




 

 
KNJIGA MODROSTI ALI NOROSTI 



 

Copyright originalnih tekstov: Ordo Templi Orientis, International Headquarters; JAF Box 7666, 

New York, NY 10116 USA; http://www.oto.org/ 

Kontaktni naslov v Sloveniji: http://www.oto.si/ 

Prvič objavljeno  l. 1962 E.V. Thelema Publishing Co. West Point, California. 

Druga objava: 1991 e.v., Samuel Weiser, Inc., Box 612, York Beach, Maine ME 03910. 

Naslov originala: LIBER ALEPH VEL CXI - THE BOOK OF WISDOM OR FOLLY - in the 

Form of an Epistle of - 666 - THE GREAT WILD BEAST - to his Son - 777 

© Copyright izdaje: Založba Ibis 

© Copyright prevoda: Ljubo Divljak 

Avtor: Aleister Crowley 

Prevod: Ljubo Divljak 

Uvod k slovenski objavi in komentarji iz leta 1999 e.v.: Janez Trobentar 

Izdaja: Prva 

Tisk na zahtevo 

Elektronska verzija dostopna na: http://www.telema.si/ 

 

V sodelovanju z: SOCIETAS ALKIBERNETICA 

 

Izdajatelj: Založba IBIS 

Maribor, Anno Vi (111. leto Zakona - 2015 e.v.) 

http://www.oto.org/
http://www.oto.si/
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Pričujoča knjiga ima za sabo zelo nenavadno zgodovino. Gre za eno od 

mojstrovin preminulega Aleistera Crowleya, zaključena ob koncu prve svetovne 

vojne, v marcu l. 1918 e.v., ko so t.i. sile osi začele izgubljati vojno. Doživela je več 

poskusov objave, kar dva, preden je dejansko izšla. Nazadnje je bila za tisk 

pripravljena v Angliji, toda avtorjeva smrt, 1. Decembra leta 1947EV, je botrovala 

dejstvu, da je bil izid do nadaljnjega prestavljen. 

To je ena od Crowleyevih najslavnejših in najglobljih knjig, v katero je izlil vso 

svojo kri. Ker ni boljše poti, da bi pojasnili, zakaj in kako je bila napisana, nam bo 

to povedal avtor sam. Sledi citat iz njegovih autohagiografskih Izpovedi: 

Liber Alef, Knjiga Modrosti ali norosti, je imela za namen pojasniti srce moje 

doktrine v najglobljih in najdelikatnejših dimenzijah. To je ena najbolj napetih in 

najintenzivnejših knjig, kar sem jih imel kdajkoli priložnost napisati. Misel je tako 

skoncentrirana in, če naj uporabim besedo, nervozna, da jo je pomenilo tedaj 

napisati, kakor tudi sedaj brati, domala nevzdržen napor. Spomnim se, da sem noč 

za nočjo sedel za svojo mizo - bila je ena najhujših zim, kar jih pomni New York, a 

četudi bi centralno ogrevanje bili sami plameni pekla, dvomim, da bi mi bilo kaj 

topleje. Noč za nočjo sem sedel rigidno kot mrlič in ledeno hladen; moje celotno 

življenje je bilo skoncentrirano na dve točki, majhen delček mojih možganov, ki si je 

dajal opravka z delom, ter desno zapestje in prsti. Popolnoma jasno se spomnim, 

kako se mi je zdelo, da moja zavest izhaja iz povsem mrtve lakti. 

Knjiga je napisana v prozi, vendar vsebuje tolikšno formalno cirkumskripcijo, da 

je eminentnejša od vsega, kar je možno v poeziji. Omejil sem se tako, da sem 

ustvaril točko obravnave za vsako od dotičnih tem na eni sami strani papirja. Pisati 

je pomenilo akutno agonijo, podobno tisti pri Asani, in napor me je tako zelo 

odmaknil od siceršnje človeške zavesti, da je bilo v njeni nenaravnosti nekaj 
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neizrekljivo grozljivega, ko sem se ob zori spravljal spat, v upanju da se bom vsaj 

malo pogrel ob samozadovoljni 'Kameli'. (The Confessions of Aleister Crowley, ed. 

John Symonds in Kenneth Grant, 1969 e.v., str. 831-832. ) 
Ko je začel pisati Liber Aleph, je bil Crowley prepričan, da jo naslavlja na svojega 

magijskega "sina", O.I.V.V.I.O., za katerega je tedaj verjel, da bo otrok, prerokovan 
v Knjigi Zakona. Na mnogo načinov je temu sinu skušal pomagati pri njegovem 
napredovanju. S tem je izpolnjeval samo prerokbo* iz Knjige Zakona, AL III: 47: 

To bo njegov otrok & to na čuden način. Naj se nikar ne žene za tem, kajti na ta 
način on lahko samo odpade. 

Vse do leta 1919 e.v. so okoliščine Crowleyu dopuščale vztrajati v prepričanju, da 
bo O.I.V.V.I.O. "otrok" obljubljen v LIBRU AL (čeprav je v samadičnem pisanju 
samega Libra Aleph predvidel -glej poglavje 166- resnico o tej stvari). Od tedaj pa 
so se začele dogajati stvari, ki so Crowleya prisilile, da je podvomil zoper vsako 
svojo željo in up. Leta 1924 e.v. je postalo dokončno jasno, da O.I.V.V.I.O (Moto 
"sina" ob prevzemu stopnje Magister Templi) ni uspel popolnoma izničiti svoje 
osebnosti.3 

Toda kaj je to pomenilo Tajnim Poglavarjem, ki so svojo mrežo tako razpeli okoli 
Pisarja, da se je motiviran z vsem bogastvom ljubezni svoje narave tako potrudil pri 
tem ogromnem naporu? 

Kajti v določenem smislu je Liber Aleph naslovljen na otroka Velike Divje Zveri, 
in otrok človeka** je človeštvo; v drugem smislu pa se bo otrok prerokovan v AL 
šele pojavil - ob svojem primernem času. 

                                                 
* "Let him not seek after this; for thereby alone can he fall from it." Kakor jaz razumem ta verz iz 

Libra AL, gre prej za opozorilo na običajno zmoto zavestnega sebičnega stremljenja, in ne za neko 

prerokbo. 
** To Mega Terion, Velika Zver, kakor zatrjuje Apokalipsa Sv. Janeza, je človek, kakor je tudi 

Njegova šifra 666, število človeka. 6 in 666 sta sicer eminentno števili Sonca. Kabalistom to 

pomeni ravno tistega "magičnega otroka", ki je še nerojena zavest Novega Eona ali N.O.X., ko bo 

človek, postavivši se na mesto Sonca ali Zvezde, dokončno usvojil Zvezdno Nebo kot svoje edino 
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Zato sedaj, za tega otroka in njegove brate in sestre vsepovsod po svetu, 
objavljamo to delo, v času, ko nas je občutek frustracije na vseh kontinentih globusa 
privedel do vizije skoraj popolnega kaosa.*** 

Fra. Saturnus 

                                                                                                                                                                

pribežališče. Pravzaprav je človek že postal guverner svoje vesoljne ladje - Zemlje, le da še nima 

pod nadzorom svoje celotne usode, kakor tudi vzvodov kibernetike, saj ne more spreminjati kurza 

Zemlje in s tem kurza svoje neskončne usode. To, čemur se vulgarno reče "Doba Vodnarja", in kar 

kabalisti poznajo kot skrivnost Dvojne Pentlje Zodiaka, nakazane v LIBRU AL, je v tem oziru 

povsem ustrezen izraz, če bi ne izražal samo polovične formule, tako simptomatično ignorirajoč 

znamenje Leva, ki izraža notranjo esenco Novega Eona, tistega "magičnega otroka", o katerem je 

govora, Zveri in Naslednika Zveri, ki ga Kristjani preklinjajo kot Antikrista. 
*** Avtor tega Uvoda, Karl Germer, Bivši (takoj po Crowleyu) Frater Superior O.T.O., je zgolj 

delil obče mnenje civiliziranega sveta, bivši eden tistih številnih intelektualcev, ki so pred nacisti 

po dramatični poti uspeli prebegniti v ZDA. Njegova "preganjavica" je botrovala tudi skorajšnjemu 

izginotju O.T.O., hipotetično rečeno, seveda, saj si ni priskrbel naslednika, kar je kasneje še v 

sedemdesetih letih povzročalo tako nesmiselne nesporazume v zvezi s Crowleyevo zapuščino. 

Frater Saturnus (!) je sicer največ postoril kot editor Crowleyevih remek del. 
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PREDGOVOR 
K PRVI SLOVENSKI IZDAJI 

 
Nikoli mi ni bilo povsem jasno, zakaj znameniti Liber Alef izdajatelji vedno in 

obvezno povezujejo s, sicer ne toliko proslavljenim, Charlesom Stansfeldom 

Jonesom (alias Frater Ahad alias Fra. O.I.V.V.I.O. alias Parsifal alias 777). Seveda, 

vzrok temu je neka neobičajna sinhroniciteta, ki se je dogodila Crowleyu med 

njegovim bivanjem v ZDA, med njegovo skušnjo Magusa A.˙. A.˙.. Znano je, da je 

bil Crowley velik in aktiven ljubimec. Velika ljubezen, Soror Hilarion, mu je tedaj 

zlomila srce, da si po tem še cele dve leti ni opomogel. Preden sta se razšla, po njeni 

muhavosti predvsem, je bil prepričan, da je pred slovesom oplodil svojo Škrlatno 

Ženo, ne vedoč, da je to fizično nemogoče. Toda ravno devet mesecev po tej 

domnevni (nemara magikalni) zaploditvi, se je dogodilo čudo, namreč, da je eden 

njegovih najobetavnejših učencev, Ch. St. Jones, objavil, da je odkril Ključ Knjige 

Zakona, sc. šifro ali formulo AL, 31, in da je postal Otrok Brezna. Ena od 

Crowlejevih hib je bila tudi popolna naivnost v odnosu do suverenega božanstva 

vsakogar, koliko bolj do ljubljenega kolege in prijatelja ter soborca. Jonesovo 

razodetje ga je povsem prepričalo in tako navdušilo, da je z vsem srcem zatrdil, 

kako mu je njegov ključ odprl neizmerne palače skrivnosti Libra AL (kakor se od 

tedaj Knjiga Zakona tudi imenuje). V slednje sicer ne dvomim, toda ob vsem tem se 

mi zdi bistvena freudovska psihologija, ki je bila na delu pri tej fantazmagorični 

kompenzaciji "magičnega otroka". 

(N.B.: Problem Dvojčkov. Crowley ni 666, Jones ni 777. Ne zamenjujmo ljudi z 

njihovimi titulami. Anonimnost Adeptov A.˙.A.˙.. Teurgija Svetišča Gnoze - 

AUMGN. 'Magični otrok' ali 'Popek Volje' (ali Krist, če že hočeta!) je tehničen izraz 

za kreacijo-inkarnacijo "Inteligence" na kateremkoli od štirih nivojev-svetov.) 

Da je bil Crowley naiven do svojih žensk, si tudi lahko mislimo, a nikoli, kadar je 

šlo za pristno magikalno komunikacijo in divinacijo. V tem primeru, seveda, kakor 
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je znano, ni šlo za Magiko v tehničnem pomenu besede, temveč za preprosto 

"brezplodno" seksualno kompenzacijo, kar nam govorijo vsa nadaljnja razočaranja 

"lažnih" starševskih projekcij na otroka. Takoj po veliki objavi "tajnega Ključa", je 

namreč Jonesova mistična kariera šla samo še, počasi in sigurno, navzdol. 

Nemogoče si je namreč drugače razlagati Crowleyevo naivnost, tako do Škrlatne 

Žene, kot do Otroka. 

Torej dovolj o nesrečnem Fratru Ahadu,* ki ga sicer cenimo vsled njegovega 

angažmaja v O.T.O. in širši globalni Masoneriji ter dosežkov v antropologiji in 

Kabali, ki jih imamo kljub zmotam za pionirska. 

Kar se mi zdi ob tem Libru, ki ga imata v rokah, mnogo pomembneje, je predvsem 

obča humanistična in razsvetljenska angažiranost, ki jo danes vidva, študenta, tako 

pogrešata predvsem pri t.i. liberalni in t.i. ateistični inteligenci, ki si mora preroški 

diskurz šele prisvojiti, da bi lahko prepričala ta svet, za katerega se zdi, da se je 

zgodovina ustavila, in da lahko pričakuje zgolj neko katastrofo. In LIBER ALEF je, 

kot razodetje Logosa in Pathosa Preroka-Pisarja Novega Eona, povsem soliden 

začetek postdiplomskega in postpatološkega študija neke humanistike in 

antropologije, ki se je osvobodila predsodkov patriarhalnih religij in postala spet 

deviška Gaia Scientia iz Nietzschejevih (še enega Svetega Moža Gnoze) sanj.** 

Torej ne pozabita, da držita v rokah nevarno Knjigo, kakršno sta si vedno želela 

slastno brati. 

Moderni(stični) Corpus Hermeticum, TELEMA, katerega eminentni sotrudnik je 

bil, vsaj to morata priznati, Aleister Crowley, je zaenkrat edina priča obstoja 

                                                 
* Ostaja znan predvsem po svojem Obratu Drevesa Življenja oz. Kače Modrosti na glavo, narobe, 

potem ko je sam sebe oklical za Ipsissimusa, izničujoč "Crowleyeva" Pravila A.˙. A.˙.. Vsi 

"crowleyanci" so Crowleyevi Judeži in Ojdipi., nehvaležni Sinovi svojega Očeta. 
** "...to je tisto, kar pogrešamo pri Wagnerju - La gaya scienza; lahke noge; duhovitost, ogenj, 

milino: veliko logiko; ples zvezd; prešerno duhovnost; svetlobni srh juga; gladko morje - 

popolnost..." Primer Wagner. 
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humanistov, ki imajo v mislih bodoča pokolenja, ki jim namenjajo evangelij, 

ugodno oznanilo; dočim znajo "črni bratje" ta svet zgolj preklinjati ter svojo ovčad 

strašiti pred vladavino anti-krista, pred materializmom in nihilizmom, beri: 

ateizmom. Če ne verjameš v Biblijo, potem si brezbožen, nemoralen etc.. Stara 

zgodba, nevredna obnavljanja! 

"Mi nimamo kaj za izbirati med teizmom in ateizmom, med Budo in 

Mohammedom." (Liber Porta Lucis) Sholarji in Sholasti(ki), katero leto 

Gospodovega Rešnjega Telesa štejete? 

Katolicizem, ali moderneje, bolj amerikansko sramežljivo, holizem, je vedno bila 

religija*** iznad vseh religij, se pravi sekt; zato si je ne more prisvajati nobena sekta, 

niti rimo-katoliška. Budizem, islam, protestantizem, ti zadnji veliki posegi v tromi 

katolicizem (pred Telemo, seveda,) so vsi prinesli SOMRAK IDOLOV, 

razprševanje praznoverja in predsodkov, v skladu z napredovanjem znanosti in 

širjenjem človekovega obzorja. 

Zakaj se moderna antropologija tako ponižno ogleduje po magijskih religijah 

Egipta, Mezopotamije, se pravi, po predkrščanskem katolicizmu, gnosticizmu, 

hermetiki, poganstvu, potem ko je v našem času našla samo primitivne ali magične 

slepe ulice supersticij in nepovezane tradicije. 

K sreči smo znova našli vedo-besedo, s katero tako elegantno lahko razrešita 

večino nesporazumov med humanisti, KIBERNETIKA. Veščina vladanja in 

upravljanja je ta GNOSIS danes, tisti "magični otrok", ki se ima za roditi, tista nova 

religija, ki, teoretično in praktično, predstavlja Poravnavo ali kompenzacijo ali 

popravke obstoječega katolicizma. 

                                                 
*** Dobra Definicija religije: (Vsako) Telo Doktrine, Barthesov "TEKST". Katolicizem je 

holistična religija, se pravi, da ima ambicijo postati globalna, planetarna, univerzalna. 

Totalitarizem je, seveda, zgolj vulgarizacija religije, čeravno je sam izraz identičen, zgolj latinski 

prevod grškega izvornega pojma. 
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Patriarhalni red krutega detomorilskega in ženoonečaščujočega ter 

samooslepljujočega despota, sicer hebrejskega nacionalnega idola Očeta-Kralja, ki 

ga je krščanstvo brez muk posvojilo, kakor tudi kasneje Islam, in "ki ga vsi narodi 

zemlje imenujejo Prvi in Edini!"; to je za nas Primum Mobile vsakega 'naci-zma' in 

'fasci-zma', ki v srži konstituira vse patriarhalne religije, katerih čas - EON - je 

minil. 

Telema je edina doktrina 'nove dobe', ki odkrito oznanja dokončen, to je 

Magikalen, se pravi Kibernetski, konec starega - patriarhalnega, in točen začetek 

novega - Horusovega, Eona Otroka, na Veliko Enakonočje Bogov, spomladi l. 1904 

vulgarne dobe, odkar mi dalje štejemo leta ab ovo.* 

Naše upanje velja Evropi, kakor tudi svetu, in to je taisto upanje vseh, "ki v srcih 

dobro mislijo," resnične kulture civiliziranega sveta, ki ga vidimo kot globalno 

informacijsko vas, ki se počasi, a gotovo, seli v vesoljne širjave N.O.X., novi 

avanturi naproti, ki nam je vedno racionalno nedoumljiva; pa vendar t.i. 

humanistična inteligenca ne vidi nobene svetlobe, niti v platonskem kraljestvu idej 

ne! Nietzschejanska Volja (ville, velle, voluntas), ali gnostično - Telema, je še 

vedno z vseh prižnic objavljana kot paradigma dekadence in nehumanega 

brezboštva, kajti Človek še vedno ni priznan kot Suvereno Božanstvo, ki ne prenese 

nobene tiranije nad seboj, bodisi z neba, bodisi z zemlje ali izpod zemlje, česar t.i. 

človekoljubi, "verniki," točneje bogaboječi, nikoli ne bodo priznali. 

Deus homo est. There is no god but man. Anatta. Laillahu.** 

                                                 
* Danes je torej 102. Leto Zakona (Anno legis ali A.L.), Četrtega T.A.R.O. ciklusa, ATU XVI, 

(IIIIxvi). Kaj vse to pomeni? Dobrodošli v svet Kabale in Magike! Taro Ciklus ali Tahutijevo Leto 

traja 22 običajnih let, torej je Novi Eon star natančno Štiri leta in Štirinajst Palač in Štiri Mesece 

Marsovega dne! Predpostavljam, da vama je zdaj jasno (?). 
** To je gnostična hereza, ob bolj feministični naslednji, češ da je Ženska pa Sveti Duh; ki še 

danes predstavlja herezo, imenujejo jo liberalizem, subjektivizem, divji materializem in 
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Liberalizem, ta za krščanstvo najmodernejša herezija, je zaenkrat najbližji 

nadomestek za novo religijo, čigar največja nesreča je v tem, da je pač zgolj "izem", 

torej pomeni komaj kaj več kot nič, še več, mnogim pomeni definitivno karkoli 

sprevrženega. Se pravi, še manj kot nič. 

Kako bi nam verjeli, da pod Voljo (NAMEN) mislimo predvsem Ljubezen 

(NAČIN), pa ne pod prisilo neke apriorne morale, temveč po svoji lastni svobodni 

izbiri, torej ljubezen po lastni volji, v skladu s svojo voljo, ne pa pod prisilo ali po 

ukazu t.i. Zakona. Ljubezen je Vse-Vrlina, ki ji je potrebna predvsem Svoboda, da 

bi bila plemenita in dejavna. 

"Delaj po svoji volji in to naj ti bo ves Zakon." (Povzetek Zakona) 

"Ljubezen je zakon, ljubezen, usklajena z voljo." (Interpretacija Z.) 

"(Veliki) Bog (Pan) je mrtev!" Nietzsche je zgolj potrdil vzklik gnostikov, ko so 

videli, kako se je novo učenje sprevrglo, in da s krščanstvom nastopa temno 

obdobje nekakšne satanske kompenzacije, za katero je značilno predvsem 

posvečevanje vseh možnih sredstev visokemu idealu ali cilju. Zverinski uboj 

aleksandrijske svečenice in filozofinje Hipatie ter požig aleksandrijske knjižnice, ki 

je bila neizmeren zaklad antične in poganske učenosti ter zgodovinskega pričevanja, 

sta neslaven začetek krščanstva zaznamovala z neizbrisnim primitivizmom in 

nečlovečnostjo. In oni mislijo, da namerava Nova Kurtoazija pravtako, brez 

izbiranja sredstev, pričeti na njihov način izdajstva in pobojev. Pravtako so Judje 

začeli svoje vnebovzetje in osvoboditev z licemerstvom do svojih učiteljev in 

gospodarjev - tiranov. 

V toliko se moramo ozreti na to širno polje antropologistike, da bi lahko dojeli 

nazor Libra Alef, Knjige Modrosti ali Norosti, ter njen vstop v slovenski 

intelektualni prostor. Njen, za Slovence, kakor tudi in še bolj za Angleže, preveč 

misteriozni in misterijski diskurz, s svojo lastno poetično licenco, zna zbegati napol 

                                                                                                                                                                

kapitalizem, nihilizem, etc. - za nas je to zgolj HUMANIZEM, ali bolje, teza o humanizmu, 

postavljena nasproti Teizmu in Humanit-arianizmu. 
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izobražene, ki se jim toleranca neha že pri pogosti rabi velike začetnice premnogih 

imen, kar je platonistična razvada pesnikov in alkemikov, resda, vendar je za 

pričujoči - Kabalističen - diskurz to ne le licentia, temveč conditio sine qua non, da 

se ve, da je Svete Knjige treba brati na Simbolni Ravni, ne pa dobesedno, kakor je 

to zlohotna razvada Židov in kristjanov ter na sploh nepoučenega in zavedenega 

ljudstva. 

Velika začetnica običajen pojem spremeni v simbol in ime, na isti način, kakor 

tudi slika postane hieroglif, "rep Teksta". Tako je Alef vol in ralo, pa vendar zgolj 

črka. Bet je hiša, kot črka in hieroglif je pa Hiša, to je, lastno ime črke B. O, ko so 

črke bile še Zvezde - Spacemarks, in številke Bogovi - Elohim - Planetes! 

Tako, da ne bi več geografi kritizirali Guliverjeva potovanja in teologi 

Gargantuo ali psihoanalitiki Alice ali filozofi Smaragdno Tablo ali arhitekti 

Grobnico Cristiana Rosenkreuza ali religiologi Misterij Graala ali metafiziki 

Nietzscheja. 

Kako neizpodbitno narobe še vedno razumejo Nietzschejevo idejo-simbol 

Nadčloveka; kot supermana hitlerjansko-holywoodske utopije. 

Nietzsche je imel v mislih "magičnega otroka", ki je vreden svojih ponosnih 

prednikov, in "spomenik njihovim zmagam", po katerem hrepenita tudi vidva, 

roditelja prihodnih rodov, še posebej Ti, preljuba Bralka, Mnogoimena - Božja Mati 

Odrešenika? Nietzschejeva ideja Nadčloveka je tako esencialno human(ističn)a, da 

jo samo petoknjižni in dekaloški etos lahko sprevrže v diabolizem (ki je ravno to 

sprenevedanje in simptomatično pervertiranje pomena), pa vendar Kladivo, ki 

razbija stare table ter naznanja Eon novega človeka, ki bo zmožen presegati samega 

sebe, kakor heroji antike in renesanse, kakor nam priča magijska tradicija epa-

romana od Homerja do Rabelaisa. Nasproti Vama pa: krščanska ponižnost in 
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hipokrizija, občutek krivde, (mono)teizem, črnošolstvo, antignosis, židovski 

sindrom,* vse "človeško, preveč človeško". 

 Religija je imela vedno prav, ker je zanikovala razum. Znanost je imela vedno 

prav, ker je zanikovala idealistične teorije in mitologijo. Kaj je to - Znanstveni 

Iluminizem, kakor je Crowley poimenoval svoje učenje filozofom in antropologom 

(na Sorboni s Pantagruelom, nemara)? Metoda znanosti in cilj religije! To je zaveza, 

ki razkrinka vsak "novodobni" obet neke nove duhovnosti in pseudokatolicizma. 

Ali kakor je to, za nas zavezujoče, predvidel Eliphaz Levi na začetku svojega 

Magisterskega dela, Ključ Misterijev: 

"Problemi (RELIGIJE! Op. O.), ki jih je treba razrešiti: 1) Na prepričljiv in 

absoluten način je treba dokazati obstoj Boga, tako da bo to zadovoljilo vse ume. 2) 

Razjasniti temelje prave religije na neovrgljiv način. 3) Izpostaviti smisel in vzrok 

obstoja vseh misterijev edine in univerzalne religije. 4) Filozofsko kritiko religije 

izkoristiti za dokaz ravno te prave religije. 5) Ločiti praznoverje od religije in 

razjasniti čudeže." 

Eliphaz Levi in H. P. Blavatska sta za nas oče in mati modernizma, ki je pripravil 

pot Znanstvenemu Iluminizmu in TELEMI. 

Crowley je imel dokazovanje obstoja Boga za nesmisel in neresnost, prepuščajoč 

take dileme preprosto svobodni presoji ljudskega zdravega razuma - čuta. A sodeč 

po sholastični nostalgiji 'postmodernizma' ter slovenski pripravljenosti do ponovne 

                                                 
* Da se razumemo, da tu ne gre za noben antisemitizem, temveč zgolj dojetje antropološkega in 

magijskega dejstva največjega židovskega in krščanskega praznika-rituala Jagnjeta ali Pashe, ki je 

v bistvu praznovanje Strahu pred Smrtjo in Ljubeznijo, (Glej Liber 418, Vizija in Glas) in je eden 

od tistih "črnih" ritualov Starine, ki ga je treba vsaj dojeti, z vso znanstveno zavzetostjo in 

skepticizmom, če ne že kar enostavno zavreči v pozabo. "Židovski sindrom" v tej luči pomeni to 

trmasto in egoistično vztrajanje v svoji zmoti, ki služi neki zgolj samomistifikaciji. (Glej NOX 3 

za natančnejšo razlago psihologije "Črnih" Bratov!) 
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krščanske evangelizacije, je imel Levi še kako prav. Bog z Veliko Začetnico? Pa ne 

zato ker je na Začetku Stavka! 

 Resne debate o (post)Modernizmu je običajno vedno konec, ko začnemo govoriti 

o Novem Eonu ali o Duhu Časa, Zeitgeistu, se pravi, Pravem Bogu - Eonu, češ da to 

smrdi po propagandi (NOVE) religije, ki pa mora biti, kakor pravijo, Nekaj 

Nezaslišanega - Absurdnega. 

Mi dobro vemo, zakaj je ta debata tako težavna in tabuizirana, vendar ta 

nelagodnost, ko se začenja vpletati religija, stara ali nova, nikakor ni razumna. Mi 

sicer ponujamo Kibernetiko, vključujoč tako probleme religije, kot tudi politologije, 

še več, tudi epistemologije, antropologije. T.i. religiozni ali divinacijski diskurz je 

bil vedno monopol vladajoče religije, ki je imela vse vzvode kibernetike vedno v 

svoji napol tajni domeni; njen dogmatizem Igre (RITUAL), Sistema 

(METAFIZIKA), Informacije (UČLOVEČENJE, RAZODETJE) in Upravljanja 

(CERKEV - SVETIŠČE GNOZE) Ladje-Cerkve, tako v njeni zunanji kot notranji 

aktivnosti in življenju. 

Kaj je pravzaprav posel Cerkve? Da skrbi za duše? Da razsvetljuje duše? Da 

posvečuje duše...v božanske misterije neskončnih možnosti Svetega Duha v 

človeku? Da sankcionira posvetne Kralje, med drugim? Zakaj ne bi rekli bobu bob? 

Dolžnost Cerkve je (nič več in nič manj kot) vladanje, kibernetika! Pa ne cybernet-

x! 

Mar nas je glamour demokratizma tako zaslepil, da ne vemo več kdo vlada? 

'Vladanje Cerkve' je nemara samo t.i. civiliziranemu svetu, točneje, napol 

Razsvetljenem svetu Prava, vprašljivo ali iznad vsake debate. Drugje se ve, da 

svečeniki vladajo - predvsem s poučevanjem in šele potem z nekakšnim vplivom na 

politiko. Toda v Evropi (recimo, ostajajoč doma) je Rim vedno preganjal znanost in 

razsvetljence, z avtoriteto Svetega ali Iracionalnega, kvazinadnaravnega; tako lahko 

Cerkev vlada zgolj na mafijski, i.e. ilegalen, kriminalen način ali pa s konkretnim 

vplivom na politiko na legalnejši način. Recimo, da Evropi vlada Papež v Rimu, 
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neposredni naslednik apostolskega krščanskega izročila. Vprašanje pa je, zakaj ni 

zmožen uveljaviti (a)politične volje (morda ljubezni ali celo Ljubezni?) Cerkve v 

tem "pokvarjenem" svetu, v katerem vlada Antikrist! 

Preprosto zato, ker ni kredibilen, in ker nima Znanja, Vedenja, ne pa zato, ker je 

svet "politike" pokvarjen, nepravičen; ker je politika cerkve nepoštena, pokvarjena, 

toga in neprilagodljiva, demagoška, licemerska. Bog je mrtev, pa si mislite s tem, 

kar vam je volja, a ne pozabite, da je zgolj Beseda tista, ki je podvržena spremembi 

in kritiki. Šah Mat. 

"Magijski Otrok" živi svoje življenje in bo razočaral vsakogar, ki ima kaj za 

bregom, ki ni otrok, čistega srca. Dete v Jajcu Modrine, Harpokrat! 

"Moj prerok je norec s svojim ena ena ena. Mar nista vol in nula po Knjigi." 

(Liber AL) 

Zavest, ki jo je kontempliral avtor ob pisanju Libra Alef, je še neizrojena zavest, 

zavest Magistra Templja in Kralja, zavest Alkibernetike, AL-F-KIBER-NET-IKE. 

Cyberspace - kvaziintelektualni približek! Übermensch - psihološki približek! 

Cabernet - razumniški približek! 

Alef je Pot na Drevesu Življenja, ki povezuje sfero Hokmah s sfero Keter, Očeta s 

Sinom preko Svetega Duha, da bi se Ljubezen lahko izpoljila v Otroku Človeka, 

Magistru Templja, ki nato iniciira, posveti, sankcionira, tabuizira, fetišizira, titulira, 

zaroti Vladarja - Izrednega Adepta, ta naprej Starejšega Adepta, oni Mlajšega 

Adepta, le-ta Filozofa, ta Praktika, ta Aspiranta, ta Novica in on Študenta, vse tja do 

slehernika smrtnika, tudi vaju, dragi bralec in ljuba bralka, pri tem svetem opravilu 

Razumevanja, Naklonjenosti, Odločnosti, Lepote, Premagovanja, Slave 

in...Molčečnosti! (To je Magika!) 

Resda je to ustroj vsake Utopije, toda literarno in stilsko avtorjeva skrajno 

asketska metoda pisanja to povsem uravnovesi. 

Crowleyev pogosto pretiran literarni formalizem in konzervativizem, ki se ju sam 

ni sramoval, je bil del mističnega treninga, ki v primeru Libra Alef kvalificira 
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Magusa v Ipsissimusa, o čemer "le čevlje sodi naj kopitar". V neki svoji drugi 

literarni mojstrovini, Knjigi Laži, (zmotno tako imenovani), pogl. 81, zelo jasno 

izraža svoj "utopični" standard: 

"Vse dokler bo obstajal meščan (ali parlamentarec; op. O.), ali pa lovec, ali 

kdorkoli z ideali, manjšimi od Shelleyevih, ter samodisciplino, manjšo od 

samodiscipline Ignacija Loyolskega - skratka, kdorkoli, ki je daleč za MENOJ - 

bom proti Anarhiji in za Fevdalizem. 

Vsak emancipator je zasužnjil svobodne." 

Jezik Libra Alef je povsem preprost, z le najnujnejšimi tehnikalijami, ki jih 

nameravamo vljudno, kakor se le da, ter z visokim dovoljenjem, pokomentirati, da 

bi vama, bistri bralec in ljuba bralka, omogočili več udobja v tej neobičajno 

skoncentrirani in inspirirani knjigi, ki govori in mestoma celo prepeva o Sveti 

Kabali, Magiki, Sanjah in Nezavednem, Posvetitvi ali Sankciji, Mističnih 

Treningih, Edukaciji Otrok in Treniranju Učencev, o Kurtoaziji, Mističnih Transih, 

Drogah, Spolnosti, Ljubezni in Smrti, o Dinozavrih, namreč Magih-Prerokih-

Princih-Svečenikih, o Sfingi in Njeni Uganki etc., etc., skratka o 

ALKIBERNETIKI. 

"A se bo vsem zdela čudovita; kdor tega ne prizna, je zgolj lažnivec." 

Gaudium in texto sequitur. AUMGN. 

Fra. OUGHT,  M.˙.M.˙.M.˙.  O.T.O. 
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Publikacija v Razredu B 
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SPOČEL SEM Te, o, Sin moj, na čudežen Način, kakor ti je znano, s Škrlatno 

Ženo,i imenovano Hilarion, kot mi je bilo skrivnostno prerokovano v Knjigi 

Zakona. Sedaj, ko si prispel v Dobo Razumevanja, prisluhni moji Modrosti, to je 

namreč preprosta in prema Pot za vsakega Človeka, da lahko doseže Cilj.ii 

Najprej ti hočem povedati, da Spiritualna Izkušnja in Popolnost nista v nujni 

Povezavi z Napredovanjem v Našem Svetem Redu. A za vsakega Človeka obstaja 

Pot: obstaja Stalnica in obstaja Spremenljivka. Zato pri Razglašanju Zakona 

poskušaj vedno v vsakem Človeku odkriti njegovo lastno resnično Naravo. 

V vsakem Človeku je njegova Najnotranjejša Luč, Jedro njegove Zvezde. To je, 

Hadit; in njegovo Delo je Poistovetiti sebe s to Svetlobo.iii 

Ni vsak Človek pozvan k vzvišeni Nalogi A.˙.A.˙., kjer mora v popolnosti 

obvladati vsako Nadrobnost Velikega Dela, da bi ga mogel v primernem Času 

izvršiti ne le zase, ampak za vse, ki so mu zavezani. 

Mnogo je teh, ki jim v njihovi sedanji Inkarnaciji to Veliko Delo utegne biti 

nemogoče, saj je njihovo določeno Delo morda Izravnava kakšnega Magijskega 

Dolga ali Doseganje določenega Ravnovesja ali Poprava kakšne Napake.iv 

Kakor je zapisano: Suum Cuique. 

Ker si Otrok moje Maternice, zelo hrepenim po tebi, o, Sin moj, in z vsem svojim 

Duhom si prizadevam, da ti s svojo Modrostjo naredim prosto Pot; tako bom v 

mnogih Poglavjih pisal zate o Stvareh, ki ti utegnejo koristiti. Sis Benedictus. 
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NENEHNO PREUČUJ, Sin Moj, Umetnost Svete Kabale. Vedi, da so tu Odnosi 

med Števili, čeprav silni v Moči in polni Znanja, le manjše Stvari. Gre za delo, kako 

zvesti vse ostale Koncepte na Koncept Števila,* saj boš tako razgalil samo Strukturo 

svojega Uma, katerega oblastnost je prej Potreba kot Predsodek. Vse dokler tako ne 

razgališ Univerzuma, ga ne moreš resnično razčleniti. Težnje tvojega Uma ležijo 

globje od vsake Misli, saj so Pogoji in Zakoni Mišljenja; in ti so tisti, ki jih moraš 

privesti v Nič. 

Ta Pot je najbolj gotova; najbolj sveta; njeni Sovražniki so najgrozovitejši, 

najsublimnejši. Za Velike Duše je spoprijeti se s takim Naporom in Strogostjo. Njim 

tudi sami Bogovi izkažejo Spoštovanje; to je namreč Pot Skrajne Čistosti.** 

                                                 
* Števila so Sefire ali Sfere Drevesa Življenja, ki jih je devet; deseta je zgolj privesek in zaključek 

desetiškega ciklusa, kakor tudi naravnih enomestnih števil. Zanimivo, da Nula ni nekako odveč le 

v Tarot Adutih, temveč pravtako v sferi Sefirot. Šele moderna matematika je Nulo dojela kot 

pozitivno idejo, se pravi kot število. Torej je Sefir resnično "deset, ne devet; deset in ne enajst", 

kakor nas preroško opozarja stara hebrejska Sveta Knjiga Sefer Jetzirah. Nakar nam še vedno 

preostaja zagonetka Ničle, kakor namiguje LIBER AL: "Nič je skriti Ključ tega zakona. Židje ga 

imenujejo Enainšestdeset, jaz ga imenujem Osem, osemdeset, štiristo in osemnajst." (AL I 46.) 
** Nekateri rečejo tej Poti Pot Čistega Znanja ali tudi Džnana Joga. Zavajajoč je pojem Znanje, ki 

ima v Kabali in religiji vobče dogmatsko zlohoten pomen, bivši sam simptom Brezna med 

Idealnim in Realnim; Dot, točneje Zavest, ki ji psihoanalitiki nasproti postavljajo NEZAVEDNO, 

teologi pa Nadnaravno ali iracionalno. V psihologiji, kakor nam priča Kabala, gre za vrlino 

človeške psihe ali uma, ki ji rečemo običajno intuicija, tudi inteligenca, misleč na Nešamah, 

božansko intuicijo, ki je ključ resničnega razsvetljenja in najneposrednejšega razodevanja Resnice, 

sicer domovanje ali modus ali metoda Magistra Templja. (Glej CROWLEY: Kratki Eseji K 

Resnici - v pripravi za slovensko izdajo.) 
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SIN MOJ, vedi, da je Svoboda resnični Princip Samo-kontrole. Rojeni smo 

namreč v Svet, ki je omejen z Ideali; tem se po sili prilegamo, kakor Prokrustovi 

Sovražniki njegovi Postelji. Vsak izmed nas med svojo Rastjo doživi Zatiranje sebe 

in svoje Resnične Volje. "To je laž, ta neumnost zoper sebe": te Besede so zapisane 

v Knjigi Zakona. Tako tiste Strasti v nas, ki jih razumemo kot Ovire, niso niti 

Umetnost niti Del naše Resnične Volje, temveč bolehno Poželenje, ki je v nas 

navzoče zaradi napačnih Treningov v mladosti. Tako Tabuji divjih Plemen, ki 

zadevajo Stvari kot je Ljubezen, onemogočajo tisto Resnično Ljubezen, ki je v nas 

vrojena; s tem Omejevanjem pridejo slabosti Telesa in Uma. Prinesejo jih bodisi 

Sile Omejevanja, ki ustvarijo Nevroze in Blaznosti, ali pa Upor zoper to Silo, ki se 

nasilno prebije naprej, vsebujoč Ekscese in Pretiravanja. Vse te Stvari pomenijo 

Nered, in so zoper Naravo.* Od mene prejmi Pričevanje Zgodovine in Literature kot 

en zajeten Zvitek Učenosti, čigar Pergament je iz Človekove Kože, popisan s 

Črnilom, ki je Kri njegovega Srca. 

                                                 
* Celo poglavje je potrditev in ocena psihoanalize ter Freudovega poslanstva, torej tema, ki se v 

isti sapi z Nietzschejem tako trmasto in manihejsko ignorira s strani kvaziinteligence. Naslednje 

poglavje pa ima za namen spraviti v zadrego vse Freudove judeže - Legenda de amore; kako 

preprosto, morda preveč? 

Vogelni kamen Novega Eona, Telema, Volja, Svoboda, je torej isti, ki ga je postavil tudi Freud, da 

bi ga kasneje skušal sramežljivo prevrniti, a mu ni uspelo. Gesta de amore! Le kako bi to zvenelo 

Freudu ? Hiperinicializem! Nelagodnost v KULTURI? 
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NAPAKA, KI je usodna, tako v Ljubezni, kot v vsaki drugi Obliki Volje, je 

Nečistost. Tu ni njena Spontanost tista, ki povzroča Gorje, temveč določeno 

Omejevanje v Okolju. 

V Zgodbi o Adamu in Evi ta veliki Nauk podajajo Mojstri Svete Kabale. Ljubezen 

jima je bil večni Paradiž, če odmislimo Omejitev, ki jo je predstavljalo Drevo 

Poznavanja Dobra in Zla. Narava Njune Ljubezni je bila popolna; Padec od te 

Nedolžnosti je bil tisti, ki ju je pregnal iz Vrta. 

V Ljubezni Romea in Julije ni bilo Madeža; a družinski Spor, ki za to Ljubezen ni 

pomenil ničesar, je povzročil njeno Pogubo; in Nepremišljenost ter Nasilje njunega 

Upora zoper to Zatiranje sta ju pokončala. 

V čistem Izbruhu naravne Ljubezni Desdemone do Otela ni bilo Madeža; toda 

njegova Ljubezen je bila omejena z Zavestjo o njegovi Starosti in Rasi, s Predsodki 

njegovih Tovarišev in z njegovo lastno Izkušnjo glede nravstvene Omahljivosti 

Žensk. 
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KAKOR JE v Literaturi ogromno Umorov iz Ljubezni, tako je tudi v Zgodovini, 

in Nauk je vedno isti. 

Tako je Ljubezen Abelarda in Heloize uničil Sistem Zatiranja, v katerem sta se 

slučajno znašla. 

Tako so družbene Izumetničenosti Beatriči ukradle Danteja in usmrtile Paola 

zaradi Stvari, ki so bile popolnoma tuje njegovi Ljubezni do Frančeske. 

Nasprotno pa sta jih Martin Luter, ki je bil Velikan Volje, kakor tudi Henrik Osmi 

Angleški, upognila, da bi spreobrnila ves Svet in zadovoljila svojo Ljubezen. 

In kdo jima bo sledil? Celo danes vidimo velike Cerkvenike, Državnike, Prince, 

Umetnike in mnoge manjše Ljudi, ki so popolnoma poraženi in uničeni vsled Spora 

med njihovimi Strastmi in Družbo, ki jih obdaja. Vendar nas ne zanima, katera Stran 

se moti, saj je Obstoj take Vojne že Dokaz o Zlu, ki je bilo storjeno Naravi. 
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BODI TOREJ pozoren, Sin moj, da ne poklekneš pred lažnimi Idoli in Ideali, pa 

vendar ne bodi kakor Plamen Besa proti njim, če le ni taka tvoja Volja. 

V tej Stvari bodi previden in bodi tih; tenkočutno in z Bistroumnostjo razpoznaj 

Naravo Volje v sebi, da ne boš pomotoma zamenjal Straha za Čednost ali Jeze za 

Pogum. Ker pa je Okovje staro in težko, ker so ti Udje oveneli in izkrivljeni zaradi 

Pritiska, se sprva gibaj počasi, ko jih raztrgaš, dokler se ti starodavna Gibkost ne 

povrne, da boš lahko hodil, tekal in poskakoval naravno in z Radostjo. 

Ker pa so te Verige skorajda splošno Breme, bodi nemudoma pripravljen 

razglasiti Zakon Svobode in popolno Znanje celotne Resnice, ki se tiče te Zadeve; 

če zmagaš le v tem, bo vsa Zemlja svobodna, radovala se bo v Sončevi Svetlosti 

brez Strahu ali Norosti. Amen.* 

                                                 
* To bi lahko bil evangelij Freuda, če bi bil resnično Adeptus Exemptus, a bi zategadelj moral 

preseči svoj židovski kongenitalni mazohizem in se pridružiti Nietzscheju v razbijanju idolov, 

Sokrata, Platona, Jezusa idr., kar bi preprečilo Holokaust. 
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RAZUMI, O, Sin moj, v svoji Mladosti te Besede, ki jih je Nek Modrijan, sedaj 

brezimen, nekoč izgovoril: če ne postanete kot majhni Otroci, ne boste mogli 

vstopiti v Nebeško Kraljestvo. To pomeni, da moraš najprej doumeti svojo izvorno 

Naravo v vsaki Podrobnosti, kakršna je bila, preden si se bil prisiljen usločiti pred 

Bogovi iz Lesa in Kamna, ki so jih ustvarili Ljudje, ne poznavajoč Zakona 

Spremembe in Evolucije Skozi Variacijo ter neodvisnega Pomena sleherne Živeče 

Duše. 

Vedi tudi, da Ljudje lahko napak razumejo celo Voljo do Velikega Dela; to Delo 

se mora namreč odvijati naravno in brez Pretiravanja, kot vsa prava Dela. Resnične 

so tudi Besede, ki pravijo, da Nebeško Kraljestvo trpi Nasilje, in da ga nasilneži 

zavzemajo s Silo. Toda, če nisi nasilen potom Vrline svoje resnične Narave, kako ga 

boš zavzel? Ne bodi kot Osel v Levji Koži; toda, če si rojen kot Osel, potrpežljivo 

prenašaj svoj Tovor in uživaj v svojih Trnih; tudi Osel namreč, kot v Povestih 

Apuleja in Matthiasa, lahko doseže Slavo na Poti svoje Vrline.** 

                                                 
** Spet vez z Nietzschejem: "More biti osel tragičen? - Da pogineš pod bremenom, ki ga ne moreš 

ne nositi ne odvreči?...Tako je s filozofom." (Somrak Malikov: Pregovori in Puščice.) Morala: Loti 

se Velikega Dela! V Primeru Magistra Templja gre ravno za to: on mora idole, i. e. lažne ideale, ki 

jih več kot realitet, razbiti popolnoma; način zasliševanja Idolov, psihoanalize, je posel 

postnietzschejanskega filozofa. 
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MAR PRAVIŠ (kot se mi dozdeva), da je tu nekakšna Zagonetka, da naj bi zaradi 

toliko Tlačenja izgubil Poznavanje svoje izvorne Narave? 

Sin moj, ni tako; po posebnem Odloku Neba in skrivni Dispoziciji znotraj svojega 

Uma je namreč vsak Človek zavarovan pred Izgubo svoje Duše, dokler in če ga 

Horonzon* ne razkroji in razprši onstran Volje po obnovitvi, medtem ko mu je 

Konflikt v njem, parajoč in goreč, opustošil Um ter zblaznel Dušo. 

Prisluhni, pozorno prisluhni! Volja ni izgubljena, čeprav je zakopana pod 

Smetiščem Represij, ki so starejše od Večnosti, saj vitalna vztraja v tebi (mar ni 

resnično Gibanje tvojega najnotranjejšega Bitja?), in ti zavestnemu Naprezanju 

navkljub prihaja Ponoči in kradoma v Sanjah in Fantazijah. Za hip je gola in 

bleščeča, že hip zatem pa odeta v pisana Oblačila Simbolov in Hieroglifov; toda 

vedno potuje s tabo na tvoji Poti, pripravljena, da te seznani s tvojo Resnično 

Naravo, če si le pozoren na njene Besede, njene Kretnje ali njeno Predstavo Podob. 

