 

 
Prvotní pokušení. 
Tarot: Síla nebo Poustevník 

 
19 HE, He 
-H- 
spojuje Chesed a Gevura 
INTELIGENCE TAJEMSTVÍ VŠECH 
DUCHOVNÍCH ČINNOSTÍ 
Váhy 
Okno 

 

 
 

On, okno. Spravedlnost, dcera Pánů pravdy, vládce rovnováhy. 
Právo, zákon přizpůsobení. Váhy. Maat, Themis, Vulkán, Jama. 
Smaragd. Aloe, slon. Galvanuj. Váhy, rovnováha, kříž vyrovnanosti, 
kříž v kruhu. Ledví, játra, ledviny. Psychická citlivost. Patrnerství. 
Ctnost: spravedlnost. Zlozvyky: čtení cizí pošty, prohledávání cizích 
šuplíků a skříní, nahlížení do soukromí jiných. Sedmý dům činností – 
manželství, partnerství, smlouvy atd. „Vyvažuji“. 
Barva: žlutozelená.  

Je základem rovnováhy. 
Tarot: Císař nebo Velekněz 
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20 REŠ, Resh 
-R- 
spojuje Chesed a Tiferet 
INTELIGENCE USMÍŘENÍ 
Jupiter 
Hlava nebo Tvář 

 

 
 

Hlava, nebo tvář. Kolo štěstí, Pán životních sil. Planeta Jupiter. 
Amoun-Ra, Brahma, Indra, Zeus, Jove, Jupiter. Pán benevolentních 
darů. Cín. Ametyst, lapis lazuli. Balzám, kerblík, yzop, dub, máta, 
jiřinka, fík a všechny stálozelené rostliny. Šafrán, turmerik. Autorita. 
Moc získat si nadvládu. Zažívací ústrojí. Ctnost: dávání. Zlozvyky: 
nenasytnost, úzkoprsost. Náboženství. Právní věda. 
Barva: fialová. 

 
Dostává a předává božské vlivy požehnání všech věcí všem bytostem. 
Tarot: Slunce nebo Soud 

 
21 JOD, Jod 
-Y- 
spojuje Chesed a Necach 
TRVALÁ INTELIGENCE 
Panna 
Ruka 

 
 

 
 

Ruka – je to zdvořilostní ekvivalent, skutečným významem je mužské 
sperma. Hermit, věštec věčnosti, mág hlasu síly. Virgo, panna, Isis 
jako panna, Attis, Adonis, dívky Gopi, Pán jógy. Panna, Anchorite, 
jeptišky, mniši, kněží i dobrovolníci žijící v celibátu, každá osamocená 
osoba nebo živočich, mužská síla v rezervě. Peridot (odrůda olivínu). 
Narcis a sněženka. Dobromysl krétská. Snop pšenice, krajíc chleba. 
Síla neviditelnosti. Samobřezost (partnerogeneze), reprodukce 
vývojem neoplodněného vajíčka, ke které dochází u některých 
korýšů, u hmyzu a červů. Pupek a střeva. Ctnost: analýza. Zlozvyk: 
kritičnost. Šestý dům činností – sluhové, potraviny, oblečení, nemoc, 
malá zvířata atd. „Analyzuji“. 
Barva: žlutozelená. 

 

Má vlastnost trvalosti a je idealisticky rozšiřující. 
Tarot: Poustevník nebo Kolo štěstěny 

 
22 KAF, Kaph 
-Kh, K- 
spojuje Gevura a Tifered 
VĚRNÁ INTELIGENCE 
Mars 
Pěst 

 

 

Zavřená ruka, pěst. Věž, dům Boha, Pán zástupu mocných. Planeta 
Mars. Horus, Ares, Mars. Železo, ocel. Rubín, granát, všechny rudé 
kameny. Posed, česnek, hořec, hořčice, křen, cibule, routa. Kůň, 
medvěd, vlk. Pepř, dračí krev, střelný prach, hořící síra. Oštěp, meč, 
řetěz, bič. Práce hněvu a pomsty. Svalový systém. Agrese. Ctnost: 
energická obrana práva. Zlozvyky: hněv a krutost. 
Barva: červená. 

 
Její duchovní hodnoty se zvětšují a všichni obyvatelé jsou v jejím stínu. 
Tarot: Síla nebo Kolo štěstěny 
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23 AJIN, Hain 
-O- 
spojuje Gevura a Hod 
INTELIGENCE DOMU VLIVU 
Blíženci 
Oko 

 

 

Oko. Milenci, děti hlasu, věštba mocných bohů. Crowley tvrdí, že tato 
tarotová karta by se měla jmenovat „Bratři“. Blíženci, dvojčata. Kastor 
a Pollux, Apollón věštec, Janus, různé dvojí a hybridní podstaty 
božství. Alexandrit, turmalín, islandský lazulit. Bobkové listy, 
orchideje, kaktus peyote, hybridní rostliny. Straka. Mula a všechna 
hybridní zvířata. Artemisia. Trojnožka. Síla dvojího místa. Astrální 
cesty. Moc předvídání. Ctnost: univerzálnost. Zlozvyk: proměnlivost. 
Ruce a paže, horní dýchací cesty. Třetí dům činností: studie, 
milenecké učení, krátké cesty, bratři a sestry, sousedé atd. „Myslím“. 
Barva: Oranžová. 

