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J 1 G A LAŽ 1 

1 e ž n o tako_imenovana 

p R E K 1 N 1 T v E 

blodnje ali pot var jan j a ene mis 1 i 

k i 

Fratra P E rt DUR ABA 

(Aleister Crowley) 

j e B ama p o 8 e b i ner e sni čna 

"Prelom, prelom, prelom 
Ob vznožju tvojih skal, O Ocean! 

In jaz se trudim, da izraz il. bi 
~isli , ki pojavlj a jo se v meni!" 

i<.OllENl'AR (Naslovna stranf 

Številk~ knjige je 333 . kl namiguje na razpršite~, da se 
tako sklada z naslovom, "Prekinitve! ' (breaks,opp) in "Laži". 

Kakorkoli že , "neka misel je a8.'118 po sebi neresnična", in 
zato so njena potvarjanja r elativno re snična . 

Ta knjiga je teko sestavljena iz ugotovitev, ki so tako 
blizu resnice, kot je to le mogoče za človešk i jezik. 

'Tennysonov stih je pristavljen delno zaradi besedne igre ne 
besedo "prelo!ll" (break,opp); delno zaradi zveze z naslovom, kot 
je r azlože na zgoraj; in delno zato, ker je za Crowleya zelo 
zabavno, da citira Tennysona . 

opp: 333 je r.u:nereCl.J8 i:nena Choronzon (mogočni "demon" razpr= 
šitve, ki domuje v Breznu med realni~ in idealnim) in grš~e 
besede akrasi~ ki pomeni razprši t ev, razuzdanost, neobvla= 
dovanje. Stevilka spominja tudi na troglavega psa Kerbera, 
ki predstavlja isti simbolizem . (glej Liber 418\ lO.Nebo 
in pa Liber Jugorl.Un, istega av tor ja. Dodatek IV! J 

333 x 2 = 666, Blažena Zver! Tako je one~ogočena vsaka 
razprŠitev. (2 = Chokmah, Logos) 
Vsa poglavja 60 označena z grško črko-številko, ki je biat= 
veni kaba11stičn1 ključ za razumevanje njih. V prevodu ao 
označena po preprosti maniri, z arabsko številko; ustrezna 
črka pa je navedena na začetku komentarja (v oklepaju) k 
vsakemu poglavju. 



PaD- in KON- TEKST 

oo ••• Predgovor pr~va~alca 
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o 
l . :.(ozlovsiri Sg,'o~t 
2. Sokolji i!:!'ik 
3. 08triga 
4. Breskve 
5. Vojna ~ravelj 
6. Kaviar 
7. Dinozavri 
8 . Mokra g riva 
9 . Nagobčnik 

10. Travna 9tebl~ 
Il . Kresnice 
12 . Kačji pe9tir~i 
13. ~azgovor ro~~~~ev 
14. Cebulni ol~D~i 
15 . Puškina cev· 
16. Rogač 
17. Labod 
18. Rosne kapljice 
19. Leoo~rd in s r na 
20. Samson 
21. SleDi tkač 
22. Despot 
23 . Skldoa! 
24 . Sokol in slenec 
25. RUBINOVA ZV~ZJ~ 
26 . Slon in ielva 
'2.7 . Č9.!'''J'I!1.ik 
28 . Zvezda sever~:ca 
29 . Ju~ni križ 
)0 . Sanj ~Č 
31. Garota 
32. Hribolazec 
J) . 3AFO;.;iT 
34 . {{adeč1 pes 
35 . Eilo ška './e:J:Ye. 
36. SAFBIIA z'l ~l~;" 
37. Z:naj i 
38 . Ovč j e runo 
39: Tepec 
40 . rHtJ.OG 
41. Haše v konzervi 
42. Prašni hud i ·5 i 
43 . Uurvi!1.i v~ho~i 
44 . FiNIK50'{.';' :i;,.5J.. 
45. Kitajska glasbe 
46. GU!!I."o1 1 :1 roz"!-:e 
47. Pogovor v ~l i~u 
48. Zgodnj~ ~veti.a 
49. CVETOVI "NA~7Aii 
50. Nespečnost sv . Euberta 
51 . Pasje opr~v~lo 
52. Jrazenje bika 
53. Bajaličar 
54. Prislllško·~·s.!:ja 
55. Ovenela 90nčnica 
56 . Težave z dV':)jčk::m!8 
57. K1j unaš 
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58. Haggajevo rjovenje 
59. Brezrepa opica 
60. Amfortasova rana 
61. Norčev vozel 
62. Ali razumeš? 
6J. Margery Daw 
64. Stanovitnost 
65. Sie transeat 
06. Bogomalka 
67. Sodomska jabolka 
68. U:ana 
69. Pot do uspeha -- pot do cuzanja jajc! 
70. Čebljanje na metli 
71. Kapela kraljevskega kolegija 
72. Sesekljani fazan 
7J. Hudič, noj in sirota 
74. Carey street 
75. Deževnikove jajca 
76 . Phaeton 
77. V";LIGASTNI IN I:AJ VIMI S":PT"IIAR V SVOJ I ZRELI 

hlAGIJSKI hlhlrrF~ScACIJI SKOZI .UTiRIJO: KAKOR 
JE ZAPISANO: IN P:lAVTAKO ;(OZJI SAl'~C 

78. Obrat in -- Hej! 
79. The Bal Bullier 
ao. Trnulja 
81. Louis Lingg 
82. BoršlŽ: tudi Kraljevski škrlat (in PUNSiCA VOJNA) 
8J . Slepa svinja 
84. Plaz 
85 . Borborygmi 
86 . TAT 
87 . Mandarinov! obroki 
a8 . Zlate opeke 
89 . Neprofesionalno obnašanje 
90. Zvezdna svetloba 
91. The Haikle 