                                                 
* Horonzon je ime "Mogočnega Diabola", ki domuje v Breznu, v enohianski Kabali; o čemer je 

najbolje konzultirati LIBER 418, Vizijo in Glas, 10. Etir. Kabalistom je glavni namig številčna 

vrednost besede, 333, gr. Akrasia, slov. Zavist, dočim je etimologija nejasna, gre pač za izvorno 

hebrejščino, ki je bila sporočena Adamu od Gospoda samega preko njegovih angelov. Skrivnost 

Horonzona je sicer glavni motiv najslavnejšega hebrejskega mita o Padcu ali Izgonu iz Raja. 

Moderna analogija bi bila modernistična obsedenost s tehnologijo znanosti ter demokracijo. 
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ZATOREJ NE misli, da je tvoj najrahlejši Domislek brez vsakega pomena; to je 

namreč Beseda, namenjena tebi, Prerokba, Znak ali Signal tvojega Gospoda. Tvoja 

najnezavednejša Dejanja so Ključi Zakladnice tvoje Palače, ki je Dom Svetega 

Duha. Dobro preuči svoje zavestne Misli in Dejanja, saj tem gospoduje tvoja Volja, 

gibljejo se v Soglasju z Delovanjem tvojega Razuma; to je nedvomno nujno 

Opravilo, ki ti omogoča doumeti, na kakšen Način se lahko prilagodiš svojemu 

Okolju. Pa vendar je to Prilagajanje po večini le Obramba ali v najboljšem primeru 

Izgovor in Zvijača v Taktiki tvojega Življenja, ki je le v naključnem in postranskem 

Odnosu do tvoje Resnične Volje, s katero zaradi Zavesti in Razuma nisi nujno 

seznanjen, razen če po srečnem in redkem Naključju nisi v sebi že uskladil 

Zunanjega z Notranjim, kar je Milost, ki med Ljudmi ni pogosta, in je Nagrada za 

pretekle Dosežke. 

Ne zanemarjaj torej preproste Introspekcije,* a bodi še pozornejši na Sanje in 

Sanjarije, na Hibe in Navade, ki so nezavedne, katerim nisi odkril Vzroka, in se ti 

naznanjajo. 

                                                 
* Zrenja vase, v tok svoje zavesti, v duhovni svet. 
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KAKOR IMAJO vse Bolezni dva povezana Vzroka, enega neposrednega, 

zunanjega in povzročujočega, ter drugega, ki je tvoren, notranji in povzroča 

Dovzetnost, tako je tudi s Sanjami, ki so Ne-lagodnosti ali neuravnovešena Stanja 

Zavesti, Motnje Spanca, kot so tudi Misli Motnje Budnega Življenja. 

Primarni Vzrok je navadno dveh vrst: videlicet, imprimis, fizični Pogoji Osebe, ki 

spi, kot v primeru Sna o Vodi, ki ga je povzročila Prha pod milim Nebom, Sna o 

Davljenju, ki ga je povzročila Dyspnoea, Sna Pohote, ki ga povzroča Naval Semena 

v primeru nečistega Življenja ali pa Sanj o padanju ali letenju, ki jih povzroča 

nestabilno Ravnovesje Spalčevega Telesa. 

Secundo, psihični Pogoji Spalca, ko so Sanje določene s preteklimi Dogodki 

njegovega Življenja, navadno z Dogodki prejšnjega Dne, predvsem tistimi Dogodki, 

ki so povzročili Razburjenje ali Napetost, še posebno, če so ostali nedokončani ali 

neizpolnjeni. 

A povzročujoč Dejavnik je le površinske Narave, kot bi bil Krinka ali Maska; 

tako le prispeva k drugemu Vzroku, ki leži v Naravi Osebe same. 
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NAJGLOBJI, KONSTITUCIONALEN ali določujoč Vzrok Sanj se nahaja v 

Oblasti Volje same. Glede na to, da je Volja neprestano prisotna, čeprav (utegne 

biti) pritajena, se razodeva, ko ni več onemogočena s strani zavestnega Nadzora, ki 

ga narekuje Okolje, in zato temu pogosto nasprotuje. Tako se Volja razodene kot bi 

bila na slavnostnem Sprevodu; na tak način ozaljšana se Spečemu prikaže v 

Opozorilo ali Opomin. Vsak Sen ali Svečano Sanjarjenje je torej Prikaz Volje; ko je 

Zavest ali Okolje ne ovirata več, se Volja pojavi kot Zavojevalec. A celo v tem 

Primeru pride ponavadi ustoličena na Kočiji Izvornega Vzroka Sanj, zaradi česar je 

njen Pojav simboličen, kot Šifrirana Pisava, Pravljica ali Uganka v Slikah. Vedno 

pa je zmagovita in se v Sanjah izpolnjuje, saj je Sen naravna Kompenzacija v 

notranjem Svetu za vsak Neuspeh v zunanjem.* 

                                                 
* Kabalistična in Magična formula Knjige Zakona - AL v Tarotu predstavlja NORCA (Alef) in 

KOMPENZACIJO (Lamed). Freudovski desideratum, Zadovoljena Ženska, Ženska z Mečem - 

Falosom, je taista Boginja Pravice ali Kompenzacije, Poravnave. Na drugi strani rezila MEČA 

TELEME je vgravirano: AGAPE. A ne smemo pozabiti, da gre ob tem za Magično Formulo, ne pa 

za nekakšno feministično paradigmo. Kakor gre tudi pri Nadčloveku za Magičnega Otroka Novega 

Eona, ne pa neko groteskno rasno teorijo, kakršno so vzgojili kristjani in židje. 
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ČE JE v Sanjah Volja vedno zmagovita, kako se lahko pripeti, da Človeka tlači 

Mora? Pravilna Razlaga se glasi, da je v takem primeru Volja v Nevarnosti, ker je 

napadena in ranjena, ali pa skvarjena zaradi Sile neke Potlačitve. Zavest Volje se 

usmeri na obolelo Mesto, kot v primeru fizične Bolečine, in si pomaga tako, da 

Sovražnost povnanji in razodene. Ker je Volja sveta, povzročajo take Sanje Ekstazo 

ali Blaznost Groze, Strah ali Gnus. Tako je bila Ojdipova Resnična Volja usmerjena 

k Jokastini Postelji, toda Tabu, močan zaradi Dednosti in Okolja, se je te Volje tako 

oklepal, da je njegov Sen, ki je zadeval njegovo Usodo, bil Sen Strahu in 

Odvratnosti, njegova Uresničitev (celo Nezavedna) pa Urok, ki je pretresel 

nezavedne Sile vseh Ljudi okoli njega, in njegova Izpolnitev Dejanja je bila Norost, 

tako silna, da ga je privedla do samooslepitve in divjega Izgona. 
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PREPRIČAN BODI, o, Sin moj, da se Resnična Volja ne more zmotiti; ona je 

namreč tvoja Smer na Nebu, katerega Ureditev je Popolnost. 

Sen Groze je torej najresnejše od vseh Opozoril, saj pomeni, da je tvoja Volja, ki 

zaradi svojega Gibanja predstavlja Tvoje Sebstvo, prizadeta in v Nevarnosti. 

Nemudoma moraš poiskati Vzrok tega podzavestnega Konflikta in popolnoma 

uničiti svojega Sovražnika, tako da Resnični Volji pokličeš v Pomoč svoje zavestne 

Sile. Če pa Izdajalec tiči prav v tej Zavesti, koliko nujneje je potem, da se dvigneš 

in ga iztrebiš, preden te popolnoma ne okuži z razdeljenim Smotrom, ki je prvi Vdor 

v tisto Trdnjavo Duše, katere Padec bi jo spremenil v brezoblično Razsulo, katerega 

Ime je Horonzon! 



 

» 14 « 

 

ν

 

SEN RADOSTI je potemtakem Slavnostni Sprevod Izpolnitve Resnične Volje, 

Nočna Mora pa simbolična Bitka med njo in njenimi Sovražniki v tebi. A Resnična 

Volja je lahko samo ena, kakor je tudi za katerokoli Telo dejanska le ena Smer, ne 

glede na to, Rezultanta kolikih Sil je. Poišči torej to Voljo in jo združi s svojim 

zavestnim Jazom; to je namreč tisto, kar je zapisano: "ti nimaš nobene pravice razen 

te, da izvršuješ svojo voljo. Delaj to, in nihče ti ne bo oporekal.*" Vidiš, o, Sin moj, 

da sleherno zavestno Nasprotovanje svoji Volji, iz Nevednosti, Trme ali Straha pred 

drugimi, lahko na Koncu ogrozi celo tvoje Resnično Sebstvo in privede tvojo 

Zvezdo do Katastrofe. 

To je pravi Ključ Sanj; glej, da ga boš uporabljal prizadevno in z njim odklenil 

skrivne Sobane svojega Srca. 

                                                 
* Spet Nietzsche: "Pomagaj si sam: potem ti bo še vsak pomagal. Načelo ljubezni do bližnjega." 

(Somrak Malikov: Pregovori in Puščice.) Temu kristjani, kakor tudi vsi napol izobraženi, spretni 

dialektiki, cinično rečejo sebičnost ali subjektivizem ali nihilizem. Načelo Ljubezni? 
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GLEDE NA Tvoja Potovanja v Svetlobnem Telesu ali Astralna Potovanja in tako 

imenovane Vizije, si vzemi k Srcu naslednjo Modrost, o, Sin moj. Ne glede na to, 

ali so Stvari, ki si jih Videl in Slišal, Resnica in Resničnost, ali zgolj Fantomi v 

Umu, pri vseh velja naslednji vrhovni Magijski Pomen: ker je Smer teh Potovanj 

zavestno hotena in določena z Razumom, kakor tudi nezavedno hotena od 

Resničnega Sebstva, saj brez Tega ne bi bila možna nobena Invokacija, imamo tu 

Sodelovanje ali Zavezništvo med Notranjim in Zunanjim Sebstvom in, vsaj delno, 

Izvršitev Velikega Dela. 

Zato sta Zmedenost ali Strah pri vsaki Praksi te vrste resnično strašna Napaka, ki 

lahko povzroči začasno Obsedenost ali celo stalno Razklanost Osebnosti ali 

Blaznost in potemtakem najusodnejši in najpogubnejši Poraz, Predajo Duše 

Horonzonu.* 

                                                 
* Tu nikakor ne gre za faustovsko zgodbo, razen, če Faust ne predstavlja Juda z Veliko začetnico. 

Horonzon ni bitje, demon, temveč zgolj ideja razpršitve. Slovenci imamo sijajno moralno razlago 

te ideje v besedi ZAVIST, ki ima številčno vrednost 333. Fonetično je ZAVEST ravno to, bivši 

zelo blizu hebrejskemu izrazu Dot, Znanje, kot antiteza religije; Drevo Spoznanja, se pravi 

telesnega spoznanja, je domena Satana, Drevo Življenja pa božja. Seveda je razlika med 

Življenjem in Metafiziko, vendar zgolj Tostran Brezna, med Življenjem in Smrtjo, med Dobrim in 

Zlim, med Moškim in Žensko etc. etc., ad nauseam. Zaratustra ostaja sam in vzvišen! 
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DA SE boš lahko učinkovito zavaroval, o, Sin moj, pred svojimi pošastnimi 

Sovražniki, neprestano deluj s Sredstvi, podanimi v naših Svetih Knjigah!* 

Nikoli ne zanemarjaj štirih Čaščenj Sonca v njegovih štirih Postajah, saj s tem 

potrjuješ svoj Prostor v Naravi in njeni Ubranosti! 

Ne zanemarjaj Izvajanja Rituala Pentagrama in Zavzemanja Božanske Oblike 

Hoor-pa-Kraata! 

Ne zanemarjaj vsakodnevnega Čudeža Maše, bodisi z Ritualom Gnostične 

Katoliške Cerkve ali z Ritualom Feniksa! 

Ne zanemarjaj Izvajanja Maše Svetega Duha, saj te k tej vzpodbuja Narava Sama! 

Pogosto potuj tudi po Empireju v svojem Svetlobnem Telesu, oprezaj neprestano 

za Bivališči, ki so vedno ognjevitejša in lucidnejša! 

Nenazadnje, nenehno razgibavaj Osem Udov Joge!** 

In tako boš prispel do Konca. 

                                                 
* Svete Knjige Teleme. Tudi v slovenščini. 
** Curriculum Magikum Telematis, O.T.O. in A.˙.A.˙.. 
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KAR PA Zadeva Meditacijo, ti sedaj natančneje razodenem Skrivnost Ključa Sanj 

in Fantazij. 

Najprej vedi, da kakor Misel Uma stoji pred Dušo, in jo ovira, da bi se pojavila v 

Zavesti, tako je tudi groba fizična Volja Tvorec Sanj navadnih Ljudi. Kakor v 

Meditaciji uničiš vsako Misel, tako da jo spariš z njenim Nasprotjem, moraš osnažiti 

sebe s polno in celovito Zadovoljitvijo Telesne Volje na Čist in Svet Način, ki ti je 

bil razodet ob tvoji Iniciaciji.* 

Ko je notranja Tišina Telesa dosežena, se utegne zgoditi, da Resnična Volja 

spregovori v Resničnih Sanjah; zapisano je namreč, da On daje Svojim Ljubljenim v 

Spanju. 

Na tak Način se torej pripravi, kot se za krepostnega Viteza spodobi. 

                                                 
* "Ni svečenik tisti, ki samo duhovno se udeležuje Svete Maše." 
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PRAVTAKO VEDI, da se na Koncu te skrivne Poti nahaja Vrt, kjer je zate 

pripravljeno Počivališče. 

Tistemu, čigar fizične Potrebe (katerekoli vrste) niso resnično potešene, pride 

fizičen ali lunaren Spanec, določen, da okrepi in osveži s Čiščenjem in Mirovanjem; 

toda njemu, ki je telesno čist, Gospod* podari solaren ali luciden Spanec, v katerem 

se gibljejo Podobe čiste Svetlobe, ki jih je izoblikovala Resnična Volja. Temu 

Kabalisti pravijo Šiloamov Spanec, omenjata ga tudi Porfirij in Cicero ter mnogi 

drugi Modri Možje Preteklih Časov. 

Primerjaj, o, Sin moj, to Doktrino s tisto, o kateri si bil poučen v Svetišču Gnoze, 

ki zadeva Smrt Pravičnika;** nadalje se zavedaj, da so to le posamezni Primeri 

Univerzalne Formule. 

                                                 
* The Lord. Sc. ADoNaI, 65. Sveti Angel Varuh. 
** Mors iusti. Smrt sredi orgazma, s katero Magik lahko, če mu je po volji, in brez priporočila, 

doseže telesno nesmrtnost, kakor vsak moški, toda na zelo specifičen način. 
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SIN MOJ, če se nekaj časa postiš, prideš v drugačno Stanje fiziološkega Bitja, v 

katerem je pasivna in ravnodušna Radost brez Volje, Zadovoljstvo Šibkosti z 

Občutkom Lahkosti in Snažnosti. Do tega pride zato, ker je Kri v svoji Potrebi po 

Hrani presnovila vse tuje Elemente. Tako je tudi v Primeru Uma, ki se ne hrani z 

Mislimi. Pretehtaj spokojen in zamaknjen Obstoj Ljudi, ki malo berejo, so oddaljeni 

od svetovnih Naprezanj na Račun kakšnega zadostnega Premoženja, ki ima majhno 

a zmerno Vrednost in je stabilno vloženo. Oni so zaradi Starosti in Okolja 

osvobojeni Strasti; živijo v skladu s svojo Naravo, brez Želja, ne upirajoč se 

Delovanju Časa. Takšnim pravijo srečni, in v njihovi Maniri Rastlinskega Življenja 

je to res; osvobojeni so namreč slehernega Strupa. 
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VEDI TOREJ, o, Sin moj, da so vsi Pojavi Posledica Konfliktov, kot je tudi sam 

Univerzum Nič(la), izražen(a) kot Razlika dveh Enakovrednosti ali, če hočeš, kot 

Razveza Nuite in Hadita. Tako vsaka Združitev staplja materialnejši Kompleks in 

ustvarja manj materialnega; in to je naša Pot Ljubezni, venomer rastoča od Ekstaze 

k Ekstazi. Vsakršno višje Nasilje, vsa Zavest potemtakem, predstavlja spiritualen 

Orgazem Strasti med dvema nižjima in bolj grobima Nasprotjema. Tako sta 

Svetloba in Toplota Posledica Poroke Vodika in Kisika, Ljubezen je Posledica 

Združitve Moškega in Ženske, Dhyana ali Ekstaza pa Posledica Združitve Ega in 

ne-Ega. 

Vendar bodi trdno prepričan v naslednji Dostavek Teze, da ena ali dve taki 

Združitvi le za kratek Čas uničita Razvoj kateregakoli Kompleksa; izkoreniniti ga je 

Delo, ki terja dolgotrajno Navado in temeljite Raziskave Vzroka Kompleksa, ki se 

odvijajo v temi. A ko je to opravljeno, je določen Kompleks uničen ali prečiščen za 

vedno. 
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SEDAJ PA dojemi, da vsako Kljubovanje Potem Narave povzroča Nasilje. Če 

tvoj izločevalni Sistem svoje Naloge ne opravlja popolnoma zadovoljivo, vdrejo 

Strupi v Kri, kar privede do Konfliktov ali Združitev raznovrstnih Elementov in s 

tem do preoblikovanja Zavesti. Če Jetra niso učinkovita, pride do Melanholije; v 

primeru Ledvic do Otrplosti; v primeru Mod ali Jajčnikov pride celo do izgube 

Osebnosti. Tudi če Kri zastrupimo neposredno z Beladono, pride do silovitega in 

divjega Bledeža; če jo zastrupimo s Hašišem, imamo neverjetne in nezaslišane 

Vizije; z Anhalonijem pride do Ekstaze Barv in kdo ve česa vse ne; v primeru 

raznih Bolezenskih Klic poznamo Motnje Zavesti, ki varirajo glede na Naravo 

Klice. Z Etrom zadobimo Moč analiziranja Zavesti in njenih Nivojev ter odkrijemo 

celo skrito Voljo in Vidik katerekoli Zadeve; podobno je z mnogimi drugimi. 

A vse to so, v našem mističnem Smislu, Strupi; to je, izberemo dve različni in 

nasprotujoči si Stvari ter ju medsebojno povežemo, da sta se prisiljeni združiti; in 

Orgazem sleherne Poroke je Ekstaza, kjer se nižje staplja v višjem. 
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NAJ NADALJUJEM, o, Sin moj, in ponovim, da je ta Formula lastna vsej Naravi. 

Opazil boš, da s ponavljanjem Spajanj prihaja do Tolerance, zaradi česar se Ekstaza 

ne pojavlja več. Tako je pol grama Morfija, ki sprva odpira Duri Paradiža, po Letu 

dni vsakodnevne Prakse brez vsakršne vrednosti za Samozastrupljevalca. Tako tudi 

Ljubimec ne najde več Radosti v Združevanju s svojo Ljubico, takoj, ko se izvorna 

Privlačnost med njima zadovolji s ponovnimi Združitvami. Ta Privlačnost je namreč 

Nasprotje; večje kot je Nasprotje, silovitejša sta Moč Magnetizma in Količina 

Energije, ki se z Združevanjem sproščata. Tako v Združitvi Sličnosti, kot v primeru 

Halogenov, ni močne Strasti ali eksplozivne Sile; Ljubezen med dvema Osebama 

podobnega Značaja pa je le krotka in ne pozna pretvorbe na višje Nivoje. 



 

» 23 « 

 

φ

 

O, SIN moj, kako Čudovita je Modrost tega Zakona Ljubezni! Kako prostrani so 

Oceani neodkritih Radosti, ki ležijo pred Premcem tvoje Ladje! Vendar se zavedaj, 

da se sleherno Nasprotje po svoji Naravi imenuje Žalost, in da Radost leži v 

Uničenju Dvojnosti. Zato moraš vedno iskati tiste Stvari, ki so ti v največji Meri 

strupene, in jih s pomočjo Ljubezni narediti za svoje. Stvari, ki te odvračajo ali se ti 

studijo, te moraš presnoviti na tej Poti Celovitosti! Vendar ne počivaj v 

Zadovoljstvu Uničenja poslednjega Kompleksa svoje Narave, pač pa pohiti na tisto 

skrajno Svadbo z Univerzumom, katere Izpolnitev te bo popolnoma izničila, 

pustivši pri Življenju le tisto Ničnost, ki je bivala pred Začetkom Vsega. 

Življenje Ne-delovanja potemtakem ni zate; Umik pred Delovanjem ni Pot Taa; ta 

prej pomeni, da pojačaš in narediš univerzalno vsako Celico svoje Energije na 

vsakem Nivoju.* 

                                                 
* Torej je taoizem prej Bela kot Rumena formula, kakor se običajno dojema in tolmači, predvsem 

s strani zagovornikov Črne šole Magike, ki tudi Belo šolo vidijo kot dekadentno in nihilistično, 

brez sramu razglašajoč Nietzschejevo blaznost in nemoralnost, da o Crowleyu ne izgubljamo 

besed. Za Tri Šole Magike glej NOX 1 in pa LIBER 418. 
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NAPREDUJ, O, Sin moj, Sonca Sin, raduj se v svoji Moči kot Bojevnik, kot 

Ženin, da si vzameš Radost na Zemlji in v vsakem Kotičku svojega Uma, gibaj se 

neprestano od surovega k prefinjenemu, od grobega k nežnemu. Zavojuj vsako 

Odvratnost v svojem Sebstvu, podvrzi si vsak Odpor. Asimiliraj ves Strup, saj boš 

le od tega imel kakšno Korist.* Vedno skušaj vedeti, kaj je boleče, in se tega okleni, 

saj šele z Bolečino pride pravi Užitek. Tisti, ki se izogibajo Bolečini, fizični ali 

umski, ostajajo mali Ljudje, in v njih ni Vrline. Vendar bodi previden, da ne 

zapadeš v tisto Bogokletje, ki dela iz Bolečine in Samo-žrtvovanja Podkupnino za 

izprijenega Boga, da bi si s tem zagotovilo nekakšno bodoče Ugodje v nekem 

namišljenem zveličanem Življenju. Pravtako se, po drugi Strani, ne boj uničenja 

svojih Kompleksov, zgroženo misleč, da boš s tem izgubil Moč ustvarjanja Radosti, 

ki prihaja iz Razločevanja med njimi. Vsekakor bodi srčno pripravljen v vsaki 

Poroki potrditi spiritualno Navdušenje Orgazma in ga prizemljiti v nek Talisman, 

naj bo to Umetnost, Magika ali pa Teurgija.** 

                                                 
* Strup je Medicina, Univerzalna Medicina pa je Ljubezen, toda po Volji. (Prosto)Voljna Ljubezen 

je Dejavna Ljubezen, esencialna metoda Znanosti in cilj Religije. 
** ERGO: torej je ODVISNOST OD DELA najbolj zaželena in zdrava Odvisnost. VELIKO 

DELO pa je tista "velika projekcija Alkemikov", pokrivajoč Delo Umetnosti, Magike in Teurgije, 

o čemer je v Libru Alef vobče vseskozi govora, o Kraftu, Alkibernetiki, Znanstvenem Iluminizmu, 

Kakor Vam Je Drago Te Orgia Magika Pač Imenovati. 
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ψ

 

NIKAR NE reci, da ta Pot nasprotuje Naravi, in da je Popolnost tvoje Poti v 

Preprostosti Zadovoljevanja Tvojih Potreb. Ker si k temu stremel, je v tvoji Naravi, 

da dovršiš Veliko Delo, kar pomeni končno Stopitev Kozmosa. Četudi se zdi, da 

Skala leži na Vrhu Planine in se za nič ne zmeni, ima vendarle neko skrivno 

Naravo, Neizrekljivo in Prečudovito Nalogo; in sicer to, da si izbori Pot k Središču 

Težnosti Univerzuma ter sežge svoje Elemente v končno Istorodnost Materije. Zato 

je Pot Spokojnosti le Iluzija Nevednosti. Kdorkoli že ta hip utegneš biti,* je tvoja 

Usoda taka, kot sem ti jo razodel; in na Pravi Poti si najbolj ustaljen, ko to zavestno 

spoznaš kot svojo Voljo in zbereš svoje Moči, da bi svoje Sebstvo kar najbolj 

veličastno pognal po njej. 

                                                 
* Na tem mestu je nadvse očitno, komu so namenjena ta Pisma, Magistru Templja in ne neki 

konkretni personi v tej službi. Pravtako je jasno, da prihajajo od Nadrejenega - Očeta, Zveri. 
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ω

 

TODA, O, Sin moj, čeprav je tvoja končna Narava Univerzalna, je tvoja 

neposredna Narava Individualna. Tvoja Pot k Središču ne poteka tako, kot Pot 

kateregakoli drugega Bitja, in tvoji Elementi niso v sorodu z njegovimi, temveč so 

jim tuji. Kakšna Sramota! Mar ni najvzvišenejša izmed vseh Modrosti tega Vesolja 

prav ta, da si nista niti dve Bitji enaki? Poglej, to je Skrivnost vse Lepote, ki 

Ljubezen ne le omogoča, ampak iz nje dela Nujo, ki vlada med vsako Stvarjo in 

katerokoli drugo Stvarjo. Tako moraš, če si iz Nevednosti ne izbereš neke lažne Poti 

in se oddaljiš, spoznati svojo posebno in značilno Naravo z njenimi Odnosi z vsemi 

ostalimi. Čeprav je Iluzija, jo bomo sposobni uničiti le z resnično Analizo Lažnosti, 

kakor mora tudi Zdravnik razumeti Bolezen svojega Pacienta, če hoče izbrati 

ustrezno Zdravilo. Iz tega Razloga ti bom še natančneje pojasnil Vrednost tvojih 

Sanj in Sanjarij ter Gibov tvojega nezavednega Telesa in Uma kot Znakov tvoje 

posebne Volje, in pokazal ti bom, kako jih lahko Raztolmačiš. 
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Αα

 

VSE MOTNJE, o, Sin moj, so Odkloni od Ravnovesja; in kakor so tvoje zavestne 

Misli, Besede in Dejanja Posledice Premikov zavestne Volje, tako je tudi v Slučaju 

Podzavesti. Torej vse Sanje, Fantazije in Dejanja v največji Meri predstavljajo to 

podzavestno Voljo; če je fizični Del te Volje nepotešen, bo njen Glas prevladoval v 

vseh teh avtomatičnih Izrazih. Bodi zato pozoren na Modifikacije, ki spremljajo te 

Spremembe v zavestni Osnovi tega Dela tvoje Volje, ko boš z njimi 

eksperimentiral; tako razdruži, kot pravi Trismegist, nežno od grobega, Ogenj od 

Zemlje ali, kot bi se lahko izrazili, pripiši vsako Posledico njenemu resničnemu 

Vzroku! Skušaj izpopolniti zavestno Zadovoljitev vsakega Dela te Volje, da 

nezavedne Motnje naposled umolknejo. Na ta način bo Preostanek kakor prečiščen 

in prefinjen Eliksir, resničen Simbol tiste druge, skrite Volje, ki je Vektor tvojega 

Magijskega Sebstva. 
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Αβ 

 

NADALJE VEDI, da tvoje Sebstvo vključuje celoten Univerzum tvojega Znanja, 

tako da vsaka Rast na vsakem Nivoju predstavlja tudi Porast tega Sebstva, vendar 

večji Del tega Univerzuma predstavlja splošno Znanje, tako da je tvoje Sebstvo 

prepleteno z drugimi, če odštejemo tisti Del, ki je značilen le zate. Ko rasteš, se ta 

Del v Odnosu na Celoto vedno manjša, vse dokler ne postane neskončno majhen in 

zanemarljiv, medtem, ko ti postajaš neskončen. Poglej! Ko je Vse vsebovano v 

Jazu, je kakor bi Jaz bil vsebovan v Vsem; ko dve Stvari namreč v celoti in 

neločljivo postaneta Eno, potem ni več Razloga za Imena, saj ta služijo le temu, da 

eno Stvar razmejijo od druge. To je tisto, kar piše v Knjigi Zakona: "Nikar ne 

delajte razlike med neko poljubno stvarjo & katerokoli drugo stvarjo, kajti to 

prinaša bolečino. A kdor se na ta način uveljavi, naj vodi vse!" 
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Αγ

 

O POTI Taa sem ti že pisal, o, Sin moj, a moram te nadalje poučiti o tej Doktrini, 

kako postoriti Vse, ne da bi storil Karkoli. Najprej hočem, da razumeš Univerzum, 

kakor sem razložil zgoraj, kot Izraz Niča v Preobleki Dvojnosti, zaradi česar se 

neprestano skuša osvoboditi te Napetosti, da združuje Nasprotja, kadarkoli ta 

pridejo v Stik. Tvoja Resnična Narava je torej Volja do Niča ali Inercije ali 

Nedelovanja, in Način, na katerega se Ne Deluje, je ta, da se ničesar ne zoperstavlja 

svobodnemu Delovanju svoje resnične Narave. Vzemi v Premislek Električni Naboj 

Oblaka, katerega Volja je izprazniti se v Zemljo in se osvoboditi Napetosti svoje 

Moči. Pusti mu prosto Pot, naletel boš na Tišino in Temo; zoperstavi se mu, in 

prišlo bo do Toplote, Svetlobe in Uničenja tistega, kar se mu je postavilo po Robu. 
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Αδ

 

ZATO NIKAR ne misli, da z Nedelovanjem slediš Tao, saj je Delovanje v tvoji 

Naravi; s tem, da onemogočaš svoji Moči možnost Sprostitve, le podaljšuješ in 

večaš Napetost. Če Naravi ne popustiš, te bo to pripeljalo v Bolezen. Osvobodi 

sleherno Funkcijo svojega Telesa in vsakega drugega Dela svoje Narave glede na 

njegovo Resnično Voljo! Najnujneje je Resnično Voljo v vsakem Primeru odkriti, 

saj si rojen v Svet Bolezni, kjer obstaja mnogo lažnih in izkrivljenih Volja, 

pošastnih Poganjkov in Parazitov, Škodljivcev, ki se te oprijemajo zaradi 

podedovanih Hib, zaradi Hib Okolja ali napačnega Urjenja. Izmed teh so 

najgrozovitejši in najzahrbtnejši Ideali in Merila Suženjskih Bogov, lažna Religija, 

lažna Etika in celo lažna Znanost; to so Sovražniki, ki ne poznajo Usmiljenja, 

Uničevalci tvoje Volje, ki predstavljajo Grožnjo in Tiranstvo celo tvojemu Sebstvu. 
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Αε

 

SPOMNI SE, Sin moj, tistih Besed v Klicu ali Ključu Tridesetih Obnebij: "Uzrite 

Obličje svojega Boga, Začetek Ugodja, katerega Oči so Svetlost Nebes, ki vas je 

določil za Gospodarje Zemlje in njene Neizrekljive Raznolikosti! In tudi: Naj ne bo 

Stvora, na njej ali v njej, ki bi bil enak drugemu! Naj se vsi njeni Udje ločijo po 

Lastnostih, in naj ne bo Bitja, ki bi bilo podobno drugemu!" Poznamo tudi Glas 

resnične Znanosti, ki na vso Moč vpije: Variacija je Ključ Evolucije! Tretjo po vrsti 

srečamo Umetnost, ki opaža Lepoto v Skladnosti Razlik. Vedi tedaj, o, Sin moj, da 

so prekleti vsi Zakoni, vsi Sistemi, vse Navade, vsi Ideali in vsi Standardi, ki 

skušajo proizvesti Enoličnost, saj so v neposrednem Nasprotju z Voljo Narave po 

Spremembi in njeno Voljo po Razvoju skozi Variacijo. Z vso Silo svoje Možatosti 

se postavi po Robu tem Silam, ki pripadajo Smrti, saj se upirajo Spremembi, ki je 

Življenje! 



 

» 32 « 

 

Α

 

NIKAR PRENAGLO ne reci, da so tudi takšni Zastoji Enost, kakor je sleherna 

Zmaga tvoje svobodne Volje Enost. Tvoja Volja se namreč giblje potom 

svobodnega Delovanja, v skladu s svojo posebno Naravo, v Smeri Konca 

Razkrojitve vseh Kompleksov, Ideali in Merila pa te skušajo na tej Poti le ustaviti. 

Čeprav ti na tvoji Poti utegne določen Ideal ustrezati, to ne velja nujno tudi za 

tvojega Soseda. Posedi vse Može v Sedlo: Pešcu si pospešil Potovanje, to je res, 

toda kakšno uslugo si s tem storil Letalcu? Če hočeš izraziti občo Voljo, moraš 

imeti preproste Zakone in Navade, preprečiti moraš Tiranijo ali Nasilje manjšine; a 

teh Zakonov ne smeš nadalje množiti! Sedaj ti bom na Skali Zakona Teleme 

pojasnil Meje Rimskega Prava. 
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Αζ

 

NAJPREJ DOJEMI, da tisti, ki kalijo Mir Človeštva, postopajo tako, ker ne 

poznajo svojih Resničnih Volja. Lažna Volja do Zločina bo nujno postala vse 

redkejša, ko bo moja Modrost rasla med Ljudmi. Pravtako bo naše Izvajanje 

Svobode povzročilo, da se bodo Ljudje rojevali z vedno manj Bede Bolesti Duha, ki 

te lažne Volje poraja. A dokler te Popolnosti ne dočakamo, moraš potom Zakona 

vsakemu Človeku zagotoviti Način, da zadovolji svoje telesne in umske Potrebe; 

pusti ga svobodno razvijati katerokoli Nadgradnjo, ki je v skladu z njegovo Voljo, 

zaščiti ga pred komerkoli, ki bi ga za te osnovne Pravice* skušal prikrajšati! Merilo 

Zadostitve mora obstajati, čeprav se detajlno spreminja glede na Raso, Podnebje in 

ostale Pogoje. Ta Standard mora temeljiti na pravilni Interpretaciji bioloških, 

fizioloških in ostalih Dejstev. 

                                                 
* Gre seveda za Človekove Pravice (sc. SVOBOŠČINE), ki danes zavzemajo vse bolj primerno 

mesto v mednarodni politiki, kakor tudi vobče, bivši sprva samo Masonska Licenca, da bi potem 

postale vogelni kamen Novega Sveta in Novega Reda, Prvi Amandma ameriške Ustave, temeljna 

listina UN ter Sveta Evrope. Glej Liber OZ, Crowleyevo inačico Listine Človekovih Pravic. 

Svoboda je Ključ Samonadzora. Če imamo pravico ubiti svojega neizprosnega tirana, to še ne 

pomeni, da je to edini način osvobajanja. Da bi zagotovili sebi svobodo, jo moramo prej zagotoviti 

drugim. In načinov je toliko, kolikor je različnih individualnih usod. Naslednja poglavja Libra Alef 

natančno razložijo esenco svoboščin in Svobode. Prisluhnita, nežni bralec in ognjevita bralka! 
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Αη

 

LASTNINE V Človeškem Mesu ne sme biti! Vsak Moški in vsaka Ženska imata 

Neodtujljivo Pravico dati svoje Telo v užitek drugi Osebi. Izvajanje te Pravice ne 

sme biti kaznovano z Zakonom ali Običaji, ne sme biti kaznovano z Izgubo ali 

Prikrajševanjem Svobode, Pravic, Bogastva ali družbenega Ugleda, in ta Svoboda 

bo spoštovana od vseh, saj je takšna Pravica telesne Volje. Iz tega Razloga boš zavrl 

in kaznoval vsakogar, ki bi hotel Svobodo omejevati zaradi svojega Dobička, Želja 

ali Idealov. Vsak Moški in vsaka Ženska imata polno Pravico bodisi podariti ali 

odtegniti svoje Telo, kakor jima pač narekuje notranja Volja. Ko bo to postalo 

Navada, bodo premnoge Zlobe Ljubezni, ki motijo ne le Telo, ampak tudi Um, in to 

na najbolj obskurne Načine, sčasoma izginile izpred Obličja Njegove neizrekljive 

Slave. 
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Αθ

 

V ČLOVEŠKEM Mišljenju ne sme biti Lastnine! Naj ima sleherni takšno Mnenje 

o Univerzumu, kot ga je volja, a naj nihče ne skuša vsiliti tega Mnenja ostalim, s 

Pretnjo Kazni na tem ali katerem drugem Svetu! Poglej, čeprav te opogumljam pri 

tvojih Naporih na Poti, je vendar taka Pot tvoje Volje; ne pravim niti, da je dobro, 

če pri tem hitiš, saj to v celoti zadeva tvojo Voljo, in siliti se zoper svojo Naravo, bi 

pomenilo postavljati Ovire na lastno Pot. Če pa te rotim, da Tekmovanje odigraš 

dobro, kakor Atlet, je to zato, ker sem v tvoji Naravi zaznal Tisto ognjeno Strast in 

mogočno Zbranost Volje; to Pismo ti pišem vedoč, da se boš v njem skrajno 

radoval, saj je Izraz tvoje lastne Volje, in ti utegne odkriti Voljo, ki jo tako goreče 

iščeš. Zato ti nalagam Dolžnost, da nikomur ne dopustiš tiranizirati drugih Ljudi v 

Mišljenju, jim groziti ali na kakšen drug Način onečaščati veličastno Svobodo 

Našega Očeta Sonca v Velikem Kozmosu ali Svobodo njegovega Namestnika v 

Malem!* 

                                                 
* Falos v Mikrokozmu ustreza Soncu v Makrokozmu. 
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Αι

 

O, TI, ki si Otrok moje lastne Maternice, kako naj ti pišem o Otrocih? Na dolgi 

Vrvi naše Modrosti imamo tu opravka z Gordijskim Vozlom, ki se ga ne da 

razvozlati z Mečem, pa naj bo še ostrejši od tistega, ki je pripadal Aleksandru 

Dvorogemu. Tu imamo opravka z Ravnovesjem Jajca, Nasilje nekega Kolumba pa 

bi zgolj strlo nežno Lupino, ki jo moramo nadvse varovati. 

To Utrdbo varuje določen Paradoks, ki je vseobče veljaven; glasno ga bom 

oznanil, da bo njegov določen Pomen lahko tu in poslej razsvetlil tvoje Misli. Ta 

Paradoks je naslednji: obstajajo Okovi, ki pomenijo Sužnost, in obstajajo Okovi, ki 

vodijo v Svobodo. Vsi smo vklenjeni v Verige Okolja, in v največji Meri je na nas, 

da določimo, ali nas bodo te zasužnjevale ali pač osvobojevale. To Tezo ti bom 

pojasnil s ponazoritvijo. 
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Ακ

 

POMISLI NA Pogoje hladnih Podnebij, kako zasužnjijo Človeka; do Zavetja in 

Hrane pride le z vnetim Delom. Vendar se tako ojača zoper Elemente in njegova 

moralna Moč naraste, da postane Gospodar Ljudi, ki prebivajo v Deželah Sonca, 

kjer je telesnim Potrebam zadoščeno brez Boja. 

Pomisli tudi na tistega, ki hoče prekašati v Hitrosti ali Boju, kako se odreče Hrani, 

ki jo nujno potrebuje, in vsem Užitkom, ki so mu naravni, ter se podvrže strogemu 

Redu Trenerja. S tako Omejitvijo naposled doseže svojo Voljo. 

Tako prideta, eden z naravno in drugi s prostovoljno Omejitvijo, do večje 

Svobode. To je pravtako splošen Zakon Biologije, saj je Razvoj Strukturalizacija, to 

je, Omejitev in Specializacija izvorno nedoločene Protoplazme, za katero utegne 

nek Pedantnež reči, da je na ta Način postala svobodna. 
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Αλ

 

V TELESU je sleherna Celica podrejena splošnemu fiziološkemu Nadzoru, in mi, 

ki ta Nadzor hočemo, se ne sprašujemo, če je vsaka posamezna Enota v tem Sestavu 

zavestno srečna ali ne. Nam je do tega, da vsaka izpolni svojo Funkcijo, in Propad 

zgolj majhnega števila Celic, ali njihov Upor, lahko pomeni Smrt celega Organizma. 

Pa vendar je tu Pritoževanje peščice Celic, ki mu pravimo Bolečina, Opozorilo na 

splošno Nevarnost. Mnoge Celice izpolnijo svojo Usodo z naglo Smrtjo, in tega 

nikakor ne obžalujejo, saj je taka njihova Naloga. Če bi se Hemoglobin upiral 

Napadu Kisika, bi Telo propadlo, in Hemoglobin se na ta način ne bi rešil. Sedaj pa, 

o, Sin moj, le temeljito preudari te Stvari, ko urejaš Svet v skladu z Zakonom 

Teleme! Vsak Posameznik v Državi mora namreč biti popoln, zadovoljen v 

izvrševanju svoje Funkcije, svojo Nalogo mora spoštovati kot nujno in sveto, ne pa 

zavidati drugim Ljudem njihovih Nalog. Le tako lahko zgradiš svobodno Državo, 

katere določujoča Volja bo edinstveno usmerjena k Blagostanju vseh.* 

                                                 
* Da se ve, za kakšno Podjetje gre v Masoneriji in Alkibernetiki. Red nasproti Neredu - 

razglašamo kljub kontradiktornosti postavke, saj Nered pravtako pogojuje Red potom 

Uravnovešanja. Kakor vidijo kristjani v antikristu Vraga, tako vidijo anarhisti in buržuji v formuli 

Haosa - Zveri formulo nereda. 
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Αμ

 

NIKAR NE reci, o, Sin moj, da sem s tem omejil Svobodo Posameznika! V 

Državi, ki jo imam v Mislih, namreč vsak Človek izvršuje svojo Resnično Voljo, z 

vneto Privolitvijo v Red, ki je potreben za Blagostanje vseh, in potemtakem tudi 

njega samega. A bodi pozoren, da postaviš Standard Zadovoljitve zelo visoko, da 

vsakomur ostane Presežek prostega Časa in Energije, ko izpolni svojo Voljo po 

Samoohranitvi, z Izvajanjem svoje Naloge v Državi, da bo mogel še vedno posvetiti 

Preostanek svojih Moči Zadovoljitvi drugih Delov svoje Volje. Ker pa so Ljudje 

pogosto neuki in ne razumejo Ugodja, naj so poučeni v Umetnostih Življenja: kako 

po svojem Okusu pripraviti zdravo in okusno Hrano, kako si sešiti Oblačila, 

upoštevaje vse Raznolikosti med Posamezniki, in kako udejanjati premnoge 

Spretnosti Ljubezni. Ko so najprej zagotovljene te Stvari, jih nato lahko popelješ v 

Višave Poezije in Proze, Glasbe, Slikarstva, Kiparstva ter v Spoznavanje samega 

Uma, z njegovo nepotešljivo Radostjo do vsega Znanja. Slednjič jih pusti svobodno 

zakriliti po Nebu! 
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Αν

 

DALEČ, O, Sin moj, sem skrenil z jasne Poti Besed, ki zadevajo Otroke, a bilo je 

najpotrebneje, da dojameš Meje resnične Svobode. To ni Volja nobenega Človeka, 

tista namreč, ki bi se končala z njegovim Propadom in s Propadom njegovih 

Tovarišev; Svoboda, ki pelje v Suženjstvo pravtako ni nobena Svoboda. Lahko 

predpostaviš, da je vseskozi bistveni Del Volje kateregakoli Otroka zrasti v 

zdravega Moškega ali Žensko, pri čemer ga morajo njegovi Skrbniki odvrniti od 

tega, da bi v Nevednosti deloval zoper to Voljo; to storijo tako, da odstranijo Vzrok 

Zmote, ki je, kot sem rekel, ravno Nevednost. Pravtako lahko predpostavljaš, da je 

Del Otrokove Volje usposobiti sleherno Funkcijo svojega Uma, in na Skrbnikih je, 

da premagajo Inercijo, ki onemogoča njegov Razvoj. Pri tem je potrebno veliko 

Previdnosti; bolje je vzbuditi in zadovoljiti katerokoli naravno Radovednost, kot pa 

Otroku vsiljevati predpisane, očitne in potrebne Naloge. 
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Αξ

 

V ZVEZI z Urjenjem Otrok obstaja nadvse dragocen Premislek, ki ti ga bom 

predal, kakor je naši Sveti Izkušnji na Poti Resnice tudi primerno. Ta je naslednji: 

ker je vse, kar utegne biti mišljeno, samo po sebi lažno, je vsaka Trditev na nek 

Način lažna. Celo v Morju čistega Razuma lahko trdimo, da je vsaka Trditev v 

določenem Smislu sporna. Tako bi morali v vsakem Primeru, celo 

najenostavnejšem, Otroka seznaniti ne le s Tezo, ampak tudi z njenim Nasprotjem, 

nato pa Odločitev prepustiti Otrokovi lastni Presoji in zdravemu Razumu, ki bo 

okrepljen z Izkušnjo. Takšna Praksa bo razvila Otrokovo Moč Mišljenja, njegovo 

Zaupanje vase ter Interes za Znanje nasploh. Predvsem ne skušaj usmeriti njegovega 

Uma na kakšno Točko, ki leži izven Polja dognanih in neizpodbitnih Dejstev. 

Pravtako si zapomni, celo ko si najbolj prepričan, da so bili tako prepričani tudi 

tisti, ki so poučevali mladega Kopernika! Tudi Neznancu, za katerega domnevaš, da 

mu boš predal svoje Znanje, izkaži Spoštovanje, saj utegne biti, da je večji od tebe. 
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Αο

 

POMEMBNO JE, da karseda zgodaj dojameš, kaj je Otrokova Resnična Volja v 

zvezi z njegovo Kariero. Bodi nadvse pozoren na vse Ideale in Sanjarije, saj Otrok 

ni tvoja Igrača, ampak on sam. Spomni se komične Tragedije Napoleona in Kralja 

Rima; ne zidaj Hiše za Divjo Kozo in ne pogozduj področja za bivališče Morskega 

Psa! A bodi pozoren na vsak Znak Otrokove Volje, bodisi zaveden ali nezaveden, 

ter mu tedaj na vsak Način omogoči slediti Pot, ki jo tako naznani. Glede na to, da 

je mlad, moraš vedeti, da se bo kmalu naveličal vseh lažnih Poti, pa čeprav se mu 

bodo sprva zdele prijetne, toda prava Pot ga ne bo nikoli izčrpala. Ko jo tako 

odkriješ, ga do popolnosti pripravi zanjo, saj nihče ne more ohraniti vseh Poti za 

vedno odprtih. Njemu pa, ki se ima za odločiti, pojasni, da po nobeni Poti ne more 

potovati daleč, brez splošnega Poznavanja navidezno nepomembnih Stvari. S tem 

bo Stvar razumel in se modro posvetil svojemu Delu. 
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Α

 

RAD BI, da se spomniš, o, Sin moj, tistih Besed Publija Vergilija Mara, ki je bil 

največji od vseh Magov svojega Časa: in medio tutissimus ibis. Isto Stvar so 

povedali tudi mnogi modri Možje iz drugih Dežel; Sveta Kabala se s tem strinja, ko 

postavlja Tifaret, ki je Človek in Lepota in Harmonija Stvari ter Zlato v Kraljestvu 

Kovin in Sonce med Planeti, v samo Sredo Drevesa Življenja. Kajti Središče je 

Točka Ravnovesja vseh Vektorjev. Če hočeš modro živeti, vedi, da moraš 

vzpostaviti ta Odnos Ravnovesja s sleherno Stvarjo, ne zanemarjajoč ene same! Nič 

ni namreč tako tujega tvoji Naravi, da se ne bi moglo privesti v skladen Odnos z 

njo, in tvoja možata Postava bo rasla, kakor se boš bližal Popolnosti v tej Veščini. 