 

Zvětšuje příliv bohatství dobrých věcí. 
Tarot: Ďábel nebo Věž 

 
24 DALET, Daleth 
-Dh,D- 
spojuje Tifered a Necach 
INTELIGENCE PŘEDSTAVIVOSTI 
Venuše 
Dveře 

 

 

Dveře. Císařovna, dcera mocných. Planeta Venuše. Afrodita, 
Venuše, Freya, Hathor, Lolita. Měď, mosaz, bronz. Safír, tyrkys. 
Myrta, růže, jetel, květ pomerančovníku, orlíček, sedmikráska, 
broskev, švestka, všechny sladce vonící květiny. Vrabec, holuice, 
labuť, kráva, svině. Santalové dřevo, vanilka, všechny jemné a 
smyslné vůně. Pás, rty lásky. Systém žil. Láska, krása, 
společenskost. Ctnost: půvab. Zlozvyky: chlípnost a nestoudnost. 
Barva: zelená.  
Poskytuje krásnou podobu všemu stvořenému podobně jejímu lahodnému 
uspořádání. 
Tarot: Císařovna nebo Císař 

 
25 BET, Beth 
-Bh, V, B- 
spojuje Tifered a Jesod 
PŘIROZENÁ nebo ADMINISTRATIVNÍ 
INTELIGENCE 
Slunce 
Dům 

 

 

Dům. Slunce, Pán ohně na světě. Helos, Apollón, Surya, Ra, zlato. 
Všechny zlatě zabarvené kameny. Angelika, vavřín, heřmánek, 
aksamitník, pivoňka, slunečnice, otočník. Lev, jestřáb. Kadidlo. 
Oběhový systém. Moc získávání bohatství. Moc, autorita, život. 
Ctnost: velkorysost. Zlozvyk: pýcha. 
Barva: oranžová. 

 

Řídí všechny pohyby planet a spolupůsobí při nich. 
Tarot: Mág nebo Velekněžka 
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26 PE, Phe 
-Ph, F, P- 
spojuje Tifered a Hod 
SLOUŽÍCÍ nebo USPOŘÁDAJÍCÍ 
INTELIGENCE 
Merkur 
Ústa 

 

 

Ústa. Kouzelník, mág moci, žonglér s tajemstvím vesmíru. Planeta 
Merkur. Thot, Tahuti, Hermes, Merkur, Hanuman, Herne, rtuť. Opál, 
achát. Lilek, palma, lékořice, anýz, kopr, kmín, fenykl, jablečník, 
ginseng, divoký česnek. Ibis, op, pes. Mastix, muškátový květ, 
styraxový balzám. Hůlka. Caduceus. Mistrovství ve vědách a 
jazycích, jazykové nadání, zázraky uzdravení. Nervový systém. 
Obratnost. Inteligence. Posel. Ctnost: věrnost. Zlozvyky: nečestnost, 
falešnost. 
Barva: žlutá. 

 

Působí jako posel a intelektuální společník Tiferet a vyvádí duše z temnoty na 
světlo. 
Tarot: Věž nebo Hvězda 

 
27 SAMECH, Samech 
-S- 
spojuje Necach a Hod 
OBNOVUJÍCÍ INTELIGENCE 
Střelec 
Kůl 

 

 

Podpěra, kůl. Umírněnost, dcera vyjednavačů, nositel života. Střelec, 
lučištník, Kentaur, Apollón a Artemis jako lovci, Diana jako lučištník, 
Nephthys. Hyacint (drahokam, když je čistě oranžový). Rostliny: 
rákos, aloe. Kůň, pes. Kadidlo. Šíp. Přeměna, metamorfóza, 
propagace, degradace. Tvarování síly (narůstající), síla tvarování 
(ubývající). Alchymie, změna vnitřní struktury a tím i vnějšího vzhledu. 
Ctnost: přímost. Zlozvyk: plýtvání. Boky a stehna. Devátý dům 
činností – dlouhé cesty, vyšší vzdělání, intuice atd. „Vidím“. 
Barva: modrá.  
Obnovuje všechny měnící se věci, a to jak malé, tak i velké. 
Tarot: Mírnost nebo Ďábel 

 
28 LAMED, Lamed 
-L- 
spojuje Necach a Jesod 
INTELIGENCE VŮLE 
Beran 
Bodec na vola 

 

 
 

Bodec na vola. Císař, ranní slunce, náčelník mocných. Skopec, 
beran. Men-thu, Šiva, Ares, Mars, Minerva, Aténa. Rubín, granát. Lilie 
tygrovaná, hořec. Všichni vůdci stád. Dračí krev, pižmo. Rohy. Rydlo. 
Moc posvěcování věcí. Vůdcovství. Hlava. Alchimická síra, výbušná 
mužská energie. Maltézský kříž na pozadí kruhu. Ctnost: rozhodnost. 
Zlozvyky: dotěrnost, sobeckost a uspěchanost. První dům činností: 
zrození, osobnost, vlohy. Schopnost vládnout a vést. „Já jsem“. 
Barva: šarlatová.  
Zdokonaluje se s ní povaha všech věcí pod oběžnou dráhou Slunce. 
Tarot: Spravedlnost nebo Viselec 
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29 NUN, Nun 
-N- 
spojuje Necach a Malchut 
USTAVUJÍCÍ INTELIGENCE 
Ryby 
Ryba 