92 . Dodatek 1: 1iinutum t.iundum 
9J . ~odatek II: Tabela korespondenc , ex libro 777 
94. Dodatek III: iCitajski kozmo8, Caduceus 
95. DOGatek IV: LI3Ea III vel Jugorwm 
96 . Dodatek V: Bibliografija plus LI33R OZ 
97 . Dodatek V!: rtOZKI ~aIl - Arhitektura TAaO-ta 





• 
- i -

PREDGOVOR k prver.lU slovenskemu prevodu Knj ige Laži: 
TEZ E O BOG U ali F AMA FRA TER NIT ATI S 

I. LIT':i!A'1'URA 

"Bahlasti! Ompehda! Pljunem na 
vaše mačk~ete veroizpovedi.,t 

(AL III 54) 

Pričujoča knjige je ~rvič izšla v Londonu leta 1913 e.v ., 
brez komentnrjev, in lahko si mislimo na kako malo hvaležnih 
bralcev je naletela, ko niti v Angliji in Franciji tedaj še niso 
ooznal i ustreznega anelitično-komparetivističnega aparata za 
orebavo tako nenavadne knjige, ki bi ji danes lahko, z že kar 
udomačen im izrazom, rekli,Knjiga knjig. In to ne le zato, ker 
bi to bila ena izmed mnogih take vrste, ki se pojavljajo dene s 
zarad i prenaslčenosti .Guttenbergove gala~sije , in knjiga , ki je 
do~iBlila samo sebe (saj se že v naslovu skrajno skritizlra in 
okarakterizira , da bi potem v mnogih poglavjih odvrgla s sebe še 
posl ednje tančice iluzije resnice), temveč predvsem zato, ker je 
napisana v tiste vrste stilu starih mojstrov (zen , tao, sufi), 
ki nas ae vedno zbega s svojo "neliterarnost jo" in vzbudi v nas 
st~re i n nove predsodke. Neliterarnost tu pomeni univerzalnost 
(:nogoče bi bil primernejš i izraz "3.."!laterizem" , a v tistem pr ave:n 
amatarskem snislu globoke zainteresiranosti za stvar in obenem 
neobremenjenosti s stvarjo, in ne v smislu neprofesionalnos ti, 
kot ga razume povprečno sofisticirani evropejec) . Skratka, te 
knjige se ne da spraviti v kakšen od običajnih predelov knj ižnice 
popularne literature , še ve č, tudi ezoterik i ne vedo , v katero 
zbi r ko talism~nov bi po vseh pravilih spadala. Sicer pa , naj 
citiram avtorja sa~ega, ~i je v svojih Confessions , poe] . . ?l , o 
tem proizvodu za~isal naslednje: 

"Lahko bi pok9.zal en soliden dosežek na šir3i skal i, ZA Kl'lr 
ga moram smatrati, čeprav je sestavljen i z več ali ~9.nj ~epovez9.r.ih 
elementov . rasli!'!!. na. Knj igo Laži. 'Ise buj e 93 poglavij : vštevši za 
posebno poglavje tu1i dve strani , na katerih sta le vprašaj in 
klicaj. Od ostalih poglav i j vseb uj ejo nekater a zgolj eno besedo , 
bolj pogosto od pol duc~te do dvajset fraz, tu in ta~ s po nek~j 
več kot ducat o~stevki . rema vsakega poglavje Je določena bolj ali 
manj dokon~no s katelistični~ i:nportom njegove števiL-«:e. ·:rako . 
Pogl avje 25 podaj~ revid iran rit ual Pentagrama; Poglavje 72 je 
rOlldo z refrenom Semha.'ilforaš , Božanskim · imenom iz dvainse demd esetin 
~ rk; Poglavje 77 je Laylah , katere i me šteje do te številke; in 
Poglavje 80, ki je štev il ~a 5rke Peh , se nanaša na Marsa in j~ 

....... hvalnica vojni. 
Snkr at je t ekst resen in neposreden , drugič obskuren ore~elj, 

ki zahteva 61oboko poznavanje kanale za interpretacijo ; dr uga 
~oglevja spet v~ebujejo obskurne na~ige , igro besed, skrivnosti 
izražene v kriptogra~ih , dvojne ali trojne pomene, ki se jih mora 
lled seboj kombinirati , da bi ocenili a r omo v celoti; druga so 
8up~il no ironična ali c inična. Na prvi pogled je knjiga zmešnj ava 
nesmisl ov , ki hoče žal iti bralce. Zahteva neskončen študij, s:L:n= 
patijo , intuicijo in inic iacijo. Ob tem se ne obotavljam v trditvi, 
da v nohene~ druge~ od ~ojih spisov nisem podal ta~o globoko i n 
vsestr~nsko tolmačenje ~oje filozofije na vseh nivojih. Imel se~ 
opr av"iti znajglobjimi i:npulzi s vo je duše skozi ves tok zavesti 
do reakcij najbolj površinskih stanj duha." 