In nič ti ni tako sorodnega, da ti ne bi utegnilo škodovati, če to Ravnovesje ne bo 

resnično dovršeno. Če hočeš delati po svoji Volji, potrebuješ za to celotno Moč 

Vesolja, a ta Moč mora biti pravilno razporejena po Kopju te Volje, da ne pride do 

Teženj po Oviranju ali Upogibanju. V svoji Ljubezni do tebe bom okrasil to Tezo z 

naslednjim Primerom. 
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Α

 

POMISLI NA Ljubezen! Tu imamo opravka z uničujočo in kvarno Silo, ki je 

pokončala že mnoge Ljudi, celotna Zgodovina nam priča o tem. Pa vendar bi brez 

Ljubezni Človek ne bil Človek. Tako je tvoj Stric Richard Wagner iz našega Nauka 

ustvaril Glasbeno Povest; v tej srečamo Amfortasa, ki je podlegel Zapeljevanju, ter 

bil ranjen onstran možnosti Ozdravitve, Klingsorja, ki se je podobni Nevarnosti 

izognil, in bil zato za vedno izvržen z Gore Odrešitve, in Parsifala, ki Zapeljevanju 

ni podlegel, saj je bil sposoben uporabiti resnično Moč Ljubezni in tako izvesti 

Čudež Odrešitve. O tem sem pisal tudi sam, v Pesnitvi, imenovani Adonis. Isto se 

nanaša tudi na Hrano, Pijačo, Urjenje ter samo Učenje; povsod je Težava privesti 

Apetit v pravilen odnos z Voljo. Lahko se postiš ali gostiš, ni ga Pravila, razen 

Ravnovesja. Med Ljudmi boljše sorte je ta Doktrina v splošni Veljavi, zato ti bom 

skrbneje predal drugi Del moje Modrosti, in sicer ta, da je potrebno svojo Naravo 

neprestano širiti k novim Družabnikom na slehernem Nivoju Bivanja, da lahko 

postaneš popoln Mikrokozmos, brezmadežna Podoba vsega Obstoječega. 
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Αρ

 

ZARES TI povem, Sin moj, da Širjenje tvoje Narave ne predstavlja njene Kršitve, 

saj je neprestana Rast v Naravi tvoje Nravi. Ni Znanja, ki bi ti bilo tuje, a vendar je 

Znanje samo po sebi brez Pomena, če ni presnovljeno in urejeno v Razumevanje. 

Rasti torej zlagoma in spontano, razvijaj vse Dele enakomerno, če nočeš postati 

Pošast! Če ti določena Stvar vzbuja prekomerno Poželenje, jo postavi na svoje 

mesto s Čaščenjem njenega Nasprotja, dokler zopet ne vzpostaviš Ravnovesja! Ne 

skušaj rasti z nenadno Naravnanostjo na Stvari, ki so ti daleč, če pa taka Stvar zaide 

v tvoje Misli, potem spelji Most do nje in odločno naredi prvi Korak! Naj to 

pojasnim. Mar preudarjaš o Namenih Zvezd, o njihovih Elementih, Velikosti in 

Teži? Potemtakem moraš najprej zadobiti Znanje o matematičnih Stvareh, o 

fizikalnih in kemijskih Zakonih. Če torej hočeš jasno doumeti Naravo svojega 

celotnega Dela, najprej izdelaj točen Načrt svojega Uma in razprostri njegove Moči 

od bistvenega navzven, od tega, kar ti je blizu, do oddaljenejših Stvari; to stori 

vedno s Čvrstostjo in veliko Premišljenostjo; vsaka Vez v tvoji Verigi naj bo enaka 

in popolna! 
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Ασ

 

KLJUB VSEMU pa te z vso svojo Močjo obvezujem k naslednjemu: Živi 

Nevarno! Mar niso to Besede tvojega Strica Friedricha Nietzscheja? Tvoj 

najpodlejši Sovražnik je Inercija Uma. Ljudje najbolj sovražijo tiste Stvari, ki jih 

najbolj prizadevajo, trepetajo pred Lučjo in preganjajo Lučonoše. Zato 

najtemeljiteje analiziraj tiste Ideje, ki se jih Ljudje izogibajo, saj bo Resnica 

razkrojila Strah. Ljudje upravičeno trdijo, da je Neznano grozljivo, a neupravičeno 

se bojijo, da bi postalo Znano. Pravtako se posveti vsem Dejanjem, ki se jih navadni 

Ljudje bojijo, izogibajoč se zgolj tistega, kar ti je že v celoti Znano, da se naučiš 

Uporabe in Kontrole; tako ne boš podlegel Zlorabi in Suženjstvu. Strahopetec in 

Predrznež namreč ne bosta preživela svojih Dni. Vsako Stvar je moč uporabiti na 

pravilen Način, in tvoja Veličina je ravno v tem. To je Skrivnost celotne Magijske 

Umetnosti in tvojega Vplivanja na Univerzum. Če pa vendarle moraš grešiti, glede 

na to da si Človek, potem bodi raje v Zmoti zaradi Preobilice Poguma, kot pa zaradi 

pretirane Previdnosti, saj je Osnova Človekovega Dostojanstva ravno ta, da je smel. 

Kaj pravi Kvint Horacij Flakus v tretji Odi svoje Prve Knjige? Umri pokončno! 
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Ατ

 

NAJ TI sedaj povem nekaj o prvem Temelju tvojega Uma. Marljivo študiraj 

Matematiko,* saj ti bodo s tem razodeti Zakoni tvojega lastnega Razuma in njegove 

Omejitve. Ta Znanost ti jasno prikaže tvojo resnično Naravo in njen odnos z 

Mašinerijo, potom katere deluje, saj v čisti Goloti, brez Preobleke Osebnosti ali 

Želje, prikazuje Anatomijo tvojega zavestnega Sebstva. Nadalje lahko z njo 

dojameš Bistvo Odnosov med vsemi Stvarmi ter naravo Nujnosti, in tako prideš do 

Poznavanja Forme. Matematika je namreč kot poslednja Tančica pred Obličjem 

Resnice, tako da ni primernejše Poti od naše Svete Kabale, ki analizira vse Stvari ter 

jih zvede na čisto Število; Narava Stvari na ta Način preneha biti obarvana in 

zmešana, zaradi česar jo je mogoče preprosto urediti in izraziti z Operacijami 

Čistega Razuma, na tvoje veliko Veselje pri Delu naše Transcendentalne Umetnosti, 

s pomočjo katere Mnoštvo postaja Eno. 

                                                 
* Se pravi (ne le) Aritmetika, Geometria, Grammatika, Gmatria, Goetia - vse to je Kabala in 

(izvorno) Matematika. 
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Αυ

 

SIN MOJ, nikar ne zanemarjaj preučevanja Antičnih Spisov,* in sicer v Izvirniku! 

S tem boš odkril Zgodovino Sestave Svojega Uma, to je, njegovo Naravo smatrano 

kot poslednji Mejnik v Nizu Vzrokov in Posledic. Tvoj Um je namreč zgrajen iz teh 

Elementov, in v teh Knjigah lahko odkriješ svoje lastne podzavestne Spomine. Tvoj 

Spomin je kot Vezivo v Hiši tvojega Uma, saj brez njega ne bi bila možna nikakršna 

Zbranost ali Individualnost, zaradi česar se Izgubi Spomina pravi Demenca. Te 

Knjige so živele dolge Veke in postale slavne, saj so Sadovi starodavnih Dreves, 

katerih neposreden Dedič si, zato so (pravim jaz) bolj v Sorodu s tvojo Naravo, kot 

pa Knjige daljnih Poganjkov, čeprav utegnejo te biti bolje in pametneje napisane. 

Resnično, o, Sin moj, s Preučevanjem teh Spisov lahko prideš do pravilnega 

Razumevanja svoje lastne Narave in celotnega Vsemirja v Dimenziji Časa, kakor jo 

Matematika razglaša v Dimenziji Prostora, to je, Raztezanja. Nadalje pa bo Otrok s 

tem Študijem dojel Bistvo Vedénja, ki, kot pravi eden izmed Sinov Modrosti, dela 

Človeka. 

                                                 
* V latinščini, starogrščini, hebrejščini in arabščini, v sanskrtu in enohianščini. 
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Αφ

 

KER ČAS in Prostor pogojujeta Um, sta ti dve Študiji osnovni. Vendar nam 

preostane še Vzročnost, ki leži v Osnovi Akcij in Reakcij Narave. Tudi to vneto 

raziskuj, da boš dojel Raznolikost Univerzuma, njegovo Harmonijo in Lepoto ter 

Poznavanje tistega, kar ga poganja. Kljub vsemu ta Študij ne presega prejšnjih dveh, 

ki imata Moč, da ti pomagata razumeti lastno Naravo; glavni Namen tega Študija je 

ta, da te pouči v resnični Metodi Napredovanja k Znanju, ki je predvsem v 

Opazovanju Sličnega in Različnega. Pravtako bo v tebi vzbudil Ekstazo 

Občudovanja ter te privedel do pravilnega Razumevanja Magijske Umetnosti. Naša 

Magika je namreč le ena izmed Moči, ki nerazvite in neanalizirane dremajo v nas, in 

ravno z Metodo Znanosti* mora ta postati jasna ter Človeku dosegljiva. Mar ni ta 

Dar onstran vsake Vrednosti, ne le Sadež Drevesa Znanja, pač pa tudi Življenja? V 

Človeku namreč obstaja tisto, kar je Bog, in tisto, kar je Prah; z našo Magiko bomo 

to dvoje združili v eno Meso, zavoljo Zadobitve Imperija Univerzuma. 

                                                 
* Metodo skepse, eksperimenta, ponavljanja, evidentiranja, sistematiziranja, skratka, 

KIBERNETIKE. 
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Αχ

 

POZORNO PRISLUHNI, o, Sin moj, saj ti bom razodel resnično Doktrino 

Magike. Vsaka Sila deluje v določenem Razmerju na vse Stvari, s katerimi je 

povezana. Tako Gozdni Požar povzroča kemijske Spremembe vsled Izgorevanja, saj 

premika in segreva Zrak vsled Delovanja fizikalnih Zakonov in vzbuja Misli in 

Čustva tistega Človeka, do katerega lahko seže prek njegovih Organov Zaznavanja. 

Pomisli na Padec Jabolka Isaaca Newtona (pa čeprav je mogoče samo Legenda), na 

Učinke, ki jih je povzročilo Duhovni Usodi Človeštva! Vzemi v obzir tudi Dejstvo, 

da nobena Sila nikoli ne pride do Konca svojega Delovanja; Zrak, ki ga moj Dah 

premika, je Motnja ali Sprememba Ravnovesja, ki ne more biti v celoti 

kompenzirana in izničena, pa četudi bi imela neskončno Eonov na razpolago. Kdo 

bo potemtakem zanikal Možnosti Magike? Pravilno je dejal Frazer, ta najučenejši 

Doktor Akademije Svete Trojice na Univerzi v Cambridgeu, da je Znanost le Ime 

Magike, ki ni zgrešila zadanega si Cilja. 
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Αψ

 

POGLEJ ME, udejanjam svojo Voljo, in moje Pero se premika po Papirju, ker ima 

moja Volja na nek skrivnosten Način Moč nad Mišicami moje Roke, ki mehanično 

delujejo zoper Inercijo Peresa. Ne morem zrušiti Stene pred mano, ker z njo ne 

morem priti v mehanski Odnos; isto velja za Steno ob moji strani, saj nisem dovolj 

močan, da bi premagal njeno Inercijo. Če hočem v tej Bitki zmagati, moram v 

Pomoč pozvati Čas in Cepin. Toda kako naj upočasnim Gibanje Zemlje v Vesolju? 

Tudi sam sem namreč Del tega Gibanja, pa vendar vsak Premik mojega Peresa 

deluje nanj, ker spreminja njegovo Ravnovesje. Problem vsakega Magijskega 

Dejanja je potemtakem naslednji: skozi Posrednik ali Medij Komunikacije udejanjiti 

Voljo, ki je dovolj močna, da doseže zaželeni Učinek. Toda običajno Razumevanje 

Pojma Magika še vedno izključuje obče znane in razumljene Medije. Sedaj, o, Sin 

moj, ti bom najprej razglasil Naravo Moči, zatem pa Naravo Posrednika. 
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Αω

 

VSE STVARI se medsebojno prepletajo. Najduhovnejša Misel v tvoji Duši, 

(izražam se kot Norec*) je obenem najmaterialnejša Sprememba v Krvi in 

Možganih. Jeza povzroča jedko Kri, Sovraštvo zastruplja Materino Mleko; pred tem 

sem ti pokazal nasproten Primer, kako Motnja fizične Funkcije povzroči 

Spremembo Stanja Zavesti. Nihče ne dvomi v Moč Človekove Volje, pa naj bo to 

njegova Ljubezen, ki spočenja Otroke in povzroča Vojne, v katerih umira nešteto 

Ljudi, njegova Moč Govora, ki deluje na Mase, ali pa Nečimrnost, ki pogublja cele 

Narode. Ampak v teh Primerih razumemo, kako Narava deluje skozi znane psihične 

in fizične Zakone. Gre za Stanje nestalnega Ravnovesja, ko spravi ena Mašina v 

Pogon drugo, takoj, ko se pojavi prva Motnja; zaradi tega ni primerno smatrati vseh 

Posledic Volje za njen Učinek. Brez Revolucije ne bi moglo priti do večjih Učinkov 

Napoleonove Volje, poleg tega pa je bila njegova Volja naposled zlomljena, kar je 

tudi privedlo do sedanje Nesreče (kot se dozdeva tudi mnogim drugim, ne le meni), 

v kateri se je znašlo Človeštvo. Magika je potemtakem v veliki Meri odvisna od 

Veščine kako pognati številne druge Volje v usklajen Tek, pri čemer največji 

Magus ni nujno tudi najuspešnejši - v Smislu povprečnega Pojmovanja Časovnih 

Omejitev. Mogoče bo moral mnogokrat suniti, preden podre svoj Zid, če bo ta 

močan, medtem ko bo Otrok zlahka zrušil tistega, ki je tik pred tem, da se sam 

podre. 

                                                 
* Se pravi Alef Norec, ATU O, Zrak, Vol etc. 
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Βα

 

POGLEJ NARAVO, kako razsipa svoje Moči. Očitna Volja vsakega Želoda je 

postati Hrast, a skoraj vsi to Voljo zgreše. Zato je ena od Skrivnosti Magike 

Ekonomija tvoje Moči; ne stori nobenega Dejanja, če nisi prepričan v njegov 

Učinek! Če pa ima vsako Dejanje Učinek na vsakem Nivoju, kako lahko deluješ, če 

nisi povezan z vsemi Nivoji? Iz tega Razloga moraš popolnoma spoznati ne le svoje 

Telo in Um, ampak tudi svoje Svetlobno Telo* in vse njegove subtilne Principe. 

Hočem, da pomisliš predvsem na Moč znotraj sebe, ki more nedvomno povzročiti 

velike Učinke, pa jo vendar nenehno zapravljaš. Pomisli torej, če teh Moči, ki niso 

dosegle svojega Namena na določenem Nivoju, kljub vsemu ni mogoče izkoristiti 

ter jim zagotoviti Uspeh na nekem drugem Nivoju? Če sto Želodov posadimo 

pravilno, v Okolje, ki je njihovi Rasti primerno, bo iz njih pognalo sto Hrastov, 

medtem ko bodo v nasprotnem Primeru le Obrok za Pujsa, s čemer bodo v celoti ob 

svojo subtilno Naravo. Nauči se, o, Sin moj, Skrivnosti Ekonomije; vestno in s 

Pridom jo uporabljaj pri svojem Delu! 

                                                 
* Skozi EDUKACIJO, ki je temeljni magijski proces, namreč edukacijo in razvoj Svetlobnega 

Telesa ali Imaga, skozi često Rotenje ali Ritual, ki konstituira Voljo, na način Radosti in Lepote, in 

pa "brez pohlepa po rezultatu", skozi koncentrirano delo, kakršnekoli vrste in veščine, kakor tudi 

posebne gimnozofske Veščine Harmonizacije (če se tako izrazimo, upoštevaje izvorni grški 

smisel) Telesa z aktivacijo Čaker ali Svetlobnih Ganglijev (tega Svetlobnega, 

PREDPOSTAVLJENEGA) Telesa. 
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Ββ

 

TEBI V vednost moram tu pisati o Talismanih. Najprej vedi, da obstajajo 

določena Sredstva, ki so primerna za Utelešenje Volje. Kot Primer navajam Papir, 

na katerega s svojo Umetnostjo zapišeš simbolično Predstavo Volje, da se, ko ga 

naslednjič vidiš, na to Voljo spomniš, ali pa na ta način nekoga drugega, ki ta Papir 

vidi, tako spodbudiš k temu, da to Voljo uboga. To je primer Utelesitve in 

Privzema, katerega se je pravilno smatralo za Grimoar ali Magiko, preden je bil 

razumljen. Zopet te Volja do Življenja pripravi, da poseješ Žito, ki bo čez Čas zopet 

pretvorjeno v Voljo, ko ga zaužiješ. Tako lahko na mnogo Načinov vtisneš 

katerokoli določeno Voljo v primerno Substanco in prideš naposled s pravilno 

Uporabo do njene Dovršitve. Ta Formula je v Resnici tako splošna, da v njen 

Domen spada sleherno zavestno Dejanje. Obstaja tudi nasproten Primer, ko zunanji 

Predmeti povzročajo Apetit, katerega Zadovoljitev zopet deluje na fizični Nivo. 

Nenehno části Čudež Misterija Narave, ki z vsakim Dahom narašča in pada, da ni 

niti Delčka, ki bi ne bil mistični Udeleženec Celote! 
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Βγ

 

O, SIN moj, v tebi obstaja čudovita Sila, ki je po svoji Naravi Utelesitev tvoje 

Volje, in je kar najbolj pripravljena prejeti njen Pečat. V njej ležijo skrite vse Moči, 

vsi Spomini, tisočkrat več od tega, kar poseduješ. Nauči se iz te Zakladnice 

potegniti katerikoli Biser, ki ti je v danem Trenutku potreben! Vse Stvari, ki so za 

tvojo Naravo možne, so namreč že skrite v tebi; moraš jih le imenovati in zopet 

privesti v Luč svoje Zavesti. Ne zapravljaj tega Zlata, temveč ga karseda modro 

uporabljaj! O Umetnosti in Veščini te najsvetejše Skrivnosti ne bom pisal, iz 

Razloga, ki ti je že znan.* Poleg tega pa ti bo v tej Zadevi najboljši Učitelj lastna 

Izkušnja, pri čemer naj te vodi Izmojstrenost v resnični Znanosti. Tudi ta Skrivnost 

je Magikalna, okultna, tako da nisem gotov, če tvoja Volja leži na moji Poti, ali ne. 

                                                 
* Zavoljo preproste neprimernosti v vseh možnih ozirih. To je tisto, kar konstituira nek misterij. 

Gre za par excellence ZNANSTVENI Misterij, GNOSTIČEN in Kibernetičen, skratka Magičen. 

Neprimernost v smislu, kakor je neprimerno Bušmanu razlagati Diferencialni račun ali 

Amerikancu vzhodnjaško fonetiko. Neprimerno je predvsem to izdajati, publicirati, tudi vama, 

ljubi bralec in zloslutna bralka. Aumgn. 
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Βδ

 

KAR PA se tiče Medija, s čigaršnjo občutljivo Naravo se naša Magijska Sila 

prenese v Predmet našega Dela, nikar ne bodi v dvomih. Že v odličnih 

Konstelacijah Fizike so bili nekateri prisiljeni predpostaviti obstoj popolnoma 

hipotetičnega Etra, da bi razložili Fenomene kot so Svetloba, Električni Tok in 

podobne; nihče ne pričakuje drugih Dokazov o Obstoju tega Etra, razen njegove 

Skladnosti s splošnimi Zakoni. Zato se tebi, Tvorcu in Prenašalcu lastne Energije, ni 

potrebno spraševati, ali boš svoje Delo izvedel s Pomočjo tega Sredstva ali katerega 

drugega. Kljub vsemu pa ne bi vedel, čemu ta Eter, ki so si ga Matematiki in Fiziki 

predstavljali, a ga niso bili sposobni definirati, ker je njegova Narava onstran 

Razuma, ne bi mogel biti istoveten z Astralno Svetlobo ali Plastičnim Medijem, 

oziroma tistim, čemur pravimo Aub, Aud, Aur (predstavljajoč Trojstvo), o katerem 

so pripovedovali tudi naši Modreci. Ta Meditacija lahko porodi mnogo fizikalnega 

Znanja, kar je dobro, saj je tisto, kar je zgoraj, enako tistemu, kar je spodaj, in Študij 

kateregakoli Zakona vodi do Razumevanja vseh Zakonov. Tako boš lahko na 

Koncu dojel, da ni Zakona onstran 'Delaj po svoji Volji.'* 

                                                 
* Mnogo predebatiranih ur je poteklo v iskanju najustreznejšega prevoda DO WHAT THOU 

WILT, kar šteje 176, kar je 4 x 4; sicer pa precenite: DELAJ PO SVOJI VOLJI šteje točno, 

nič manj in nič več kot 418, kar je Magnum Opus. Kdo bi si mislil, da so bili Alkemiki posadili to 

seme demokracije. Alkemijski Magnum Opus Verae Medicinae je istoveten s poganskim 

Misterijem Graala, kakor tudi z Enohovo Magiko. Vse to je eminentna hermetična tradicija Evrope 

in Mediterana, katere glavni slogan je ZNANSTVENI ILUMINIZEM. 



 

» 57 « 

 

Βε

 

KAKO NAJ torej (porečeš) pomirim Umetnost Magike s Potjo Taa, kjer se vse 

Stvari doseže z Nedelovanjem? To sem ti delno že pojasnil in pokazal, da ne moreš 

udejanjati Magike, če ni v tvoji Naravi udejanjati Magiko, kar zate predstavlja 

resnično Nedelovanje. Nedelovanje je namreč to, da nisi v navzkrižju z nobeno 

Stvarjo; tako da Mag, ki ne vrši Magike, izvaja Nasilje nad samim seboj. Vendar se 

zavedaj tudi tega, da je vsako Delovanje v določenem smislu Magika, saj je bistveni 

Del tistega Velikega Magijskega Dela, ki ga imenujemo Narava. Mar nimaš 

Svobodne Volje? Prav zares, tako praviš. Kljub temu pa je tvoja nujna Usoda 

delovati s to Svobodno Voljo. Storiti ne moreš ničesar, razen tistega, kar je v skladu 

s tvojo Naravo in z Naravo vseh Stvari; vsak Fenomen je Rezultanta Totalnosti Sil: 

Amen. Ti potemtakem ni potrebno misliti in se truditi? Pravilno praviš, toda, mar te 

k Premišljevanju in Naprezanju ne sili sama Narava? Resnično, jaz, tvoj Oče, 

skrbno delam zate, in se tudi smejim tvoji Zbeganosti; tako sem namreč že vnaprej 

odredil, na samem Začetku. 



 

» 58 « 

 

Β
ΠΑΝ

 

TAKO TOREJ, o, Sin moj, smatraj se za srečnega, ker razumeš vse te Stvari, saj 

si eno izmed tistih Bitij (ali Eksistenc), ki jim pravimo Filozof. Vse je neskončna 

Igra Ljubezni, v kateri se radujeta Naša Gospa Nuit in Njen Gospod Hadit, in vsak 

Del Igre je Igra sama. Vsa Bolečina je le pikantna Začimba v Skledi Ugodja; Narava 

Univerzuma je namreč tista, ki je iznašla ta nenehni Banket Radosti. Tisti, ki se tega 

ne zaveda, je pravtako nujna Primes te Jedi, kot si to ti; mar bi vse to spremenil in 

pokvaril Jed? Si mar ti Glavni Kuhar? Si, saj je tvoj Okus postal izrazito prefinjen, 

zaradi silnega Užitka v Jedači Izkušnje; zato si eden tistih, ki se radujejo. Kakor je v 

moji Naravi, da hočem z vsemi Ljudmi deliti naše Veselje in Srečo, tako je tudi v 

tvoji Naravi ista Želja; zato sem Človeštvu razglasil svoj Zakon, ti pa s tem Delom 

Radosti nadaljuješ naprej. 



 

» 59 « 

 

Βζ

 

MOJA MODROST te uči tudi to, da ti Vizije Kozmosa, o kateri sem pravkar 

pisal, ni dano videti ob vsakem Trenutku, saj je v tej Viziji izpolnjena vsa Volja. 

Univerzum opažaš kot Nič in kot Eno in kot Mnoštvo, opazuješ njegovo Igro, in s 

tem si ti (ki nisi več ti) zadovoljen. V določeni Fazi si namreč tudi sam Nič, v drugi 

si Eno, zopet si v tretji organiziran in nujen Del tega velikega Sestava, da ni niti 

najmanjšega Konflikta v vsem tvojem Obstoju. Sedaj bom tvojim Očem pokazal 

Luč v tej Zadevi, medtem ko tavaš in se sprašuješ: kaj pa tisti, ki tega ne vidijo, kaj 

praviš o njih, o, Oče moj? V tej Viziji se takšni Dvomi ne porajajo, Sin moj! Od 

mene izvedi o Skrivnem Misteriju Iluzije in o tem, kako deluje, o Svetem Zakonu, 

ki je njegovo Bistvo in o tvojem Delovanju v njem; to je namreč Skrivnost Modrosti 

Magov, in pristaja tebi, ki bivaš v Deželi Razumevanja. 



 

» 60 « 

 

Βη

 

VZEMI ŠAH za primer, Igro in Zabavo, ki je Človekovo Razvedrilo, in mu 

pomaga uriti Mišljenje, a nikakor ni nujno potrebna za njegovo Življenje, saj Figure 

pomete z Mize ob najmanjšem Pozivu nečesa, kar mu je resnično pri Srcu. Tako je 

zanj ta Igra neke vrste Iluzija. Toda ko vstopi v Igro, se njenih Pravil drži, čeprav so 

le Umetnija in sploh niso lastna njegovi Naravi; ta Omejitev namreč predstavlja 

njegovo celotno Zadovoljstvo. Čeprav ima vso Moč premikati Figure po lastni 

Volji, tega ne počne; raje prestane Izgubo, Ponižanje in Poraz, kot pa uniči ta Izum 

Iluzije. Zato pomisli, da si sam ustvaril ta Univerzum Sveta Senc, in da ti ugaja 

opazovati ali vplivati na njegovo Igro v skladu z Zakonom, ki si ga ustvaril sam; ta 

pa te ne omejuje, razen potom Vrline tvoje lastne Volje, ki se hoče tega Ugodja 

udeležiti.* 

                                                 
* Tu razložena Teorija Igre ni razložena v celoti, kakor to pojmujemo v Alkibernetiki, namreč 

vsekakor je bistvo igre v svobodi oz. svobodnem pristopu, ali točneje v skušnjah svobode in 

njenem omejevanju, česar se v igri bojimo in nadejamo hkrati. Igra je Sistem, s svojim lastnim 

Zakonom, ki ga Svoboda povsem vsebuje. Sistem je sistem Informacije, Iniciacije, kakor tudi 

Upravljanja. Morda bi bilo bolje za primer dati TAROT "špil", ali pa Enohianski Šah, kjer so štirje 

igralci, med katerimi trije asistirajo četrtemu, ki se skuša dokopati do Skrajnega Oraklja. Igra ni 

nobena Utopija, draga moja, temveč vseobča Nujnost, saj smo v Eonu Otroka. Beseda IGRA, ki 

pokriva sicer tri angleške pojme, game, play in act, je sama po sebi barbarski izraz, ki pomeni 

predvsem Jarm, Igo, kakor v izrazu Joga, in pomeni združitev; v Tetragrammatonu odgovarja 

Zraku in črki Vav. Igra pomirja med seboj Upravljanje in (In)Formacijo, kakor tudi omogoča 

otroku sijajno mnemotehniko in matematiko. 



 

» 61 « 

 

Βθ

 

POVRH VSEGA se ta Stvar tiče Narave Resnice. Čeprav ti v Resničnem Bistvu, 

ki je absolutno in ni pogojeno z ničemer, ves ta Univerzum, ki je relativen in 

pogojen, predstavlja Iluzijo, je vendar za tisti Del tvojega Bitja, s katerim ga 

zaznavaš, Zakon njegovega Bitja (ali Obstoja) Zakon Resnice. Vedi, da so na 

svojem lastnem Nivoju vsi Odnosi resnični, in da bi oskrunil Naravo, če bi jih hotel 

urediti na izkrivljen Način. Čeprav si našel svoje Bistvo, in veš, da je nesmrtno in 

nespremenljivo, da je onstran Časa in Prostora, da ne podlega Vzročnosti, ter se 

tega tako popolnoma zavedaš, da je celo tvoj Um neprestano deležen te Resnice, s 

tem nikakor nisi spremenil Odnosov svojega Telesa z Okoljem, katerega Del je. Bi 

hotel podaljšati življenjski Vek svojega Telesa? Prilagodi torej Pogoje Telesa 

svojemu Okolju tako, da mu priskrbiš Svetlobo, Zrak, Hrano in Gibanje, ki so 

njegovi Naravi potrebni. Pravtako, mutatis mutandi, neguj Čilost svojega Uma! 



 

» 62 « 

 

Βι

 

O TEM nameravam še nadalje spregovoriti s tabo, saj na eni Strani opažam 

Pečino Nevednosti, na drugi pa Vrtinec Napak; v tej Ožini so potonile že mnoge 

Magijske Ladje. Mar ne poznaš tiste starodavne Uganke, ki sprašuje, če je Cezarju 

zakonito izkazati Čast ali ne? Telesu torej ponudi Stvari Telesa, Umu pa Stvari 

Uma. A zaradi Notranje Ubranosti vseh Stvari, ki izhaja iz Enosti njihove Izvorne 

Narave, te delujejo ena na drugo z Akcijo in Reakcijo, kot sem v svojem Pismu že 

razložil. Toda Zakon je univerzalen, in med tema dvema Vrstama Iluzije obstaja 

urejeno Razmerje, in na tvoji Znanosti je, da ta Zakon Vzajemnega Delovanja 

razmeji in opiše; če bi ga docela zanikal (ali razširil v Neskončnost), bi to pomenilo 

Neumnost, ki izhaja iz Nevednosti, Lenobe in Nesposobnosti opazovanja Dejstev. 



 

» 63 « 

 

Βκ

 

POMISLI NA pijanost, kako s Spremembo telesnih Pogojev spremeniš njihov 

Učinek na Um, ali pa nasproten Primer, pri čemer se spomni Discipline Teofrasta 

Paracelzusa, ki je z Uporabo Vina in telesnih Vaj znal doseči določeno Očiščenje in 

Zanos. Pa vendar, čeravno bi bil še sedemkrat večji, mu tega ne bi uspelo storiti z 

Oljem, ki mu pravimo Vitriol.* Vedi, da obstajajo med Telesom in Umom določeni 

Kanali Akcije in Reakcije; učvrsti jih in svoje ladjevje v skladu s temi dejstvi tudi 

opremi, ne oziraje se na to, da ploveš na odprtem Morju. Če pa se pripeti, da naletiš 

na nove Kanale, bodi radosten, v Dobro svojih Tovarišev jih zabeleži; a vseskozi se 

dobro zavedaj sledečega: če si odkril novo Pot čez Prepad, to še ne pomeni, da bo 

Prepad s tem izginil. Kajti tam, kjer si ti, Angel pa vendar Človek, korakal previdno, 

a brez Strahu, bodo Norci gladko planili v svojo Pogubo. 

                                                 
* Alkemijski pojem, sicer kratica sentence Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Ocultum 

Lapidem. 



 

» 64 « 

 

Βλ

 

ŠTUDIRAJ LOGIKO,* ki je Ključ Zakonov Mišljenja! Študiraj Metodo Znanosti, 

ki je Aplikacija Logike na Dejstva Univerzuma! Nikoli ne misli, da lahko te Zakone 

ukineš; čeprav so Omejitve, predstavljajo Pravila Igre, katero igraš. Kljub temu, da 

v svojih Transih postaneš Tisto, kar tem Zakonom ne podlega, so ti še vedno 

določujoči v odnosu na Stvari, katerim po tvoji Odredbi tudi vladajo. O, Sin moj, 

ravnaj se po teh Besedah, nikar ne bodi kakor jaz, saj je Zakon le Stališče Narave 

Stvari, na katero se nanaša! Nič ni namreč omejeno drugače, kot le potom Vrline 

lastne Resnične Volje. Človeški Zakon je potemtakem Izraz Volje in Narave 

Človeka, v nasprotnem primeru pa zgolj Ponaredek, ki jima oporeka in kaj kmalu 

postane povsem ničen in brez najmanjšega Učinka. 

                                                 
* Logiko v najširšem, predvsem pa v izvornem smislu. Prej metafiziko, (v izvornem pomenu 

besede teorije Znanosti in epistemologije, vsebujoč tudi zakonitosti uma, kar smo ponovno odkrili 

šele v novem veku) kot algebro; prej zgodovino, kot kibernetiko, prej računalništvo, kot 

mitologijo. 



 

» 65 « 

 

Βμ

 

PRAVTAKO POMISLI, o, Sin moj, na naslednjo Podobo: dve Državi živita v 

Miru, da se Človek lahko med njima giblje neovirano; če pa pride do Vojne, se vsi 

Prehodi nemudoma zapro, razen za Peščico, ki je opazovana in nadzorovana, da je 

Ovir zares obilo. Tak je primer Magike; če si znotraj sebe uskladil vse Principe, 

potem moreš zlahka spremeniti neko Silo v njej slično Silo na drugem Nivoju, kar je 

bistven Opus naše Umetnosti; če pa si s samim seboj v Vojni, kako moreš delovati? 

Naš Mojster Hermes Trismegist je namreč na Začetek svoje Smaragdne Plošče 

zapisal sledeče Besede: "Tisto, kar je zgoraj, je isto, kot tisto, kar je spodaj, in tisto, 

kar je spodaj, je isto kot tisto, kar je zgoraj, zavoljo Izvedbe Čudežev Ene 

Substance." Kako potem, če si ne ustrezata? Če tvoja Substanca ni Eno(vita), pač pa 

(Raz)Dvoje(na)? Tu obstaja Potreba po Izpovedi Čistega Srca, kot je zapisano v 

Papirusu Umrlega. 



 

» 66 « 

 

Βν

 

ZATOREJ BODI pozoren, o, Sin moj, da bi v svojem Delovanju ne izvajal Nasilja 

nad Celotno Voljo Vsega, nad Voljo, ki je skupna vsem tistim Bitjem (ali 

Bivajočim), ki si s tabo dele svojo občo Naravo, ali nad svojo osebno Voljo. S svoje 

Postaje si namreč namenjen predvsem k Edinemu Cilju, takoj zatem pa že na Kraj, 

ki je lasten tvoji Rasi, Kasti in Družini, vsled posebnosti, ki so značilne zate kot 

posameznika. Lahko rečem, da so to Pogoji ali Omejitve tvoje osebne Volje. Se 

temu smeješ? Kaj pa Revolucionarna Volja, porečeš? Ne bodi v zmoti, nikar, Sin 

moj! Magus, kakor tudi Pesnik, je Izraz Resnične Volje njegovih Tovarišev, in 

njegov Uspeh je njegov Dokaz, kakor je zapisano v Knjigi Zakona. Njegova Naloga 

je namreč ta, da svojim Soljudem sname Okovja lažne ali zastarele Volje, ter jim 

razodeti, v Meri, ki ustreza njihovim trenutnim Potrebam, njihovo resnično Naravo. 



 

» 67 « 

 

Βξ

 

IZ TEGA Razloga je Pesnik imenovan Utelešenje Zeitgeista, to je, Duha ali Volje 

svoje Dobe. Tako je vsak Pesnik tudi Prerok, saj ko Ljudje njegove Besede 

prepoznajo kot Izraz lastnih Misli, te kaj kmalu prevedejo v Dejanja, Govor 

povprečnih in nevednih Ljudi pa tedaj pove: "zgodilo se je, kot je bil napovedal." 

Pesnik je torej Tolmač Hieroglifov Človekove Skrite Volje v mnogih Zadevah; 

nekatere so jasne, druge manj, kakor mu je pač dano delovati. Povrh vsega pa je 

pomembno to, da Preroštva ne gre iskati v Besedah katere izmed Pesnitev, pač pa v 

Kvintesenci Pesnikovega Stila. To je Umetnost, ki je nujno potrebna vsakemu 

Državniku. Kdo, če ne Shelley, je napovedal Padec Krščanstva, Organizacijo 

Delavstva in Svobodo Žensk? Kdo, če ne Nietzsche, je obelodanil Princip, ki leži v 

Osnovi Svetovne Vojne? Jasno lahko vidiš, da so ti Ljudje posedovali Ključe 

temačnih Duri Prihodnosti; mar Kralji in njihovi Ministri tem Besedam niso mogli 

prisluhniti in jih izpolniti brez Sporov? 



 

» 68 « 

 

Βο
A.˙. A.˙.

A.˙. A.˙.,
 

TODA, O, Sin moj, Utelesitev Pesnika je posamičen in ne Univerzalen Primer; on 

nedvomno govori resnične Stvari, ne pa tudi Stvari Vse-Resnice. Da bi se te lahko 

izrekle, je potrebno, da se Nekdo odene v človeško Meso in postane Magus v 

Našem Svetem Redu. On je tedaj imenovan Logos, ali Logos Aionos, kar pomeni 

Beseda Eona ali Dobe, saj On resnično predstavlja to Besedo. Na ta način se Ga 

lahko prepozna, saj Mu je dano, da pripravi Kvintesenco Volje Boga, to je, Človeka, 

v vsej njeni Popolnosti in Celovitosti, tako da Ta zaobjame vse Nivoje; Njegov 

Zakon je preprost in temeljit, iz svoje edinstvene Točke prežema celotno Vsemirje. 

Čeprav Njegovih Besed utegne biti mnogo, je Njegova Beseda vendarle Ena Sama, 

Ena in Edina; s to Besedo nanovo ustvari Človeka v Osnovni Obliki njegovega 

Življenja, da je ta spremenjen v najbistvenejšem Poznavanju samega sebe. Ta 

Sprememba se odvija navzven, Korak za Korakom, vse do njenih vidnih Učinkov. 



 

» 69 « 

 

Β

 

UTEGNE TI koristiti, o, Sin moj, če ti razodenem skrito Zgodovino tistih, ki so 

pred mano dosegli Stopnjo Magusa, v kolikor Njih Spomin med Ljudmi še živi. Kaj 

bi ti namreč koristilo, če bi jel naštevati dejanja Tistih, ki jih jaz nedvomno poznam, 

ti pa sploh ne? Sam dobro veš, kako se izogibam Izmišljotinam ter nepreverjenim in 

nedokazljivim Trditvam. Najprej ti torej spregovorim o Lao-Ceju, čigar Beseda je 

bila TAO. O tem sem ti pisal že mnogo, saj je bil Njegov Nauk izgubljen ali napak 

razumljen, zaradi česar ga je nadvse pomembno obnoviti. Tao je namreč resnična 

Narava Stvari, glede na to, da predstavlja Pot ali Gibanje, to je, kinetičen, ne pa 

statičen Pojem. Pravtako je On poučeval tisto Pot Harmonije v Volji, ki sem ti jo v 

teh Pismih skušal razložiti tudi sam. Tao je potemtakem Resnica in Pot Resnice, in 

tako je bil Lao-Ce Logos svojega Eona, in Njegova resnična Beseda ali Ime je bila 

TAO. 



 

» 70 « 

 

Β

 

TISTI, KI mu Ljudje pravijo Gautama ali Sidarta ali Buda, je bil Magus Našega 

Svetega Reda. Njegova Beseda je bila ANATTA; Bistvo celotnega Njegovega 

Nauka je bilo, da ne obstaja Atman ali Duša, kot to Ljudje napak prevajajo, pri 

čemer imajo v mislih Substanco, ki je nesposobna Spremembe. Kakor Lao-Ce je 

tudi On vse osnoval na Gibanju, ne na ustaljeni Točki. Njegova Pot Resnice je bila 

Analiza, ki jo je omogočila velika Zbranost Uma, usmerjena na taisti Um, in ta Trud 

je bil še ojačan z določeno Strogostjo Življenja. On je karseda temeljito raziskal in 

zabeležil Hitrost Uma ter položil Ključe njegove Trdnjave v Roke Človeka. A 

Kvintesenca tega se nahaja v tej Besedi, ANATTA, saj predstavlja ne le Osnovo in 

Rezultat Njegovega Nauka, ampak tudi Način njegovega Delovanja. 
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Βρ

 

KRIŠNA IMA nešteto Imen in Oblik, Njegovega resničnega, človeškega Rojstva 

pa ne poznam. Njegova Formula je najstarodavnejša. Njegova Beseda se je razširila 

v številne Dežele; danes jo poznamo kot INRI, v kateri je zakrit tajni IAO. Pomen te 

Besede je Način Delovanja Narave v Njenih Spremembah, to je, predstavlja 

Formulo Magike, s katero se vse Stvari same reproducirajo in obnavljajo. Vendar je 

to Razprostiranje in Specializacija bolj Dionizova Beseda; resnična Beseda Krišne 

je AUM, in je prej Trditev Resnice Narave, kot pa praktično Navodilo za detajlne 

Operacije Magike. A Dioniz je z Besedo INRI položil Temelje vsej Znanosti,* kot jo 

v določenem Smislu dojemamo danes, to je, kot povzročanje Sprememb v zunanji 

Naravi, ki se odvijajo v Skladu z našo Voljo. 

                                                 
* I(od) - introspekcija, N(un) - disolucija, R(eš) - iluminacija, I(od) - informacija. Izis, Apofis, 

Oziris. 

IHV. IHS. Vključno z vsemi Triadami in kasneje odkritimi Tetragrammatoni, kakor tudi 

Pentagrammatoni. Trije Modusi so postali Štirje Elementi plus Quintesenca, ki je Aristotelova 

iznajdba, ki Ničelni Element v Stičišču Horizontale in Vertikale zmotno naredi za Petega. 

JeHeŠUaH je tudi v tem oziru vsiljivec. Prima Materija v Alkemiji in Kamen Filozofov, Keter v 

Kabali, vsi nakazujejo neko Izničenje, Nibbano - subjekta in objekta, tebe, ljuba bralka in tebe, 

Prenačitani Bralec, vaju Obeh. 



 

» 72 « 

 

Βσ

 

TAHUTI ALI Tot* je Dionizovo Besedo potrdil, ko jo je nadaljeval; On je namreč 

pokazal, kako je mogoče z Umom usmerjati Dejanja Volje. S Kritiko in zabeleženim 

Spominom se Človek izogne Napaki in Njenemu Ponavljanju. A resnična 

Tahutijeva Beseda je bila AMOUN, s katero je Ljudem omogočil dojeti njihovo 

skrito Naravo, to je, njihovo Enost z Resničnim Sebstvom ali, kot so temu rekli 

tedaj, z Bogom. On jim je odkril Način tega Dosežka ter njegov Odnos s Formulo 

INRI. S Svojo Skrivnostjo Števil je pripravil Pot Svojemu Nasledniku, da je ta 

lahko razodel Naravo celotnega Univerzuma v Obliki in Sestavi, kot bi ga podvrgel 

Analizi, storivši tako za Materijo tisto, kar je bil Buda storil za Um. 

                                                 
* Hermes Trismegistos. Njegova prava Knjiga je TAROT, imenovan tudi Pastos ali Urna Magusa. 

V njem je vsebovan ves in enovit katolicizem ter Kabala Antike. 



 

» 73 « 

 

Βτ

 

TAHUTIJEV NASLEDNIK je bil Egipčan, čigar Ime se je izgubilo, a Židje so mu 

rekli Moša ali Mojzes, in njihovi Pripovedniki so ga naredili za Vodjo legendarne 

Selitve. Ohranili pa so Njegovo Besedo, in ta je IHVH, ki jo moraš razumeti tudi 

kot tisto skrivno Besedo, ki si jo videl in slišal v Bliskih in Strelah pri tvoji 

Posvetitvi v Stopnjo, katero dobro poznaš. Ta Beseda je po sebi Načrt Zgradbe 

Univerzuma; z njo je bila spopolnjena Sveta Kabala, da imamo Znanje o Naravi 

vseh Stvari, na vsakem Nivoju Obstoja, in o njihovih Močeh, Tendencah ter 

njihovem Delovanju, skupaj s Ključi njihovih Duri. Nobenega Delčka Svojega Dela 

ni pustil nedovršenega, če le ne štejemo tistega, ki ga je pred tristo Leti zaključil Sir 

Edward Kelly,* od katerega, kakor veš, izhajam tudi sam. 

                                                 
* Gre za "najskrivnostnejše" Enohovo Izročilo, baje, v izvornem Adamovem jeziku angelov. 

Enohianska Magika, ne glede na dotičnega hebrejskega Hierofanta - Preroka, je danes domena 

Telemitske Iniciacije in A.˙.A.˙.Divinacije. Glej LIBER 418, Vizija in Glas Tridesetih Obnebij! 
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Βυ

 

BODI POZOREN! V teh Poglavjih sem se jaz, tvoj Oče, omejil in nisem 

spregovoril nič o kateremkoli neposrednem Odmevu katerekoli Besede v Svetu; ker 

je že dolgo tega, odkar so se ti Možje umaknili v svojo Tišino, je Njihova Edina 

Beseda, in samo Ta, tista, ki z nezmanjšano Močjo odmeva skozi Čas. Mohamed, ki 

je naslednji, je zamračen in zamotan, ker je našemu Času tako blizu, zato le s plahim 

Zaupanjem trdim, da Njegova Beseda ALLH utegne pomeniti to ali ono. Kar pa 

zadeva Njegov Nauk o Enosti Boga sem gotov, saj je Človek Bog; on je 

potemtakem rekel, da je Človek Eno. Njegova Volja je bila združiti vse Ljudi v Eno 

Razumno Vero in omogočiti Sodelovanje vseh Ras v Znanosti. Ker pa se je pojavil 

v Času največje Pokvarjenosti in Teme, ko so vse Civilizacije in Religije propadale, 

zaradi Zlobe velikega Čarodeja iz Nazareta, kot pravijo nekateri, je Mohamed še 

vedno skrit v Simumskem Prahu, in Njegovega resničnega Sebstva še ne moremo 

zaznati v vsej Njegovi Slavi. 

