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Výb�r výraz�: 
 

Marc Roberts: Lexikon esoteriky, 
vydala Euromedia Group k.s. – Knižní klub v edici Universum v Praze roku 2007 

 
 
Výraz Legenda 
abyss propast (z �e�tiny) 
acilut ozna�ení nejho�ejšího ze �ty� sv�t� podle kabaly 
advajta sm�r hinduistické filozofie (nedvojnost) 
aeromancie v�št�ní ze vzduchu (z �e�tiny) 
Agartha mytické podzemní království ve st�edu Zem� 
agla kabalistické za�íkadlo 
ahaham stav dokon�ené svatosti v buddhismu (s. 53 u hesla arhant) 
Ahalya první žena, kterou stvo�il Bráhma 
ahamkára „v�domí já“ (v sanskrtu) 
ahma tradi�ní forma japonské energetické masáže (amma) 
Aivaz egyptský b�h 
ajin písmeno hebrejské abecedy (Gh) 
Ajvanov francouzský filozof a pedagog bulharského p�vodu (Omram Michael, 1900 - 1986) 
aka spirituální moc v polynéské magii kahuna 
ákáša v sanskrtu „prostor“ nebo „éter“ 
akhlat pojem v súfismu (esence) 
álaya univerzální duše v hinduismu 
almadel arabský magický talisman z vosku s vyrytými jmény démon� 
alo�aka pojem z ajurvédy (žlu�) 
Amadou francouzský parapsycholog (Robert, *1924) 
ambrette amb�e podobná vonná látka z mošusových zrnek ur�itého druhu ibišku 
Amorc americké esoterické sdružení 
anáhata �tvrtá �akra, která má své sídlo v oblasti srdce 
antariska vn�jší sféra (sanskrt) 
antaskarana teosofický pojem "vnit�ní smyslový orgán" 
anupadaka v buddhismu ozna�ení pro Dhjánibuddhu 
anupadada v buddhismu ozna�ení pro Dhjánibuddhu (u hesla anupadaka) 
anupapaduka v buddhismu ozna�ení pro Dhjánibuddhu (u hesla anupadaka) 
apána jedna z p�ti forem prány, které proudí t�lem jako dech (v sanskrtu „vdechnutí“) 
apas bílá barva vody (v šaktismu), s. 91 
ápas ozna�ení vody v indické astrologii 
arahan stav dokon�ené svatosti v buddhismu (s. 53 u hesla arhant) 
arakam stav dokon�ené svatosti v buddhismu (s. 53 u hesla arhant) 
Ararita rituální hebrejské "jméno boží" 
Arbatel kouzelnická kniha ze 16. století 
arhant ozna�ení pro buddhistického svatého, jenž zdolal 4. stupe� vznešené cesty;  

stav dokon�ené svatosti 
arita védský nápoj nesmrtelnosti 
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asat ozna�ení indické filozofie pro vlastnost hrubé a jemnohmotné materie, která je pomíjející a je 
podrobována neustálému rozpadu 