 

 

Ryba. Mizící Měsíc, vládce přílivu a odlivu, dítě synů všemocného. 
Pisces, ryby. Neptun, Poseidon, Anubis. Všechny vodní rostliny a 
jednobuněčné organismy. Šakal, delfín, langusta, brouk, humr. 
Ambra. Kouzelné zrcadlo. Všechna narkotika. Hypnóza, mystika, 
psychická citlivost. Vlastnosti média. Perla, akvamarín, krvavý kámen. 
Ctnost: sympatie. Zlozvyk: obavy. Chodidlo. Temná noc duše. 
Dvanáctý dům činností: nedůvěra v sebe, uzavření, omezení, 
nepřátelé atd. „Věřím“. 
Barva: rudá.  
Tvoří podstatu v naprosté tmě. 
(kniha Jobova 38:9 – „a neproniknutelná tma k úplnému zahalení“) 
Tarot: Smrt nebo Mírnost 

 
30 KOF, Koph 
-Q- 
spojuje Hod a Jesod 
VZRUŠUJÍCÍ INTELIGENCE 
Kozoroh 
Zadní část hlavy 

 

 

Zadní část hlavy. Prodloužená mícha, sídlo instinktů. Ďábel, Pán 
brány hmoty, dítě sil času. Kozoroh, koza, mořská koza, mořský 
netvor. Priapus, Pan, Set, Bakchus, Khem, Kundalini, Kernunnos. Úd, 
lingam, jóni, konopí, marihuana. Kořen orchideje (jméno pochází 
z řeckého „orchis“ – varle. Rostlina s kořeny jako varle.) Kůra vrby 
wimmerovy, v noci kvetoucí mexický kaktus cereus (květy a stonek), 
ginseng, damiana (rostlina běžná v Kalifornii, Texasu a Mexiku), 
johimba (z Afriky), plody křovinaté palmy (palmeto rostoucí na 
Floridě) jsou mocná afrodisiaka. Ústřice. Osel. Pižmo. Cibet. Semeno. 
Kolena. Touha po sexu, libido, plodná síla, tvořivost. Ctnost: 
diplomatičnost. Desátý dům činností: zaměstnání, pocty, sláva. 
„Používám“. 
Barva: indigo. 

 

Zde jsou určeny instinkty člověka a zvířat. 
Tarot: Luna nebo Slunce 

 
31 GIMEL, Ghimel 
-Gh, G- 
spojuje Hod a Malchut 
SBÍRAJÍCÍ INTELIGENCE 
Vodnář 
Velbloud 

 

 

Velbloud. Hvězda, dcera nebes, obyvatelka vod. Vodnář, nositel 
vody. Juno. Ganymedes (nosič poháru milovaný Diem). Barevné sklo. 
Vzdušné květiny a rostliny, dužnaté (vodu zadržující) rostliny. Páv, 
galbanum. Rostlina Aspergillus. Kotníky. Jedenáctý dům činností: 
naděje, přání, přátelé, osvojené nebo nevlastní děti atd. Ctnost: 
sobeckost. Zlozvyk: hádavost. Platonická láska, kamarádství. 
Astrologie. „Já vím“. 
Barva: fialová (purpurová)  
Astrologové z ní vydedukovávají poznatky o nebeských znameních a planetách. 
Tarot: Velekněžka nebo Císařovna 
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32 TAV, Thau 
-Th,T- 
spojuje Jesod a Malchut 
VĚČNÁ nebo NEKONEČNÁ INTELIGENCE 
Měsíc 
Kříž 

 

 

Kříž, vysoká kněžka, kněžka stříbrné hvězdy. Levanna, Luna, Diana, 
Artemis, Hekate, Chomse. Stříbro, cín, hliník. Měsíční kámen, perla, 
křišťál. Všechny bílé a v noci kvetoucí květiny. Líska, mandle, 
Botrychium, narcis, řeřicha, lilie (jedovatá), svlačec, pelyněk (jedna 
z hořkých léčivých bylin Bible – obsahuje Artemisii, která je základem 
absintu). Kafr, menstruační krev, panenské pachy, dobromysl. Psi, 
zvláště ohaři. Luk a šíp. Paměť. Akašské záznamy. Ctnost: 
rozlišování. Zlozvyk: nezájem. Pohyb, domáckost, proměnlivost, 
věštění podle snů. Jasnovidectví. 
Barva: modrá. 

 

Vládne pohybům Měsíce a zdokonaluje veškeré otáčení zvěrokruhu. 
Tarot: Tav 

 
 
Použitá literatura: 
C. Bias - Kabala, taroty a západní tradice mystiky 
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