O, Sin moj, kljub vsemu pa prisluhni sledeči Skrivnosti! Njegova resnična Beseda 

je bila LA ILLaH,* kar pomeni: (ne obstaja) Noben Bog, LA in AL pa sta tista 

Skrivnost nad Skrivnostmi, katero je med Iniciacijo uzrlo tvoje Oko. In Iluzija in 

Laž te Resnice sta zasužnjili Duše Ljudi, kakor je zapisano v Knjigi Magusa.** 

                                                 
* LAILAH, kar je arabsko Noč, N.O.X., Zavest Novega Eona Otroka. 
** LIBER B vel MAGI sub figura I. Glej Svete Knjige Teleme. 
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ΤΩΙ ΜΕΓΑΛΩΙ ΘΗΡΙΩΝΟΙ ΤΩΙ ΛΟΓΩΙ ΑΙΩΝΟΣ

ΘΕΛΗΜΑ

 

O, SIN moj, včasih se mi zazdi, da sem zašel v Čas, ki je še strašnejši in usodnejši 

od Mohamedovega, naj počiva v Miru! Jasno razbiram Besedo Eona, ki je 

ABRAHADABRA, v kateri je, kakor ti je znano, celoten Misterij Velikega Dela. In 

jaz posedujem Knjigo Zakona, ki mi je bila dana od Njega, ki ga dobro poznaš; to je 

Razlaga Človekove Tajne Volje na vsakem Nivoju njenega Obstoja; in Beseda 

Zakona je TELEMA. Delaj po svoji volji in to naj ti bo ves Zakon! Ker pa je 

Ljubezen zakon, ljubezen, usklajena z voljo, ti pišem to Pismo, da boš lahko 

izpolnil najbistvenejšo Voljo Človeštva in ga naredil zmožnega za Luč, Življenje, 

Ljubezen in Svobodo, s Sprejetjem tega Zakona. Ovire na tej Poti so kakor Lupina 

Orličevega Jajca, Stvar, ki mu je po sebi tuja; do določene Dobe predstavlja Zaščito, 

nakar je premagana in preneha obstajati. 
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V ZNAKU Vstopajočega ti podajam Roki, o, Sin moje Notranjščine, saj z vso 

magijsko Močjo hočem, da se pri tem Delu boriš kot Mož in deluješ marljivo, (z 

Mečem in Zidarsko Žlico, bi lahko rekel). Prvo in Poslednje je to, da zapoveš 

slehernemu Človeku, naj dela po Svoji Volji, v skladu s svojo lastno resnično 

Naravo! Pravtako s Korenino vred iz Zemlje izruvaj tisto Laž, ki trdi, da je Človek 

padel in po Naravi zloben. Beseda Greha je namreč Omejevanje, Dvom o lastni 

Božanskosti, Zatiranje svojega Svetega Duha, kar je Bogokletje proti njemu. Mar ne 

pravi Knjiga Zakona: "To je laž, ta nadutost spram sebe!"? Zato vsakemu Človeku 

ob vsaki Priložnosti povej: Delaj po svoji volji! Pouči ga, če se bo še obotavljal, 

kako naj resno in vneto odkrije svojo resnično Naravo, celo kot sem se jaz trudil, ko 

sem poučeval tebe, da, še bolj se potrudi! 
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DELAJ PO SVOJI VOLJI! - to naj bo naš Bojni Vzklik pri vsakem Dejanju, saj je 

vsako Dejanje Konflikt. Tu Zmaga veselo poskakuje pred nami; kdo se namreč 

more postaviti po Robu Resnični Volji, ki je Ustroj Same Narave? Ti nimaš nobene 

druge Pravice, razen te, da izvršuješ svojo Voljo; delaj to, in nihče ti ne bo 

oporekal! Če je ta Volja resnična, je njena Izpolnitev tako gotova kot Dan, ki sledi 

Sončnemu Vzhodu. Nedvomna je kot Delovanje kateregakoli drugega Zakona 

Narave, je Usoda. Če se ta Volja skrije, če se od nje odvrneš k bolehnim in 

izprijenim Voljam, kako se lahko nadejaš? Norec! Celo tvoji Zasuki in Zamiki so na 

Poti k tvojemu določenemu Cilju. Toda ti nisi Potomec Sužnja, stojiš pokončno in 

stalno, izvršuješ svojo Voljo; ti si izbran, še več, za to Delo si bil spočet v Postelji 

Magike, da narediš Ljudi svobodne! 
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POZORNO PRISLUHNI, Sin moj, da ti težkega Srca povem o svoji Šibkosti. 

Veš, da sem se odrekel svojemu Plačilu in vzel to Telo takoj po moji Smrti, po 

Smrti Elifasa Levija Zaheda, kot domnevajo Ljudje, da bi lahko dosegel to Veliko 

Delo. Dvajset let je že tega, po ljudskem štetju let, odkar sem prvič prišel do 

Razumevanja svoje resnične Narave in začel stremeti k temu Delu. Sprva nisem 

storil nobene Napake. Odrekel sem se izbrani Karieri, brez ene same Pomisli sem 

ponudil vse svoje Bogastvo, svoje celotno Življenje sem posvetil Delu, zase nisem 

obdržal najmanjše Malenkosti. Tako sem urno zakorakal po Poti. A v Dhyanah,* ki 

so mi bile dane v Kandyu, na Otoku Lanki, sem izpraznil celoten Naboj svoje 

magijske Energije; za dve Leti sem se odvrnil od Dela. 

                                                 
* Transih v kurzu Radža Joge pod nadzorstvom Allana Bennetta, ki je kasneje postal bikhu 

Ananda Metteya. Glej LIBER IV vel ABA, Misticizem, pogl. Dhyana. 
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Γα

 

MORDA JE dobro, da so Obdobja Okrevanja potrebna tako šibkim Dušam, kot je 

moja, s tem ni nič Narobe. A jaz sem od svoje Volje odpadel in v Življenju iskal 

druge Cilje, da je Roka prišla nadme in, kot sam veš, iztrgala tisto, po čemer sem 

hrepenel; to je zapisano tudi v Templju Kralja Salomona.** Vendar celo ti dve Leti 

vzemi v obzir kot nujno Pripravo za največjega izmed vseh Dogodkov, ki me je 

doletel v El-Kahiri, v Deželi Khema,*** kjer sem bil izbran za Besedo Eona. Zatem 

sem zopet, čeprav ne popolnoma, nekaj Časa deloval v skladu s svojo Voljo; vnovič 

je Roka prišla nadme in me treščila. Kljub svoji Nemarnosti sem bil le Deček, ki 

izostaja od Pouka, to ni bil Upor zoper moje Sebstvo. Tako sem vsemu navkljub v 

kratkem Času zelo napredoval. 

                                                 
* Fuller-Crowley: Tempelj Kralja Salomona, mistična biografija Fra. Perduraba. (Equinox, I.) 
** Da se spomnimo: Kairo, Egipt, 8., 9. in 10. april 1904 E.V., narekovanje Knjige Zakona. 
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DOBRO POUČEN sem se nehal upirati svoji Naravi, delujoč z vso svojo Voljo. 

Dobro veš, kako bogato sem bil nagrajen. A v tej zadnji Posvetitvi v Stopnjo 

Magusa, kjer tri-in-sedemdeset Dni,* kot Ljudje štejejo Dni, predstavlja En sam 

Dan, je Preizkušnja postala tako silovita in nevzdržna, da sem stopil Korak nazaj. 

Delu se nisem popolnoma odrekel, a prisegel sem, da ne bom nadaljeval, če se moja 

Agonija ne ublaži. Po petnajstih Dneh sem v določeni težki Preizkušnji prišel k sebi 

in dokončno spoznal, da mi ne preostane drugega, kot da prevzamem nase tisto 

zastrašujoče Breme, ki mi je zlomilo Duha. Mar v teh petnajstih Dneh nisem prestal 

neskončnih Stvari? Mar ni Drevo mojega Dela zamrznilo, mar ni ena Veja povsem 

ovenela in se druga zlomila? Ne glej več, o, Sin moj, Sramote svojega Očeta! 

                                                 
* 73 je HoKMaH (Sfera Magusa) in GiMeL (Njegov Voz). Toda 73 je tudi Oko (Oin, 70) v 

Trikotu (Gimel, 3, Binah). En Hokmah-Dan Odprtega Očesa Šive je torej 73 dni trajajoč 

neprekinjen Trans ali Entuziazem, po meri Zveri pač. Vendar ga prav te skušnje izurijo za službo 

Preroka in Hierofanta. 
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Γγ

 

IN POTEM? To Jutro, (saj sem v Ljubezni in Skrbi do tebe delal vso Noč) kako je 

z mano? Dobro je. Našel sem svoje Bistvo, našel sem svojo Voljo; Ovire, ki so me 

strašile, so zdaj le Sence Senc. Slava bodi Naši Dami BABALON!* 

Tako piše v Knjigi Zakona: "Zapomnite si, vsi vi, da je bivanje čista radost; da so 

vse žalosti zgolj sence; te minejo & so končane; a obstaja tisto, kar ostaja." 

 Vedi, da je Žalost v Kontemplaciji Razdvojenosti, saj je Razdvojenost Formula 

Horonzona. Zato je zate primerno združiti sleherni Element Žalosti z njegovim 

Nasprotjem; v Zmagoslavju te Poroke je Ekstaza, dokler s Pojavom novega velikega 

Nasprotja tudi te Ideje zopet ne uzreš kot Žalost. To je torej Pot iz Žalosti; lahko 

razumeš, da sem sedaj prepričan celo v Nujnost mojega Padca, ki mi je omogočil 

pripraviti Formulo Moje Egzaltacije. Zato me, Sin moj, takole pozdravi: Blagoslov 

in Čaščenje Zveri, Preroku Ljubke Zvezde! 

                                                 
* Bab al-On, Vrata Sonca, Žena Odeta v Slavo Sonca in pravtako Škrlatna Žena, Pravtako Marie 

kot tudi Babalon, kajti obe imeni štejeta 156, ki je Število Ženske, kakor je 666 Število Moškega. 

"Kajti on je vedno sonce, ona pa luna." (AL, I, 16). Prvosvečenica in Hierofant Novega Eona, ki ga 

kristjani preklinjajo kot Dobo Antikrista, vladarja njihovega Pekla. Zakaj pa ne? Suum cuique. 

Zanimivo moderno odkritje izvorne TORE v ruševinah Babilona med drugim priča o 

demokratičnosti in liberalizmu tedanje mezopotamske družbe. To, kar so Židje in kristjani videli v 

Babilonu, je bilo predvsem razkošje, luksuz in poganska radoživost, kar vse ponavadi prinaša 

napredek in prosperiteta neke družbe. V Babilonu je bil spočet židovski sindrom in kasneje 

krščanska zarota proti človeški rasi. Mar vidva tega ne vidita kot prekletstvo, to licemerstvo, ta 

primitivizem kristjanov spram vsega civiliziranega sveta Orienta, pa čeprav je vse zgolj res gesta. 

"Oziris je črn bog." Egoizem ni nobena Volja do Moči, pa vendar je tudi ta zmožen ustvarjati 

zgodovino. 
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O, SIN moj, naslednje moraš izvedeti o Magiki, namreč, da se Jang giblje in tako 

Večno predaja; Jin pa je negibna, saj skuša vedno vsebovati ali omejevati; po svoji 

Podobi reproducira vse, kar se vanjo vtisne, vendar brez Predaje. Tao absorbira vse, 

brez Reprodukcije, zato naj se Jang usmeri vanj, ne v Jin! Da bi to stvar lažje 

razumel, ti povem naslednje: to je Misterij O. T. O. Sonce namreč ne vzide, niti ne 

vstopi skozi Velika Vrata Zahoda, da bi udarilo po Visokem Oltarju Stolnice, 

temveč si z Orielovo* Rožo utira Pot in Napredek v Svojem slavnostnem Sprevodu. 

O, Sin moj, Vrata iz Srebra so na stežaj odprta, skušajo te s svojo Lepoto; a do 

Svetišča boš prišel plemeniteje, če ubereš Pot, ki vodi skozi ozek Portal iz Čistega 

Zlata. Postoj! Ti ne veš, kako popolna je ta Magika; to je najdragocenejša in 

najsvetejša izmed naših Arkan. Kaj se potemtakem lahko primerja z mojo 

Ljubeznijo do Tebe, ki ti podarja ta Zaklad moje Modrosti? Sin moj, ne zanemarjaj 

ga; to je namreč Egzorcizem nad Egzorcizmi in Urok vseh Urokov. 

                                                 
* Oriel (311) je Angel Sheme Hamforaš, Jupiterianski ANGEL 2. Dekade Rib, čigar talisman je 

Devetka 

Čaš, Sreča ali Zadovoljstvo. Orielova Roža ali Vrtnica je lep primer poetike Ljubimca, Častitelja, 

Poeta. To je kurtoazen način, v katerem bodo brezsramni videli predvsem obskuren namig na 

Sufizem. 311 je pravtako AIŠ (Človek, Moški) in ŠiBeT(Palica); kako naj torej razumemo ta 

namig in mistično (i.e. nestvarno) prispodobo; ali moramo poklicati Oriela, da nam pove? Morda. 
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TU JE še ena Formula Moči, primerna za Priziv kateregakoli Bitja, ki ga hočeš v 

sebi utelesiti. Najprej, prizovi ga z Močjo vseh svojih Urokov in Zaklinjanj, z 

zbranim Umom in Voljo, ki je silovito usmerjena k njemu, kot sem pojasnil v 

mnogih Knjigah. Ker si NEMO, ga lahko varno prizoveš v svoj Krog, ne glede na 

njegovo Naravo. Kot Nagrado za njegovo Poslušnost mu tedaj podeli Dostojanstvo 

Duše, ki išče Utelesitev in nadalje posveti svoje Dejanje z izvedbo Maše Svetega 

Duha. Iz teh Elementov si bo Duh ustvaril Telo, ti pa boš s svojo Udeležbo naredil 

svoje Telo za Mašinerijo njegove Pojavnosti. Tako lahko postopaš s katerimkoli 

Duhom; predvsem ti bo to koristilo v vsakdanjem Življenju. Pravtako so Lastnosti 

jasno določene v Kartah Tarota,* da imaš jasna Sredstva za Razvoj svojih Moči, v 

skladu s Potrebami, ki jih narekuje Čas. Drži pa se tudi tega, da neprestano deluješ 

pod Vodstvom svojega Svetega Angela Varuha, da bo tvoje Delo vseskozi v Skladu 

in Harmoniji s tvojo Resnično Voljo. 

                                                 
* Tarot karte so talismani ali pečati Bogov, Angelov in Demonov, in kot taki psihični kompleksi 

Človeka, ki jih laiki smatrajo za zle, patološke ipd. "A pomemben je samo eden, imenujem ga Moj 

Pravljični Princ." (Crowley: Budni Svet) Brez Poznavanja in Občevanja svojega Angela Varuha je 

vsako poslovanje s svetom duhov ali demonov ali angelov ali genijev pogubno, brez skrbi bodita, 

draga Otroka, ki s svojima telesoma dosegata duhovnost, da bi zaplodila Nadčloveka!? Mar ne? 
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Γ

 

TEBI, KI si že dolgo tega Mojster Visoke Magike, bo zlahka razložiti, kako lahko 

Maša Svetega Duha, zapeta celo v Nevednosti, proizvede mnoge Čudeže, z Vrlino 

ustvarjene Moči, ki se je prisiljena manifestirati na Nivoju, ki ji ni lasten. Tu je 

Teorija Skrivnosti Eona, da sem jaz, ki sem bil določen za Logosa Eona, ustvaril 

Podobo mojega Malega Univerzuma v Umu Škrlatne Ženske, to je, svoje celotno 

Magijsko Sebstvo sem izpoljil v njenem Umu. Tako sem si v Njej, kot v Zrcalu, bil 

sposoben raztolmačiti samega sebe. Na svoji Poti imaš tudi ti Moč ustvariti takšno 

Podobo; a bodi prepričan in previden, neprestano preizkušaj Osebe v tej Podobi s 

pomočjo Svete Kabale in z Resničnimi Znaki Bratstva! Vsaka Oseba v tej Podobi 

bo namreč Del Tvojega Sebstva, posamezna in popolna, sposobna poučiti te o tvoji 

Poti. Pogosto pa boš srečal tudi druge, ki ti bodo pri tvojem Delu pomagali ali te 

pač skušali onemogočiti. Ob tem naj ti bo v posebno Branje Dnevnik tvojega Očeta 

pri njegovem Delu s Sestro Ahito (blagoslovljeno bodi Njeno Ime na Vekov Veke!) 

ter nekateri drugi Spisi. 
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NAPOSLED, O, Sin moj, te lahko privedem do tega, da dojameš Resnico tiste 

Formule, ki je skrita v Maši Svetega Duha. Horus, ki je Gospod Eona, je namreč 

okronano in osvajajoče Dete. Kot veš, je bila Ozirisova Formula Beseda Smrti, to je, 

Sila je dolgo ležala v Temi ter je s Putrefakcijo prišla do Vstajenja. Mi pa vzamemo 

žive Stvari, katerim vlijemo Življenja in Duha, ki sta Narave naše lastne Volje, tako 

da je Otrok (kot bi bil Beseda te Volje) spočet hipoma in brez Skvaritve ter 

nemudoma zavzame svoje Mesto med nami, da bi se pojavil v svoji Sili in Moči. 

Maša Svetega Duha je potemtakem resnična Formula Magike Eona, Horusovega 

Eona, bodi blagoslovljen v Njega Imenu Ra-Hoor-Khuit! Blagoslovi tudi Ime 

našega Očeta Merlina, Fratra Superiorja O. T. O., saj sem šele po Sedmih Letih 

Vajeništva v Njegovi Šoli odkril to najodličnejšo Pot Magike. Bodi prizadeven, Sin 

moj, saj v tej Čudoviti Umetnosti ni več nobenega Naprezanja, Žalosti ali 

Razočaranj, kot je bilo v mrtvem Eonu Umirajočih Bogov. 
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Γη

 

TU IMAŠ Načrt za vse Operacije Magike. Najprej: odkrij svojo Resnično Voljo, 

kot sem te že poučil, ter Popek te Volje, ki je Namen Operacije! 

Zatem: izrazi Klico-Volje kot Osebo, poišči jo oziroma oblikuj in imenuj v skladu 

s svojo Sveto Kabalo in njenim nepogrešljivim Pravilom Resnice! 

Tretjič: prečisti in posveti to Osebo, skoncentriraj se izključno nanjo in na nič 

drugega! Ta Priprava naj se nadaljuje v tvojem vsakdanjem Življenju. Dobro si 

zapomni: pripravi Novega Otroka neposredno po vsakem Rojstvu! 

Četrtič: pred Vstopom pri Maši izvedi posebno in neposredno Invokacijo, oblikuj 

vidno Podobo Otroka in mu ponudi Pravico do Utelesitve! 

Petič: izvedi Mašo ne izpustivši Epikleze;* naj sta tvoj Lev in tvoj Orel poročena z 

Zlatim Svadbenim Prstanom! 

Šestič: sprejmi tega Otroka pri Konzumaciji Evharistije; svojo Zavest izgubi v 

njem, dokler ga povsem ne presnoviš! 

Tako deluj nepretrgoma, saj s Ponavljanjem prideta tako Moč kot Spretnost, in 

Učinek je kumulativen, če mu ne dovoliš, da se s Časom porazgubi. 

                                                 
* Epiklesis, gr. klicanje, evokacija. 
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BODI NADALJE pozoren, Sin moj, na Ekonomijo te Poti, ki se v skladu s Taom v 

celoti izpolnjuje znotraj svoje lastne Sfere. S tvojo Voljo je na vsakem Nivoju v 

popolnem Soglasju, da se vsak Del tvoje Narave raduje z vsakim drugim Delom in 

razglaša Čaščenje. Vedi sedaj, da je to Formula Besede ABRAHADABRA. Najprej, 

HAD je Triangel, povzdignjen na dveh Kvadratih. O Haditu mi ni potrebno pisati, saj 

Se je skril v Knjigi Zakona. Substanca je Oče, Inštrument je Sin, in Metafizična 

Ekstaza je Sveti Duh, katerega Ime je HRILIU.* To so Sonce, Merkur, Venera, katerih 

svete Črke so R, B, D. Poslednja od Različnih Črk je H, ki je v Tarotu Zvezda, katere 

Eidolon je D; to je tista Skrivnost, ki zadeva Tao, o kateri sem že pisal. O tem ne bom 

pisal bolj odkrito. A zapomni si naslednje, naše Trojstvo je naša Pot k Notranjščini 

Sončnega Sistema,** in Črka H, ki pripada Naši Zvezdni Gospe NUIT, je Sidro za to 

Magiko, ki bi v nasprotnem primeru zanikala Celovitost našega Odnosa tako z 

Zunanjim kot Notranjim. Sin moj, poglobi se v te Besede, imej od njih korist, saj sem 

pisal prekanjeno, da bi zakril ali razodel v skladu s tvojo Bistroumnostjo, o, Sin moj! 

                                                 
* gr. ERILIY (z mehkim pridihom H spredaj) je 555, torej se Hadit, "plamen v srcu vsakega 

človeka in v srži vsake zvezde", "neznaten drobec zvezdnega prahu", skriva tudi v Imenu Otroka, 

ki sicer izraža Rezki Krik Orgazma ter "Izdih, ki je slajši od smrti, bolj deroča in krohotnejša od 

objema samega Peklenskega Črva." (AL, II, 63) 
** Sonce (Oče), Merkur (Sin), Venera (Ljubezen kot Sveti Duh) - spet Gnostična Herezija. Sonce 

je najbližja nam zvezda, He. Preko LUX ga dosežemo NOX. Spet Znanstveni Iluminizem. Kakor 

smo Telesno presegli na Telesen Način, tako moramo Duhovno preseči duhovno, razumsko. Klin s 

Klinom. Sicer ne bo "iniciacija koristila niti telesu, niti umu." (LIBER LXI vel Causae; Svete 

Knjige Teleme!) 
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NAJ TI pohitim razložiti tiste Operacije Magike, s katerimi skušaš neki drugi 

Osebi pokazati Pravilnost svoje Volje. Najprej, če si s to Osebo v razumni Povezavi 

preko Besede ali Pisma, je najnaravneje v sebi ustvariti Otroka ali Zametek-Volje, 

kot sem te poučil, ter mu dopustiti, da iz tebe zasije skozi prej omenjeni Kanal. Če 

pa take Vezi nimaš, je Primer drugačen in ni enostaven. V tem Primeru lahko 

komuniciraš s Pomočjo drugih, kot bi uporabljal Releje, ali pa z magijskimi 

Sredstvi, kot je denimo Projekcija tvojega Svetlobnega Telesa, deluješ neposredno 

na Auro te Osebe. Toda če ta Oseba ni občutljiva in uglašena, lahko povzročiš le 

škodo. Celo v tem Primeru lahko z bistroumno Prakso dosežeš veliko Spretnosti, 

vendar je navsezadnje najbolje delovati popolnoma znotraj lastnega Univerzuma; 

zlagoma in z gotovimi Koraki napreduj iz Središča, enega za drugim obravnavaj 

tiste neharmonizirane Dele Ne-Sebstva, ki so ti blizu in se vate vtikajo. S tem svoj 

Govor zaključujem, saj se bom povrnil k prej omenjeni splošni Metodi Ljubezni in 

tvojemu Razvoju z Njo. 
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KARSEDA POZORNO prisluhni, o, Sin moje Notranjščine, saj bom spregovoril 

o tvojem Napredovanju, brez katerega je vse navaden Nesmisel. Predvsem vedi, da 

je zavestna Misel le fenomenalne Narave, Hrup tvojega Stroja. Kemija ali Al-Khem-

i pomeni Egipčansko Znanost, in Resnična Magika Egipta jo je imela za svoj 

Temelj. V naši Hiši imamo mnogo Substanc, ki delujejo neposredno na Kri in 

številne Prakse slične Vrline, ki služijo simuliranju, sestavi, purifikaciji, analizi, 

usmerjanju in koncentraciji Misli. Posvetuj se s Knjigo Zakona II: 22! A to Dejanje 

je subtilno, odvija se na mnogo Načinov ter je zelo odvisno od Pogojev 

Eksperimenta, pri čemer prvi Pogoj predstavlja prav tvoja lastna Volja. Zato ti 

pravim, da je tvoje prvo in najnujnejše Delo, da si odkrito razodeneš svojo Voljo, jo 

ojačaš in zanetiš z vso Koncentracijo Misli in Dejanj, da jo boš mogel usmeriti v 

njeno Jedro, ki je Tvoje Sebstvo v Tvojem Imenu HADIT! Tvoja Volja bo na ta 

način postala tako razbeljena od Vročine, da se je ne bo mogla oprijeti nobena 

Nesnaga. A to Delo je Veliko Delo in je nekaj edinstvenega. 
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TO VELIKO Delo je Dosežek Poznavanja in Razgovora Tvojega Svetega Angela 

Varuha. V Osmem Etiru je razodet Način, kako to doseči. Jaz pa ti pravim: na to 

Bitko Ljubezni se nadvse in najsrčneje pripravi z vsemi sredstvi Magike! Bodi 

močan, moder in bleščeč v vsakem Sistemu, dobro se uravnovesi v svojem 

Univerzumu! Tedaj se s čisto Voljo, prekaljeno v tisočih Pečeh tvojih Skušenj, v 

svojem Sebstvu vnami! Pri Pripravi si se naučil, kako umiriti vse Misli ter na 

prenekateri Način doseči Ekstazo Zanosa. A pri teh Porokah je tvoje zavedno 

Sebstvo Ženin in ne-Sebstvo Nevesta, pri Velikem Delu pa ponujaš zavedno 

Sebstvo svojemu Resničnemu Jazu za Nevesto.* Ta Operacija se potemtakem 

temeljito razlikuje od vseh ostalih. Težavna je, saj predstavlja popoln Preobrat Toka 

Volje ter Transmutacijo njene Formule in Narave. Tole, o, Sin moj, je Edina 

Skrivnost Uspeha v Velikem Delu: Prizivaj Pogosto!** 

                                                 
* Aspiranti A.˙.A.˙. so Moški, Bratje A.˙.A.˙. so Ženske. Simbolizem Svetega Heksagrama. 
** Orig.: INVOKE OFTEN. Alternativa: Uročaj, ali Vase kliči, čestokrat! Slučajno gre za 

konkretno mistično prakso, v kateri dobesedno vdihavaš BOŽANSKA IMENA, da bi se lahko 

poistovetil z Voljo in Silo Univerzuma. Pravtako je Evharistija v bistvu "jedenje" Božjega Telesa 

in "pitje" Božje Krvi. Spet Maša Svetega Duha, o kateri je govora vseskozi. 
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ZADEVAJOČ OPERACIJE Taa z Jangom in Jin je bilo povedanega dovolj; tvoja 

Umetnost Lepote ti bo prerokovala* in iznašla vedno nova Nebesa. A v vseh je 

Formula Kače z Glavo Leva,** in vsa ta Magika je vodena z njenim Sijajem in njeno 

Kreativno Močjo. Ta Moč neprestano poskakuje z Nivoja na Nivo in podira svoje 

Meje, zaradi česar njena Ukrotitev terja Napor. Sedaj izvedi, da ima tudi Jin 

Formulo Moči. Narava Jin je mirovati, obkrožati in omejevati; je kot Zrcalo, ki 

odseva razne Podobe, brez Spremembe svoje Oblike. Ker nikoli ne skuša 

prekoračiti Meja svojega Nivoja, jo je primerno uporabiti v Operacijah zelo 

določenega in omejenega Tipa. Čeprav je inertna, kljub temu zelo podlega 

Spremembi; njeno Število je namreč Enainosemdeset, saj pripada Luni. To so 

ALIM, elementalni Bogovi, preden jih je H,*** spustivši se v njih Sredino, naredil 

Kreativne. To Formulo lahko uporabljaš vedno, ko hočeš Stvari preurediti na 

njihovih lastnih Nivojih; to je karseda pragmatičen Premislek. 

                                                 
* orig. divine. Divinacija je Proces Iniciacije Magičnega Otroka.. 
** Lion-serpent, Simbol in Podoba Bafometa, točneje Bafomitra. Glej v Tarotu ATU XI, TeIT. 
*** ALHIM, izg. Elohim. To Božansko Ime iz prvega verza Geneze je dokaz poganskega izvora 

Biblije, izražajoč, bivši moški plural ženskega samostalnika, Božanske Kreativne Sile 

Tetragrammatona, katolizirane v Pentagram. Kabalistična elaboracija nas privede do skrivnosti 

števila PI. ALIM, 81, je tudi formula feminizma, sterilne deviške lune; ALHIM, 86, 14, 5, H, 

Zvezda, ATU XVII, Sveti Angel Varuh. Spet formula Otroka ali Kreacije, Geneze, in tudi Gnoze, 

pa Evolucije. Moje osebno mnenje je, da je ALHIM formula Invertnega Pentagrama, kakor se ga 

izriše, začenši z A - zrak, do L - zemlje, do H - duha, v I - ogenj in M - vodo: torej gre za 

Koagulacijo, na kar namiguje tudi ATU XIV, Veščina Priprave Magijskega Otroka in Univerzalne 

Medicine - Solventa, Krista - Merkurija, Magistra Templja, Otroka Brezna. 
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Γν

 

PRI TEM Delu za svoj Zakrament vzemi neoskrunjenega in deviškega Orla. 

Tvoja Tehnika bo Magika Vode, zato je tvoje Dejanje Hranjenje, ne Ustvarjanje.* 

Prvi Namen te Umetnosti je izgraditi lastno Naravo. Če si vešč pri Nadzorovanju 

Orlovega Razpoloženja, lahko na svoje Okolje deluješ s premnogo občudovanja 

vrednimi Učinki. Sam veš, kolikšna je Slava Čarovnic (starih in brez Moškega), 

zaradi njihovih Sposobnosti povzročanja Dogodkov, čeprav v resnici ne store 

ničesar. Ravno Tesnost Kanala je tista, ki Toku daje Moč. Le pazi, o, Sin moj, da se 

tej Vrsti Magike ne prikloniš preveč, saj je nižja od One Druge; če Tisto Drugo 

zanemariš, je tvoja Nevarnost** zastrašujoča in neposredna, saj je to Rob 

Horonzonovega Brezna, kjer stoje osamljene Trdnjave Črnih Bratov. Tudi se 

Formulacija Objekta v Orlu zgodi z neko Vrsto Opitosti, da je Narave Sna ali 

Delirija, zato lahko pride do Slepila. Iz tega Razloga mislim, da ni v celoti 

nespametno, če to Pot Magike uporabljaš predvsem kot Krepčilo, to je, za Jačanje 

lastne Narave. 

                                                 
* Senzualnosti in Okusa, toda Materinska. 
** Nevarnost feminizma in sterilnosti; astralni vampirizem vsled neuravnovešenosti spolov, tako v 

krščanstvu, kot v witchcraftu. V prvem imamo tiranijo in sterilnost Moškega, v drugem Ženske. 
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Γξ

 

KAR ZADEVA uporabo Kemijskih Sredstev, in bodi pozoren, da jih ne zlorabiš, 

vedi, da se sam Zakrament tiče Duha in Štirih Elementov, ki so pod njim 

uravnovešeni v njegovi Popolnosti. Tudi tvoj Lev ima štirikratni Menstrum za svoje 

Kače. Ognju pripada Kokain, ki krepi Voljo ter osvobaja od telesnih Naporov, 

Morfij, ki prečiščuje Um ter naredi Misel sigurno, počasno in enovito, Heroin, ki je, 

kot kaže, Narave teh dveh, čeprav v manjši Meri kot kateri od njiju, ter Alkohol, ki 

je Hrana, to je, Gorivo, za celotnega Človeka. Vodi pripiši Hašiš in Meskal, saj 

ustvarjata Podobe in odpirata skrite Izvore Ugodja in Lepote. Zaradi svoje 

Lagodnosti pripada Morfij delno tudi Vodi. Zrak vlada Etilnemu Oksidu, saj je kot 

Meč, ki oddvoji tvoj sleherni Delček ter ti olajša Pot Analize, da se lahko spoznaš in 

izveš, iz katerih Elementov si sestavljen. Nazadnje so Narave Zemlje neposredni 

Hipnotiki, ki delujejo potom Počitka, ko obnovijo tvoje Moči in te kot Otroka 

zazibljejo v Naročje Velike Matere oziroma Njene materialne in fiziološke 

Namestnice.* 

                                                 
* Zloraba ali Abuse drog in medicine, sicer poglavje "avantgarde" Znanstvenega Iluminizma, je 

značilna za mlado generacijo, ki smo zanjo nekdaj mislili, da je zgolj modernistična ali 

postmodernistična, danes, ob koncu tisočletja in (formalno zgolj) Eona, pa je očitno, da ta rasni 

mazohizem ni sam sebi namen, temveč je izraz (zatrtega?) religioznega instinkta po stapljanju in 

identifikaciji. Spet izkrivljena Magija Vode! Sicer gre za kardinalno temo Edukacije. Mi smo za 

iluminizem, ne za moralizem in verbotenizem. 
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NE SPANEC ne Počitek ne Mir ne Zadovoljstvo niso Volja Heroja; te Stvari 

sovraži, dopušča si sramotno uživati v njih le zaradi svoje šibke Narave. Toda on se 

mora neusmiljeno analizirati, storiti karkoli, samo da osvobodi in ojača svoj Um in 

svojo Voljo. Vedi, da je Tehnika Pravilne Uporabe teh Magijskih Strupov subtilna; 

ker se Narava vsakega Človeka razlikuje od Narave njegovih Soljudi, se tu pojavi 

Idiosinkrazija, zato te bo v tej Umetnosti vodila lastna Izkušnja. Prisluhni tudi tem 

Besedam: Pravilna Uporaba teh Sredstev ima za Namen pridobiti Preliminarno 

Znanje o tvojih Močeh in Višjih Stanjih, da v svojem Boju nisi popolnoma slep in 

brez Cilja, neveden za Ključe svojega notranjega Bitja. Pravtako moraš vedno 

delovati z določenim Namenom, kot je zaprisežen početi vsak vrl Vitez, nikoli iz 

Ugodja ali za Sprostitev, če le ni taka tvoja Volja. Ker si Heroj in Magik, si v 

Nevarnosti, da zlorabiš predvsem Sredstva Ognja, ne tistih, ki pripadajo Zemlji, 

Zraku ali Vodi, saj ta dejansko že delujejo s Tabo v vsej Čistosti; delajo te takega, 

kakršen moraš biti: neutruden kot Stroj, čistega, mirnega in skoncentriranega Uma 

in ognjeno razžarjenega Srca. 
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Γ

 

TODA V Zakramentu Gnoze, ki pripada Duhu, ni nič škodljivega, saj njegovi 

Elementi niso le Hrana, ampak resnična Utelesitev in Kvintesenca Življenja, 

Ljubezni in Svobode, in pri njegovi Manifestaciji je tvoj Lev posvečen s čisto Lučjo 

Ekstaze. Ker je to najmočnejša od vseh Stvari, je tudi najbolj občutljiva; ni le 

primerna, temveč tudi pripravljena prejeti Vtis Volje; ne le pasivno, kot Odlitek, 

ampak z resnično Stvaritvijo v svojem Mikrokozmu. To je živ Bog, silen v 

Ustvarjanju; On je Beseda Magike, v kateri lahko uzreš Sebe z vso svojo Zgodovino 

in svojimi Možnostmi. Kar pa zadeva tvojega Orla,* mar ga ne izbere Narava Sama 

z Njenim Načinom Privlačnosti, brez čigaršnje Harmonije, Estetične in Magnetične, 

bi tvoj Lev ostal molčeč in inerten, kot Ahil (pred svojim Besom) v Šotoru? 

Pravtako te sedaj zadolžujem, o, Sin moj, da se tega Zakramenta udeležuješ 

neprestano, saj je primeren sleherni Vrlini. Ko se ga boš naučil uporabljati v 

Popolnosti, boš presegel vse ostale Načine Magike. Da, resnično se nobena Zel ali 

Napitek ne moreta kosati s tem, ki je v vsakem Primeru najvzvišenejši, saj je to 

Resnični Kamen Filozofov, Eliksir in Medicina vseh Stvari, Univerzalna Tinktura 

ali Menstrum Tvoje Lastne Volje.** 

                                                 
* Orel je tu ženski pandan Levu. Freudovsko Razodetje za vaju, poželjiva bralka in tuhtajoči 

bralec, pa vendar Misteriozno Izročilo Gnoze, Rosnokrižarjev in Masonerije. 
** Lep primer strukturalne poetike alkemijskega - misterijskega diskurza, na sami meji možnosti 

človeškega govora izražena Najsvetejša Skrivnost Vse Praktične Magike, ki je Domena in 

Avtoriteta celotne "heretične" i.e. ezoterične Tradicije Zahoda-Vzhoda, danes inkorporirane v 

O.T.O.. 
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HOČEM, DA se nadalje, moj dragi Sin, seznaniš s pravilno Umetnostjo 

Postopanja s tistimi, ki ti jih bom poslal v Iniciacijo. Pravilo pri tem je tisto Edino 

Pravilo: Delaj po svoji volji in to naj ti bo ves Zakon! Bodi vedno čuječ, da ne pride 

do kršenja tega Pravila; to še posebno velja pri tistem Delu Pravila, ki se glasi 

(drznem si reči) Brigaj Se Zase! To se nanaša na vse v enaki Meri; najnevarnejši 

Moški (ali Ženska, če se ne motim ) je vsiljivi Nadležnež. Oh, kako nam je nerodno, 

kako smo prizadeti, ko vidimo Grehe in Norosti svojih Sosedov. V večini Primerov 

izhaja ta Zamera iz nezadovoljene Spolne Sle; in ti že veš, celo s svojimi 

mladostnimi Izkušnjami, kako se v tovrstnem Deliriju tudi Blaginja celotnega 

Univerzuma zdi brez vsakega Pomena. Zato odvadi svoje Dojence te Preproščine in 

jim vcepi Smisel za resnična Razmerja! To je namreč dejansko Pot Norosti, 

Ljubezen, če ni po lastni Volji. Zdravilo za to Norost ni tako dobro, kot njena 

Preprečitev, zato moraš s temi Otroci delovati vnaprej in jim pokazati pravi Pomen 

Ljubezni, kako mora biti posvečen Obred, ki Osebnost presega, Ogenj, ki mora 

Človeka razsvetliti in mu služiti, ne pa ga sežgati! 
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AKO JE kateri izmed tvojih Učencev hudo nesproščen, se zato najprej skrbno 

prepričaj, če ni ravno Ljubezen Vzrok njegovega Nemira! Bodi pozoren tudi na 

Lenobo, saj se tisti, ki s svojo Voljo goreče stremi naprej, ne bo vtikal v Posle 

svojih Tovarišev. O, Sin moj, ako bi sleherni Človek delal po svoji Volji, ne bi bilo 

potrebno besedičiti, ampak Nadležnež se ne briga za svoje Posle, kakor tudi ostalim 

tega ne dopušča. S takim bodi neposreden, ozdravi ga tako, da mu razjasniš njegovo 

Voljo in ga poženeš v njeno Smer! Pravtako si zapomni naslednje: če nekdo slabo 

govori o drugem, izhaja Napaka predvsem iz njega, saj ne moremo poznati ničesar, 

kar ni znotraj nas. Mar ni veliki Lovec na Čarovnice naposled tudi sam priznal, da 

je Coprnik? Na koncu vedno postanemo tisto, s čimer smo obsedeni, bodisi skozi 

skrajno Sovraštvo ali skrajno Ljubezen. Mar ne veš, kako je eno Simbol drugega? Iz 

tega Razloga, ker je Ljubezen Formula Življenja, smo prisiljeni (na Koncu) 

asimilirati tisto, česar se bojimo ali sovražimo. Tako se bomo naučili oblikovati vse 

Stvari znotraj nas samih v Miru in Ubranosti. Predvsem pa moramo vse uporabiti v 

naš Namen in celo svojo Slabost pravilno prilagoditi Delu. 
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BODI TOREJ pozoren na Napako sočloveka, da jo boš lahko popravil v sebi! Če 

bi v tebi Napake ne bilo, je namreč ne bi mogel ne zaznati ne razumeti. Poglej, v 

svoji Ekstazi Ljubezni kličeš ves Univerzum za pričo, naj vendarle posvedoči, kako 

je bil ustvarjen izključno v ta Namen; ne moreš si predstavljati, da bi lahko nekoč 

ljubil neko drugo osebo; zdi se ti nedoumljivo, da je lahko kdorkoli žalosten, in 

vendar še preden Mesec napolni svoj Krajec, že ljubiš nekoga drugega, osvobojen 

svojih Norosti, morda v sebi žalosten, medtem ko se je tisti, ki te je očaral, že 

pridružil Druščini Radostnih. Opazuj se torej, imej se neprestano na očeh; ne zmeni 

se za svoje Tovariše, če te ne ovirajo! Pravilo naj bo sledeče: vsaka Volja je čista in 

sleherna Orbita svobodna; ampak Napaka poraja Nered. Glej, naj sleherni sledi 

svoji Poti, da ne zaide na Pot svojega Brata; zapomni si tudi, da s Hitrostjo pride 

Lahkotnost Upravljanja. Prav zato bo tudi poslednji Človek živahno podvizal svojo 

Kočijo v Ravni Smeri proti Središču; dva Polmera se namreč ne moreta križati. 

Predvsem pa se pazi te Ljubezni, saj leži tako blizu Volje,* da lahko njena Obolelost 

mimogrede vnese Zmoto na celotno Pot Magika. 

                                                 
* Bivši Oblika Volje; torej gre za Očaranost s Formo, zunanjim bliščem; spet Magija Vode. Kakor 

so tudi Črni Bratje blizu kolenom Izide Uranije, "katerih oglašanje je tako čudno človeško". Preveč 

človeško! 
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ZADEVAJOČ EON, o, Sin moj, vedi, da sta Sonce in Njegov Namestnik v vseh 

Eonih nujno Oče, Središče, Stvarnik, vsak v Svoji Sferi Delovanja. Formula 

preteklega Eona je bila od Umirajočega Boga; temeljila je na Nevednosti. Ljudje so 

mislili, da Sonce umre in se vsak Dan in vsako Leto znova rodi; tako je bilo tudi z 

Misterijem Človeka. Znanost nam je v celoti dokazala, da je Smrt Sonca v Resnici 

le Premik Sence; v tem Eonu (o, Sin moj, dvigam svoj Glas in izrekam Prerokbo!) 

bo to dokazano tudi glede Smrti. Človekovo Telo je namreč le njegova Senca; ono 

prihaja in odhaja kot Plima in Oseka Oceana; v Temi se znajde le tisti, ki ga ta 

Senca zakriva pred Lučjo Njegovega Resničnega Sebstva. Zato razumi Formulo 

Horusa, Levjega Boga, okronanega in osvajajočega Otroka, ki prihaja z Ognjem in 

Silovitostjo! Tvoje Spremembe niso tvoje Mene, temveč Mene Fantomov, ki jih v 

Zmoti smatraš za svoje Sebstvo. 
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KAR SE tiče Ljubezni do Žensk, o, Sin moj, je v Knjigi Zakona zapisano, da je 

vse Svoboda, če je le storjeno Naši Gospe Nuit. Obstaja pa naslednji Premislek, da 

za vsakega Parsifala obstaja Kundri. V Vrtu lahko zaužiješ na tisoče Sadov, a 

obstaja Določeno Drevo, katerega Ime je zate Strup. V vsaki veliki Iniciaciji je 

Preizkušnja, v kateri se pojavi Sirena ali Vampir, določen, da uniči Kandidata. 

Osebno sem pričal Pogubi kar desetih svojih Cvetlic, ki sem jih negoval, ko sem bil 

NEMO, čeprav sem Črva opazil, poznal in podal takojšnje Opozorilo. Sam pri sebi 

sedaj globoko premisli: sem li deloval pravilno, v Skladu s Taom? Mi namreč, ki 

smo Magiki, delujemo brez Strahu ali Naglice, saj smo Vsemogočni v Večnosti, in 

vsaka Zvezda mora iti svojo Pot; kdo neki pa sem, da bi reševal te Ljudi? "Boš tudi 

mene uničil, kot si Egipčana oni dan?" Da, čeprav je bilo v moji Moči, da to 

Deseterico rešim, nisem stegnil Roke zoper Zlobo. Spregovoril sem in obmolknil; 

zgodilo se je, kakor je bilo določeno. Kot je zapisano: Noseča Boginja je izpustila 

Svoje Breme na Zemljo. 
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ALI VEŠ za Vzrok, ki me vzpodbuja, da Ti pišem o tem, Sin moj edini, Dete 

Magike in Skrivnosti? Ta Hip sem namreč tudi jaz, tvoj Oče, na Preizkušnji 

Iniciacije. Sonce je že skoraj pri Koncu Ozvezdja, imenovanega Ribi, v Trinajstem 

Letu Eona;* Nov Tok Visoke Magike se kot silovita Poplava izliva iz Maternice 

moje Resnične Dame, BABALON. Beseda je prišla do mene prek Ust Škrlatne 

Ženske, katere Ime je EVA ali AHITA, in zadeva Tempelj IUPPITRA, ki se gradi 

zame. V njem je Ženska, ki ima določeno Dolžnost. Prikazala se mi je v Viziji, ko 

sem bil v Hiši Čarodeja ob Jezeru med Gorami, Sonce je bilo v Ozvezdju Raka v 

Enajstem Letu Eona, le teden Dni po tvojem Rojstvu. Mislim, da je ta Ženska tista, 

ki jo imenujem WESRUN.** Čeprav sem Njo prizval s Čistim Srcem, je k meni 

prišla neka druga Ženska, ki ji je podobna, zato sem v svojem Umu zbegan in 

osupel. Ta Druga Ženska razvnema mojo resnično Naravo v njenih Globinah, da 

temu ne bom rekel Ljubezen. Glas Ljubezni mi je že od nekdaj znan; a ta Druga 

Ženska govori v Jeziku, ki ga ne Razumem. 

                                                 
* Natančen datum pisanja Libra CXI, 13. leto Zakona je leto 1917 vulgarne ere. 
** Dorothy Troxel. 
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KAJ MI je storiti? Škrlatna Ženska me z Velikim Imenom Boga ITUFALOSA* 

roti, naj s to Drugo Žensko postopam kot s katerokoli drugo, v skladu s svojo Voljo. 

A tega se bojim, da ta Ženska ni takšna kot ostale; imam jo na Sumu, da je Vampir 

te Preizkušnje. In sedaj? Naj podležem strahu? Mar nisem nekoč dolgo tega, ko sem 

bil med Ljudmi znan kot Elifas Levi Zahed, dejal, da je Ojdipova Napaka bila ta, da 

Sfinge ni ukrotil ter odjezdil na njej v Tebe? Mar tega Vampirja, če je resnično tak, 

ne bom sprejel, ga obvladal in uporabil v kar najboljši Namen? "Sem mar Človek, ki 

bi jo ucvrl?" Mar ni prav Strah Beseda Neuspeha? Mar svoji Usodi ne zaupam? Sem 

mar jaz, ki sem Beseda Eona, tako nesposoben, da me celotne Moči Horonzona** 

lahko razpršijo? Ne, o, Sin moj, obstaja Pogum Nevednosti in Previdnost Znanja, a 

iznad teh je Pogum Znanja; z Vrlino, nič manjšo od te, se bom prebil do svojega 

Konca. Kot je zapisano: s Pogumom, ki premaguje Strah, Ti bom pristopil. Aumgn. 