Ascentia americká operní p�vkyn� 
Ashmole anglický alchymista, rosekrucián, svobodný zedná� (Elias, 1617 - 1692) 
Asija �tvrtý z kabalistických sv�t� (materiální sv�t) 
asitie p�st (z �e�tiny) 
aumakua božská jiskra u Havajan� (s. 277 u hesla kahuna) 
avalambana pojem z ajurvédy (hlen) 
aví�i nejhlubší a nejstrašn�jší z osmi velkých pekel buddhismu 
avidja v indické filozofii „nev�domost“ 
Azael and�l, který se postavil proti Bohu (v židovské tradici) 
Bailes americký psycholog (Frederick, 1889 - 1970) 
baga pojem božské v��nosti v súfismu 
Barret anglický okultista (Francis) 
Berijah druhý ze �ty� kabalistických sv�t� 
Bernus n�mecký spisovatel, alchymista a antroposof (Alexander von, 1880 - 1965) 
bet písmeno hebrejské abecedy (B) 
Bindel n�mecký profesor matematiky a antroposof (Ernst) 
bois nádech v�n� parfém� (d�ev�ný) 
Bonatti dvorní astrolog císa�e Bed�icha II. (Guido, 1230 - 1300) 
Bozzano italský parapsycholog (Ernesto, 1862 - 1943) 
Butlar n�mecký spisovatel, autor populárn� nau�ných knih (Johannes von, *1940) 
cadi písmeno hebrejské abecedy (Ts) 
Cadkiel jméno archand�la v kabalistické tradici (s. 53 heslo archand�lé) 
Cafkiel jméno archand�la v kabalistické tradici (s. 53 heslo archand�lé) 
Calmet francouzský benediktinský opat (Augustin, 1672 - 1757) 
Carrol anglický okultista (Pete) 
Case americký okultista a tarotový expert (Paul Foster, 1884 - 1954) 
Cayce americký terapeut a senzibil, "spící prorok" (Edgar, 1877 - 1945) 
Cousto n�mecký hudební v�dec (Hans, *1948) 
Croiset holandský jasnovidec (Gerard, 1910 - 1980) 
curandero jihoamerický lé�itel, šaman 
cymatika v�dní obor zkoumající ú�inky vln na hmotu 
�ado japonský �ajový ob�ad 
�araka indický léka�, osobní léka� krále Kanišky 
Daat pomocná sefira (poznání) 
dalet písmeno hebrejské abecedy (D) 
dána rozdávání almužen chudým (pojem v buddhismu) 
dargah duchovní svatyn� v súfismu 
Daumer n�mecký filozof a filolog (Georg Friedrich, 1800 - 1875) 
dehar káfirský šaman 
devekut lp�ní chasid� na svém božském prot�jšku 
dhátu v indické filozofii živel, d�lící se na �ty�i prvky: zemi, vodu, ohe� a vítr 
dhauti forma jógínského cvi�ení 
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dhutanga asketická cvi�ení v buddhismu 
dikša v hinduismu spirituální zasv�cení žáka guruem 
Doinel francouzský paleontolog, svobodný zedná� (Jules Stanislas) 
dojo japonský buddhistický klášter, kde se cvi�í bojové techniky 
dokusan rozhovor zenového mistra a svým žákem 
Donden tibetský léka�, osobní léka� dalajlámy (Yeshi, *1929) 
Donolo italský léka� a kabalista židovského p�vodu (Šabataj, 913 - 982) 
dorže buddhistické liturgické žezlo, obdoba Jupiterova hromového klínu 
doša pojem v ajurvéd� "š�áva" 
druda zlý no�ní duch v germánské mytologii 
Duat podsv�tní �íše v egyptské mytologii 
dugpa tibetská náboženská sekta 
dukkha v buddhismu „utrpení“ 
džapa forma jógy, mumlaná meditace 
Eckankar Nejvyšší bytost v náboženství Sikh� 
Engo �ínský zenový mistr (1063 - 1135), Jüan-wu 
EnSof v kabale ozna�ení Absolutna 
Esalen americký institut hnutí New Age 
esbat sraz �arod�jnic, sabat 
Evola italský baron, esoterický spisovatel (Julius, 1898 - 1974) 
faná rozplynutí se v bohu v islámské mystice 
Flamel francouzský knihkupec a alchymista (Nicolas, 1330 - 1418) 
fohat kosmická elekt�ina, prvotní sv�tlo (podle Blavatské) 
Gebura pátá sefira v Kabale 
gelong ozna�ení �ádného mnicha v lamaismu 
gematrie metoda praktické kabaly 
Genku zakladatel japonské buddhistické sekty Džódošú 
gimel písmeno hebrejské abecedy (G) 
Ginza svatá kniha mandejc� 
hakomi druh psychoterapie 
Haniel jméno archand�la v kabalistické tradici (s. 53 heslo archand�lé) 
Jecira jeden ze �ty� sv�t� kabaly 
Jesod 9. sefira v kabale 
jezidi islámská sekta rozší�ená mezi Kurdy 
jidam ochranné božstvo lámy 
juga hinduistický vesmírný v�k (perioda) 
kaf písmeno hebrejské abecedy (Ch) 
kahuna magický systém Havajan� 
kalijuga v hinduismu ozna�ení sou�asného v�ku (�tvrtý v�k) 
Kamael jméno archand�la v kabalistické tradici (s. 53 heslo archand�lé) 
Kandžur svatý spis lamaismu 
Keter sefira symbolizující v kabale korunu 
Kilner anglický léka� (1847 - 1920) 
Kirlian ruský u�enec, který objevil fotografický proces sloužící k zviditeln�ní aury 
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kledana pojem z ajurvédy (hlen) 
kof písmeno hebrejské abecedy (K) 
Kyber n�mecký spisovatel (Manfred, 1880 - 1933) 
kyfi vyku�ovadlo starých Egyp�an� 
lambdoma magický obrazec odvozený od �eckého písmene lambda 
lamed písmeno hebrejské abecedy (L) 
lataif orgány vnímání v súfismu 
lohan stav dokon�ené svatosti v buddhismu (s. 53 u hesla arhant) 
manaloa kosmická síla u Havajan� (s. 277 u hesla kahuna) 
mem písmeno hebrejské abecedy (M) 
Metatron jméno archand�la v kabalistické tradici (s. 53 heslo archand�lé) 
niaouli malajská lé�ivá bylina (Melaleuca viridiflora) 
nun písmeno hebrejské abecedy (N) 
pa�aka pojem z ajurvédy (žlu�) 
Peat anglický fyzik (F. David, *1938) 
Perls n�mecký psychoanalytik (Fritz, 1893 - 1971) 
ranjaka pojem z ajurvédy (žlu�) 
rasana pojem z ajurvédy (hlen) 
Raziel jméno archand�la v kabalistické tradici (s. 53 heslo archand�lé) 
reš písmeno hebrejské abecedy (R) 
rinzai jedna ze dvou velkých škol zenu 
sadhaka pojem z ajurvédy (žlu�) 
subud spirituální hnutí 
šiatsu japonská tlaková masáž (akupresura) 
šin písmeno hebrejské abecedy (Sh) 
tantsu forma japonské tlakové masáže šiatsu vyvinutá americkým terapeutem Haroldem Dullem v 

San Francisku 
tarpaka pojem z ajurvédy (hlen) 
tet písmeno hebrejské abecedy (T) 
tšéd ob�ad v lamaismu 
tulpa bytost vyvolaná ze sv�ta duch� 
tumo tibetská medita�ní technika sloužící k zah�átí t�la v chladném po�así 
uhane v�domé já u Havajan� (s. 277 u hesla kahuna) 
vril tajuplná rostlinná síla 
yeren pohádková postava v �ínských pohádkách (zví�ecí �lov�k, obdoba yettiho) 
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