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Pravá ruka *je vytvořena z důvěry a určena k práci. Levá ruka je stvořena z
lásky a určena k žehnání. Pravá noha je vytvořena z jistoty, levá ze stálosti
**.Srdce je centrum lidského těla.

Tajemství vokalizace
i -je středem bytosti, znamená přiklánět se
a - znamená uctívání, vzývání
ä - uctívání, poněkud zeslabené
o - obsáhnout bytosti
m - spočívat v nich
Andělé dob oběhu, z nichž každý panuje po jistou dobu; jejich jména jsou:
Anael, Samael, Orifiel, Uriel, Gabriel, Rafael a Michael.*** Jejich protivníky
jsou zástupy Mamonovy, které staví do cesty všelijaké překážky. Také Mistři
musí bojovat s překážkami všeho druhu.
Doba, po kterou vládne Anael, je epochou lásky; když přijde Orifiel, přinese
hněv Boží. V Orifielově epoše bude na Zemi opět vládnout Ježíš Kristus, avšak
v úplně, úplně jiné podobě. Měli bychom připravovat tuto dobu. Reinkarnujeme
se dříve, abychom působili v Orifielově epoše. Gabriel je v Bibli zvěstovatelem
narození; je to Gabriel, kdo připravuje rodícího se člověka. Gabriel je
připravovatel, Michael je ten, kdo to nechá vyplynout do světa.
Propletený, rozdělený, rozkouskovaný do celého kosmu je člověk. To je také
význam báje o Dionýsovi. Dionýsos byl rozkousko- ván, jeho srdce se však
zachrání, Zeus ho přinese zpět.
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* V něm. orig. Hand, tj. část ruky od zápěstí dolů (není tím myšlena celá paže);
u nohy (něm. Fuji) jde o část od kotníku dolů. (Pozn. překl.)
** V něm. orig. Standhajiigkeit, tj. také vytrvalost, houževnatost, nepoddajnost.
(Pozn. překl.)
*** Jelikož se jinak jako jeden ze sedmi duchů dob oběhu uvádí vždy Zachariel,
zato však nikdy Uriel, můžeme se domnívat, že na Zachariela se zapomnělo a že
Uriela lze ztotožnit s Orifielem. Viz též GA 265, str. 336; tady je Uriel - tak jako
zde Orifiel - spojován se Saturnem. (Pozn. vyd. něm. orig.)
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