                                                 
* Priapos, Odkritofalični, kar naj bi bila običajna zbadljivka pesnikov, kot so bili Catul, Martial, 

Vergil in Petronij. 
** Število 333 proti Številu 666, ki ga samo Število 156 lahko reši, se pravi, Škrlatna Ženska. 
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SIN MOJ, sleherno Presojanje in Odločanje je Delikatno, predvsem pa v Stvareh 

Volje. V tem Primeru si tako Pravnik kot Sodnik, in če svojega Uma nisi dobro 

organiziral, si Suženj Predsodkov. Iz tega Razloga je koristno, če svoji Modrosti 

pokličeš Priče, ki niso del tvoje Narave, in jih vprašaš za Oraklje, katerih 

Tolmačenje je določeno z Natančnimi Pravili. Takšna je Uporaba Knjige TAROT, 

Divinacija z Zemljo* ali drugimi Elementi, s Knjigo Yi-King in tudi mnogimi 

drugimi Modusi Resnice. Iz Izkušenj veš, da Te take Veščine ne morejo zapeljati, 

vkolikor ne zapeljuješ samega sebe. Tebi, ki si NEMO, za to Mizo ne preti nobena 

Nevarnost, a za tiste, ki so še izpod Brezna, obstaja velika Nevarnost Napake. Pa 

vendar se morajo v teh Načinih nenehno mojstriti, saj jih bo sama Izkušnja poučila, 

da se tudi najneznatnejše Nagibanje k Željam na Koncu obrne zoper njih, ter jih 

onemogoči pri Izvrševanju njihovih Volja. Kljub temu je, kot sam dobro veš, 

najboljši Način ta, da z Vrlino Maše Svetega Duha ustvariš Jasno Podobo, ki ti bo 

razodela Resnično Voljo v Terminih tvoje Kabale! 

                                                 
* Geomantia (od koder izhaja igra Domino), ki nima veze z bajanjem, geodetiko ali viskomanijo. 

To je magijska veščina upravljanja z Elementali Zemlje, t.i. Gnomi, čuvarji "podzemnih 

zakladov". 
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O ČRNIH Bratih, Sin moj, bom zapisal naslednje. O Spremembi sem ti že pisal, 

da je Zakon, saj je vsaka Sprememba Dejanje Ljubezni pod Voljo. Kdor je Izredni 

oz. Osvobojeni Adept, bodisi v Našem Svetem Redu ali katerem drugem, 

potemtakem ne more ostati na Stebru Milosti, ker ni uravnovešen, ampak 

nestabilen. Zato mu je dana Izbira, naj uniči svoj Tempelj, se odreče svojemu 

Življenju in ga razprostre v Univerzalno Življenje, ali pa okrog tega Templja zgradi 

Utrdbo in prebiva v njej, v lažni Sferi Dot, ki se nahaja v Breznu. Za Adepte Našega 

Svetega Reda je ta Izbira grozljiva, saj morajo zapustiti celo Njega, čigar 

Poznavanje in Občevanje so dosegli. Pa vendar, o, Sin moj, imajo v tem Eonu od 

Našega Reda veliko Pomoči, saj je Splošna Formula Ljubezen, tako da jih sama 

Navada priganja v Posteljo Naše Dame BABALON. Spoznaj torej Črne Brate po teh 

Resničnih Znakih njihove Iniciacije v Zlobo: upirajo se Spremembi, omejujejo in 

zanikajo Ljubezen, bojijo se Smrti. Percutiantur. 
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VEDI, DA je Kult Suženjskih Bogov Izum Črnih Bratov. Vse, kar stagnira, je od 

njih; odtod ne izhaja Stabilnost, ampak Putrefakcija. Ne prenašaj statičnih 

Standardov, ne v Mislih in ne v Dejanjih! Tudi Spremembi, ki je Horonzonova 

Gniloba, se ne upiraj, pač pa jo raje pospeši, da se Elementi lahko sestavijo v 

Ljubezni pod Voljo! Aumgn. Ker so se Črni Bratje in njihovi Kulti postavili po 

Robu Spremembi, jih sesuj! Da, čeprav iz slabega pride še slabše, nadaljuj na ta 

Način! To je kakor bi odprl Tvor: prva Posledica je vedno hud Smrad, a poslednja je 

Čistoča. Ne oziraj se na tiste, ki ti očitajo Anarhijo, Imoralnost in Bogokletje,* in se 

bojijo uničiti Zlorabo, češ da ji sledi Poslabšanje. V svoji Celovitosti je Volja 

Univerzuma namreč ta, da hoče Resnico, zato postopaš pravilno, ko ga hočeš 

očistiti Zaprtja. Zapisano je, da ni Vezi, ki bi združila, kar je ločeno, razen Ljubezni, 

tako da so le tisti Kompleksi, ki so dejansko Enostavni in postopoma vgrajeni v 

Celoto, z Vrlino Ljubezni pod Voljo, tisti, ki so vredni, da se v svojem 

Napredovanju obdržijo. 

                                                 
* Namreč na demagoge, moraliste in propatriarhalne fundamentaliste. 
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PISAL SEM Ti že, o, Sin moj, o Paradoksu Svobode, kako je Prostost tvoje Volje 

odvisna od tega, da si vse svoje Sile usmeril v en Cilj.* Izvedi sedaj še kako veličastna je 

Ekonomija naše Magike, kar ti bom razglasil v Obliki Svete Kabale, s Formulo 

Tetragramatona namreč. Najprej, Posledica Delovanja Joda in He ni le Vav, temveč se z 

Njim pojavi tudi nova He kot Stranski Produkt, in Ona je skrivnostna, saj je obenem Cvet 

Prejšnjih Treh in njihov Strup. Ko Vav deluje na He, ne pride do nove Kreacije, ampak se 

Hči ustoliči na Prestol Svoje Matere, zaradi česar se znova vname Ogenj Joda, ki to Devico 

použije, ne ustvari pa Pete Osebe, ampak uravnovesi ter izpopolni vse. Šin, ki je Sveti Duh, 

jih prežema in je imanenten. Tako je v Treh Operacijah oblikovan Pentagram. Ampak v 

Enopotezni Podobi Zvezde te Operacije niso nakazane, saj se pet Linij Moči ne povezuje v 

skladu s katero od teh Operacij; omogoči pa se Pet Novih Operacij; to so Naloge, ki 

odgovarjajo spopolnjenemu Človeku. Najprej je tu Delovanje, ki določi raven; ono poveže 

Vav in He; pripada Jinu in Jangu ter naredi Človeka Eno z Božanskim, kot pri Dosežku 

Mojstra Templja. Vendar ima to Delo svojo Izkrivitev, ki pripada Dotu. Kar pa se tiče 

ostalih Štirih Delovanj, pripadajo vsa Naravni Formuli Rože in Križa.** 

                                                 
* Pri čemer je Neizbirčnost pri Izbiri Sredstev zgolj zmota vsled "pohlepa po rezultatu" in nima 

zveze z Magijsko Čistostjo, o kateri je tu govora. Sequitur - Sredstva Umetnosti! Vendar je 

Sredstvo vedno Magik sam, cilj pa Nula, kakor je bila tudi namišljeni Začetek. Pot - Tao je Cilj, 

IRE (P-iti) pa Smisel. 
** OMNIA IN DUOS: DUO IN UNUM: UNUS IN NIHIL: HAEC NEC QUATTUOR NEC 

OMNIA NEC DUO NEC UNUS NEC NIHIL SUNT. GLORIA PATRI ET MATRI ET FILIO ET 

FILIAE ET SPIRITUI SANCTO EXTERNO ET SPIRITUI SANCTO INTERNO UT ERAT EST 

ERIT IN SAECULA SAECULORUM SEX IN UNO PER NOMEN SEPTEM IN UNO A R A R I 

T A. (Lekcija iz latinščine vama ne bo škodila, zato nam nikar ne zamerita, da vaju prepuščamo 
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SIN MOJ, oglej si sedaj Misterij in Vrlino Srebrne Zvezde! Od teh Štirih Del niti Eno ne 

vodi do Krone, saj ima Tetragramaton Svoj Vrh le v Hokmah. Formula Rožnega Križa zato 

ne zadostuje pri Najvišjem. Pri Pentagramu obstajata Dve Liniji, ki prizivata Duh, čeprav 

ne peljeta k njegovi Točki; predstavljata Delovanje He s He in Joda z Vav. Prvo od teh 

dveh je Magijsko Delo Narave Glasbe, ki priteguje navzdol Ogenj VIŠJEGA z 

Zapeljevanjem ali Klicanjem. Naj rečem Bajanjem? Inkantacijo? To je Pesem! Toda 

Uročanje je Delo, ki je temu nasprotno; njegove Posledice se oblikujejo z neposredno 

Stvaritvijo v Območju njegovega Vzroka in Namena. Preostaneta še Dve od Osmih Del, in 

sicer prema Aspiracija Hiah, ali Stvarnika v tebi, h Kroni, ter Predaja Nefeš ali Animalne 

Duše njemu v Posest; to sta geodezični Formuli dvojičici Končnega Dosežka; predstavljata 

Arhetipa dveh Poti - Magike (prva) in Misticizma (druga), ki peljeta k istemu Cilju. Iz 

vsakega od Osmih Del izhaja posamičen Način praktične Uporabe, vsak na svoj Način; za 

tvoj Uk bi bilo primerno, da moje Besede preučiš in na njih zgradiš Sistem. O, Sin moj, ne 

pozabi Skrivnosti njihovega Ravnovesja in Razmerja! Misterij njihove Svetosti se namreč 

skriva ravno v tem.* 

                                                                                                                                                                

sama v vajinem pohlepu po spoznanju. Sicer pa vama priporočamo, da pogumno posežeta po 

Safirni Zvezdi Makrokozma ali Libru XXXVI, če vaju mikajo Čudeži Visoke Magike. Ne poznata 

Safirja, Črnega s Križem ali Vijoličastega s Heksagramom? Mar ne razlikujeta plastike ali stekla 

od pravega dragulja? 
* Strpni bralec in naveličana bralka sta zdaj na skušnji svoje razgledanosti, da bi se še enkrat lotila 

in spopadla z obskurnim alkemijskim žargonom poezije, s katerim se več prikrije, kot pa razkrije - 

morda zaradi nevarnosti Inkvizicije ali zavoljo obveznega Treninga, ali pa verjetneje zaradi narave 

človeškega jezika samega. Toda Človekov Govor je lahko sila raznolik, če upoštevamo vse možne 

instrumente in vsa sredstva, ki jih človek poseduje za Umetnost in Ustvarjanje. 
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TOLIKO O Pentagramu, kako izhaja iz Križa, in njegovi Vrlini, ki leži v 

Najvišjem; toda Heksagram je zvečinoma Detajl Formule Rože in Križa. Pokazal 

sem ti že, da je Najsvetejše Trojstvo Jang; toda Duh in Voda (ali Fluid) in Kri, ki 

pričajo v Nižjem, so Jin. Tako leži Delovanje Heksagrama v celoti znotraj Reda 

enega Nivoja, dejansko združujoč katerokoli Dušo z njeno Podobo, ampak ne 

transcendentalno, saj je njegov Učinek Kozmos, to je Vav, ki se poraja iz Združitve 

Joda in He. Tako je Simbol le prve Formule, ne pa tudi ostalih. A te Stvari boš 

preučil sam, z vneto Naklonjenostjo; tu so namreč skrite mnoge Skrivnosti 

Praktične Modrosti naše Umetnosti Magike. V tem sta Čudež in Lepota tega Dela, 

da vsakemu Človeku pripada njegova Palača. Da, to je Življenje, saj Skrivnosti 

Našega Reda niso nespremenljive in mrtve kot Formule Zunanjega Reda. Vedi, da 

sem Tisoč in Večkrat izvedel Ritual Pentagrama ali Invokacijo Srca ovitega s Kačo 

ali Feniksovo Mašo ali Mašo Svetega Duha, in da ni bilo priložnosti, ko si ne bi 

izboril nove Luči ali Znanja ali Moči ali Vrline, razen v Primeru lastne Šibkosti ali 

Napake. 
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SIN MOJ, vnet sem v Ljubezni, željno izgorevam v Strasti, ki me tako silno troši, 

pa vendar v sebi sploh ne poznam Tega, kar me zavezuje. Sama Nuit je, ki me 

nevidno objema in neti mojo Dušo v Ekstazo. Tišina je v moji Duši in Strah 

okrogme, kot bi bil Ptič v Temi Gozda. Velik je ta Misterij, ki ga prestajam, 

prevelik za moj mrljivi Del. Le tedaj, ko sem zaklical Ime Olun, עלונ, ki je skrivno 

Ime moje Dame, ki je prišla k meni - najčudežneje! - sem postal popolnoma 

zamaknjen, subtilno vendar silovito, zamaknjen v Trans, ki me je tako predrugačil, 

da sem Dosegel, vendar brez Sledu v mojem Umu. O, Sin moj! Obstaja Preobrazba 

Slave, obstaja Dragulj v Lotosu; da, obstajajo mnoge druge, katerih Udeleženec 

sem. A ta poslednja Strast, katero mi je moja Dama Olun prinesla poslednjega Dne 

Zime, v Trinajstem Letu Eona, ko sem ti pisal te Besede, je Misterij Misterijev, ki 

presega vse ostale. O, Sin moj, dobro poznaš Nevarnosti in Nagrade naše Poti; stopi 

naprej! Olun! ΜΑΡΙΕ! BABALON! Adsum. 
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PRED ŠTIRIMI letnimi Časi, sedaj jih bo tega že pet, sem jaz, tvoj Oče, bil v 

Mestu, ki se imenuje New Orleans. Ker mi je Duh bil na porodnih Mukah, sem 

prizval Boga, ki prinaša Modrost in s svojim Kaducejem prenaša Besedo Vse-Očeta. 

Komaj sem dobro začel, že je (kot bi se Ognjeni Vihar zapodil v to Idejo) nadme 

prišlo Razumevanje Moje Skrajne Osebnosti, da sem obstal ihteč: Mercurius Sum! 

Hipoma sem vedel, da se v tem skriva nek Misterij, in ko sem Besede prevedel v 

Grški Jezik, sem vzkliknil ʽEΡΜΗΣʼ ΕΙΜΙ ter istočasno v svojem Umu izračunal 

Numeracijo teh Besed, ki je Štiristo in Osemnajst, kolikor šteje tudi Beseda Eona, s 

čimer sem bil prepričan, da moje Delo temelji na Resnici. Tako je bilo tudi s to 

Damo, saj sem po mnogih Vprašanjih, ki sem jih zastavil Čarodeju Amalantrahu,* 

zadobil Ime Olun, ki je Sto, Petdeset in Šest, kot Ime Naše Gospe BABALON; 

navdihnjen sem tedaj v Grščini zapisal njeno Zemeljsko Ime, ΜΑΡΙΕ, ki pravtako 

šteje do tega Najsvetejšega Števila. Izvedi pravtako, da se to Ime (kot sem ugotovil 

kasneje) v Feničanskem Jeziku glasi wholon; po Interpretaciji je Tisto, kar je 

Neskončno in pomeni Prostor; tako je vse v Skladu z NUIT, Našo Zvezdno Gospo. 

Beseda Resnice, o, Sin moj, tako doni skozi vse Svetove, in Modri so na Svojih 

Poteh deležni zanesljivih Zagotovil. Glej, o, Sin moj, da ne boš nikoli delal brez te 

tako nujne Opreznosti in se uštel v Presoji! 

                                                 
* Gre za neinkarnirano Inteligenco, imenovano Amalantrah - 729, kar je šifra Bafometra ter 

KEFAS - Petra Skale, vogelnega kamna Novega Templja. Spet očiten gnostični izvor krščanstva. 
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VEDI, DA je v Umu Človeka mnogo Modrosti, ki mu je skrita, saj je to Zaklad 

njegovega Gospoda, katerega podeduje. Tako mu je Večji Del Moralne Narave vse 

tja do Pubertete skoraj v celoti neznan, to je, ta Narava ne pripada Sposobnosti 

Beleženja in Presoje Aparata njegovih Možganov, vse dokler je naposled ne doseže, 

in se globlja Narava v njem vendarle zdrami. Opazil boš tudi, da so veliki Ljudje 

ponavadi veliki Ljubimci; delno je temu Vzrok splošno Izobilje njihove Energije, 

delno pa Dejstvo, da (zavedno ali ne) poznajo sledečo Skrivnost, namreč, da vsako 

Dejanje Ljubezni posreduje zaznavajočemu Umu nekaj Modrosti, ki je shranjena v 

njem. Vendar mora biti to Dejanje storjeno na pravilen Način, v skladu z 

Umetnostjo, saj pomeni Napako, če ne koristi tako Umu kot Telesu. Takšna je torej 

resnična Doktrina; tvojo Pot v Ljubezni bo naredila diamantno čisto, če jo pravilno 

dojameš. Ta Pot je (za tiste, ki tega ne vedo) tako temačna in tako nevarna, da sem 

Mnenja, da tudi med Deset Tisočimi ni Človeka, ki se na njej ne bi ponesrečil. 
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SIN MOJ, bodi goreč! Bodi čvrst! Bodi neomajen! Bodi bliskovit v opažanju 

Nečistosti, ko določen Tok Idej skuša poseči v drugega, da bi potlačil njegovo 

Vrlino. Zlato je čisto, toda piti staljeno Zlato, bi za tvoje Telo pomenilo Nečistočo 

in Uničenje. Pravo predstavlja Zakonik Navad nekega Ljudstva; vmešavati se vanje, 

da bi se jih spremenilo, je Nečistoča Zatiranja. Dieta mora biti v Skladu s Prebavo; 

mešati Etiko v kaj takega, pomeni Nečistočo. Ljubezen je Izraz Volje Telesa; še več, 

Izraz Tistega, kar je ustvarilo Telo; njeno Delovanje se navadno odvija med Enim in 

Enim, tako da je Vtikanje Tretje Osebe Nečistoča, ki je ne gre prenašati. Nak, niti 

Pomisel na Tretjo Osebo Praviloma nima mesta v Ljubezni; kot sam neprestano 

opažaš v svojem Življenju, se Ljubezen, glede na svojo Moč, ne ozira na druge, in 

vsako naknadno Vmešavanje prinaša Nesrečo. Naj torej zavržemo Ljubezen ali 

sprejmemo Nečistoče v njej? Bog ne daj! Zato pazi, da v tvojem Kraljestvu ne pride 

do Vmešavanja ali Oviranja s strani kogarkoli. Ono je namreč samo po sebi 

popolno. 
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SIN MOJ, naš Oče na Nebu je vstopil v Ozvezdje Ovna. Pomlad je. Obred 

Združitve z Njim sem izvedel v Skladu s Starodavno Navado, in znana mi je 

Beseda, ki bo vladala temu Semestru. Pravtako je mojemu Duhu dano pisati o Vrlini 

tega Obreda in o mnogih drugih, starodavnih Ritualih. Gre za to, da so naši 

Praočetje iz Njih ustvarili Mnemotehnične Povzetke, v katerih se na magijski Način 

sporoča določeno Resnico oziroma Resničen Odnos. Z Izvajanjem teh Praks lahko 

obudiš svojo Modrost, da se pojavi v tvojem Zavestnem Umu. Ta Način je uporaben 

celo, ko so Ceremonije, kot v primeru Kristjanov, izkrivljene in popačene; a v 

takem Primeru boš moral resnični starodavni Pomen šele poiskati. V tebi je namreč 

Tisto, kar se Resnice spominja, in ti jo je pripravljeno razodeti, če le imaš dovolj 

Modrosti, da jo prikličeš iz Zavetja in Svetišča svojega Bitja. To se stori s 

Ponavljanjem Formule te Resnice. Nadalje se zavedaj, da je to, kar ti pravim jaz, le 

Zagovor Formalizma; dejansko moraš delovati na določenem Skeletu, katerega je 

potrebno odeti v živo Meso. 
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TA NAJSVETEJŠI PREROK, tvoj Stric, na Zemlji imenovan William O' Neill ali 

Blake, je bil tisti, ki je našemu Razumevanju namenil tehle Enajst svetih Besed: 

 

Sonca, Meseca gospodar naj bo Dvom? 

Njun takojšnji pomeni to Zlom! 

 

O, Sin moj, naša Naloga je sijati z Močjo in Vrlino naših Narav, brez Zavedanja ali 

Premišljevanja. Ne glede na to, da je naš Sijaj neprestan in nezatemnjen, utegne biti, 

da Oblaki, ki se zberejo okrog nas, zakrijejo našo Slavo pred Pogledom drugih 

Zvezd. Ti Oblaki so naše Misli; vendar to niso tiste prave Misli, ki so zavesten Izraz 

naše Volje, in se kažejo v naši Poeziji, Glasbi ali katerem drugem Cvetu-Žarku naše 

kvintesenčne Svetlobe. Nak, Oblak-Misel je porojen iz Razdvojenosti in Dvoma; 

vse Misli so namreč, vkolikor niso kreativne Emanacije, Priča Konflikta znotraj nas. 

Naši urejeni Odnosi z Univerzumom ne motijo naših Umov, kot, na Primer, 

avtomatične telesne Funkcije, ki se nam oglašajo le v Primeru Stiske. Vsakršno 

Premišljevanje je Dokaz Dvoma, Dvom pa postulira Dvojnost, ki je Koren 

Horonzona. 
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TAKA, O, Sin moj, je moja Modrost: Glas Duše v njeni resnični Naravi, Večni in 

Nespremenljivi, vsebujoči Vse, je Tišina; in Glas Duše, dinamičen na Poti njene 

Volje, je Pesem. Pravtako ni Oblike Izražanja, ki, kakor tudi Pesem, ne bi bila 

Glasba, primerna temu Gibanju, glede na Zakon. Kot je tvoj Bratranec Arthur 

Machen igrivo pojasnil Ljudem, v svoji Knjigi imenovani Hieroglifika, je prva 

Lastnost Umetnosti njena Ekstaza. Tako skoraj vsem Ljudem ob enem Času ali 

drugem pride Radost Ustvarjanja, s Prepričanjem, da je njihov Izraz svet in čudovit, 

veličasten in okrašen s Praporji. To bi vsekakor res bil Primer, lahko bi razločili 

njihove Misli od njihovih Besed, ker pa nimajo tehnične Spretnosti, da bi se 

pravilno izrazili, tudi drugim ne morejo omogočiti, da bi reproducirali ali 

poustvarili izvorno Strast, ki jih je navdahnila, ali vsaj bled Spomin nanjo. Razumi 

sedaj, kolikšna je Agonija Velike Duše, ki ima za svojim Pasom sleherni Ključ 

Paradiža, ko poskuša Ljudem svoje Dobe odkleniti Duri Svetosti, Lepote ali 

katerekoli druge Vrline. 
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Δλ

 

VEDI, DA Um lahko dojame le tiste Stvari, s katerimi je vsaj delno že seznanjen. 

Še več, vedno jih bo tolmačil glede na Izkrivljenost svojih Leč. Tako se v veliki 

Vojni vsak Govor razume kot Referenca nanjo; pravtako Krivec ali Melanholik v 

vsakem Tujcu vidi Uradnika Pravice ali enega tistih, ki so se zbrali (kot se mu 

dozdeva), da bi ga preganjali. Pomisli tudi, da je tisto, kar je Skrivnostno, za 

Vulgarni Um vedno Grozljivo. Kaj pa, kadar se izgovori Nova Beseda? Te bodisi ne 

slišijo ali pa jo napak razumejo; Nova Beseda izziva Strah in Sovraštvo, kot Odziv 

na Strah. Tedaj se ga Ljudje polastijo, pljuvajo nanj, ga zaničujejo, bičajo in 

odvedejo, da bi ga križali; in tretji Dan vstane od Mrtvih, se dvigne v Nebo in sede 

desno od Boga ter pride sodit Žive in Mrtve. Taka, o, Sin moj, je Usoda Slehernega, 

ki mu je dana Beseda. 
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SEDAJ VIDIŠ, kako Ljudje ugrabijo Sina Znanosti in ga zažgejo kot Coprnika ali 

Krivoverca; Pesnika, ki ga izobčijo kot Izprijenca; Slikarja, kot nekoga, ki izkrivlja 

Naravo; Glasbenika, češ da zanika Harmonijo; in tako je z vsako Novo Besedo. 

Koliko bolj, če je Beseda Univerzalnega Pomena, Beseda Revolucije in Odkritja 

Globin Duše? Nova Zvezda, to je nekaj za Astronome, utegne jih spreti med seboj. 

Toda novo Sonce! To je za vse Ljudi in pomeni Seme Zmešnjave in Prevrata v 

vsaki Deželi. Pri sebi torej pomisli, kolikšna je Moč Adeptov, Energija Svetišča, ki 

lahko enemu Človeku zaupa Besedo Eona ter ga privede do zmagovitega Konca, v 

Kočiji okrašeni s Cvetjem, okronanega z Načelnikom, spletenim iz krvavih 

Lovorik! Sin moj, stopil si v Boj; in Ljudje naše Rase in našega Klana se ne vračajo 

drugače, kot ovenčani s Slavo. 
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KDOR SE bojuje zoper lastno Naravo, je nespameten, noče poznati svoje Volje, 

zatiska si Ušesa pred lastnimi Nasveti, zanika lastnega Boga, prepušča prostor 

Horonzonu. Zato njegovo Delo postane Zmešnjava, razbit je in razpršen v Breznu. 

Prav nič ni bolje, če to stori za domnevno Dobro nekoga drugega; nazadnje je tudi 

tej Osebi storil Zlo. Pokazati drugemu lastno Razdvojenost in ga prevarati, pomeni 

potrditi ga v Slepoti ali Iluziji, ga onemogočiti in speljati z njegove Poti. Delati po 

svoji Volji, pomeni pustiti ga svobodnega, naj tudi on dela po svoji lastni Volji; 

zakrinkati svojo Voljo, pa pomeni potvoriti eno od Znamenj, s pomočjo katerih 

lahko krmari svojo Ladjo. Sin moj, vsa Razklanost Duše, ki spočenja Nevihte 

Nervov in Norost, prihaja od napačne Usklajenosti z Resničnostjo in povzroča Strah 

pred njo. Boš potemtakem skril Resnico pred svojim Bratom, da mu prihraniš gorje? 

Ne storiš prav; s tem ga zgolj potrdiš v Zlonamernosti, Iluziji in Zbeganosti Duha! 
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SIN MOJ, prisluhni tudi tem Besedam tvojega Strica Williama O' Neilla: Vse, kar 

živi, je sveto! Da, in ne le to, sleherno Dejanje je sveto, saj je bistvenega Pomena za 

Univerzalni Zakrament. Ko to veš, se lahko vskladiš s tistim, kar piše v Knjigi 

Zakona: "Nikar ne delajte nobene Razlike med neko poljubno Stvarjo in katerokoli 

drugo Stvarjo!" Dobro se nauči dojeti to Skrivnost, saj predstavlja Velike Duri 

Kolegija Razumevanja, kjer so tvoji Čuti, vsi skupaj in vsak posamično, stalne in 

neprestane Priče Tiste Edine Evharistije, katere Ministranti so pravtako oni. Zate je 

zatorej katerikoli Fenomen Telo Nuite v Njeni Strasti; to je namreč Dogodek, to je, 

Združitev neke Točke Gledišča z Eno od njenih Možnosti. Omenjeno Stanje Uma 

namreč Pritiče tvoji Stopnji Mojstra Templja, kakor tudi Razkritje Misterija Žalosti, 

kar je tvoja Naloga, kot je zapisano v Knjigi, ki se imenuje Liber Magi. Nadalje 

pomeni to Stanje, ko je enkrat presnovljeno v samem Jedru tvojega Uma, prvi 

Korak do Razumevanja Misterija Spremembe, ki predstavlja Bistvo Magusove 

Naloge v Našem Svetem Redu. O, Sin moj, le zadrži jo v svojem Srcu, to je namreč 

Vizija Blaženosti! 
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SEDAJ PA Te pozivam, da prizoveš vso svojo sinovsko Prizadevnost in se 

udeležiš Besed, ki prihajajo iz Ust Najstarejšega Prednika (če si ne drznemo prizvati 

Imena FU-HSI) v našem Rodoslovju, Najsvetejšega, Resničnega Človeka, Lao-

Tzeja, ki je dal Svojo Luč Kraljestvu Cvetlic. Ko je bil vprašan, kje se nahaja TAO, 

je njegov Odgovor bil, da se Ta nahaja v Govnu. Pravtako je Tathagata, Buda, 

najblagoslovljenejši, najpopolnejši in najprosvetljenejši, dodal svoj Glas, rekoč, da 

ni niti Drobca Prahu, ki ne bo postal Arhan. Zato v tem Aspektu Iluzije obdrži 

Odnose med Iluzijami v pravilnem Ravnovesju; ne mešaj Nivojev, ne zamenjuj 

Zvezd in ne zanemarjaj Zakonov njihovih Reakcij, a se vendar s Pogledom Orla 

zazri v tisto Eno Sonce Resnične Narave Celote. Prav zares, to je Resnica, nanjo so 

vtisnili Pečat svojega Pričevanja tudi Dioniz in Tahuti in Šri Krišna. Zato prečisti 

svoje Srce, o, Sin moj, v Vodah Velikega Morja; in zaneti ga z Ognjem Svetega 

Duha! To je namreč Njegovo Posebno Delo Posvečevanja. 



 

» 121 « 
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ZATOREJ PRAVILNO dojemi Skrivnost Univerzalne Božanskosti; to je namreč 

Razgaljena Krasota Device Sveta. Poglej, ker je Konec Popolnost, kot sem ti že 

razložil, in ker je vsak Dogodek neizprosno in neizbežno vpleten v Mrežo te Usode, 

je gotovo vsak Fenomen (kot si prisegel razumeti) "določeno Ukvarjanje Boga s 

tvojo Dušo".* Da, še več, je nujna Rubrika v tem Ritualu Popolnosti! Zato si ne 

zastiraj Oči, češ da so prečiste, da bi gledale Zlo; a glej na Zlo z Radostjo, razumi ga 

v Žaru Luči, ki sem ga v tvojem Umu zanetil. Pravtako vedi, da je vsaka Stvar 

Zlobna, če jo presojaš kot ločeno, statično in v Razdvojenosti; do neke Mere moraš 

zato doumeti Misterij Spremembe, saj postaja ta Resnica Lepote in Svetosti v 

Univerzumu stanovitna ravno potom Vrline Spremembe. O, Sin moj, ni je slajše 

Radosti od nenehne Kontemplacije tega Čudeža in Svečanosti, ki te obdaja vsak 

Hip; to je Krasota vseh Krasot! 

                                                 
* Ta famozna Zaprisega Magistra Templja, da bo "vsak pojav smatral za Bogovski način 

poslovanja z njegovo dušo", se v svetu "zdravega razuma" imenuje fatalizem in očitno visi nekako 

tudi nad tole Knjigo 111, zavezujoč vaju, draga moja ljubimca, na nek visok moralni kurtoazni 

standard, ki je v vama zmožen vzbuditi velik ponos, a lažen, površinski, saj še ne posedujeta 

identitete onstran Brezna, kjer domuje Magister s svojo Knjigo Modrosti in Norosti. 
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TOREJ SE ne upiraj Spremembi, ampak neprestano deluj v skladu s svojo 

Resnično Naravo. Samo v enem primeru obstaneš v Žalosti, če namreč obstaja 

Razdvojenost, ki se sebe zaveda; če ta na svoji Poti (katere Ime je Ljubezen) srečuje 

Ovire pred Stopitvijo. V Knjigi Zakona je zapisano, da je Bolečina Razdvojitve kot 

nič in Radost Stopitve* vse. Sedaj ti bom predstavil določeno Sredstvo in Veščino 

Magike, čeravno ta predstavlja Pogubo, ako nisi dobro ustaljen v Resnici in Blaženi 

Viziji, o kateri sem pisal tri Poglavja tega. Ta je, da v sebi na umeten Način ustvariš 

Konflikt, da bi lahko užival v njegovi Razrešitvi. Tvoja sladka Mačeha, moja 

Konkubina, Sveta in Prešuštna Olun, je veličastna Gospodarica te Igre; v svoji 

Muhavosti zna pred Ljubezen postaviti na tisoče Ovir, samo da bi zadregetala ob 

Dotiku, omedlela ob Poljubu in prestala Smrt in Pekel v Zanosu svojega Telesa. 

Taka je njena Veščina, in ta je od Naše Gospe Nuit, saj predstavlja Igro ali 

Slovesnost celotnega Misterija Bivanja. 

                                                 
* Dissolution. Zelo pomemben alkemijski pojem, ki verno izraža religiozni instinkt v človeku, ki 

je v Volji po Stapljanju ali Razkroju ali Ljubezni ali Smrti ali Spremembi ali Ekstazi. V skrajni 

Identiteti se Hadit stopi, izgubi in skrije v naročju Nuit. Dissolutio ali Volja za Smrt je na delu v 

mističnem procesu, ko Eno postaja Nobeno, dočim je Volja za Življenje in Moč faktor 

znanstvenega - magijskega procesa, ko Nič postane Vse in je koristen vsak navidezni odpadek 

materije (NUIT), ki je pravtako neuničljiva, kot energija (HADIT). Spet fatalizem Zaprisege 

Magistra? 
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VENDAR BODI previden o, Sin moj, saj je ta Veščina kot Konica Britve. V naši 

Krvi se nahaja tisti Sifilitični Greh, katerega Beseda je Omejevanje, kar je 

Dediščina naših Prednikov, ki so služili Suženjskim Bogovom. Ti pa moraš biti 

svoboden v Zakonu Teleme, popolnoma zedinjen s svojim Resničnim Sebstvom; 

biti moraš enovit in v celoti povezan s svojo Resnično Voljo, preden si drzneš (v 

Previdnosti) prizvati Ime Horonzona, četudi samo za Zabavo ali iz Muhavosti. To je 

le Sprenevedanje, boš rekel; res je, ampak sprenevedati se moraš tako dobro, da 

zamotiš tudi samega sebe, pa četudi le za kratek Hip, saj bi tvoja Zabava v 

nasprotnem Primeru bila neokusna. Če v tebi obstaja ena sama Točka Slabosti, se ta 

Misel lahko utelesi in te pogubi. Resnično, pravi Očarljivec je prepričan v svoj Čar 

onstran vsakega Dvoma, saj se drugače ne bi igral s strupeno Kobro; dobro veš, da 

je Nevarnost Razdvojitve v Tvojem Sebstvu edina, ki lahko seže po tebi. Vse ostalo 

Zlo je le Razgraditev te Horonzonove Snovi. Obožuj zatorej svojo sladko mačeho, 

mojo Konkubino, Sveto in Prešuštno Olun, in svojo lastno Mati Hilarion, saj je v tej 

Umetnosti tudi ona bila najodličnejša. 
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MED LJUDMI se govori, da izhaja Beseda Hell iz Glagola helan, ki v Jeziku 

Anglo-Saksoncev pomeni zakriti ali skriti. Torej predstavlja Skrit Prostor; ker pa so 

vse Stvari v tvojem lastnem Sebstvu, predstavlja Nezavedno. In sedaj? Ljudje so se 

namreč že zavedali, da Nezavedno ali Libido zvečinoma nasprotuje Zavestni Volji. 

V Sužnjelastniških Obdobjih je to Univerzalna Resnica, oziroma skoraj 

Univerzalna; v tistih Časih so bili Ljudje prisiljeni v Uniformnost zaradi Pritiska 

samih Potreb. Da, v starih Časih je bil oblegan sleherni Človek, sleherni Klan, 

sleherno Okolje; zmanjšati Previdnost je pomenilo Samo-Umor ali pa Izdajo. Noben 

Človek ni mogel izbrati svoje Poti, dokler ni bil najprej Lovec, Bojevnik, Graditelj; 

pravtako nobena Ženska, dokler ni najprej povila Otrok. Z Razvojem Držav in 

Organizacije je počasi stopaje prišla tudi določena Sigurnost pred večjimi 

Nevarnostmi, da se je Peščici lahko oprostilo naporno Delo, da bi negovala 

Modrost; sprva je bilo za to poskrbljeno s Selekcijo Svečeniške Kaste. Na ta Način 

pride do Zavezništva Kralja in Svečenika; Moč in Prekanjenost sta podpirali druga 

drugo s Podelitvijo Dela.* 

                                                 
* Krasna Podoba Patriarhalne Oblasti je Dvoglavi Orel, ki v eni nogi drži Meč (Zrak, Sin, Razum) 

in v drugi Butaro (Palica, Oče, Zakoni). Njena avtoriteta predpostavlja licenco Kaznovanja, 

Tepeža, Obglavljanja. Svečeniki so spletli sistem Metafizike, Kralji pa sistem Nadzora. Cerkev je 

lastnik Duš, država pa lastnik Teles. Kdo v resnici vlada in kdo koga nadzira pa je verjetno Uganka 

Kokoši in Jajca. 
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NEMUDOMA JE tako, o, Sin moj, ta prva Organizacija med Ljudmi, s 

Postopkom, podobnim Diferenciaciji Protoplazme, naredila Državo sposobno 

raziskovati in nadzorovati Naravo; vsaka Pridobitev te Vrste je sprostila več 

Energije in povečala Razred Učenih, vse dokler kot dandanašnji ni obvezno 

potrebna le še majhna Količina Človekovega Dela za Zadovoljitev prve bistvene in 

splošne Volje po Preskrbi Bivališča, Hrane in Varnosti. Dejansko lahko vidiš tudi 

mnogo Žensk, ki so postale svobodne, da živijo kakor jih je volja, v Občudovanje in 

Radost Modreca, katerega Oko se smehlja, ko opaža Objestnost. Obveznost vsake 

Enote v odnosu na Celoto se tako zmanjša, kakor tudi Nuja po prilagajanju tistim 

ozkogrudnim Zakonom, ki ohranjajo primitivna Plemena v njihovem Boju zoper 

Okolje. Država mora zatirati le tista Krivoverstva, ki neposredno ogrožajo njeno 

politično Stabilnost, le tiste Načine Življenja, ki dokazano in neizpodbitno 

povzročajo Škodo drugim ali povzročajo splošno Zmedo zaradi svoje Spotike. Če se 

torej Človek ne vpleta v Temeljne Zakone Splošne Dobrobiti, je svoboden razvijati 

se, kakor ga je Volja, v skladu s svojo Resnično Naravo. 
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NA ZAČETKU nekega Veka se torej Umu Filozofa vsaka Variacija Tipa kaže kot 

Katastrofa; da, resnično, tudi sama Inteligenca mora Grobijanu svojo Vrednost 

nujno dokazati na Način Grobosti, saj ji v nasprotnem Primeru ne bo zaupal in jo bo 

uničil. Ne glede na to je, kot veš, ravno Variacija, ki se prilega svojemu Okolju, 

tista, ki se izkaže za Odrešitev Vrste. Ampak med Ljudmi je tako, da se nad 

Odrešenika spravijo njegovi Tovariši in ga raztrgajo, dokler tisti, ki mu skrivoma in 

morda nezavedno sledijo, ne dokažejo svoje Vrline in njegove Modrosti s svojo 

Sposobnostjo Preživetja, medtem ko njihovi Krvniki v svoji Nespameti propadejo. 

Toda mi, ki smo zavarovani pred vsemi primarnimi Sovražniki Posameznika in 

splošne Dobrobiti, moremo, nak, temveč moramo, če hočemo doseči Vrhunec za naš 

Rod, posvetiti ves preostali Trud, Sredstva in Energijo ustvarjanju Variacije od 

Norme, da se tako, z jasnim Znanjem, pridobljenim z Izkušnjami in Poskusi, ter 

dobro odprtimi Očmi začnemo gibati po naši Pravi Poti. Biologija in Družbene 

Znanosti torej potrjujejo naš Zakon Teleme. To je Resnična Pot Narave, Prava 

Strategija v Vojni med Človekom in njegovim Okoljem; to je Življenje njegove 

Duše. 
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MAR BOŠ rekel, o, Sin moj, da se Popolnosti ne doseže tako, ampak s prisilnim 

Treningom? To je res, da z umetno Selekcijo in skrbnim Nadzorovanjem Rasti in 

Okolja lahko vzredimo Pse, Konje, Golobe in druge Živali, ki prekašajo Pripadnike 

svoje Vrste v Moči, Lepoti in Hitrosti, če tako hočemo. A to Delo je le lažna 

Magijska Spretnost, ki je začasna in iluzorna; tvoje Umetnine so namreč le Pošasti 

in ne Resnične Variacije; če nanje pozabiš, se kmalu zopet povrnejo v njim lasten in 

izvoren Tip, saj se je ta svojemu Okolju prilagodil z Izkušnjo. Zato moramo 

sleherno Variacijo pustiti, naj se svobodno obnavlja ali pa izgine; ne smemo je 

častiti zaradi njene Lepote ali čuvati, ker ustreza našemu Idealu, kakor je tudi ne 

smemo uničiti, v Bojazni, da mu ne ustreza. Dokaz njene Vrline je v Manifestaciji 

njene Moči Preživetja, Amen; v njeni Moči Razmnoževanja svoje Vrste. Ne neguj 

Slabosti nobenega Človeka, ne ščiti ga in ne razvajaj, pa naj bo Pesnik ali Umetnik, 

samo zato, ker slučajno ugaja tvojim Muhavostim; če boš to počel, bo njegova 

Nestalnost še bolj porasla, da bo oslabelo tudi njegovo Delo, zaradi katerega ti je pri 

srcu. 
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SEDAJ LAHKO vidiš, da ta Pekel ali Skriti Prostor znotraj tebe ne predstavlja 

več Bojazni ali Ovire Ljudem Svobodnega Rodu, pač pa je to Zakladnica Podob, v 

kateri je zbrana Modrost Vekov in Poznavanje Resnične Poti. Pravilno in modro je 

odkriti to Skrivnost v nas, ter z njo uskladiti naš zavestni Um. Ta Um je namreč (vse 

dokler ni prosvetljen) sestavljen zgolj iz Vtisov in Mnenj, tako da njegovo Voljo 

usmerjajo le Seštevki površnih Reakcij zelo omejenih Izkušenj. Toda tvoja 

Resnična Volja je Modrost Vekov tvojih Generacij; je Izraz tistega, kar te je 

prilagodilo tvojemu Okolju, zato je tvoj zavestni Um tako pogosto nespameten, ko 

občuduje nek Ideal, in si ga prizadeva doseči; a tvoja Resnična Volja te zapusti, 

zaradi česar pride do Konflikta in Ponižanja tega Uma. Tu bom za svojo Pričo 

pozval splošno znan Pripetljaj imenovan "Zdravorazumska Sodba," ki hoče 

kljubovati Gromu Usode, ko jo vrtinči Vihar nekega Neprebavljivega Ideala, ki 

trohni v tebi. Tedaj pride do Črevesnega Krča, Strup je kaj kmalu izločen ali pa 

umreš. Toda Odločitve Resnične Volje so močnejše od Okoliščin. 
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NADALJE IZVEDI kar zadeva Pekel ali Skrito Modrost v tebi, da se ta 

postopoma spreminja pod Vplivom Izkušenj Zavestnega Uma, ki jo hrani. Ta 

Modrost je Izraz oziroma, pravilneje povedano, Simbol in Hieroglif pravilne 

Uskladitve tvojega Bitja z njegovim Okoljem. Ko Čas Okolje razje, ta Modrost ni 

več popolna, saj ni Absolutna, pač pa je z Univerzumom v Odnosu. Del nje lahko 

sčasoma postane neuporaben in odmre, kot (ponazoril bom ta Primer) denimo 

Človekova Sposobnost Vonja, in telesni Organ, ki temu Čutu odgovarja, s tem 

degenerira. Vendar je to Posledica Delovanja, ki se odvija dolgo Časa, tako da 

lahko v svojem Peklu odkriješ neuporabne ali nespametne Elemente in celo take, ki 

tvoji sedanji Blaginji nasprotujejo. Kljub temu pa, o, Sin moj, ta Skrita Modrost ni 

tvoja Resnična Volja, temveč le (in to ti lahko z gotovostjo zatrdim) njena Gibalna 

Sila. Vseeno je v njej navzoča Sposobnost Uravnovešanja, ki je zmožna presoditi, 

če je nek Element v danem Trenutku po sebi uporaben in nenevaren ali pa 

nekoristen in zločest. To je torej Temelj Spora med Zavednim in Nezavednim,* to je 

Razprava, ki zadeva pravilen Način Delovanja: kako izvršiti Voljo? 

                                                 
* Freudovo Nezavedno je Pekel kristjanov in judov. Ne za vedno? Torej pozabljeno, ne v zavest in 

večni spomin spravljeno. Znanstveni Iluminizem. 
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SIN MOJ, TA Primer je temačen, a kot Luč nas bodri Dejstvo, da v Volji ni 

Napake, temveč obstaja Negotovost le v Zvezi s Sredstvi, ki jih moramo izbrati, da 

bi dosegli Uspeh; v nasprotnem Primeru bi kot Otroci trepetali pred Temo. Stvar je 

potrebno le preučiti z Razumom, Previdnostjo, Zdravo Pametjo, Izkušnjo in 

Znanostjo, ter se vskladiti z Okoljem, če je to potrebno, oziroma njega z nami, 

vkolikor smo tega zmožni. Tukaj je Ključ do Uspeha; imenuje se Sposobnost 

pravilne Uporabe Okoliščin. Vrlina Uma je ta, da je Vazir Volje, njen resnični 

Svetovalec, ki deluje prek Inteligence Univerzuma. Vendar, o, Sin moj, sledeče 

Besede si vzemi k Srcu: Um nima Volje niti Pravice nanjo, tako da nasilna 

Prisvojitev povzroči v tebi usoden Konflikt. Um je namreč občutljiv; nestalen je kot 

Zrak, zlahka je nespametno zapeljan in odveden na Pasji Vrvici s strani močnejšega 

Uma, ki deluje kot Spretno Orodje neke druge Volje. Tvoja Varnost in Obramba 

torej pomenita, da se mora tvoj Um držati svoje resnične Naloge; naj bo zvest 

Služabnik tvoje Resnične Volje, ki po Izboru Narave kraljuje tisti Zvezdi, katere 

Ime je Tvoje Sebstvo. Bodi pozoren na to, o, Sin moj, saj je tvoj Pasivni Um kot 

Zrcalo, ki mora brez Predsodkov jasno odražati vse Stvari in ob tem ostati 

neomadeževano. 
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Εα

 

RAZMISLI ŠE enkrat o tem v Obliki Prispodobe, da je tvoj Um kot Poveljnik 

Vojske; opazovati mora Položaje Sovražnika in pravilno razporejati svoje Sile glede 

na te Podatke; ampak on nima Volje, ima le Poslušnost, ki velja Povelju njegovega 

Kralja, naj prelisiči in premaga Nasprotnika. Kralj pa ni v Vojni zaradi svojih Muh, 

če je le moder in pravičen, ampak samo zaradi Potreb njegove Dežele in njene 

Narave, katere je on zgolj Izvršni Častnik in Tolmač; predstavlja njen Glas, kakor 

predstavlja Poveljnik njeno Roko. Tako lahko sebe razumeš in ne dopustiš svojemu 

Umu, da se o tvoji Volji prereka; ne dovoli, da te Sovražnik zaradi Nevednosti in 

Brezskrbnosti prevara, ne dopusti, da te prelisiči zaradi Straha, Neprevidnosti, 

neumne Predrznosti, Omahljivosti, Neodločnosti, Neurejenosti ali Pomanjkanja 

Čvrste Doslednosti, Napake v Elastičnosti ali Trme, vsake ob svojem Času, da v 

Trenutku Udarca utrpiš Poraz. Tako je, o, Sin moj, tvoje Delo brez Napake spoznati 

Besedo svoje Volje, izpopolniti sleherno Sposobnost svojega Uma ter to Besedo v 

pravi Urejenosti in Pripravljenosti vtisniti kot Zakon v Univerzum. Naj se zgodi 

tako! 
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Εβ

 

MAR NI to Čudež, kako Človek, ki dela s svojo Voljo in je v stalnem Stiku z 

zunanjo Resničnostjo, pripravi svoj Um, da mu služi? Kako se ta Um vneto giblje 

naprej in nazaj, zbira, ureja, pojasnjuje, razvršča, organizira, primerja, razporeja s 

Spretnostjo, Močjo in Energijo, ki nikoli ne pojenjajo! Ne le to, Sin moj, na ta Način 

si lahko s svojim Umom neusmiljen, pa se ti ne bo nikoli uprl ali zanemaril tvojega 

Ukaza. Sedaj pa pomisli na tistega, ki ne dela s svojo Voljo, kako je njegov Um 

Počasen, saj ne skuša seči po Resničnosti navzven, ampak se kot Demokracija v 

sebi prereka o lastnih Poslih. Takšen Um, ki se na Svet ne odziva enotno in z 

Elastičnostjo, je izgubljen v lastni Anarhiji in Državljanski Vojni, ter je, čeprav ne 

deluje, premagan od Slabosti Razdvojitve in postane Horonzon. Tem Besedam 

pozovem za Pričo Norost Duše Moskve, ki se je zgodila v minulem, trinajstem, letu 

našega Eona.* Sedaj vidiš, da je naš Zakon Teleme, Delaj po svoji volji, prva 

Osnova Zdravja, bodisi v Telesu ali Umu, v preprostem ali kompleksnem 

Organizmu. 

                                                 
* Leto 1917 e.v.; Oktobrska Boljševiška Revolucija je bila v srži anarhična, vendar, mar ni vsaka 

revolucija taka po svoji naravi, dogodivši se spontano in izpoljivši se bolj ali manj patološko, 

nerazumno, neprimerno in neprikladno. Vse revolucije v krščanskem svetu so bile absurdnejše od 

prejšnjih režimov, pravtako je krščanstvo bilo revolucionarno spram judaizma in judaizem spram 

magijskih religij Mezopotamije in Egipta. Kaj pa je poglavitna skrb naše civilizacije in vulgarne 

znanosti? Da bi pospešila ali zrevolucionirala Evolucijo! Če gre tu zgolj za sužnost Času, se pravi 

Mamonu, za židovski sindrom, kaj si potem lahko obetamo od naših Guvernerjev? 
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Εγ

 

SIN MOJ, obvezujem te, da nobeni Ženski ne poveš Resnice, ne glede na to, kako 

te k temu skuša pripraviti! To je namreč tisto, kar piše: Ne meči svojih Biserov 

Svinjam, da se ne obrnejo zoper tebe in te raztrgajo! Poglej, v Naravi Ženske ni 

Resnice in Razumevanja Resnice; v njej ni niti Možnosti Resnice, toda, če ji ta 

Biser zaupaš, ga bo nemudoma uporabila v tvojo Pogubo in Uničenje. Zaveda se 

tvoje Ljubezni do Resnice in tvojega Spoštovanja le te, zato te skuša, dobrikajoč se 

s svojimi Ustnicami, da se ji izdaš. Zlagano bo hlinila, poslužila se bo katerekoli 

Zvijače in se metala za tvojo Dušo, dokler ji v Ljubezni, Besu, ali kateri drugi 

Norosti, ne poveš Resnice ter onečastiš svojega Svetišča. Od nekdaj je bilo tako; za 

Pričo pa pokličem Samsona iz Timnata, ki ga je ta Napaka pogubila. Katerikoli 

Ženski zadostuje katerakoli Laž; v svoji Nespameti nikar ne misli, da je Resnica 

mogočna, in da bo zmagala, kot se zgodi v primeru vsakega Moškega; vsa Spretnost 

in Zvijačnost Ženske je v tem, da te zamoti, da ji poveš Skrivnost svoje Duše in 

postaneš njen Plen. Toda dokler jo pitaš z njeno lastno Hrano Zlaganosti, si na 

varnem.* 

                                                 
* Trdo moško stališče, ki je zgolj moško, lucidno v svoji vrlini moškosti. Moški laže ženski, ker 

preveč ljubi Resnico; govori nično, nesmiselno. Resnica je pač neizrekljiva. Umetnik je bil vedno 

temu priča. 
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Εδ

 

NARAVA ŽENSKE, o, Sin moj, je takšna, kot si jo spoznal v Naši Najsvetejši 

Kabali; ona je Preobleka Moškega v Spolu, Magijska Podoba njegove Volje do 

Ljubezni. Zato je tvoj Stric Wolfgang von Goethe dejal: Das Ewigweibliche zieht 

uns hinan. Ampak zato tudi nima nobene Narave Resnice, saj je le Podoba neke 

Pobude in Gibanja tvoje Zvezde, ter ne zadeva njenega Bistva in Stabilnosti. Zate 

predstavlja le Materijo, kakor si ti njej le Energija; in noben od vaju ni pristojen za 

presojanje Formule drugega. Ker je tvoja Volja sama po sebi Nepopolna, kot sem ti 

že pojasnil, se ne nahajaš na Poti Ljubezni, če nisi odet v Obleko, ki ji praviš 

Ženska. In do tega Dejanja, ki je zanjo značilno, je ne moreš premamiti s svojo 

Resnico; zato si, kot veleva naša Slovnica, nadeni Masko Duha, da jo boš mogel 

priklicati s Simpatijo! V svoji Slavi pa se boš prikazal šele, ko bo povsem v tvoji 

Oblasti, skrajno osupla od Ekstaze. To je Skrivnost, o, Sin moj; od nekdaj je bila 

razglašana v Zgodbi o Scili in Karibdi, ki sta Formuli Skale in Vodnega Vrtinca. V 

svojo Korist in Razsvetlitev sedaj natančno meditiraj o tej najbolj Spoštovanja 

vredni in čudoviti Skrivnosti. 
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Εε

 

NAJ TI bo kot Zaklad v Srcu, o, Sin moj, ta Misterij, ki ga bom sedaj odkril 

tvojim Očem, ti Orel, ki te Sijaj Luči ne more oslepiti, ki v možatem Letu nenehno 

kriliš k svoji Vzvišeni Dediščini. Poglej, Blažena Vizija pripada dvema Redovoma; 

v Formuli Rožnega Križa pripada Srcu in se imenuje Lepota, a v Formuli Srebrne 

Zvezde (id est, Očesa v Trikotu) pripada Umu in se imenuje Čudo. Drugače 

povedano, prva Formula pripada Umetnosti, saj predstavlja čutno in kreativno 

Zaznavanje, slednja pa pripada Znanosti, ker predstavlja intelektualen in razumen 

Vpogled. V naši Sveti Kabali pripada prva Vizija sferi Tifaret, druga pa sferi Binah; 

v čisti Filozofiji je to Kontemplacija Vzročnega in Dinamičnega Kozmosa ter 

njegovega Učinka v Statični Predstavitvi. Ta Zanos Umetnosti je Vrlina ali Trijumf 

Ljubezni v njenem najuniverzalnejšem Obsegu, toda Ekstaza Znanosti je nepretrgan 

Orgazem Luči, to je, pripada Umu. Rekel boš: o, Oče moj, kako naj dosežem to 

Polnost in Popolnost? Si še tukaj, o, Sin moj? Dobro je, in blagoslovljena bodi 

Postelja, v kateri si bil spočet, kakor tudi Maternica tvoje sladke Matere Hilarion, 

moje Konkubine, svete in prešuštne Škrlatne Ženske!* Amen. 

                                                 
* Svete in prešuštne, ker je plodna Mati. Žal se Soror Hilarion ni izkazala za trdoživejšo Škrlatno 

Žensko od svojih predhodnic. Vedeti morata, ljuba bralec in bralka, da pod Škrlatno Ženo mislimo 

na žensko globalnega formata v službi Templja, kot je bila Jean d' Arc ali nekdaj Semiramis, bivši 

brez drugega pokritja razen svoje Sle po, kakor se kristjani slikovito izražajo, Prešuštvu, to je 

Skrivanju - HADITU. 



 

» 136 « 

 

Ε

 

VIZIJE ČUDESA ne smeš zamenjati za Trans, imenovan Samadi, čeprav je 

Samadi Pilon tega Templja. Samadi je namreč Orgazem Koitusa dveh Različnosti in 

je navadno silovit, kot Strela, ki se pojavi ob Izpraznitvi dveh Teles, nadvse 

različnih po svoji Moči. Kot sem že pojasnil v zvezi z Ljubeznijo, da vsaka 

Izpraznitev privede Komponenti bliže Ravnovesju, tako je tudi s to Stvarjo, in z 

Izkušnjo boš vedno prišel do Integracije Ljubezni (ali česarkoli pač že) v sebi, pri 

čemer tudi ves Napor postane ubran in lahkoten zaradi Vrline Urjenja. Še pomniš 

dan, ko si bil prvič vržen v Vodo? Spomni se Straha, Upiranja in Silovitosti svoje 

Radosti, ko si prvič zaplaval brez Podpore! Tako postopoma vsako Nasilje odmre, 

saj si Pogojem prilagojen. Neučakanost tvoje zgodnje Zmage v Umetnostih in 

Znanostih Magike je zato le Znak tvoje Nizkotnosti in Nevrednosti, saj se ti 

Kontrast in Razlika zdita velikanska, ko pa postaneš izkušen in Adept, si v Slavi 

uravnovešen in spokojen kot Zvezde. 
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Εζ

 

POT DO čudežne Vizije Lepote, o, Sin moj, je prakticiranje Bhakti Joge, ki je 

opisana v Knjigi, imenovani Sto Pet in Sedemdeset ali Astarte, napisane z mojo 

Roko, ko sem bil v Ljubljeni Galiji, v Montigniju, ki leži poleg Hoste Modrega 

Vodnjaka; tam sem bil z Agato,* mojo Konkubino, sámo Dušo Ljubezni in Glasbe, 

ki se je sama odpravila izpod Južnega Križa, da bi me poiskala, navdihnila in 

okrepila; to je bila moja Nagrada s strani Mojstrov in Tolažba v Letih moje Žalosti. 

Toda Pot, ki vodi do druge Oblike Vizije Blaženosti, do Znanosti namreč, je Gnana 

Joga ali Radža Joga, o kateri sem pisal le tu in tam, kot nekdo, ki je v Neredu 

posejal velike Kamne po Zemlji, ker jih zaradi Napake ni plemenito povezal v 

Piramido. Tega se najsrčneje kesam in naprošam Boga Tota, da mi (pa čeprav 

Zadnji Hip) podari Vrlino in Modrost, da bom zmožen napisati resnično Knjigo o 

teh Načinih Združitve. Tvoj prvi Korak je potemtakem, o, Sin moj, doseči Samadi 

in se neprestano priganjati k Ponovitvi tega Uspeha. Antični Filozofi so dejali, da je 

Vaja tista, ki dela Mojstra, Manire pa, ki so nenehna Življenjska Navada, narede 

Človeka. 

                                                 
* Leilah Waddell, violinistka iz Avstralije, semiaboriginskega porekla, iz Crowleyevega obdobja 

"Knjige Laži", če temu lahko tako rečemo. 
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Εη

 

KMALU BO, kot Posledica tvojih Izkušenj, prišlo do tega, da bo vsak Delček v 

tebi vsklajen z določeno Izkušnjo; že majhen Napor bo zadostoval, da te brez 

Pretresa združi z njo, in ne boš več ves izčrpan padal iz Transa, ampak boš prebival 

v njem, takorekoč brez Zavesti o svojem Stanju. Slednjič bo Samadi postal 

normalen za tvojo vsakdanjo Zavest, kot bi bil neka Točka Gledišča. Z Vizijo 

Lepote boš neprestano gledal na Stvari kot nekdo, ki preživlja svojo prvo Ljubezen, 

in z Vizijo Znanosti boš z nedoumljivo Radostjo strmel nad Skrivnostjo Zakonov, ki 

Univerzum drže pokonci. To je tisto, o čemer je zapisano: Prava Modrost in 

Resnično Zadovoljstvo. O, Sin moj, to je Kontemplacija, v kateri najdemo Nagrado 

Poti, z njo se Težave kot Skala odkotale s tvoje Grobnice, z njo si popolnoma 

osvobojen Iluzij Razlikovanja, stopljen v Telesu Naše Dame Nuit. Naj ti Ona 

zagotovi to Blaženost; da, ne le tebi, ampak vsem, ki žive. 
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Εθ

 

SEDAJ, KO si v skladu s svojo Voljo, o, Sin moj, doumel Nebo, ki je v tebi, 

dojemi tudi to, kar zadeva Pekel Sužnjev Suženjskih Bogov, ki je resnično Mesto 

Muk. Oni namreč, ki sebe omejujejo, in so v Volji razdvojeni, so dejansko 

Služabniki Greha, ki trpijo, ker niso v Ljubezni združeni s celotnim Univerzumom; 

oni ne zaznavajo Lepote, ampak le grde Stvari in Skaženost, in ker niso združeni z 

Razumevanjem Univerzuma, si lahko predstavljajo samo Temo in Zmedo, v kateri 

opažajo le Zlo. Tako naposled kot Manihejci* na svojo Grozo odkrijejo 

Razdvojenost celo v Enosti, vendar ne tiste Ločenosti, ki nam je znana kot Zvijača 

Ljubezni, temveč Razdvojitev Sovraštva. Ta se množi, poraja Konflikt za 

Konfliktom in konča v Zmešnjavi, Nemoči ter Zavisti Horonzona in Ogabnostih 

Brezna. Gospodarji takih so Črni Bratje, ki se s svojimi Čarovnijami skušajo potrditi 

v Razdvojenosti. Vendar celo v tem ni pravega Zla, saj Ljubezen premaga Vse, in 

tudi njihova Skvarjenost in Razkrojitev sta Zmaga BABALON. 

                                                 
* Da se ve, zakaj je Nietzsche kontempliral Zaratustro, ki je informiral Manesa o "Dobrem in Zlu", 

da bi ta "napačno" dojel svojega učitelja, ki je imel v mislih Ogenj, ki je posledica nasprotja 

"Dobra in Zla", Moškega in Ženske etc. Also sprach Zaratustra je torej razkrinkanje manihejstva, 

Onstran Dobrega in Zla pa potrditev zoroasterske, heraklitovske, dionizične doktrine, ki je tako 

blizu Bele Formule Magike, da je Gnostično-Katoliška Tradicija adoptirala Nietzscheja za svojega 

Svetnika. 
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Ει

 

BLAGOSLOVLJENA BODI, da, blagoslovljena na Vekov Veke - Naša Dama 

BABALON, ki me šiba s Svojim Bičem, celo mene, ki sem ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, da 

me prisili v Stvarjenje in Uničenje, ki sta Eno, v Rojstvo in Smrt, ki sta Ljubezen! 

Blagoslovljena bodi Ona, ki združuje Jajce s Kačo in vrača Človeka njegovi Materi 

Zemlji! Blagoslovljena bodi Ona, ki nudi Lepoto in Zanos v Orgazmu sleherne 

Spremembe, ki vzbuja tvoje Občudovanje in Čaščenje, kadar se predajaš 

Kontemplaciji Njenega zvijačnega Uma! Blagoslovljena bodi Ona, ki je napolnila 

Svojo Kupo s poslednjo Kapljico moje Krvi, da je moje Življenje popolnoma 

izgubljeno v Vinu Njenega Zanosa! Poglej, kako je opita z njim, kako se opoteka po 

Nebesih, suče se v Radosti in na ves Glas poje Pesem skrajne Ljubezni! Mar ni Ona 

tvoja Resnična Mati med Zvezdami, o, Sin moj, mar Je nisi objel v Norosti Incesta 

in Prešuštva? Da, blagoslovljena bodi Ona, blagoslovljeno bodi Njeno Ime in Ime 

Njenega Imena na Vekov Veke! 
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Εκ

 

O, SIN moj, mar veš za Radost ležanja v Divjini in Zretja v Zvezde, v njihovo 

Veličastje v mirnem in nezadržnem Gibanju? Mar nisi ob tem pomislil, da si tudi 

sam Zvezda, ki je svobodna, ker je v zavestnem Soglasju z Zakonom in Določnostjo 

svojega Bitja? Tvoja lastna Resnična Volja je tista, ki je določila tvojo Orbito; v 

neprestani Radosti zato hitiš po svoji Poti iz Slave v Slavo. O, Sin, o Nagrada 

mojega Dela, o, Skladnost in Dovršenost moje Narave, o, Dokaz mojega napornega 

Truda, o, Priča moje Ljubezni do tvoje sladke Matere, svete in prešuštne Hilarion, 

moje Konkubine, čudovit si v svoji Nedolžnosti, kot je ona v svoji Popolnosti. Mar 

ni to resnično Opoj Duha v Najnotranjejšem, biti popolnoma in večno svoboden, 

tekati in se vračati po Poti v Igri Ljubezni, neprestano izpolnjevati Naravo v Luči in 

Življenju? "Plavajoč v Etru, o, moj Bog, moj Bog!" Brez Podpore in Brez Ovir 

zakrili po svoji Poti, o, Labod, o, Blaženost Sijaja! 
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Ελ

 

TU JE očitna in končna Razrešitev Filozofskega Vozla, ki zadeva Usodo in 

Svobodno Voljo; namreč, da je tvoje lastno Sebstvo, vsevedno, vsemogočno in 

vzvišeno v Večnosti, tisto, ki je najprej določilo Tok tvoje Orbite, tako da je tisto, 

kar te doleti kot Usoda, dejansko nujna Posledica tvoje lastne Volje. Ta Dvojica, ki 

se je v Filozofiji dolga Stoletja bojevala kakor dva Gladiatorja, je potom Ljubezni 

vsklajene z Voljo, ki je Zakon Teleme, končno postala Eno. O, Sin moj, ni Dvoma, 

ki se ne bi v Gotovosti in Zanosu razrešil ob Dotiku Palice našega Zakona, če jo le 

pametno uporabiš. Neprestano se razvijaj v Asimilaciji Zakona, in postal boš 

Popoln. Poglej, ko Zvezda, ki je osvobojena Zmede, svobodno poleti po svoji pravi 

Orbiti, pride do Svečanega Sprevoda Zmagoslavja; samo Nebo ti kliče, ko pluješ in 

presegaš v Radosti in Sijaju, tvoja Luč pa je kot Svetilnik za tiste, ki tavajo daleč, 

izgubljeni v Noči. Amoun. 
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Εμ

 

SEDAJ PA, o, Sin moj, ti bom razodel Vrlino tistega Dela Ljubezni, ki sprejema 

in privlači ter je Nasprotni Pol tvojega. Poglej namreč, v sebi sem ganjen zaradi 

Odsotnosti Device, ki je določena zame. Njena Gorečnost Brezmadežnosti me 

obdaja z mehko Nežnostjo, ovija me s sladkim Vonjem, da mi je Um vnet kot z 

blagim Plamenom, žarečim in subtilnim, da ti pišem kot iz Sna. V Čaru njene 

Predanosti sem spretno ujet v Blaženost, z veliko Radostjo Bogov, ki so obsuli mojo 

Pot s Cvetlicami, da, z mnogimi Cvetlicami in Zelmi, tako Magike kot Svetosti, da 

bi se mogel kosati z njihovo Lepoto. Sin moj, za nekaj Časa bom to Pisanje, ki je 

namenjeno tebi, prekinil, da se bom lahko odpočil v Zadovoljstvu tega Motrenja, saj 

predstavlja neizrekljivo Olajšanje in Osvežitev, prav kot Spanec v Planinah. Mar ti 

lahko zaželim več od tega, da si najdeš Devico kot je ta, ko prideš v moja Leta, da te 

bo obdala s svojo Preprostostjo in čudovito Tišino? 
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Εν

 

NAJ SE ti nikar ne zdi nenavadno, Sin moj, da jaz, ki častim Prešuštvo, pravtako 

častim Zvestobo in njene radosti. To bi namreč pomenilo, da si Stvar napak 

razumel. Resnica in Modrost v zvezi s tem Vprašanjem je ta, da mora biti, vse 

dokler Ljubezen ni v celoti potešena in uravnovešena s popolno Izpolnitvijo in 

Izmenjavo, Namen tvoje Koncentracije Stalnost, Razvrat pa bi v tem primeru 

pomenil Razdvojitev tvoje Volje. Ko pa enkrat dosežeš Vrhunec in Popolnost v 

kateremkoli Delovanju, kakšen Smisel ima še nadaljevati s to stvarjo? Mar imaš kot 

Krava dva Želodca, da boš prežvekoval že zaužito Ljubezen? Vendar, o, Sin moj, ta 

Stalnost ni nujno tudi Stagnacija. Nak, zazri se v Telo Naše Gospe Nuit, v njem se 

nahajajo določena dvojna Sonca, ki se nenehno vrtijo eno okoli drugega. To se 

lahko pripeti tudi v Ljubezni, da dve Duši, ko se srečata, odkrijeta druga v drugi 

tolikšna Bogastva ter Obilje Luči in Ljubezni, da v enem samem Obdobju Življenja 

(ali Inkarnaciji), ali celo več Obdobjih, ne moreta izčrpati celotnega Zaklada. Ne 

bom rekel, da niso take Duše po svoji Stopnji in Lastnostih trikrat blagoslovljene, 

ampak vztrajati v Zdolgočasenosti, v Zasičenosti, vzajemni Iritaciji in Studu, je 

Naravi nasprotno. Pravila za katerikoli Primer pač ni, temveč bo Zakon dal Luč 

vsakomur, ki ga nosi v Srcu, in po tej Modrosti naj se ravna. 
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NADALJE V svojem logičnem Sklepanju nikar ne reci, ker je vsaka Sprememba 

Dejanje Ljubezni, pa naj gre za Ustvarjanje Simfonije ali Pesmi ali Gnitje Trupla, in 

ker ne gre delati nobene Razlike med katerokoli Stvarjo in katerokoli drugo Stvarjo, 

da so zato vse Spremembe enakovredne v Odnosu do našega Čaščenja. Čeprav je v 

Smislu tvojega Dojemanja Mojstra Templja to Pravilen Sklep, je vendar napačen v 

Očeh tistega, ki še ni dosegel Razumevanja. Tako se nepopolnemu Umu vsaka 

Sprememba (ali Fenomen) zdi plemenita ali ničeva, pač glede na njeno Soglasje in 

Harmonijo z Voljo, ki s tem Umom upravlja. Če je tvoja Volja uživati v Ritmu in 

Ekonomiji Besed, te bo Oglas za nek Izdelek utegnil razjeziti, toda če to Blago 

potrebuješ, te bo zelo razveselil. Časti ali grajaj torej karkoli kakor ti je ljubo, 

ampak s tem Premislekom, da je tvoja Sodba relativna glede na tvoje Pogoje in 

nikakor absolutna. To je pravtako Smisel Strpnosti, s katero se boš nedvomno 

izognil tistim Stvarem, ki so ti odvratne ali škodljive, razen, če jih nisi sposoben (na 

naš Način) premagati z Ljubeznijo, tako da jim prenehaš posvečati Pozornost; 

vendar jih ne boš uničil, saj so brez Dvoma Želja nekoga drugega. 
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Z VSEM Srcem zato razumi, o, Sin moj, da so v Luči moje Modrosti vse Stvari 

Eno, saj pripadajo Telesu Naše Gospe Nuit; pravilne so, potrebne in popolne. Nihče 

ni odvečen ali škodljiv, nihče bolj časten od nekoga drugega. Poglej, v tvojem 

lastnem Telesu je odvratno Črevesje večjega Pomena od plemenite Roke ali 

ponosnega Očesa, saj njiju lahko izgubiš in živiš naprej, a brez Črevesja ne gre. 

Določeno Stvar zato čislaj v Odnosu na tvojo Voljo; daj prednost Ušesu, če ljubiš 

Glasbo, Okusu, če ljubiš Vino, a imej nadvse v čislih Organe, ki so bistvenega 

Pomena za Življenje. Spoštuj tudi Voljo tvojega Tovariša, ne omejuj ga na njegovi 

Poti, razen, če se v tvojo Voljo ne zaletava preveč. Z Izvajanjem te Strpnosti boš 

hitreje prišel do Razumevanja Enakosti v Naši Gospe Nuit in s tem do plemenitega 

Dosežka Univerzalne Ljubezni. Vendar v svojem delnem in določenem Delovanju 

obdrži pravilen Odnos ene Stvari z drugo, saj si Bitje Iluzije; bojuj se, če si Vojak, 

gradi, če si Zidar. Če se namreč ne okleneš te Discipline in Razmerja, ki omogočata 

Resnično Voljo slehernemu Delu tvojega Bitja, bo Napaka enega Dela potegnila za 

seboj vse ostale v Propad in Razpršitev. 



 

» 147 « 

 

Ε

 

SIN MOJ, žal je za prenekaterega Človeka plemenite Aspiracije bilo usodno, da 

so te Besede bile njegovemu Razumevanju skrite. V vseh Stvareh namreč obstaja 

Ravnovesje, in Telo ima Pravico izpolniti svojo Naravo, tako kot jo ima Um. 

Potlačiti eno Funkcijo pomeni uničiti zdravilno Skladnost, iz katere Zdravje in 

Razum dejansko izhajata. Resnično, Umetnost Življenja je razviti sleherni Organ 

Telesa in Uma ali, kot bi se utegnil izraziti, sleherno Orožje Volje do Popolnosti, ne 

izkriviti nobene Uporabe in ne dopustiti, da bi Volja enega Dela zatirala nek drug 

Del. In tista Doktrina (bodi prekleta), da sta Bolečina in Zatiranje po sebi zdravilna 

in koristna, je Laž, ki je rojena iz Greha in Nevednosti; to je lažna Vizija 

Univerzuma in njegovih Zakonov, ki je Osnova Protivne Formule Umrlega Boga. 

Res je včasih potrebno žrtvovati Ud, da bi ohranili Telo, kot lahko odrežemo Roko, 

ki jo je pičila Kača, ali v primeru, ko Človek žrtvuje Življenje, da bi rešil svoje 

Mesto, ampak to je pravilna in naravna Podreditev površinskega in posameznega 

osnovni in obči Volji, povrh vsega pa je to izreden Primer, ki se nanaša na Nezgodo 

ali Skrajnost, nikakor pa ni Pravilo Življenja ali Vrlina v svoji Absolutni Naravi. 
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SIN MOJ, mnogo je Bede in Trpljenja, ki je Posledica Zmot Ljudi, storjenih v 

odnosu do Volje, a nič ni poraznejšega od Vmešavanja Nadležneža. Ta si namreč 

predstavlja, da pozna Človekove Misli bolje od njega samega, da je sposoben 

usmerjati njegovo Voljo z več Modrosti kot on in kovati Načrte za njegovo Srečo. 

Od teh je najslabši tisti, ki se žrtvuje za Dobrobit svojega Tovariša. Kako naj bi on, 

ki je tako nespameten, da ne sledi svoje Volje, bil sposoben iskati Voljo nekoga 

drugega? Če se moj Konj splaši pred Ograjo, naj zato pride Paž, da ga bo priganjal? 

Nak, Sin, korakaj po svoji Poti v Miru, da bo tvoj Brat opogumljen, ko bo opazil 

tvoje Ravnanje in bo v svojem Zaupanju postal prepričan, da ga s svojo Plitkostjo 

Sočutja ne boš oviral. Naj ti ne pravim, koliko Škode sem videl, ki je svoje 

Korenine pognala iz Prijaznosti, razvila svoj Cvet v Samo-Žrtvovanju, njen Plod pa 

je bila Katastrofa. Mislim, da zlepa ne bi bilo Konca, če bi jel pripovedovati o tem. 

Udari, oropaj, pokončaj svojega Soseda, a ga nikar ne tolaži, razen, če te zato sam 

ne zaprosi, vendar bodi celo v tem primeru nadvse previden! 
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KAJ PA moji Nasveti tebi, porečeš? Resnično, moja Volja je privesti svojo 

Modrost iz njene Tišine v svoj zavestni Um, da bi o njej lažje preudarjal. Ti si le 

Pretveza za to Početje in Žarišče za mojo Luč. Kljub temu prisluhni mojim 

Besedam; koristile ti bodo, saj si v Letih, ko lahko odgovorno presojaš, saj si 

svoboden v Zakonu Teleme. Lahko jih prebiraš ali ne, se z njimi strinjaš ali ne, 

kakor hočeš. Mar te nisem poučil o Poti Ravnovesja ali Antiteze, mar ti nisem 

razložil Veščine Kontradikcije, s katero ne boš sprejel nobene Besede, če ni v 

tvojem Umu premagala svojega Nasprotja, še več, če ni Transcendentalni Otrok 

Združitve Nasprotij? Ta Knjiga ti bo služila kot Hrana za Meditacijo, kot Vino, ki 

bo vzburilo tvoj Um v Ljubezen in Vojno. Zate bo kot Kočija, ki te bo popeljala, 

kamor si boš zaželel; v tebi sem namreč opazil Neodvisnost in Trezno Presojo ter 

tisto Sposobnost (karseda redko, karseda plemenito!) svobodnega Razmišljanja, ki 

se pred Avtoriteto ne klečeplazi, obenem pa ni uporniška. 
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TA LASTNOST tvojega Uma, Sin moj, je resnično vzvišena Vrlina; zaradi 

čustvenih Odzivov se povprečni Ljudje namreč zmedejo, njihova Presoja pa postane 

ničeva. Obotavljajo se pred Gostobesednostjo Butca, zastraši jih nek Naziv, Titula 

ali Krojačeva Čarovnija, ali pa utegne biti, da kar vse po vrsti brez Premisleka 

zavračajo, prav kot so sprva vse sprejemali, samo zato, ker so bili prevečkrat 

izigrani kot Bedaki. Zopet so pripravljeni verjeti v najboljši ali najslabši Izid, glede 

na to, ali tisti Hip v njih prevladuje Upanje ali pač Strah. Tako izgubijo Stik z 

Rezilom Resničnosti, in ta jih poreže. Tedaj v Deliriju svojih Ran Zablode še 

ojačajo, učvrstijo se v Veri v Fantazije, ki so jih porodila njihova Čustva, ali pa so 

bile kako drugače vtisnjene v njihovo Prismojenost, tako da njihov Um ne premore 

Enotnosti, Čvrstosti ali Razlikovanja, ampak postane Zmešnjava in Horonzonovo 

Govno. O, Sin moj, Zakon Teleme je Varna Utrdba pred tem, saj se med Iskanjem 

tvoje Resnične Volje Um uravnoveša glede nanj in krepi svoj Let kot Perje na 

Puščici, tako da imaš Preizkusni Kamen Resnice, Izkustvo, ki te veže na Realnost in 

Smisel za Razmerje. Tako lahko sedaj še iz drugega Kotička Nebes uzreš absolutno 

Vrlino našega Zakona. 
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Ετ

 
PRIMERNO JE, da te sedaj poučim o Štirih Močeh Sfinge Daviteljice. Vedi predvsem, 

da ta najskrivnostnejši od Misterijev Antike ni bil nikoli Orodje Suženjskih Bogov, temveč 

Horusova Priča skozi temni Ozirisov Eon, vse do Njegove Luči in Resnice, Njegove Sile in 

Ognja. Sfinge nikakor ne moreš tolmačiti v Terminih Formule Umirajočega Boga.* To sem 

dojel že, ko sem kot Eliphaz Levi Zahed hodil gor in dol po Zemlji, iščoč Pomiritev teh 

Nasprotij, kar je bila nemogoča Naloga, saj med njimi na tem Nivoju vlada Antipatija 

(kakor tudi noben Človek ne more sestaviti Magijskega Kvadrata zgolj iz Štirih Enot). A 

Luč Novega Eona odkrije Sfingo kot Resničen Simbol naše Svete Umetnosti Magike pod 

Zakonom Teleme. V Njej obstaja Enakomeren Razvoj in Razporeditev Sil Narave, vsake v 

svoji Uravnovešeni Moči; pravtako je Njeno Resnično Ime Duša NU, kjer imamo 

Digamo** namesto črke Fi, konča pa se s črko Ipsilon, ne pa s Ksi, tako da je njena 

Ortografija ΣFΙΝΥ, katere Numeracija je Šeststo Šest in Šestdeset, v čemer je skrita moja 

Uganka vseh Ugank. Njen Koren je namreč SF, kar pomeni Utelesitev Duha; temu sorodni 

pa niso le Sonce, naš Oče, ampak tudi Sumerija, kjer je Človek spoznal samega sebe, 

Soma, Božanski Napitek, ki Človeku prinese Iluminacijo, Scin, Astralna Svetloba, po 

daljšem Prepotovanju pa tudi glagol Scire. A Predvsem je ta Koren skrit v Sus, ki prihaja 

od Svinja, Pujs, saj mora Najsvetejši nujno poiskati svoje Zadovoljstvo pod Omfalusom 

Nečistega. To je bilo z Modrostjo zakrito, da se Skrivnost med Eonom Umirajočega Boga 

ne bi profanirala, a sedaj mi je bilo dano razumeti Srce Njene Skrivnosti, zato te bom, o, 

Sin moj, s Pravico velike Ljubezni, ki ti jo prinašam, poučil o nji. 

                                                 
* Ali pa: kot freudovsko-wildeovska fantazma vsled zavrte seksualne Želje, kot monstrum 

Neuravnovešenosti, torej diametralno nasprotno Izvorni Magijski Doktrini, ki je predvsem doktrina 

Ravnovesja, Enakonočne Tehtnice v Zodiaku ali Kompenzacije v psihoanalizi. Sfinga je pravtako Zver in v 

tem oziru Vrag kristjanov, simbol Poganstva, Magije ipd. 
** Digama ali Dvojni Gama ima obliko F, fonetično pa ustreza Vav ali W, z vrednostjo 6 ali dveh Gam. 
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Σ ΙΝΥ

 

PREDVSEM JE Sfinga Simbol Koitusa Naše Dame BABALON z mano, 

ZVERJO, v njegovi Celovitosti. Kakor sem jaz namreč od Leva in Zmaja, je Ona od 

Človeka in Bika, kar se tiče najinih Narav, kar pa zadeva najini Službi, velja 

Obratno, kot lahko dojameš s Študijem Knjige Vizija in Glas. Tako je Ona 

Prispodoba Zadovoljitve in Popolnosti Volje in Dela, Dovršitev Resničnega 

Človeka kot Spravitelja med Višjim in Nižjim, katera lahko poslej v našo Korist na 

ustrezen način tudi razločujemo. To je potemtakem Adept, ki Hoče z neomajno 

Energijo Bika, ki si Drzne s strastnim Pogumom Leva, ki Zna z okretno Inteligenco 

Človeka in ki Molči z vzvišeno Subtilnostjo Orla ali Zmaja. Nadalje je Sfinga 

Podoba Zakona, kajti Bik je Življenje, Lev Svetloba, Človek Svoboda in Kača 

Ljubezen.* Čeprav je Sfinga popolna v resničnem Ravnovesju, privzame kljub temu 

Aspekt Ženskega Principa, z namenom, da je lahko Partner Piramidi, ki je Falus,** 

čista Podoba našega Očeta Sonca, kreativne Enosti. Pomen te Skrivnosti je, da mora 

biti Adept popoln, On Sam, vsebujoč vse Stvari v pravilnem Razmerju, preden se 

ponudi kot Nevesta Enemu Transcendentalnemu Univerzumu v njegovi 

Najskrivnostnejši Vrlini. Ko si sedaj, o, Sin moj, s svojo Bistrostjo ta Misterij 

razumel, ti bom še nadalje pisal o teh Štirih Zvereh Moči. 

                                                 
* LAW of LIGHT, LOVE, LIFE and LIBERTY, namreč ZAKON TELEME. Glej Liber CL vel 

NOL ali Sandal - 150, petkrat L (30). Sandal ima obliko Ankha, Rože in Križa, Znamenje Zveri - 

Sfinge - Iniciacije, ki ga kristjani imenujejo Kajnovo, i.e. antikristovo Znamenje, tudi Znamenje 

N.O.X. 
** FALLOS = 831 = PYRAMIS, po grški gematriji, seveda. 
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Εφ

 

KAR ZADEVA Bika, je to tvoja Volja, stalna in neomajna, katere Črka je Vav, ki 

je Šest, Število Sonca. On je torej Sila in Substanca tvojega Bitja; a poleg tega je 

Hierofant v Tarotu, kar pomeni, da je tvoja Volja tista, ki te pripelje do Svetišča 

Luči. V Obredih Mitre je Bik ubit, Iniciant pa poškropljen z njegovo Krvjo, da se ga 

oskrbi z Voljo in Močjo Delovanja. Pravtako je Bik v Deželi Inda posvečen Šivi, ki 

je Bog med tamkajšnjim Ljudstvom, in je zanje Uničevalec vseh Stvari. Ta Bog je 

tudi Falus, saj Volja deluje skozi Ljubezen, kakor piše tudi v Našem lastnem 

Zakonu. Pravtako ima Apis, Bik Khema, na Svojem Jeziku Hrošča Kefro, kar 

pomeni, da pride Sonce prek Polnoči do Jutra ravno s to Voljo in tem Delom. Ti 

Simboli so si po Naravi zelo sorodni, vkolikor niso Sužnji Suženjskih Bogov v 

Preproščini Resnice prebrali svoje lastne Formule. Nič ni namreč tako jasnega, da 

Nevednost in Zloba tega ne bi mogli zmesti in napak raztolmačiti, kakor je tudi 

Netopir zmeden in oslepljen s Svetlobo Sonca. Glej, da boš Bika razumel v 

Terminih Zakona našega Eona Življenja. 
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O LEVU, o, Sin moj, naj bo povedano, da je to Pogum tvoje Moškosti, ki smelo 

naskoči vse Stvari in jih zapleni kot svoj Ulov. Njegova Črka je Tet, katere 

Implikacija je Kača, njeno Število pa Devet, kar je Aub, Skrivni Ogenj Obeaha. 

Devet je tudi Jesod, ki združuje Spremembo s Stanovitnostjo. Ampak v Knjigi Tota 

je On Atu, ki se imenuje Moč ali, pravilneje, Sla, katere Število je E N A J S T , kar 

je Aud, Odična Luč Magike. Tu sta predstavljena Lev, ZVER, in Naša Dama 

BABALON, ki jezdi na Njem, da bi Ga s svojimi Stegni zadavila. Hočem, da jasno 

uvidiš, kako so si naši Simboli sorodni in se eden v drugega prelivajo, saj se vsaka 

Duša v lastni Meri udeležuje Misterija Svetosti, in je s svojimi bližnjimi povezana. 

Naj ti slednjič pokažem, da je ta Lev Poguma predvsem Luč v tebi, saj je Lev Hiša 

Sonca, ki je Oče Svetlobe, in sicer na sledeč način: tvoja Luč, ki se sebe zaveda, je 

Vir in Pobudnik tvoje Volje, katero prisili, da privre v ospredje in zmaga. Zato je 

njegova Narava polna Poguma in Strasti do Bojevanja, saj bi se drugače bal tistega, 

kar je od tebe različno, in se tega izogibal, da bi se tvoja Oddvojenost le še 

povečala. Iz tega Razloga postane tisti, ki mu primanjkuje Poguma, Črni Brat, Biti 

Pogumen pa je Krona vse tvoje Vrline, Korenina Drevesa resnične Magike. 
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POGLEJ, PRI tvoji Prvi Iniciaciji, ko ti je bil Povoj Prvič snet z Oči, si bil 

priveden pred Prestol Horusa, Levjega Boga, in On te je osrčil zoper Strah. Nadalje, 

v Mapi Univerzuma, imenovani Minutum Mundum, je Steza Leva tista, ki povezuje 

dve najvišji Lastnosti tvojega Uma. In tudi, to je Mau, Sonce Slave Opoldan, ki se v 

naši Sveti Invokaciji zelo gosposko imenuje Lev. Sekhet, naša Gospa, je 

upodobljena kot Levinja, saj je Ona tista Strast Nuite do Hadita, ki je Silovitost 

Zvezdne Noči in njena Nujnost, zaradi česar je Ona resnični Simbol tvojega 

Hrepenenja po Dosežku, Strasti tvoje Luči, ki si drzne vse, da bi dosegla svojo 

Izpolnitev. Posedovanje te Lastnosti je torej tisto, ki določa tvojo Moškost; brez nje 

bi namreč ne bil pozvan k Magiki, tvoja Volja pa bi bila le Sužnjeva Trma in 

Potrpežljivost pod Bičem. Iz tega Razloga, in ker Bik pripada Ozirisu, je bilo 

potrebno, da me Gospodarji Eonov utelesijo (zlasti) kot Leva, in moja Beseda je 

predvsem Beseda Razsvetljenja in Emancipacije Volje, ki slehernemu Človeku 

pokaže Izvir znotraj Njega samega, da lahko določi Svojo Voljo in Njo tudi 

izvršuje, ne pa več Volje nekoga drugega. Kvišku zatorej, o, Sin moj, oboroži se in 

podvizaj v Boj! 
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SEDAJ DOJEMI, da je Lev naravna Lastnost v Človeku, ki je skrivna, zaradi 

česar se je ne zaveda, razen, če ni Adept. Tako je zate potrebno tudi Vedeti z Glavo 

tvoje Sfinge. To je potemtakem tvoja Svoboda, da postane Impulz Leva zavesten s 

pomočjo Sredstev Človeka; brez tega si namreč le Avtomat. Človek ti poleg tega 

omogoča razumeti in se uskladiti z Okoljem, saj v nasprotnem primeru brez Presoje 

na slepo tavaš po Nepremišljeni Poti. Vsaka Zvezda se v svoji Orbiti namreč ne 

oklepa trdovratno le svoje Poti, ampak je dovzetna tudi za vsako drugo Zvezdo; in v 

njeni resnični Naravi je, da počne tako. O, Sin, koliko sem jih videl vztrajati na 

usodni Poti, v Prepričanju, da je njihova mrtva Neprožnost Udejanjanje lastne 

Volje! Znati, ta Sposobnost pomeni to, da svojo Voljo izvršiš na najboljši možen 

Način. In Črka Človeka je Tzadi,* katere Število je Devetdeset, kar je Maim, Voda, 

ki se popolnoma prilega svoji Posodi, ki stalno išče svojo Gladino, ki prodira v 

Zemljo in jo raztaplja, ki se kljub svoji Prilagodljivosti upira Pritisku; to je Sila, ki 

segreta lahko poganja ogromne Stroje, ali pa zamrznjena razbija Gore na majhne 

Koščke. O, Sin moj, dobro se potrudi Znati! 

                                                 
* Ne, v tem kontekstu je črka Človeka, namreč keruba Zraka, Vodnarja, ki simbolizira Človekov 

Razum ali Samozavedanje, HE. Crowley tedaj še ni odkril skrivnosti črke Tzaddi (ki je Car - Oven 

in ne Zvezda - Vodnar med Tarot Aduti), nakazane v LIBRU AL. Simbolizem Vode tako ostaja, 

kakor si je avtor tudi zamislil, kakor ostaja tudi nenavadna konotacija Tzaddi - 90 - MaIM, Voda, 

ob čemer je to VODA v svoji aktivni funkciji Ovna. V svetu Elementov so vse stvari kaotične, 

samonasprotujoče in zamenljive; manj v svetu Bogov ali Adutov. 
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TROJNA JE Narava Ljubezni: Orel, Kača in Škorpijon. Od teh je Škorpijon tisti, 

ki se samemu sebi zazdi obdan z Ognjem, ker v njem ni Leva Svetlobe in Poguma, 

zaradi česar se s svojim Želom zabode in umre. Takšni so Črni Bratje, ki vreščijo: 

jaz sem jaz; oni, ki zanikajo Ljubezen in jo omejujejo le na lastno Naravo. Toda 

Kača je Skrivna Narava Človeka, ki je Življenje in Smrt, ki si utira Pot skozi neštete 

Generacije v Tišini, Orel pa tista Mogočnost Ljubezni, ki predstavlja Ključ Magike, 

saj na svojih Krilih nosi Telo in njegovo Pritiklino vse do Visoke Ekstaze. To je 

tista Vrlina, s katero se Sfinga zazre v Sonce, ne da bi trenila z Očesom; to je 

Vrlina, s katero se brez Sramu sooči s Piramido. Naš Zmaj, ki združuje Naravi Orla 

in Kače, je torej naša Ljubezen, Sredstvo naše Volje, s čigar Vrlino dovršimo Delo 

in Čudež Ene Substance, kot piše tvoj Prednik Hermes Trismegist na svoji 

Smaragdni Tabli. In ta Zmaj se imenuje tvoja Tišina, saj se v Trenutku njegovega 

Delovanja tisto v tebi, ki trdi "jaz", v svoji Združitvi z Ljubljenim izniči. Iz tega 

Razloga mu pripada Črka Nun, ki je v naši Roti* Adut, imenovan Smrt; in Nun ima 

Vrednost Petdeset, kar je Število Vratnic Razumevanja. 

                                                 
* ROTA (Kolo) je seveda TARO(T). Tudi TORA (Zakon) in ThROA (Nebesne Duri). Numeracija 

je 671, kar je ADoNaI, črkovan črko po črko. 
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POGLEJ SEDAJ našo Sfingo; s kolikšno Subtilnostjo in Umetnostjo postane 

Celovita! Tu je tvoja Luč, Lev, Nujnost tvoje Narave, podprta s tvojim Življenjem, 

Bikom, Močjo Dela, vodi pa jo tvoja Svoboda, Človek, Zmožnost prilagoditi 

Delovanje Okolju. To so tri Vrline v Eni, potrebne za vsako pravilno Gibanje; če se 

izrazim v Prispodobi, so to Lokostrelčeva Strast, pogonska Moč njegove Roke in 

uravnovešajoča ter usmerjajoča Kontrola njegovega Očesa. Če le eno od teh treh 

zataji, je Cilj zgrešen. Ampak, postoj! Mar ni za Delo bistven še četrti Element? Da, 

resnično, vse bi bilo zaman brez Puščice, Loka in Stroja. Ta Stroj je tvoje Telo, ki 

ga poseduješ in uporabljaš za svoje Delo, ki pa vendar ni Del tebe, kot 

Lokostrelčevo Orožje iz moje Prispodobe. Naj tvoj Lev časti tvojega Zmaja, toda, 

če pogrešiš Energijo in Vztrajnost svojega Bika, obležijo tvoja Orodja v Brezdelju; 

če pa ti umanjka Iznajdljivosti ali Inteligence tvojega Človeka, kakor tudi Izkušnje, 

ti Kopje leti le izkrivljeno. Tako; Sin moj, le izpolni se v teh Štirih Močeh; in to 

povsem nepristransko. 
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Z GNANA JOGO pride tvoj Človek do Znanja; s Karma Jogo tvoj Bik do Volje; z 

Radža Jogo svojega Leva privedeš do njegove Luči; za izpopolnitev svojega Zmaja 

imaš Bhakti Jogo za Orla v njem in Hatha Jogo za Kačo. Vendar dobro vedi, da se 

vsi ti prepletajo, zato ne moreš nobenega od teh Del opraviti ločeno od drugih. Če 

hočeš izdelati Zlato, moraš Zlato imeti (to so Besede Alkemikov); tako moraš tudi 

biti Sfinga, če hočeš Sfinga postati. Nič namreč ne raste drugače, kot po Normi 

lastne Narave in v Zakonu lastnega Zakona, ali pa gre zgolj za Umetnijo, ki ne more 

obstati. Stremeti za čemerkoli, kar ni Izpolnitev lastne resnične Narave, je torej 

Norost in Nasilje nad Resnico. Svoje Delovanje uredi v Skladu s Poznavanjem tega 

Pravila kot najbolje veš, ne meneč se za Nadlegovanje tistih, ki besedičijo o Idealih. 

Slednja Norma, ta Uniformnost namreč, je lastna le Zaporu, Človek pa biva 

Elastično in, razen v primeru Smrti, nikakor ne prenaša Otrplosti. Kdor se razvija po 

Zakonu, ki je njegovi Naravi tuj, ima Raka; vsa njegova Ekonomija propade vsled te 

neznatne Neposlušnosti. 



 

» 160 « 

 

δ

 

KONČNO SI sedaj, ko si ustanovljen kot Sfinga, pripravljen, da se soočiš s 

Piramido. Tudi Ona ima kvadratno Osnovo Zakona in Štiri Trikote Luči, Življenja, 

Ljubezni in Svobode na svojih Straneh, ki se snidejo v Točki Popolnosti, ki je 

Hadit, uravnovešen za Nuitin Poljub. A v Njenih Ploskvah Razlike v Obliki ni, kot 

je slučaj pri Sfingi, saj so te, razen v Smeri, popolnoma Enovite. Ti si torej 

Harmonija Štirice s Pravico svoje Priboritve Adeptstva, Krone tvoje Možatosti, ne 

pa tudi Istovetnost, kot v Primeru Božanskosti. Lahko torej trdimo, da je z določene 

Točke Vidika tvoj Dosežek le Priprava, Zaljšanje Neveste za Tempelj Himena in 

njegov Obred. Resnično, o, Sin moj, v svoji Modrosti sem mnenja, da tvoje celotno 

Delo Razvoja Sfinge Teurgiji šele predhodi,* saj se Gospod ne nastani v Templju, ki 

je napak zamišljen in poševno zgrajen, kakor tudi ne biva v nevrednem Svetišču. 

Zato to Nalogo izvrši Potrpežljivo, Vztrajno, brez furije po Božanskosti. Karseda 

gotovo je namreč to, da Lepoti Device Strast njenega Gospoda odgovori spontano; 

brez Naprezanja ali Moledovanj z njene Strani. 

                                                 
* V tem oziru je Sfinga Adeptovo Svetlobno Telo, zgrajeno iz štirih elementov, ki morajo biti med 

seboj povsem uravnovešeni, sicer dobimo Wildeovo Sfingo, ki je monstrum seksualne represije, 

kakor tudi STRAH šteje 666. Egiptovski izraz KHU sicer povsem ustreza Telesu ali Imagu 

Adepta. 
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ZADEVAJOČ TIŠINO bom sedaj, o, Sin moj, še nadalje spregovoril s tabo. S 

Tišino namreč nimamo v Mislih nekoga, ki ga je obsedla Vražja Mutavost. Tišina je 

Zmaj tvoje Nezavedne Narave, a ne le Ekstaza ali Smrt tvojega Ega v Delovanju 

njegovega Organa, ampak tudi njegova Enost s tvojim Levom, Resnico tvojega 

Sebstva. Tako je tvoja Tišina Pot Taa, ves Govor pa Odmik s te Poti. Lev in Zmaj 

torej pripadata tvojemu Sebstvu, medtem ko sta Človek in Bik njegovi Ženski 

Nasprotji, ki sta Milost Naše Dame BABALON, ki ti jo Ona podarja v tvojem 

Prešuštvu z Njo. Potemtakem sta kot Nagrada in Ogrinjalo Ugleda, ki ga zadobiš z 

Jakostjo svoje Luči in svoje Ljubezni. Temu primerno tudi presojamo Ljudi po Meri 

njihove Inteligence in Moči, saj sta, kar se tiče njunega Jedra, v svoji bistveni 

Božanskosti enakovredni. Pazi torej še bolj, če boš pri Naši Dami v Čislih, da se 

Lev in Zmaj razvijata v isti Meri, saj je Presežek Ženskega le Odvečna Teža. 

Intelektualec brez Možatosti je le Sanjač Neumnosti, prizadevni Orjak brez Poguma 

pa zgolj Suženj. 
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NARAVO TE Tišine prikazuje tudi Bog Harpokrat, Dete v Lotusu, ki je tudi Kača 

in Jajce, to je, Sveti Duh.* To je najskrivnostnejša od vseh Energij, Seme vsega 

Bitja, zaradi česar mora biti pred Zlobo Požiralcev zaščiteno v Skrinji. Če si torej 

zmožen s svojo Umetnostjo skriti svoje Sebstvo v lastno Naravo, to je Tišina, da, ne 

pa Ničnost Zavesti, saj bi v nasprotnem primeru Skala bila popolnejša v Adeptstvu 

od tebe. A ko prebivaš v svoji Tišini, se nahajaš v Mestu Pribežališča, in Vodovje 

ne more priti do živega Lotusu, ki te obdaja. Ta Skrinja ali Lotus je torej Maternica 

Naše Dame BABALON, brez katere bi postal Plen Nila in Krokodilov, ki plavajo v 

njem. Zato, o, Sin moj, dobro vedi, da pišem v tvoje Oznanilo in Prid, da je ta 

Tišina, čeprav Popolnost Radosti, le Obdobje Razvoja tvojega Leva, ko pa napoči 

Čas, si moraš Drzniti in stopiti v Boj. Mar ne bi bilo v nasprotnem primeru to 

Izvajanje Tišine na Las podobno Formuli Ločenosti Črnih Bratov? 

                                                 
* Zanimivo, če apostrofiramo KAČ' in JAJC', dobimo pri obeh vrednost 111; pravtako GOLOB, 

LOVE, AMO, NINA, LAP, FaLA, AUM etc. Mar LIBER AL predvideva tudi to: "Love is the law, 

love under will. Nor let the fools mistake love, for there are love and love. There is the dove and 

there is the serpent. Choose ye well. He, my prophet hath chosen, knowing the law of the fortress 

and the great mistery of the House of God." (AL I 57) 
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RESNIČNO, O, Sin moj, v tem tiči Nevarnost in Izdaja tvojega Škorpijona. 

Njegova Narava je namreč usmerjena zoper sebe, saj predstavlja najskrajnejši Ego, 

to je, Bitje, ki je oddvojeno od Univerzuma; in to je Bistvo Celotnega Misterija Zla. 

V sebi namreč vsebuje Magijsko Moč, s katero se samo-zastrupi, če je ne uporabi, 

prav kot katerikoli drug Organ Telesa, ki opravljanje svoje Funkcije odklanja. 

Zdravilo zanj je zato v njegovem Zavezniku Levu, ki se Krokodilov ne boji, saj se 

ne skriva, temveč goreče stremi naprej. Na Poti Mistika obstaja tale Past: čeprav se 

združuje s svojim Bogom, je njegov Način tak, da se umika od tistega, za kar se mu 

zdi, da ni Bog, s čimer izjavlja in potrjuje Demona, to je, Dualnost. O, Sin moj, v 

Trenutku popolne Zadovoljitve se zato urno poslovi od vsakega Dejanja Ljubezni in 

usmeri Prizvano Silo k novemu Nasprotju; Formula vsakega Zmaja je namreč 

Neprestano Gibanje ali Sprememba; prebivati v Zadovoljenosti lastne Narave 

potemtakem pomeni Stagnacijo in Nasilje nad to Naravo, saj poraja Dvojnost 

Konflikta, ki je Odmik v Smer Horonzona. Naj je Omejen v Imenu BABALON!* 

                                                 
* Da se ve, zakaj Židje in Kristjani, kakor tudi Muslimani, tako vneto preklinjajo "mater vseh 

gnusob in nečistovanj", Babilonsko Kurbo, Škrlatno Ženo, katere Sveto Število je 156! 

Blagoslovljena Bodi! 156 = 2 x 78 = 3 x 52 = 4 x 39 = 6 x 26 = 12 x 13. 
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ROTIM TE, o, Sin moj, poglej kolikšna je bila Milost Narave ob mojem Rojstvu, 

kar zadeva Pravilno Ravnovesje in Ustanovitev moje Sfinge. Neptun se je namreč 

nahajal v Ozvezdju Bika, mojemu Spiritualnemu Bistvu je pridodal Moč in 

Čvrstost. Uran se je dvigal v Levu, da bi okrepil mojo Magijsko Voljo s Pogumom 

in jo usmeril v Odrešitev Človeštva. V Vodonoscu se je nahajal Saturn, da bi moja 

Inteligenca bila trezna, obsežna, zmožna Poglobitve. Jupiter, s Svojim Glasnikom, 

Merkurjem, se je nahajal v Škorpijonu, da bi me tako uskladil z mojo Besedo, glede 

na Bistvo moje Narave. Kar se tiče ostalih, je bil Mars povzdignjen v Kozorogu, za 

telesno Vzdržljivost pri napornem Delu, Sonce pa združeno z Venero v Tehtnici, 

zaradi Presoje v Umetnosti in Življenju ter Blage Nravi. Nenazadnje se je Luna 

znašla v Znaku Ribi, njenem omiljenem Domu, za Dar Tenkočutnosti in 

Privlačnosti. Kdo sem potemtakem? Sem minljiva Posledica neskončnih Vzrokov, 

Dete Sprememb. Ne obstaja noben Jaz, o, ti, ki nisi ti, saj bi sicer bil odrezan, 

Stagnacija, Stvar Sovraštva in Strahu. Toda v Telesu Naše Gospe Nuit, katere 

Beseda je Nič in Dvoje, obstaja Zvezda, ki se nenehno giblje, nenehno spreminja. 

                                                 
* Pred vama je šolski primer razumne analize nekogaršnje astrološke karte, ki je karta njegove, 

kakor lahko rečemo, Karme. Žal je moderna astrologija skoraj že povsem izgubila stik s Kabalo, iz 

katere tudi izhaja. Tako imamo v Tarotu, z Dvorskimi Kartami, podano globljo in bolj sofisticirano 

analizo psiholoških tipov, ravno po Sfinginem Ključu. To, kar se vobče smatra za Sebstvo v 

psihologiji, je v Kabali zgolj Nosilec Karme Sebstva. Isto je z Bogom, če bi si psihologi upali 

govoriti o Bogu in Človeku v isti sapi, kot o Enem "Geniju", kakor gnostiki. 
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JAZ NISEM jaz. Čemu, se potemtakem vprašaš, sploh ta Beseda? Vedi, o, Sin 

moj, da je ta Prva Oseba le Splošna Figura Govorice Ljudi, s katero se Magus lahko 

okoristi brez Implikacij Metafizike. Toda v Misteriju Iluzije, ki je Sredstvo 

Univerzalne Volje, ne bom rekel Vlačuge Njegovega Užitka, so manifestirane vse te 

mnoge Zvezde, in med njimi tudi Logos Horusovega Eona, ki ga ti imenuješ ΤΟ 

ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, tvoj Oče. In ta je nastala z Vrlino Intenzivnosti Volje do 

Spremembe, skozi mnoge Kačje Faze Življenja in Smrti, vse dokler ni v tem 

Odvijanju Igre njena Pojavnost postala Razglasitev Besede Eona, tega Zakona 

Teleme, ki bo določeno Dobo predstavljal Formulo Magike na Zemlji. Kdo bo torej 

poizvedoval o nadaljnji Usodi te Zvezde ali katerekoli druge? Takšna je Igra, in 

Delovanje njenega Smotra ji zadostuje. Iznebi se torej te Misli o "jazu," ločenem od 

Vsega; a ko po Naši Resnični Poti prideš do Osveščenosti Celote, se posveti 

opazovanju te Igre Iluzije s svojim Orodjem Uma in Čuta, ter jo brez vsake Skrbi 

prepusti nadaljevati svojo Pot Spremembe. 
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O, SIN moj, vedi naslednje, kar zadeva Črne Brate, tiste, ki vreščijo: Jaz sem Jaz. 

To je Laž in Zabloda, saj Zakon ne pozna Izjem. Ti Bratje niso Ločeni, kot v svoji 

nečimrnosti menijo, zavedeni v Zmoto; so le posebna Kombinacija Narave v Njeni 

Raznolikosti.* Raduj se tudi v Kontemplaciji takih, saj tudi oni pripadajo Popolnosti 

in Okrasju Lepote, prav kot Pega na Obrazu Dekleta. Naj torej rečem, če tvoja 

lastna Narava, celo tvoja, proizvede tako zlovešč Kompleks, da se ti ni potrebno 

spoprijeti z njim, uničujoč ga z Ljubeznijo, temveč nadaljevati po tej Poti? Tega ne 

bom prenaglo zanikal niti potrdil; nak, naj mar izustim kakšen Namig o tem, kar 

lahko predvidim? V moji Naravi je namreč dojemati, da je v tej Stvari Vrhovna 

Modrost Tišina. Ampak naslednje bom dejal, in to smelo, da nikar ne glej na to 

Grozovitost v Strahu ali Mržnji, ampak jo sprejmi, kot sprejemaš vse ostalo, kot 

Fenomen Spremembe, to je, Ljubezni. V brzeči Reki lahko ugledaš Vejo, ki v Igri 

Vode za hipec negibno obstane; in v tej Prispodobi lahko dojameš Naravo te 

Skrivnosti na Poti Popolnosti. 

                                                 
* "Endotermični produkt narave, s tendenco, da se razpoči", kakor nekje Crowley definira 

licemerca, hipokrita. Vse o Črnih Bratih nam razkriva LIBER 418, Vizija in Glas Tridesetih 

Obnebij. 



 

» 167 « 

 

κ

 

SE HOČEŠ sedaj, po moji Graji, pobliže seznaniti z nečim, kar je v zvezi s 

Skrivnostjo Alkimije, Umetnostjo Egipta, kako izdelati Zlato? To je pravgotovo že 

del tvojega Znanja, če z Našo Sveto Kabalo preučiš, katere so Sile, ki se Stekajo v 

Tifaret, ki je Harmonija in Lepota, ali Sonce, v slehernem Kraljestvu Univerzuma, 

in potemtakem tudi med Kovinami. Ta Pritok je Peteren. Najprej, s Krone se spušča 

Visoka Svečenica po Stezi Lune; za Inspiracijo, Imaginacijo in Idejo; bodi pozoren, 

da je ta Devica Neomadeževana, saj je v tem primeru Iluzija tista, ki pomeni 

Napako. Zatem, od Očeta po Poti Vodonosca priteka Vrlina Zvezde; za Iniciativo, 

Energijo in Odločnost v Najnotranjejšem. Tretjič, od Matere prihajata Ljubimca po 

Poti Dvojčkov; za Intelektualno Celovitost in Uskladitev z Okoljem. Ti Trije so od 

Supernalov in zaključujejo Teorijo tvojega Dela. Potem pa imaš, v Praksi in njenem 

Udejanjanju, Puščavnika kot Vpliv Sfere Jupitra po Stezi Device, ki služi za 

Tajnost, Koncentracijo in Previdnost; in nazadnje potuje s Sfere Marsa Pravičnost 

po Poti Ravnovesja; za Dobro Presojo, Takt in Umetnost. O, Sin moj, v tem 

Poglavju je več Modrosti, kot v Deset Tisoč Zvitkih Alkimističnega Pisanja! 

Študiraj torej, da si boš v tej Metodi pridobil Spretnost in Izkušnje; to Zlato namreč 

ne pripada le Kovinam, temveč sleherni Sferi; in ta Ključ ima tolikšno Vrlino, da 

lahko z njim vstopiš tudi v poslednjo Palačo Popolnosti. 
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O, SIN moj, prisluhni tejle Modrosti Izkušnje. Ko te je Ahita, tvoja ljubka 

Mačeha, moja Konkubina, uzrla prvič, ko sem te položil v njene Roke, je bila tvoja 

Lepota tolikšna, da je navdušeno vzkliknila: "Jojme, Učitelj moj, če je Sad tvoje 

Magike takšen, naj se tudi jaz, celo jaz, popolnoma predam tej Sveti Umetnosti!" 

Tedaj sem postal v Duhu težak; vprašal sem jo: "S kakšnim Namenom neki?" 

Postala je negotova in zmedena; po dolgem Času je, tavajoč po Preostankih svojega 

Uma, odvrnila kot Strašilo na Polju, njene Misli pa so sličile Cunjam in Capam. Še 

otožnejša in bolj mrka so postala Jetra tvojega Očeta; skoraj sem planil v jok. Ko 

me je videla takega, me je v Presenečenju oštela: "Mar nisi v Srcu vesel, o, Mojster 

moj?" Nasmehnil sem se, kot nekdo, ki je tik pred Smrtjo, Ona pa je slednjič 

sklenila: "Če je stvar taka, potem ni več nobene Potrebe, da se posvetim Magiki." V 

tem sem zopet zaznal Univerzalno Šalo Našega Gospoda Pana in bil (kakor Jona iz 

tiste Starodavne Zgodbe) pogoltnjen v Trebuh Kita, ki se imenuje Smeh; in sedaj, 

ko to pišem, se mi dozdeva, da mi je prebivati v njem ves Čas, ki mi je v tem Telesu 

še preostal. 
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PRAVA MOČ in Lastnost Ženske je razvrščati in urejati vse obstoječe Stvari v 

njihovi lastni Sferi, ne pa ustvarjati ali presegati. V vseh praktičnih Zadevah sta 

njena Mogočnost in Bistroumnost sposobni proizvesti Učinek, ki je v Soglasju z 

njenim Razpoloženjem. Njen Simbol je Voda, ki se prilagaja Toku, bodisi v Besu, 

ko ruši Gore (a celo s tem gladi Ravnine), ali pa Ljubezni, ki dela Zemljo plodno. 

Toda Ogenj Moškega je tisti, ki je z ogromno Trušča te Planine povzdignil. Moški 

povzroča Škodo in Težave s svojim Nasiljem, pa naj bo njegova Volja v skladu z 

Okoljem ali ne, toda Ženska nadleguje z Manipuliranjem, spretnim ali zloveščim, 

glede na njeno Razpoloženje pač, ki utegne biti urejeno ali neurejeno. Vmešavati se 

v njene Posle je za Moškega Norost, saj je ne razume docela, kakor je tudi zanjo 

neumno, če se hoče kosati z njim v njegovih Poslih. Čeprav Ženska v Magiki 

prekaša slehernega Moškega, kar zadeva vse Kvalitete, ki so ji potrebne za 

Dosežek, je v tem Delu vendarle Nična, kot bi se Človek znašel v Tesarjevi 

Delavnici brez Rok; ona namreč ne poseduje Organizma, s katerim bi svojo 

Prednost Uporabila. Tega se s svojim Instinktom zaveda, saj je v njeni Naravi 

Razumeti, pa čeprav brez Znanja; če pa v Modrost svojega Očeta dvomiš, si poišči 

Žensko (a Previdno), in se v moje Besede prepričaj. Kaj kmalu bo postala 

smrtonosno besna, nate bo začela gledati s prezirom in z vreščavim Glasom jela 

naštevati svoje mnogotere Odličnosti, katere sicer resda poseduje, a se celotne 

Zadeve niti najmanj ne tičejo. 
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DVAJSET LET je že tega, o, Sin moj, odkar sem si pridobil Naklonjenost v Očeh 

velikega Mojstra Resnice, ki ga Ljudje imenujejo Allan Bennett, da me je sprejel za 

svojega Učenca v Magiki. Pri tem je bil z mano karseda neposreden in odločen; pri 

svojih Bogovih je prisegel, da je Resnica, ki zadeva Naravo Ženske, prav takšna 

(kot sem ti ravnokar pojasnil). A jaz sem bil trmast Mladenič, prevzet od Ljubezni, 

Občudovanja in Čaščenja Žensk; v njih sem goreče užival in se od njih neprestano 

učil, hranjen z Mlekom njihove Skrivnosti, kot se za vse Prave Moške spodobi; 

jezno sem se upiral Učenju tega Najsvetejšega Človeka Boga. Ker je bil (kakor je 

bilo zapisano) od Rojstva Zaprisežen Devištvu, in ni imel z nikomer, kar se 

Mesenosti tiče, nobenega Odnosa, sem njegovo Mnenje smatral za neveljavno, kot 

bi on bil Riba, in samo zato grajal Let Ptic. O, Sin moj, nisem povsem neveden, kar 

zadeva Ženske; razen vkolikor smo vsi Ljudje omejeni s svojo Naravo, Število 

mojih Konkubin ni bilo bistveno ali nečastno nižje od Števila Luninih Men od 

mojega Rojstva naprej. Številne Ženske so bile moje Učenke v Magiki, in (ne le to) 

Večji Del moje Iniciacije in Napredovanja, kar z Zadovoljstvom priznavam, sem 

dosegel prav zahvaljujoč Vplivu Žensk. Ne glede na vse to; ponižno se priklanjam 

Allanu Bennettu, in se zaradi svoje Predrznosti kesam, saj je povedal Resnico. 



 

» 171 « 

 

ξ

 

ZA ŽENSKO je resnično preprosto pridobiti si Magijske Izkušnje določene Vrste 

kot so Vizije, Transi in podobno, vendar te nanjo ne vplivajo tako, da bi jo 

spremenile, kot se zgodi v Primeru Moškega, ampak so zgolj kot Podobe, ki se 

gibljejo v Zrcalu. Ženska v Magiki zato nikoli ne napreduje, pač pa ostaja 

nespremenjena, pravilno ali napak usmerjena, pač glede na Silo, ki jo giblje. Meja 

njene Aspiracije v Magiki je torej radostno in poslušno prebivati pod oblastjo 

Moškega, ki ji ga bo pokazal njen Instinkt; tako bo že po Navadi predstavljala 

urejen, čeden in posvečen Tempelj, da bo s svojo Primernostjo lahko ob naslednji 

Utelesitvi zadobila Moško Dušo. Iz tega Razloga so Moški vedno cenili Stalnost in 

Potrpežljivost kot tiste Lastnosti, ki so Pravim Ženskam vnaprej potrebne, saj ravno 

s temi lahko dosežejo svoje Gibanje k naši Božanskosti. Njena Skušnja je predvsem 

upreti se Muhavostim, ki prinašajo Nered, ki prihaja od Horonzona. Naj bo Omejen 

v Imenu BABALON! Pravtako naj bo Ženska s takšno Potjo zadovoljna, saj ima na 

našem Svetem Banketu resnično plemenit in odličen Delež, in ni izpostavljena 

premnogim Nevarnostim, ki preže na nas ostale. A naj bo nenehno Previdna in na 

Preži, saj v njej ni Sposobnosti Upiranja Horonzonu, zaradi česar, ako postane v 

svojih Razpoloženjih zmedena, zaradi Strasti, Pijanosti ali Lenobe, nima Standarda, 

s katerim bi svoje Moči lahko obnovila. Iz tega je razvidna njena Potreba po 

pravilno urejenem Življenju in Pravem Moškem, ki ji predstavlja Boga. 
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POMNI, O, Sin moj, da je Moški tisti, ki v Antičnih Knjigah Magike Hudiču 

proda Dušo, toda Ženska je tista, ki s Hudičem sklene Sporazum; ona ves čas 

poseduje Zmožnost in Moč urejati Zadeve po njegovem Povelju, zato mora to 

zavezništvo tudi plačevati. Moški pa ima le en Dragulj, in ko zabaranta tega, 

postane Predmet Satanovega Zasmeha. To naj ti bo Vodilo v tvoji Umetnosti 

Magike, da pri vseh Praktičnih Zadevah, ki jih hočeš urediti na pretkan Način, 

uporabiš Ženske, Moške pa, ko bo potrebno Stvari preobraziti ali Spremeniti. S 

Prispodobo povedano: naj Ženska vodi Šahovsko Igro Življenja, Moški pa naj bo 

tisti, ki spreminja Pravila, če je taka njegova Volja. Poglej, slabo vodena Igra 

pomeni Nered in Zmedo, a v Novem Zakonu je Potres in Uničenje samega Bistva 

Stvari. Odtod Strah slehernega Človeka, ki posluje s svojim Genijem, saj nihče ne 

more vedeti, ali bo njegov Zakon Igro poboljšal ali pa poslabšal; Dokaz za to je 

Moč dobiti le z Izkušnjo, izvojevano z Zmago Volje, ko ni več nobene Poti nazaj; z 

Besedami Pesnika: Vestigia Nulla Retrorsum. Pravtako se ne boj ustvarjati, saj ne 

moreš ustvariti ničesar, kar ni Bog, kot sem zapisal v Knjigi Laži (lažno tako 

imenovani). A čuvaj se lažnih Kreacij, ki so jih ustvarile Ženske, in so brez sleherne 

Funkcije! To so le Prikazni, strupeni Hlapi, ki jih je spočela Luna v svojem 

Krvavem Coprništvu. 



 

» 173 « 

 

 

NEMARA NISEM v Zmoti glede gotove koristi tega, o, Sin moj, da te poučim o 

Skrivnostih Stez Nun in Oin, ki sta v naši Roti upodobljeni na Adutu Smrt, ter 

tistem, ki se imenuje Vrag. Od teh je Nun tista, ki združi Sonce z Venero, in se 

nanaša na Škorpijona v Zodiaku. Ta Pot je nevarna, ker išče svojo Raven, in utegne 

se zgoditi, da na njej potoneš, če se ne podvizaš. Od njenih treh Načinov je 

Škorpijon tisti, ki samega sebe pokonča, kar predstavlja neke vrste Animalno 

Zadovoljstvo. Zatem je Kača, ki ustreza Spremembam ali Magiki, a je tudi ona 

strupena, če nimaš dovolj Spretnosti, da jo očaraš. Končno imamo Orla, ki je od teh 

najsubtilnejši, zaradi česar je ta Pot primerna Transcendentnemu Delu. A vsi ti se 

nahajajo na Poti Smrti, da se tvoja Palica raztopi in razkroji v Vodah Kupe, zaradi 

česar jo je potrebno ob Njenem Času obuditi z Vrlino tvoje Narave. Voda pogasi 

Ogenj, a na Zemlji, kjer ga razvnema tudi Veter, se ta lahko svobodno razplamti. 

Razumi tudi, kar je zapisano v zvezi z Vesico,* da je Mati, ki daruje Počitek, 

Spanec, Smrt in Tolažbo, ki se jih Resnični Človek, ali Heroj, izogiba. 

                                                 
* Vesica Piscis (Ribji Mehur) ali Mandorla, simbol maternice, istoveten s simbolizmom Ladje 

(Naus) in Graala. 
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OIN JE Steza, ki povezuje Merkurja in Sonce, ter v Zodiaku pomeni Kozoroga. 

Ta Kozorog se imenuje tudi Moč, in stoji v Zenitu ob Začetku Pomladi, in v njegovi 

Naravi je svobodno poskakovati po Gorah. Iz tega Razloga je Simbol resnične 

Magike; in njegovo Ime je Bafomet; ravno zato sem ga narisal kot Tarotov Adut, 

Petnajsti, in postavil njegovo Podobo na Platnice svoje Knjige Ritual Visoke 

Magike, ki je predstavljala Drugi Del moje Teze za Stopnjo Starejšega Adepta, ko 

sem bil v Telesu Alphonsa Louisa Constanta.* Kozorog ne leta po Zraku kakor Orel, 

a nikar ne pozabi, da je v Naravi Človeka živeti na Zemlji, in da so njegovi Vzleti 

pogosto le Sanjarije; da, tudi Orel je vezan na svoje Gnezdo, saj ga ne prehranjuje 

Zrak. Zato je Kozorog, ki vsak svoj Skok naredi z Navdušenjem, pa je vendarle ob 

vsakem Času prepričan v svoj Element, resnični Hieroglif Maga. Zapomni si, da ta 

Steza prikazuje Onega, ki je v neprestani Eksaltaciji na Prestolu; kakor pripada 

prejšnja Formula Ženski, imamo tu opravka s Formulo Moškega. 

                                                 
*  Eliphaz Levi Zahed, Abbe Constant. 
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PRAVTAKO TI povem, da ta Pot pripada Krogu in pa Horusovemu Očesu, ki 

nikdar ne spi, temveč je vedno čuječe. Krog je popoln, vedno enak; a Maternico 

muči stalna Potreba, zato išče tvojo Medicino, ki je po Pravici namenjena Visokemu 

Cilju, da poteši njeno Nestalnost. Zato je tvoja Volja onemogočena, tvoj Um 

zmeden, tvoje Delo pa trpi, če je dejansko ne privedeš do Niča. Pravtako ti je 

Zmogljivost v Umetnosti, po moji Presoji, za celo Polovico slabša. Toda Horusovo 

Oko nima nobene Potrebe; v svoji Volji je svobodno; ne išče Gladine, ne potrebuje 

nobenega Zdravila; ustrezno je in vredno, da ga vzameš za Družabnika in Zaveznika 

pri svojem Delu, saj ti je kot Prijatelj, ne pa Ljubica ali Suženj, ki s svojo Zvitostjo 

in Pretkanostjo vedno skušata doseči svoje sebične Cilje. Povrh vsega je Potrditev 

mojih Besed moč najti v Fiziki; to Zadevo lahko preučiš v Zakonih Naravnih 

Sprememb. Različne Stvari ob svoji Združitvi proizvedejo Otroka, ki je relativno 

Stabilen, in se Spremembam upira, Slične Stvari pa si vzajemno jačajo Moč svojih 

Posameznih Nravi. Kakorkoli že, vsaka Pot ima svoj Namen, ti pa, ki si poučen o 

vseh Načinih, Obzirno izberi svojo. 
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SIN MOJ, Radost moja, Med Satovja mojega Življenja, kar se tiče Razlik med 

Formulama Ženske in Moškega, ti bom povedal tudi, da je moja Iniciacija potekala 

na sledeč način. Najprej, do polovice Poti, do Dosežka Poznavanja in Pogovora s 

Svetim Angelom Varuhom, so mi bili v Pomoč namenjeni naslednji Možje: Jerome 

Pollitt iz Kendala, Cecil Jones iz Basingstoka, Allan Bennett z Meje in Oscar 

Eckenstein s Planine, nobene Ženske. Toda po tem Dosežku je Beseda prišla do 

mene le preko Žensk, preko Jasnovidk Ouarde in Virakam; pri moji Iniciaciji v 

Stopnjo Magusa pa prek Mačke IΛΑΡΙΟΝ, tvoje Matere, Helene Igralke-Kače, 

Mirjam Pijanke in Rite Vlačuge, ki so nosile Bodalo in Strup; zatem so tu bile 

Alica, Pojoča Ženska v Vlogi Opice, Gerda, Blazna Ženska v Vlogi Sove; Katarina, 

Anubisov Pes, in Ahita, Kamela, ki je obnovila Virakamino Delo, Olun, ki je bila 

Zmaj in - oh, v svojem Govoru se moram omejiti, saj je Konec zastrt s Pajčolanom, 

ki, kot se dozdeva, zastira Obličje Device. Natančno meditiraj o teh Stvareh, 

razlikuj prave Lastnosti in Vrste; meditiraj o Uporabi enih in drugih v Relativnem, 

tudi, ko jih enkrat narediš za Vse-Eno, ki je Nobeno, v Absolutnem. 
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SPOMNI SE, Sin moj, Pripovedi Hebrejcev, ki so jo prinesli iz Mesta Babilon, v 

kateri je Veliki Kralj Nebukadnezar zapustil Ljudi za Dobo Sedmih Let, da bi 

prizadet v Duhu užival Travo,* kot to počne Vol. Ta Vol je Črka Alef in tisti Totov 

Atu, katerega Število je Nula, in katerega Ime je Maat, Resnica, ali Maut, Jastreb, 

Vse-Mati, ki je Podoba Naše Gospe Nuit, a je imenovan tudi Norec, ki je Parsifal, 

"der reine Thor," in se torej nanaša na tistega, ki stopa po Poti, imenovani Tao. On 

je tudi Harpokrat, Dete Horus, ki (kot je rekel Daud, Badavi, ki je postal Kralj, v 

svojih Psalmih) stoji na Levu in Zmaju; to je, nahaja se v Združitvi s svojo Skrivno 

Naravo, kot sem ti pojasnil z Besedami, ki zadevajo Sfingo. O, Sin moj, Sinoči je 

Duh prišel nadme, da bi tudi jaz moral zaužiti Travo Arabcev in z Vrlino te 

Začaranosti uzreti nekaj, kar bi utegnilo biti namenjeno Razsvetlitvi mojih Oči. A o 

tem ne morem govoriti, saj vključuje Skrivnost Preseganja Časa; v Eni Uri našega 

Zemeljskega Časa sem namreč požel vso Letino Eona, pa tega ne bi mogel izraziti, 

četudi bi živel še Deset Življenj. 

                                                 
* Antropologi so si nemara edini vsaj v tem, da priznavajo magijsko in znanstveno vrednost hašiša 

in konoplje, ki je nemara ena najuniverzalnejših rastlin tega planeta, od tu se ji reče Trava. Sicer 

vaju napotimo na Psihologijo Hašiša ter druge Eseje Aleistra Crowleya. 
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KLJUB TEMU pa, kakor Človek lahko postavi Spomenik ali uporabi Simbol, da 

bi sporočil Deset Tisoč krat Deset Tisoč Stvari, bom skušal tvoje Razumevanje 

informirati s pomočjo Hieroglifa. Tu nama bodo tvoje Izkušnje v Pomoč, saj 

tistemu, ki Stvar pozna, zadostuje že majhen Namig, tistemu pa, ki je ne pozna, se 

ne bo razodela niti po Letu Dni Inštrukcij. Tu je le prvi izmed Neštetih Čudežev te 

Vizije; na Polju, bolj črnem in bogatem od Baržuna, se je nahajalo Sonce vsega 

Obstoja; samo. Okrog Njega so bili majhni Križi, Grški, ki so prekrivali Nebo. Ti so 

spreminjali svojo geometrijsko Obliko, Čudež je sledil Čudežu, Tisočkrat Tisoč po 

Vrsti in v Nizu, dokler se ni vsled njihovega Gibanja ves Univerzum zapenil v 

Kvintesenco Luči. V nekem drugem Trenutku sem videl Vse Stvari kot mavrično 

bleščeče Mehurčke, ki so sijali sami od sebe, v vseh Barvah in vsaki barvni 

Kombinaciji; Miriada jih je sledila Miriadi, vse dokler z neprestano Lepoto niso 

izčrpali Vrline mojega Uma, da bi jih zaznaval, in so ga premagali, da sem se rad 

umaknil Bremenu tega Sijaja. Vendar, o, Sin moj, Vsota vsega tega je kot Nič, v 

primerjavi z najbežnejšim Sijem Zarje Naše Resnične Vizije Svetosti. 
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NAJPOMEMBNEJŠE OD vsega, kar mi je bilo dano videti, pa je Razumevanje 

tistih voljnih Sprememb ali Transmutacij Uma, ki vodijo k Resnici, saj so kot 

Lestve v Nebo, kakor sem jih jaz v tistem Času imenoval, iščoč Frazo, s katero bi 

opomnil Pisarja, ki je čakal na moje Besede, da jih vkleše v Stelo mojega Dela. A 

zaman se naprezam, o, Sin moj, ko skušam to Stvar zabeležiti v Detajlih; Lastnost te 

Trave je namreč Tisoč in večkrat pospešiti Delovanje Misli in nadalje predstaviti 

vsak Korak v Podobah tako zamotane in prevladujoče Lepote, da si nimaš Časa niti 

zamisliti, kaj šele izgovoriti, kakšno Besedo, ki je kot Ime katerekoli od njih. 

Pravtako je bila Mnogoterost teh Lestev, kakor tudi njihova Enakovrednost, 

tolikšna, da mi v Spominu ni ostala niti ena, pač pa le določeno Razumevanje 

Metode, ki je zaradi svoje Tenkočutnosti neizrekljiva. S svojo Voljo moram zato 

doseči mogočno in strašansko Koncentracijo Mišljenja, če hočem nekako poiskati 

Izraz za ta Misterij. Ta Metoda je namreč učinkovita in koristna; z njo zlahka in z 

Radostjo prideš do Popolnosti Resnice, ne glede na to, od katere Misli narediš prvi 

Korak v svojo Meditacijo, da lahko spoznaš, kako se vse Poti nazadnje končajo na 

Monsalvatu in Templju Sangraala. 
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NA OSNOVI Teorije in tudi Izkušenj, tako malo kot jih posedujem, sem nasploh 

Mnenja, da mora Človek najprej biti iniciat, ustanovljen v našem Zakonu, preden 

lahko uporabi to Metodo. V njej je namreč vsebovana naša Skrivna Razsvetlitev, ki 

zadeva Univerzum, kako je njegova Narava skrajna Popolnost. Vsaka Misel pomeni 

Ločitev, Zdravilo za to pa je združitev Vsake Misli z njenim Nasprotjem, kot sem že 

pojasnil v mnogih Spisih. Eno boš spojil z drugo z Vehemenco Duha, urno kot sama 

Svetloba, da bi Ekstaza lahko bila Spontana. Zato je nujno, da si že potoval po tej 

Poti Antiteze, da v celoti poznaš Odgovor na vsak Simbol ali Problem, in da je tvoj 

Um pripravljen na to. Zaradi Lastnosti te Trave* se vse giblje z neizmerljivo 

Hitrostjo, Oklevanje pa bi te zmedlo, zlomilo tvojo Lestev in zabrisalo tvoj Um 

nazaj, da bi zopet prejemal Vplive iz Okolja, kot je to počel na Začetku. Resnično, 

Narava te Metode je Razrešitev in Uničenje vsake Zamotanosti z Eksplozijo 

Ekstaze, saj je vsak Element izpopolnjen s svojim Nasprotjem in izničen (iznebivši 

se Ločenega Obstoja) v Orgazmu, kateremu se predajaš v Postelji svojega Uma. 

                                                 
* Herba Arabica Sanctissima ali hašiš, da se ve. Te izsledke je treba vzeti resno, če le kaj damo 

nase, kot antropologe, da ne bi več "le čevljev ne sodil kopitar". 
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SAM DOBRO veš, o, Sin moj, da je Misel v dveh Dimenzijah nepopolna, saj ni le 

ločena od svojega Nasprotja, ampak tudi omejena v svojem Obsegu, saj s 

Kontradikcijo (navadno) ne dovršimo Univerzuma, ampak dosežemo le Razpravo o 

njem. Če torej Zdravju zoperstavimo Bolezen, s tem v Sfero njune Združitve 

vključimo le eno Lastnost, ki pa je lahko značilna za vse Stvari. Povrh vsega je 

večinoma težko najti ali formulirati resnično Nasprotje neke Misli kot pozitivno 

Idejo, ampak le kot Formalno Negacijo v nejasnih Terminih, tako da je pripraven 

Odgovor zgolj Antiteza. Zato "Belini" ne zoperstavimo Fraze "Vse tisto, kar ni bele 

Barve," saj je prazna in brezoblična; ni niti jasna niti preprosta niti kak pozitiven 

Pojem; zato odgovorimo "Črno," saj je to Podoba, ki ima nek Pomen. Tako se 

Antiteze ob Stiku le delno izničijo; v Hipu se zaveš Preostanka, ki je nezadovoljen 

in neuravnovešen, in čigar Podoba poskakuje po tvojem Umu z neizrekljivo 

Radostjo in Sijajem. To naj te ne zavede, saj njen Obstoj le dokazuje svojo 

Nepopolnost; prizvati ji moraš Tovariša in ju uničiti z Ljubeznijo, kot si storil že 

pred tem. Ta Metoda je neprestana, vedno napreduje od Grobega k Finemu in od 

Posamičnega k Splošnemu, pri čemer vse Stvari staplja v Eno Substanco Svetlobe. 
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VEDI, DA Čutni Vtisi že imajo predstavljiva Nasprotja, kot dolgo in kratko, 

svetlo in temno; tako je tudi s Čustvi in Zaznavo; naprimer Ljubezen in Sovraštvo 

ali resnično in lažno; Nasilnejše kot je Nasprotje, bolj je pogojeno z Iluzijo in 

določljivo zgolj z Odnosom. Tako Beseda "Dolgo" nima Pomena, če se ne nanaša 

na nek Standard; toda Ljubezen ni tako nejasna, saj je Sovraštvo njen Dvojček, s 

katerim si v Izobilju delita Slično Naravo. Prisluhni sedaj temu: ko sem bil v Divjini 

Sahare, ob Tolgi, na Robu Velike Vzhodne Puščave, mi je v Viziji Obnebij bilo 

dano vedeti, da je iznad Brezna Nasprotje Enost, in da nič ni resnično, razen potom 

Vrline Kontradikcije, ki jo vsebuje v sebi. Bodi torej pozoren, s to Metodo boš 

kmalu prišel do Idej tega Reda, ki vsebujejo svoje lastno Nasprotje, in nimajo 

Antiteze. Tukaj se Vzvod Antinomije v tvoji Roki zlomi; vendar, ko si v pravem 

Ravnovesju lahko strastno in goreče pluješ od Neba do Neba, z Ekspanzijo tvoje 

Ideje in njeno Eksaltacijo ali Koncentracijo, kot s svojim Študijem razumeš Knjigo 

Zakona in njene Besede, ki zadevajo Našo Gospo Nuit ter Hadita, ki je Srž vsake 

Zvezde. Če si resničen Iniciat ta poslednji Vzpon po Lestvi ni težaven, saj Gonilna 

Moč tvoje Sile v Transcendentalni Antitezi služi temu, da te poganja, in 

Emancipacija izpod Okovja Misli, ki si jo izvojeval s Prakticiranjem te Umetnosti, 

ustvari Vrtinec in Gravitacijo Resnice, ki je tako močan, da te enostavno potegne 

vase. 
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TO JE Korist moje Omame s to sveto Bilko, Travo Arabcev, da mi je razodela to 

Skrivnost (in mnoge druge), a ne kot neko Novo Luč, saj je ta že bila v moji Lasti, 

pač pa sem z njeno hitro Sintezo in Manifestacijo dolgega Niza Dogodkov lahko v 

enem samem Hipu analiziral to Metodo, da sem odkril njen Bistveni Zakon, ki se je 

pred tem izmikal Žarišču Leč mojega Razumevanja. Prav zares, o, Sin moj, ni je 

Resnične Poti Luči, razen tiste, ki sem jo pojasnil pred tem; pa vendar premore 

vsaka Pot neko Korist, če si le dovolj bistroumen, da jo zaznaš in se je oprimeš. Do 

Resnice se namreč pogosto prebijemo s Premislekom, ali pa tako, da prisluhnemo 

Umetniku in njegovi Predstavitvi, saj bi drugače bili zanjo slepi, ker pogrešamo 

njegov Način Svetlosti. Kljub vsemu pa bi bila tudi ta Umetnost brez vsake 

vrednosti, če ne bi Korena te Resnice že posedovali v naši Naravi, kakor tudi 

Popka, ki se je ob Pozivu tega Sonca pripravljen razcveteti. Povedano s Prispodobo: 

tako Deček kot Skala nimata Znanja o Prerezih Stožca in njegovih Lastnostih, toda 

Dečka lahko poučiš s pravilno Predstavitvijo, saj v svoji Naravi poseduje tiste 

Zakone Uma, ki so v Soglasju z našo Umetnostjo Matematike; potrebno mu je le 

malo Peruti (to lahko trdim), da bi jih zavestno uporabil pri svojem Delu, in ko je 

vse uglašeno v Resnici, to je, nujnih Odnosih, ki vladajo naši Iluziji, lahko sčasoma 

pride do Razumevanja. 
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TUKAJ SE torej nahajaš, o, Sin moj, ki boš mogočnejši od vseh Kraljev Zemlje, 

kot je prerokovano, ker boš ustanovil Zakon, ki sem ga dal jaz, Zakon Teleme; v 

tem, kar sem zapisal, je Točka Presoje za tvoje Delo, ki je Privesti v Luč Iniciacije 

tiste, ki bodo prišli k tebi in potrdili svojo Voljo do tega Dosežka. Vsak ima namreč 

lastno Pot in lasten Zakon, v Magiki pa ni Umetnosti, razen te, kako to Pot in Zakon 

odkriti, da bi lahko sledili prvi, s Pravilno Uporabo drugega. Zgodilo se bo, da bo k 

tebi prišel nekdo, ki si želi Amen-raja (govorim v Prispodobi ali Primeru), drugi bo 

hotel Asi, tretji Hoor-pa-Kraata; ali pa bo nekdo iskal Napotke iz Obeah, njegov 

Tovariš pa Wanga; in izmed Deset Tisoč Ljudi ne bo niti enega, ki bi se zavedal 

svoje Resnične Poti. Čeprav je Zadnji Korak za vse Isti, je nekogaršnji Naslednji 

Korak značilen le zanj. Zato je Priprava Študenta, ki išče Naš Sveti Red, A.˙.A.˙., 

karseda splošna; njegov Um se seznani z vsemi znanimi Metodami, da bi njegova 

Volja med temi lahko izbrala po Instinktu. Zatem kot Stažist izvaja tiste, do katerih 

je začutil nagnjenost; in s Pregledom njegovega Dnevnika po določenem Obdobju 

lahko zadobiš Modrost o njem, da ga potrdiš v tistih Poteh, za katere je na ta Način 

postalo razvidno, da so njegovi Resnični Naravi primerne. 
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Ζγ

 

DO SPOZNANJA samega sebe sem prišel kot po nekakšni Tajni Milosti; do 

Pesnika v meni preko Jeroma Pollitta iz Kendala; Oscar Eckenstein z Gore je odkril 

mojo Moškost, me naučil vztrajati v Stiskah in se soočati z mnogoterimi Oblikami 

Smrti; pravtako me je vzgojil v Koncentraciji, Veščini Mistikov, a to je storil na 

Način Znanosti, brez Navlake Teologije. Allan Bennett mi je zaupal pravo 

Umetnost Magike in našo Sveto Kabalo, z velikim Zakladom Učenosti v mnogih 

Zadevah, predvsem tistih, ki zadevajo Egipt, Azijo in Misterije njihovih Tajnih 

Modrosti. A od Cecil Jonesa sem prejel Veliki Dar Svete Magike Abramelina, in on 

me je uvedel v tisti Red, ki ga zaradi Bebavosti Profanih, ki za njim oprezajo, ne 

imenujemo; on me je privedel do Znanja in Razgovora s Svetim Angelom Čuvajem; 

pravtako je bil Glasnik Mojstrov Templja, ko so mi Oni zaželeli Dobrodošlico v 

njihov Red, ter zame določili Obleganje Mesta Piramid izpod Panove Noči; a jaz se 

cela Tri Leta nisem bil pripravljen okoristiti s tem. Dobro si zapomni, o, Sin moj, da 

je bila ta Pot značilna le za Zakon moje Zvezde, in da mi semkaj nima slediti nihče, 

niti mi skušati slediti, saj ima sebi lastno in primerno Orbito. O, Sin moj, ne delaj 

Napak s Posploševanjem ali Podrejanjem, saj je to tista Prava Lenoba, ki poraja 

Ideale in Standarde, ki pomenijo Smrt. 
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Ζδ

 

KLJUB VSEMU pa obstaja Nadloga, skupna takorekoč vsem, ki bodo prišli k 

tebi; to je Sifilitični Greh, ki je naša Nesreča, podedovana od Eona Umirajočih 

Bogov. Zato najprej ugotovi, ko se ti nek Prosilec prikloni, ako ni Konflikta in 

Restrikcije v njegovem Umu in njegovi Volji. Če bo Mnenja, da sta Dobro in Zlo 

absolutna, ne pa relativna, glede na Zdravje njegovega Telesa ali Blagostanje 

Družbe, katere Član je, in glede na številne druge Dejavnike, potem ga o tem pouči. 

Če bo rekel, da je za Iniciacijo pripravljen žrtvovati vse, ga popravi, kot je zapisano: 

"a kdor bo dal en drobec prahu, bo izgubil vse v tej uri." Konflikt je namreč eno 

Stvar tehtati v Odnosu na drugo; Odrekanje pa, ki je polno Žalosti, ni vredno, da bi 

ga sprejeli. On mora z Radostjo združiti vse, kar je, in vse, kar ima, zatem pa Celoto 

spremeniti v Morje Ljubezni, vsklajene z Voljo. Da, o, Sin moj, vse dokler 

Kandidata nisi privedel do Osvobojenosti izpod Greha, in Gotovosti, ki se na to 

nanaša, ni pripravljen za Pot naše Magike in Iluminacije; vsaka Pot pomeni Gibanje, 

ta Greh pa je Ovira in Spona in Slepilo na sleherni Poti, saj pomeni Restrikcijo, ne 

glede na to, ali se Človek ukvarja z Meditacijami Dhamme, našo Kabalo, Vizijami, 

Teurgijo ali s katerokoli drugo stvarjo. 
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Ζε

 

KAKO NAJ Človek doseže Trans, kjer je Vse Eno, če v svojem Umu še vedno 

razpravlja o Vrlini kot Absolutni Stvari? Obstajajo taki, o, Sin moj, ki jih begajo 

Dvomi, če naj (to sem izbral kot Referenco) uživajo Meso, ali ne; to je Navada 

značilna za Leva, kakor je Trava za Konja, tako da je resnična Težava zgolj odkriti, 

kaj pristaja njihovi Naravi. Ali pa predpostavimo, da je taka Oseba v Viziji; obišče 

jo Angel, ter ji sporoči Resnico, ki njenim Predsodkom nasprotuje, kot se je zgodilo 

tudi v mojem Primeru, ko sem nastanjeval Telo Sira Edwarda Kellya, kot se tega 

delno spominjam, čeprav zelo nejasno. Kljub temu je gotovo, (ali pa je učeni 

Casaubon lažno napisal, ko je objavil Dnevnik Maga Deeja, kjer teče Beseda o tem) 

da je nek Angel objavil Kellyu Same Aksiome našega Zakona Teleme, v Celoti in 

zelo jasno; toda Dee, prizadet zaradi Tromosti svojih Načel, ki so pripadala 

Suženjskim Bogovom, je bil ogorčen; s svojo Avtoriteto je prevladal nad Kellyem, 

ki še ni bil popolnoma dovršen kot Inštrument, kakor tudi Svet še ni bil pripravljen 

na tako Setev. Pomisli tudi na dejstvo, da sem bil celo v tem Življenju Sovražnik 

svojega lastnega Zakona; Knjige Zakona nisem zapisal s svojo zavestno Voljo; 

zapisal sem jo z Vrlino Poslušnosti, kot Pisar; neprestano sem skušal pobegniti od 

Naloge Razglasitve svoje Besede, vse dokler nisem z Iniciacijo postal Eno z Vsem. 
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Ζ

 

RAZUMI TOREJ, kako malo je tistih, katerih Delo v njihovih sedanjih Življenjih 

predstavlja naša Pot Iniciacije. Vendar je v Knjigi Zakona zapisano, da je Zakon za 

vse, zato ne boš nikakor pogrešil, če ga ustanoviš kot Formulo Eona, univerzalno 

med Ljudmi. In celo za tiste, ki so primerni, da napredujejo v naši Luči, obstaja Red 

in Različnost Funkcij, kar se tiče njihovega Dela v Našem Vzvišenem Bratstvu. 

Zlahka se utegne zgoditi, da v Delavnici Templja* ali Kolegiju Svetega Duha** vsak 

posamezen Vitez ali Brat*** doseže Izkušnjo slehernega Transa, vse do Popolnosti 

vsake od Razsvetlitev, vendar zaradi tega ne sme priti do Zmede, da bi se nekdo 

polastil Dolžnosti, sicer dodeljene drugemu. Opat namreč, pa četudi ni v Celoti 

prosvetljen, je vendarle Opat, Prostor za Kuharja, najsibo Svetnik, Arhan in 

Paramahamsa v eni Osebi, pa je v njegovi Kuhinji. Zato nikakor ne zamenjuj 

Stopnje Dosežka nekega Človeka z njegovo resnično Službo v Našem Svetem 

Redu; čeprav z Iniciacijo pride Luč in Pravica in Moč, da se izvede katerokoli Delo, 

so te še vedno neuporabne, če nismo sposobni uporabiti Stroja, ki pripada istemu 

Nivoju Stvari kot željeni Učinek. Kakor ima najboljši Mečevalec Potrebo po Meču, 

tako vsak Magik potrebuje Telo in Um, ki sta zaželjeno Delo sposobna opraviti; in 

on ne more narediti ničesar, kar ni primerno njegovi Naravi. 

                                                 
* Ordo Templi Orientis, Academia Masonica. 
** Ecclesia Gnostica Katholica. 
*** Oz. Dama in Sestra. Kako prevesti Fraternitas ali Bratovščina, da bo ustrezala, brez seksizma 

po možnosti, novoeonskim običajem? 
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Ζζ

 

S TEM Razumevanjem naj so pograjani tisti, ki očitajo naši Umetnosti, ko se v 

svoji Nadutosti sprašujejo, čemu neki trpimo Revščino, Prezir Ljudi, Bolečino 

Bolezni in tako naprej, če pa vendarle posedujemo vso Moč; rogajo se nam in 

smatrajo našo Magiko za Zablodo. Toda oni ne vidijo naše Luči, kako nas vodi po 

naši Poti do Cilja, ki je onstran njihovega Razumevanja, da ne hrepenimo po tistem, 

kar se njim zdi edina Hrana in Tolažba v Življenju. Čeprav je tisto, kar dosežemo, 

sama Esenca vsega Vedenja in Moči, to oblikuje in premika Snovni Svet (če naj mu 

rečemo tako) samo v Skladu z Naravo tistega, kar je v njem. Svetloba Sonca nam (v 

vsej Njegovi Celovitosti) namreč prikaže Vrtnico v rdeči Barvi, a njen List v zeleni; 

Njegova Svetloba zbira Oblake, vendar jih tudi razpršuje. Čeprav sem popoln v 

Magiki, ne morem obdelovati Kovin, kot jih zmore Kovač, ali obogateti s Trgovino, 

kot se lahko pripeti Trgovcu; v svoji Naravi namreč ne posedujem Sredstev, ki so za 

kaj takega primerna, zato ni v moji Volji, da jih skušam Razviti. Moj Primer je torej 

tak, da ne morem, ker nočem, če pa bi hotel, bi to pomenilo le Konflikt. Naj sleherni 

Človek postane v svojem Delu popoln, naj bo neprestano pozoren do svojih 

Opravil; naj se ne zmeni za Očitke drugih, češ, da je neka Pot plemenitejša ali 

donosnejša od njegove! 
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Ζη

 

KAKO NEKI naj vzamejo Mero naši Postavi in našemu Uspehu z njihovimi 

Kanoni Odnosnosti in Prividnosti ter njihovim Nepoznavanjem naše Narave? Čas je 

le Sekvenca, in trenutek Luči je več vreden od Vekov Teme. Kaj je Sreča drugega, 

če ne Izid Harmonije naše Zavesti z našo Resnico in Skladnost Volje z Delovanjem? 

Iniciatu pripada Gotovost njegove Izpolnitve, ki se Profanemu zdi le Posledica 

Naključja, saj se boji izgubiti tisto, kar ljubi, ali misli, da ljubi. Toda mi, ki ljubimo 

samo v Luči, ne trpimo zaradi Straha ali Izgube ljubljene Osebe, saj nam je 

Dobrodošel vsak Dogodek, ker je nujen, potreben in značilen za našo posebno Pot. 

Poznavanje tega Enega Dejstva pomeni Konec Straha in Obžalovanja; naredi ga za 

Vladarja svojega Uma, naj ono vlada njegovemu Razpoloženju, če nočeš, da bi 

divjal ali zaostajal zaradi Pritiskov Okolice! Ta Dosežek je mogoč za celotno 

Človeštvo, saj terja le Razrešitev že obstoječih Zapletenosti, tako da Resnična 

Modrost in Popolno Zadovoljstvo prideta s Sprejetjem našega Zakona, njegova 

Uporaba pa je Ključ vseh Zaklenjenih Duri Duše, Razrešitev slehernega Vozla Uma 

in Pomiritev tudi poslednjega Spora. O, Sin moj, v Razglasitvi Zakona leži Nagrada 

našega Poglavitnega Dela, Osvoboditev Človeštva od tiste Zavesti Greha,* ki ga 

razdvaja in mu ugnablja Duha. 

                                                 
* To je sedanje podjetje Bele Šole Magike, kakor je bil to tudi Islam ali Nietzschejev imoralizem, 

namreč da izkorenini Grešni kompleks krivde skozi Ponos in Ekstazo ter Razumevanje Greha kot 

Omejitev. To je vedno bila paradigma humanizma proti humanitarijanstvu. Lacanova šola 

analitikov začenja počasi razumevati paradoks Onstran Dobrega in Zlega, razglašujoč strica 

Nietzscheja za Blaženega. 
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Ζθ

 

SIN MOJ, ali ni Čudežna, ta Luč, katere Kvintesenca in Seme smo? Naredi nas 

Celovite, stopljene v Telesu in Duši Naše Gospe Nuit, prav kot je Njen Gospod 

Hadit, medtem ko se Gnostični Zakrament Kozmosa neprestano odvija pred našimi 

Očmi. Opažamo vse, kar obstaja, in razumemo njene Skrivnosti in njeno Urejenost 

v tej Visoki Maši, ki jo med nami slavimo od vekomaj, in priznavamo Popolnost 

Obreda, pri čemer ne zamenjujemo njenih Delov, kakor jih tudi v Čaščenju ne 

razlikujemo. Za nas je sleherni Fenomen Prikaz Božanskosti; ta se nenehno giblje v 

Slavnostnem Sprevodu, ki se vrača vase, identičen tako v Fazah Niča kakor tudi 

Mnoštva, a sukajoč se v Orgiji Neizrekljive Svetosti, kot bi bil Ples, ki v neizčrpni 

Raznolikosti proizvaja Podobe Lepote. Mar naj se Iniciat zgane, da bi to izvrstno 

Popolnost še izboljšal? Nak, Volja, ki je bila njegova, je izvršena; dosegel je 

Vrhunec; tako biva brez Upanja ali Straha in dopušča svojemu Nosilcu Iluzije in 

Magijskemu Stroju, to je, kot Ljudje pravijo, svojemu Telesu in Umu, da izvajata 

svoj Ritual Spremembe brez njegovega Vpletanja. O, Sin moj, ne sprašuj, s kakšnim 

Namenom! Kakor je zapisano v Knjigi Srca Ovitega s Kačo o Dečku in Labodu: 

"Mar ni neizrekljiva Radost v tem brezciljnem Kriljenju?" 



 

» 192 « 

 

Ζι

 

VPRAŠAL SI me glede Smrti, in to je moje Mnenje, za katerega ne bom rekel: To 

je Resnica. Prvič, v Templju, imenovanem Človek, se nahaja Bog, njegova Duša ali 

Zvezda, individualna in večna, a tudi navzoča v Telesu Naše Gospe Nuit. Ta Duša 

si kot Oficir Visoke Maše Kozmosa nadene svečano Oblačilo svoje Službe, to je, 

nastani Tabernakelj Iluzije, Telo in Um. Ta Tabernakelj podlega Zakonom 

Spremembe, saj je kompleksen in difuzen, da reagira na vsak Vpliv ali Dražljaj. Če 

je Um neprestano privezan na Telo, Smrt nima Moči, da bi ga v Celoti razkrojila, 

pač pa razpadajoča Lupina Umrlega Človeka vznemirja Zemljo in (v svoji Zmoti, 

saj se boji Spremembe) išče nov Tabernakelj v nekem drugem Telesu, pri čemer 

njegov Um za kratek Čas tišči vkup njegovo Svetlobno Telo. Te Lupine so povsem 

odbegle od Zvezde, ki jih je razsvetlila, to so Vampirji, ki obsedajo tiste, ki se 

podajajo v Astralni Svet brez Magijske Zaščite, ali pa jih prizivajo, kot to počno 

Spiritisti. Človek se s Smrtjo sprva osvobodi le Grobega Telesa, na Astralnem 

Nivoju pa je še vedno celovit, kot je bil za Časa Življenja. Toda ta Celovitost utrpi 

Pritisk, saj njeni Nosilci oslabijo, najprej šibkejši, zatem še tisti močnejši. 
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Ζκ

 
V TEJ Luči sedaj premisli, kaj bo z Adeptom, z njim, ki je stalno in odločno stremel k 

svoji Zvezdi, uglasivši svoj Um na Glasbo njene Volje? Če je njegov Um v sebi popolnoma 

celovit ter združen z Zvezdo, je v njem tako močna Pripravljenost, da se zlahka loči ne le 

od Grobega, ampak tudi od Finega Telesa. To subtilno Telo je tisto, ki ga povezuje z 

Astralnim Svetom, kakor ga je Grobo Telo povezovalo z Materialnim; tako voljno doseže 

Zakrament Druge Smrti in zapusti Svetlobno Telo. Toda Um se svoje Zvezde krčevito 

oklepa, zaradi svoje Skladnosti in Moči svoje Ljubezni; nekaj Časa se, pač glede na svojo 

Moč, Ministrom Razkroja postavlja po robu. Če je ta Zvezda ena tistih, ki so zaprisežene z 

Veliko Zaprisego, da se bodo utelesile brez Odlašanja, zaradi Radovanja v Kozmičnem 

Zakramentu, potem ta na Določen Način poišče nov Nosilec, nastani Fetus Otroka ter ga 

oživi. Če se je po tem Času Um Prejšnjega Tabernaklja še vedno drži, pride do Kontinuitete 

Karakterja in, utegne biti, Spomina, ki ta dva Nosilca povezuje. To je, na kratko in brez 

Razdelave, Pot Asarja v Amenti, po mojem Mnenju, za katerega ne bom trdil: To je 

Resnica. 

                                                 
* RosenCreuzerji, A(depti) A(l-khemici), ki tvorijo Triado Ljubimcev in Notranji Red Zlatega 

Križa in Škrlatne Vrtnice. Tu podana eshatološka teorija še vedno ne razrešuje, prej odlaga, 

problem Sebstva, ki ga budizem preprosto ukine, islam pa skrajno sublimira. Crowley vsekakor ni 

bil eshatolog, niti kadar govori o svojih t.i. inkarnacijah; kar je bistveno zanj in za eshatologijo 

pravtako, je to, da je pomembna simpatija, ki deluje direktno na instinkt po identiteti. Torej je 

reinkarnacija, vsaj za nas, lahko zgolj prispodoba naših vzorov, če upoštevamo zgolj relativnost 

Časa in Prostora v tako vzvišenih transih in praksah, kot je npr. Mahasattipathana. Celotna 

Bratovščina A.˙.A.˙. v principu temelji na tej Simpatiji in ne na Poznanstvu, tako da je t. i. 

konspiracija in politika nemogoča. 



 

» 194 « 

 

Ζλ

 

TEJ DOKTRINI, o, Sin moj, prištej tisto, ki si se je naučil v Knjigi Zakona, da je 

Smrt Raztopitev v Poljubu Naše Gospe Nuit. To je resnična Ubranost, kakor 

ubranost Basa in Soprana; v tem je namreč Impulz, ki nas pozove k Magiki, 

Bolečina Zavestnega Uma. Ko smo dovolj modri, da Vzrok te Bolečine odkrijemo v 

Občutku Ločenosti, in njeno Prenehanje v Združitvi z Ljubeznijo, postane Vrhunec 

naše Svete Umetnosti to, da v Svadbi naše Telesne Smrti celotno Bitje naše Zvezde 

predamo Naši Gospe. Zato moramo naš celoten Stroj narediti za pravšnji in resnični 

Privesek naše Sile, brez Razpok, Trenja ali kakšne druge Izgube ali Ovire, ki bi 

onemogočala njegovo Delovanje. Dobro veš, kako Konj, ki ga priganjata človekovi 

Nogi, ali celo Stroj, postane neke vrste Podaljšek Jezdeca, vsled Izkušenosti in 

Navade slednjega. Zato dopusti svoji Zvezdi imeti Korist od tvojega Nosilca, naj ga 

presnovi in podpre, da bo ozdravljen svoje Ločenosti, in to že za Časa Življenja, 

predvsem pa Smrti. Pravtako bi moral povečati Maso svojega Vozila z Resnično 

Rastjo v Uravnovešenosti, da postaneš čeden in zaželen Ženin, Sposoben Mož in 

Bojevnik, ki je vreden Postelje tako božanske Stopitve. 
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Ζμ

 

NAŠA TEZA O Volji, o, Sin moj, ima imenovan določen Ugovor, da bi morala 

teči svobodno na svoj Način; vide licet, to je dobro, za takšne ljudi, kot sem jaz, saj 

sem po Naravi obdarjen s Strastjo, ki je na vsak Način nenasitna, da je nemara 

celoten Univerzum ni zmožen potešiti. Neprestano sem se predajal Telesnim 

Strastem, Bojevanju z Ljudmi in Divjimi Zvermi, s Planinami, Puščavami, kakor 

tudi Poeziji ter ostalim Spisom Glasbe moje Imaginacije in Knjigam naših Lastnih 

Misterijev, Magijskemu Delovanju, Plastičnim Umetnostim in tako naprej, da sem v 

svojih Letih dejansko postal Suženj lastnega Genija; in moj Zakon je tak, da mi 

postane Duša, ako ne spim ali ustvarjam, bolehna in hipoma pripravljena zahtevati 

Nagrado in Osvežitev svoje Smrti. Ampak (slišim te reči), v Primeru Vseh Ljudi, ali 

vsaj večine, ni tako; Preostanek njihove Volje se zlahka zadovolji s prvo Nagrado. 

Mar ne bi njihova Modrost morala biti tolikšna, da se za določen Čas samim sebi 

uprejo, kot Voda, ki pridobi na Moči za Jezom, ali Lakota, ki se hrani z 

Vzdržnostjo? Pravtako sem v enem od prejšnjih Poglavij pisal o pravilni Uporabi 

Discipline; in tretjič, ta Svoboden Pretok je brez Subtilnosti Umetnosti zgolj 

Vlačuga, ki cuka Moške za Rokav. 
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Ζν

 

SEDAJ PA prisluhni Odgovoru na to Obtožbo naše Modrosti: naj bo vsako 

Dejanje Volje izvršeno v Popolnosti, ki jo dosežemo pod sledečimi Pogoji: oziraje 

se na Pogoje lastnega Zakona ter na Pogoje Okolja. Svoj Primer presojaj 

posamezno, glede na njegovo aktualnost, saj ni nobenega Kanona ali Zakonika, ker 

ima vsaka Zvezda svoj lasten Zakon, ki je različen od zakonov ostalih. Poznamo 

Oviro Konflikta, ki je Nemoč in Razdvojitev, toda Ovira Discipline je Utrditev 

Volje z Mirovanjem in Pripravo; je kot Vojskovodja, ki svojo Vojsko poleže k 

Počitku, jo nahrani in poskrbi za njeno Opravo in Duha, preden se udeleži Bitke. 

Poznamo tudi Oviro Umetnosti, ki pravtako vključuje Oviro Discipline; njen Način 

je okrasiti Voljo, da bi lahko občudovali njeno Moč in Lepoto, in vnaprej uživati 

njeno Zmago v popolnem Zaupanju, brez Strahu pred Časom, ki opehari tiste, ki ne 

računajo z njim, češ, saj je le Privid in Iluzija, nesposobna ogroziti Trdnjavo Duše. 

Uresničuj svojo Voljo, zavedajoč se, (kot sem dejal že pred Časom, skozi Usta 

Eliphasa Levija Zaheda), da si Vsemogočen, da je tvoje Prebivališče Večnost. O, 

Sin moj, pozorno prisluhni tem Besedam, saj so Dediščina tvojega Nasledstva, to je 

Prstan, v katerega sta vdelana Rubin in Smaragd. 
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Ζξ
ΠΑΝ

 

SUBTILNEJŠI OD Hermesove Kače, o, Sin moj, je ta Način Spone Umetnosti; tu 

boš srečal Boga Pana, on bo tvoj Tovariš v Igri. Izumil si boš Komedijo in 

Tragedijo, Inkrustaciji za Dragulj tvoje Volje, da še povečata njeno Lepoto in 

oplemenitita tvoje Ugodje. To je tisto, kar je zapisano v Knjigi Zakona: "Modrost 

pravi: bodi močan! Tako boš lahko prenesel več radosti. Ne bodi žival; prečisti svoj 

zanos! Če piješ, pij po osem in devetdesetih pravilih umetnosti: če ljubiš, prekašaj z 

nežnostjo; in če počneš karkoli z radostjo, naj bo subtilnosti v tem! Ampak 

presegaj! presegaj!" Tako se boš lahko poigral celo s svojim ukročenim Vragom 

Greha in uporabil Bolečino, ki je prišla odtod, da še izboljša Okus tvojega Mesa, saj 

si Odrasel, tvojemu Jeziku prija Oliva, naveličan je Sladkarij, medtem, ko bi otročji 

Okus izbral ravno nasprotno; v izkušeni Partiji Ljubezni je Ščipanja, Klofut, 

Ugrizov in podobnega v Izobilju, da bi le Boj potekal siloviteje in se neprestano 

podaljševal. Ampak to pomeni Tveganje in Nevarnost, če nisi popoln Mojster, ki je 

v svoji Volji Enovit; v teh mrtvih Kačah se namreč nahaja Strup, ki te bo ugnobil, 

če jim od svojega Življenja dodeliš en sam Dvom, kot Seme Razdvojitve. 



 

» 198 « 

 

Ζο

 

V TEM Misteriju Spone Umetnosti je tudi Skrivnost Iluzije. Čemu, boš rekel, 

Naša Gospa Nuit ne zadovolji svoje Volje po Njenem Gospodu Haditu, in On po 

Njej, da se vse skupaj zaključi? A takšna je Igra Njene Ljubezni, da Svojo Lepoto 

zakriva v Oblačila Iluzije mnogoterih Barv, v Šali se mu izmuzne, ha, napodi ga iz 

svojega Objema, da bi le vtkala v Svoj Ples vedno nove Čednosti in Čare. Sin moj, 

popolno Razumevanje te Skrivnosti je v tvojem Primeru Plod Kontemplacije, če je 

pripravljena z Izkušnjo v tej Umetnosti. Toda tistim, ki ne razumejo, ki trpijo 

Bridkost Razdvojenosti, ki so pretentani od te Igre, ki živijo v bojazni, da gre za 

Razdvojenost Sovraštva, Ona lahko spregovori le v Preprostosti Besed, zapisanih v 

Knjigi Zakona: "K meni!" Dokler namreč ne ljubiš, je Igra Ljubezni le Puhlost; 

njena Krutost je resnično kruta, če ne veš, da je le Začimba, ki draži Apetit in 

poudarja Kontrast, kot Slikar, ki slika Svetlobo s Prekanjenostjo svojih Senc. Vsa 

Radost, ki jo lahko prejmeš od Univerzuma, tako v njegovih Zastorih kot njegovi 

Razgaljenosti, je Nagrada za tvojo Pridobitev Resnice, in ji šele sledi. Te Doktrine 

tudi ne moreš dojeti z Razumom, saj se Razdvojenost v tebi, če nisi popoln Iniciat, v 

svoji Agoniji na ves glas pritožuje, da bi jo postavila na Laž. 
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O, SIN moj, tudi ta Greh, ki je naša Bolezen, je le Nerazumevanje Umetnosti 

Ljubezni Naše Gospe Nuit. Da, resnično, to je Zvijača Njene Bistroumnosti in Izum 

Njene Naslade, da se Greh sploh lahko pojavi, in (bodi zelo pozoren!) da pride do 

Nerazumevanja njegove Narave. Tako je Bolečina kateregakoli Grešnika v njegovi 

Razdvojenosti in Ločenosti zanjo le rahel Krč Ugodja. Toda kar zadeva njega, naj to 

Doktrino dojame, da se slednjič stopi v Njeni Ljubavi. Ti torej, ki si Iniciat, in 

Razsvetljen v tej Resnici, lahko sprejmeš svojo Bolečino, oziroma tisto tvojega 

Nosilca, kakor da je Lakaj Radosti, ki jo poseduješ v svojem Resničnem Sebstvu, 

Zvezdi med Zvezdami Njenega Telesa. Adept naše Umetnosti ni sočuten v zvezi z 

Grehom v njegovem Nosilcu, ali tistem nekoga drugega, razen, če ni Zdravljenje 

Greha značilno za njegovo Voljo, saj se zaveda celotne Resnice o tej Zadevi. Takole 

jezdi po svoji Poti in Žrebcem Univerzuma ne zategne ene same Vajeti, pač pa je 

zadovoljen, motreč Hitrost njihovega Gibanja. Resnično, o, Sin moj, dobro je 

zapisano v Knjigi Magusa o Prekletstvu moje Stopnje, da moram Ljudem razglašati 

svoj Zakon. Zaradi tega sem v svojem Tabernaklju prizadet, a v svojem Bistvu se 

radujem in pridružujem Smehu Njene Ljubezni. 
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POGLEJ KAKO polna udobja je moja Modrost, s katero sem razrešil tudi 

poslednji Konflikt, ki obstaja ali utegne obstajati; v vseh Dimenzijah sem razrešil 

Antagonizme med Stvarmi in njihove Omejitve. Dejal sem: Zlo, bodi moje Dobro! 

To je namreč Magijsko Zrcalo naše Astarte in Kaducej našega Hermesa. Zmota 

Starih Filozofov je bila ta, da so zaznavajoč Spremenljivo Dualnost kot Vzrok 

Žalosti, iskali Pomiritev v Enosti in Stabilnosti. Jaz pa sem ti predočil Univerzum 

kot Telo Naše Gospe Nuit, ki je Nič in Dvoje, s Haditom, Njenim Gospodom, ki je 

Menjalec teh Faz. Takšen Univerzum je neprestano Nastajanje, Posoda sleherne 

Permutacije Neskončnosti, kjer je vsak Fenomen Zakrament, saj je Sprememba 

Dejanje Ljubezni, Dualnost pa Pogoj, značilen zanj, kakor mora tudi Sekira biti 

izdelana iz Cedre, če hočemo z njo zadati kakšen Udarec. Napaka teh Filozofov je 

bila v zmotni Domnevi, da so Blaženost, Znanje in Bit (Lastnosti njihove 

Nespremenljive Enosti) lahko Stanja. O, Sin moj, kako bedno je njihovo 

Siromaštvo, teh Beračev Zaznave, Izkušenj in Opažanja. Praznina njihovih 

Želodcev je bila tista, ki je porodila Fantome Idealov, da so oprezali za Radostjo z 

Grobo Tajitvijo Resnice (ali bolje, Dejstev), ki so jo zaznavali v zvezi z 

Univerzumom, da so povzdignili Idola Smrti za svojega Boga, v velikem Besu 

Sovraštva zoper Skupnost svojih lastnih Sebstev. 
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TI FILOZOFI, da ne rečem Mizozofi in Psevdo-Sofisti, so si na vse Kriplje 

prizadevali razložiti Misterij Obstoja svojega Zla. Gobezdaje so jokali, da je Zlo 

Iluzija. Ampak, če je Zlo Iluzija, kako neki je prišlo do nje, s kakšnim Namenom? 

Če jo je ustvaril njihov Zlodej, kdo je tedaj ustvaril njega? Tako se njihovo 

Pričkanje sklene v Dilemo o Spremembi v Nespremenljivem, Laži v Resničnem, 

Sovražnosti v Ljubečem, Šibkosti v Vsemogočnem in Dvojnosti v Preprostem - 

Bitju, kot definirajo svojega Boga. Kljub vsemu ne vidijo, da svojega Boga (od 

katerega vendar pričakujejo, da bo Celovit), omejujejo, ko njegovi Naravi 

dopuščajo Nasprotja, celo ko ta Nasprotja seštejejo kot Iluzijo, saj je Iluzija 

Negiranje njegove Resnice. A Indijci, videvši to, iščejo Rešitev v Odrekanju 

sleherne Lastnosti svojemu Bogu oziroma Resničnem Stanju, govorim o 

Parabrahmanu in Nibbani, in tako v katerikoli Realnosti Mišljenja raje zanikajo 

Njega ali Ono, kot pa uničijo Iluzijo. A mi v naši Luči nimamo nobene Potrebe po 

Zanikanju, saj sprejemamo Vse; da, tudi samo Iluzijo; zgolj v našem Umu 

razlikujemo Fenomene, s Primerjavo s kakšnim prikladnim Standardom, da 

obdržimo Urejenost naših Predstav, v Odnosu na Razmerje kateregakoli Bitja z 

njegovim Okoljem. 
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DOJEMI TO Modrost, o, Sin moj, položi si jo k Srcu kot Ljubico, skrij jo v 

Zakladnico svojega Uma kot Dragulj Razsvetlitve. Pomisli na Sen, kako neresničen 

je v Odnosu do Izkušenj Predmetov budne Zavesti, obenem pa resničen, saj ni le 

Dejansko vplival na tvoj Um, ampak tudi na skriven Način izrazil neko Strast 

tvojega Angela, kot sem ti v teh Pismih že pojasnil. Pomisli na Šah, njegov Zakon si 

je ustvaril Jezik in Literaturo, čeprav je le poljuben Izum, ki (razen vkolikor ne 

deluje na Človekov Um zaradi Užitka in Zanimanja) se ne tiče nobene druge Sfere 

Univerzuma. Podobno Stvari, ki so (vulgarno) imenovane Realne in Materialne, 

obstajajo v Univerzumu naše Zavesti samo, ker skozi Čute opažamo njihove Podobe 

v Umu; kako je Barva Realna ali Materialna za slepega Človeka, kako je 

Matematičen Zakon resničen za nekoga, ki je imbecilen ali umobolen? Vse Stvari 

potemtakem, četudi neresnične in iracionalne, ali celo nepredstavljive in nemogoče 

(kot Jota v De Moivrevem Teoremu), obstajajo v taki ali drugačni Obliki; 

Resničnost katerekoli, četudi po sebi absolutne, obstaja v njenem Odnosu s 

katerokoli drugo Stvarjo, ki je odvisna od Stika in Jezika med njima, pa naj bo ta 

zavesten ali ne. Pomisli na Dušik, ki predstavlja skoraj Štiri Petine Zraka. Ta ni 

resničen za neposredno Zaznavo nobenega od človeških Čutov, a je karseda 

resničen za naša Pljuča, saj redči Kisik, katerega Ljubezen bi nas v nasprotnem 

Primeru nasilno sežgala. Takšno je Merilo Resničnosti. 
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SIN MOJ, dolgo sem te čakal v Hrepenenju, s Ponosom in velikim Zadovoljstvom 

sem ti zaželel Dobrodošlico v mojem Mestu Piramid izpod Panove Noči. V svoji 

silni Ljubezni do tebe bom sedaj razodel Skrivno Modrost, ki sem jo v prejšnjem 

Poglavju zapisal na okulten Način, in sicer z naslednjimi Besedami: Vse Stvari 

Obstajajo. Premišljeno s Pravim Razumevanjem to pomeni zanikati obstoj česarkoli, 

predstavljivega ali ne, kar ne bi obstajalo. To je, Telo Naše Gospe Nuit nima Meja, 

in ni je Praznine, ki je Ona ne bi zapolnjevala z Raznolikostjo in Lepoto Svojih 

Zvezd v Svojem Vsemirju. Pravtako ni nobenega Zakona Njene Narave, dasiravno 

so v Njej vsi Zakoni, zato je vsaka Stvar, ali vsaka Resnica, ki jo zaznavaš, zgolj 

Kretnja Njenega Plesa. Zapri Knjigo svojih Vprašanj, o, Sin moj, ki se tičejo 

Narave, njenih Pota, njenega Izvora ali Namena, razen v tistih Zadevah, ki se tičejo 

tebe in tvoje lastne Orbite, o, ti Zvezda, spočeta iz mojih Ledij v Strasti do Hilarion, 

Zlate Vrtnice, mistične in radostne, Lilije s Tisoč in Enim Cvetnim Listom, subtilne 

in sprevržene, da boš lahko dopolnil to Delo Magusa, katerega sem prišel izvršit, 

odevši se v Meso Človeka, kot je bila moja Narava in Volja moje Narave, Ime moje 

Zvezde, ki plamti v Telesu Nuite, Naše Gospe. 
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POGLEJ, BLIŽAM se Koncu tega Diskurza Modrosti, kakor Ladja, ki se je 

podala na Ocean; z njenega Jamborja je Opazovalec na temnem Obzorju uzrl Krpo 

Snega, ki je Vrh Velike Planine, ki je Čuvaj Pristana, Mejnika tega Potovanja. Sedaj 

te bom v celoti poveril samemu sebi, saj v tvojem Univerzumu ne obstajam drugače, 

kot le v svojem Odnosu s teboj, zaradi česar ta Del mene v Resnici predstavlja bolj 

tebe, kot pa mene samega. Vseeno shrani to Pismo, saj je moje Posebno Darilo, ki 

vsebuje Žar Luči moje Modrosti; ono plamti kot Kri moje Ljubezni do tebe in 

Človeštva. To je tudi Utrip mojega Življenja, ki bije s svojim Bistvom; to je Beseda 

moje Volje, Listina Svobode moje Duše, tvoje in tiste slehernega Moškega in 

sleherne Ženske; smo namreč Zvezde. O, Sin moj, dolgo sem molčal, dokler se nisi 

končno zbal, da si v Nevednosti ali Nepozornosti razvnel Ogenj mojega Besa. 

Nisem spregovoril, saj sem v svoji Modrosti vedel, da moraš z lastno Vrlino prestati 

določeno Preizkušnjo svoje Posvetitve. Iz tega Razloga nisem posredoval, a v svoji 

Ljubezni sem naredil Začetek temu Pismu, saj sem tvoje Zmagoslavje videl vnaprej, 

zatem pa z Daljnovidnostjo zaslutil tvojo naslednjo Potrebo, hočem reči, Knjigo 

Besed moje Modrosti. 
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SIN MOJ, v ta Pisma sem zapisal Ime moje Narave, njen Zakon, njene Lastnosti, 

njeno Voljo in Pritikline ali Okrase. To je namreč Dete moje Ljubezni do tebe in 

Izraz moje Volje skozi mojo Umetnost, vkolikor ta zadeva tebe. Vsak Otrok je 

narejen iz Esence svojega Očeta, zato je vsaka Stvaritev Podoba ali Izraz Stvarnika, 

toda modificirana s strani Matere, to je, Materiala, na katerem ga je spočel. Ta 

Pisma so potemtakem Projekcija moje Zvezde v Zrcalu, moje Ideje v Odnosu do 

tebe; to ti bo jasna Vizija tvojega Očeta in Besede Eona, ki jo je izrekel Človeštvu. 

Ker pa je ta Beseda Formula Eona, oziroma Zakon njegovih Sprememb ali 

Fenomenov, Enačba, ki izraža njgovo Energijo in Gibanje, bodo služila vsakemu 

Človeku po njegovi Meri, kot Učbenik ali Razlaga Teorije in Prakse Magike. Z njo 

lahko odkrije svojo Naravo in svojo Voljo ter uporabi svojo Silo in Bistroumnost za 

njeno Pravilno Izpolnitev. To bo Svetilnik, ki ga bo razsvetil, ga poživil in usmeril; 

to bo Priča in Spomenik moje Besede in mojega Dela, kot tudi mojega Dosežka 

Modrosti. 



 

» 206 « 

 

Ζχ

 

NITI BESEDE ni v tem Spisu, ki ne bi bila zapisana s mojo Roko in Stilom, 

počasi in previdno (kar je v nasprotju z mojo Navado), saj so Sadovi Drevesa moje 

Meditacije, sveže dozoreli pod Soncem moje Iluminacije. To sem storil z mnogo 

Truda, pogosto sem sedel brez najmanjšega Giba, razen tistega Rok, ko se je Zemlja 

v Senci valila iz Somračja v Somračje, da mi je Telo postalo hladno in rigidno kot 

Truplo. Pravtako sem se med Premori tega Pisanja posvečal Kontemplaciji in 

Delom Visoke Magike, predvsem pa Maši Svetega Duha, v Osrediščanju svoje 

Volje, da podelim to Modrost s teboj in ti razkrijem Misterije Resnice. Bistvo vsega 

tega pa je Dejstvo, da Resnica ne zakrkne v Krutost Smrti, ampak zaživi v Strasti do 

Spremembe in se vname v Ljubezni do svojega Nasprotja. Tako tudi Laž ni tuja 

Resnici, saj Popolnost Narave zaobsega Vse. A vse to je zapisano v Knjigi Zakona, 

za katero komaj šepam in daleč zaostajam, oprt na šibko Hoduljo mojega 

Razumevanja njenih Besed; da, popolnoma sem prepričan, da so v tej Knjigi 

zapisane vse Stvari; toda mi, ki smo po večini brez Bistroumnosti, jih ne znamo 

razločiti. Stas Aiwasa je namreč onstran naših Meril, saj je bil zmožen dojeti celoten 

Misterij Nuite in Hadita, pa vendar razglasiti Njuno Sporočilo v Jeziku Ljudi. 
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O, SIN moj, v tem Kolofonu mojih Pisem se bom spomnil njihovega Naslova in 

Nadpisa; to je, Knjiga Modrosti ali Norosti. Razglašam Blagoslov in Čaščenje Nuit, 

Naše Gospe, in Njenega Gospoda, Hadita, zavoljo Čudeža Anatomije Otroka Ra-

Hoor-Khuita, kot je prikazan na Modelu, ki se imenuje Minutum Mundum, Drevo 

Življenja. Čeprav je Modrost Druga Emanacija Njegove Esence, obstaja Steza, ki ju 

ločuje in združuje, katere Referenca je Alef, ki je vsekakor Ena, a tudi Stoenajst, v 

svoji celotni Ortografiji, da naznani Najsvetejše Trojstvo, in po Metatezi pomeni 

Gosto Temo in Nenadno Smrt.* To je tudi Število Besede AUM, ki je AMOUN, in 

Koren Zvoka Besede OMNE ali, po Grško, PAN, in to je Število Sonca. Vendar je 

Totov Atu, ki temu odgovarja, označen z N U L O , njegovo Ime pa je MAT, o 

katerem sem že govoril, in njegova Podoba je Norec. O, Sin moj, zberi vse te Ude v 

eno Telo, vdahni mu svojega Duha, da bo lahko zaživelo; objemi ga potem v Strasti 

svoje Moškosti, stopi vanj, spoznaj ga, da bosta Eno Meso. Naposled boš v 

Okrepitvi in Ekstazi te Izpolnitve vedel, s kolikšnim Navdihom si izbral svoje Ime v 

Gnozi, namreč PARZIVAL, "der reine Thor," Pravi Vitez, ki je zadobil Kraljevskost 

na Monsalvatu, ki je zacelil Amfortasovo Rano, zavezal Kundri k Pravi Službi, 

znova zadobil Kopje in obnovil Čudež Svetega Grala; da, na Koncu je celo na sebi 

dovršil svoje Delo: "Höchsten Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser!" To so 

poslednje Besede Pesmi, ki jo je tvoj Stric Richard Wagner spesnil za Čaščenje te 

Skrivnosti. Razumi naslednje, o, Sin moj, ko se v tem Pismu poslavljam od tebe, 

Vrhunec Modrosti je Odprtje Steze, ki vodi do Krone in Esence vsega, do Duše 

Otroka Horusa, Gospodarja Eona. Ta Steza je Pot Neomadeževanega Norca. 

                                                 
* APheL, hebr. popolna tema; ASaN, hebr. nenadna smrt. 
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IN KDO je ta Čisti Norec? Poglej, mar v Sagah starih Časov, Legendah Skaldov, 

Bardov in Druidov ne prihaja v Zelenem, kakor Pomlad? O, Ti Veliki Norec, Ti 

Voda, ki si Zrak, v katerem je stopljeno vse, kar je Zamotanega! Da, Ti v razcapanih 

Oblačilih, s Priapovo Palico in Vinskim Mehom! Kot Hoor-Pa-Kraat stojiš na 

Krokodilu, Velika Mačka te naskakuje! Da, in še več, spoznal sem Te, spoznal, kdo 

Si, Bakhus Difues, nič in dvoje, v tvojem Imenu IAO! Sedaj na Koncu vsega 

prihajam do Tvojega Bitja, ki je onstran Obstoja, glasno vpijoč Svojo Besedo, kot je 

bila dana Človeku od tvojega Strica Alcofribasa Nasierja,* Orakelj Steklenice 

BACBUC, in ta Beseda je TRINC.** 

Toda po antičnem in pravilnem Črkovanju je to TRINU,*** katere Število je 

Število Mojega Imena, Imena tvojega Očeta! Šest Sto Šest in Šestdeset. 

 

                                                 
* Francoise Rabelais. 
** PIJ! 
*** V tej Šifri Iniciacije je, po Crowleyu, Rabelais razodel kabalistom in sicer zakril skrito Voljo 

svojega poslanstva. Rod Velikanov ali Nadljudi ali Bogov je resnično rod Telemitov, nemirnih 

vitezov - puščavnikov in veselih romarjev - ljubimcev, ki so kakor besi zaplodili ljudi in njih 

otroke, zastrupivši njihov rod s hrepenenjem po Neskončnem na način Goltanja Končnega, kakor 

se za Zemljane spodobi. 

 

"Who calls us Thelemites will do no wrong if he look but close into the word: for there are therein 

three grades, the Hermit, the Lover and the man of Earth." (AL I 40.) 



 

 
Ljubezen je zakon, ljubezen pod voljo. 
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An. XIV 

Sol in Aries 
 

 
Opombe iz prvega poglavja - α  APOLOGIA - Zagovor: 

i.  gr. Ή ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΥΝΗ (He KOKKINE GYNE) = 667. Sicer je pomembnejše Njeno - Žensko 

Število 156 = BABALON, ki ga tudi večkrat srečamo v svetu; zato bi nemara 667 bil primernejši 

ključ za iskanje Škrlatne Ženske. V slovenščini najdemo dve zanimivi besedi s to vrednostjo, 

STVAR in VRSTA (tudi 516!!!). 

ii.  Cilj je Pot, Tao, Veliko Delo, Magnum Opus. V karieri adepta sta samo dva dosežka, prva je 

Genij ali Sveti Angel Varuh in druga Brezno, po katerem se ponovno rodi kot Dete Brezna ali 

Magister Templja; seveda, če ne postane Črni Brat v slučaju nepopolnega Prehoda Brezna. Sfera 

Binah ali Razumevanja je delno cilj Izrednega Adepta. Postati mora NEMO. To je stigma vsakega 

pravega Učitelja, kjerkoli v človeškem udejstvovanju, kajti on je brez vsakega osebnega interesa, 

bivši v celoti stopljen potom Ljubezni po Volji z Objektom svoje Ljubezni-Volje. On je mojster 

Samadhija v indijskem misticizmu. Le tako je on resnično zmožen služiti ljudem. Če za koga bolj 

kot za ostale vladati pomeni služiti, potem je to za Magistra Templja, Učitelja Magike, Mojstra 

Spremenljivosti in Kreatorja Nekega Univerzuma. 

iii.  Hadit je razložen v Knjigi Zakona. On je sublimno "moško" dopolnilo Nuit. On je neskončnost 

navznot, dočim je Ona neskončnost navzven. Svetlobni kvant je fizikalen približek Njegovi 

kozmološki in ontološki predstavi. Njen približek pa bi bil Vsemirje, Prostor. Onadva ne moreta 

bivati ločena med seboj. Onadva pogojujeta vsak pozitiven pojav, se pravi pojav v času in 

prostoru. 

iv.  Crowley nima v mislih nobene inkarnacijske teorije, najmanj pa t.i. kompenzacijske teorije. 

Glej 193. poglavje pričujočega Libra Alef. Suum cuique - vsakemu svoje: je v tem oziru AMOR 

FATI, značilen za Prisego Magistra Templja. 
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i gr. Ή ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΥΝΗ (He KOKKINE GYNE) = 667. Sicer je pomembnejše Njeno - Žensko Število 156 = BABALON, ki ga tudi večkrat srečamo v svetu; zato bi nemara 667 bil primernejši ključ za iskanje Škrlatne Ženske. V slovenščini najdemo dve zanimivi besedi s to vrednostjo, STVAR in VRSTA (tudi 516!!!). 

 

ii Cilj  je Pot, Tao, Veliko Delo, Magnum Opus. V karieri adepta sta samo dva dosežka, prva je Genij  ali Sveti Angel Varuh in druga Brezno, po katerem se ponovno rodi kot Dete Brezna ali Magister Templja; seveda, če ne postane Črni Brat v slučaju nepopolnega Prehoda Brezna. Sfera Binah ali Razumevanja je delno cilj  Izrednega Adepta. Postati mora NEMO. To je stigma vsakega pravega Učitelja, kjerkoli v človeškem udejstvovanju, kaj ti on je brez vsakega osebnega interesa, bivši v celoti stopljen potom Ljubezni po Volj i z Objektom svoje Ljubezni-Volje. On je mojster Samadhija v indijskem misticizmu. Le tako je on resnično zmožen služiti ljudem. Če za koga bolj  kot za ostale vladati pomeni služiti, potem je to za Magistra Templja, Učitelja Magike, Mojstra Spremenlj ivosti in Kreatorja  Nekega Univerzuma. 

 

iii Hadit je razložen v Knjigi Zakona. On je sublimno "moško" dopolnilo Nuit. On je neskončnost navznot, dočim je Ona neskončnost navzven. Svetlobni kvant je fizikalen približek Njegovi kozmološki in ontološki predstavi. Njen približek pa bi bil Vsemirje, Prostor. Onadva ne moreta bivati ločena med seboj . Onadva pogojujeta vsak pozitiven pojav, se pravi pojav v času in prostoru. 
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