II. MIT 
Konflikt med resnioo in lažjo je v literaturi in umetnosti 

znamenje nezrelosti misleca oz. nizke stopnje njegove in telektualne 
kulture . To je stigma njegove razcepljenosti, ki jo nekateri kri~ 
tiki še vedno smatrajo za znamenje svetništva. Kdor pristane na ta 



- ii -

konflikt, ki mu je običajno vsiljen s strani vladajočega social= 
nega sistema, tako pristane na politiziranje, t.j. na filozofira nje 
o dobrem in zlu, o moral nem in nemoralnem, o zunanJem in notranjem, 
o lažnem in resničnem etc., ali pa, če je še bolj nor in slep (?), 
se temu upre in postane borec za svobodo mišljenja-izražanja, ter 
je nato, potem ko je slej ko prej prijet za besedo oz. za jezik 
in obsojen za anarhista ali nemoralneža, v ritualu žrtvovanja po= 
višan post festum v visokega svečenike Templa Volje Ljudstva in , 
predstavljen ljuqstvu za ideal in vzor izvršitve (?) VELIKEGA D~LA, 
kakor ga je ustanovila patriarhaIna morala vulgarne dobe patriar= 
halnih religij (A.D.) v arhetipu Umirajočega Boga-Kralja na Križu, 
faličnem simbolu kreativnosti. Cena, ki jo mora (anti)junak plačati, 
je v obeh1 sicer diametralno nasprotnih primerih, ista, namreč, 
samokastracija, razdvojenost, razpršitev. Ta revolucionarni preo= 
brat pogosto spre~lja tudi zamenjava zgodovinske scenografije ter 
režiserj a. 

Pa vendar, za kaj drugega pa naj se angažira in bori umetnik, 
intelektualec, kot za svobodo? Morda za ljubezen, ki je v žrtvova= 
nju? Ali za lepoto, ki je v raznolikosti? Ali za bratstvo, ki je v 
boju? Odgovor na ta vprašanja se bo skušalo najti v nadaljnem iz= 
vajanju. Za zdaj naj zadostuje le to, da pisec teh vrstic smatra 
vse te ideale za iluzorne in lažre. Ti so n~reč le sredstva za 
dosego tistega resničnega ideale, ki ukine vse ostale lažne ideale 
in iluzije. Vsak ideal, razen tistega neizrekljivega, neulovljivega 
in najvišjega, je Prokrustova postelja, pa vendar postelja, na ka= 
teri se rojeva zgodovina. 

Da "s trnjem kronana falična vzvišenost" ni le problem slo= 
venstva in majhnih "srečnih narodov brez zgodovine", kakor se zdi 
nekaterim domoljubom, temveč problem kulture vsega planeta, nam 
lahko postane jasno, če zgolj površno prelistamo zgodovinsko sli= 
k~~ico na predzadnjih straneh, kjer vicimo grgndiozne, strah vzbu= 
jajoče ruševine velikih starih kraljestev, nosilcev patriarhaIne 
civilizacije; kitajskega, japonskega, ruskega, turi'ikega, nemškega 
in angleškega. Te ruševine niso tako mrtve, da ne bi mogle biti 
bolj, kajti, večina človeštva ae vedno živi v socialno-političnih 
sistemih, ki bi radi preživeli na račun starih, gnilih vrednot, na 
račun sužnjev, vzgajanih v ignoranci ter sovraštvu do "daljnih", v 
delu~ ki edino osvobaja, prinaša prestiž, moč in skupinsko zavest. 

"Nova lažna bo2.anstva n +so le preoblečena stara in BO pravtako lačna 
krvi. V slikanicah za osnovno ~olo tega seveda niti med vrsticami 
ne moremo prebrati . Pravtako bi bilo nesmiselno poizvedovati za še 
neporušenimi "dominami", kajti še se rušijo trdnjave na obronkih 
:a..qEZUA, in to naše; ruši .jih kladivo filozofov, spodj~da naŠ dvom, 
ta kača nevernih, da bi iz ruševin lahko na prostost Zletela golo= 
bi ca resnice. 

Namen te naivno-politične digresije je,da prikaže zvezo v njej 
o~enjenega dogajanja z dogajanjemfokrog neke druge knjige, famozne 
Ki~JIGE ZAKONA, ki jo je ZAPISAL isti avtor, in o katere;.; sta srečni 
Marks in nesrečni Reich lahko samo sanjala ter o katerem si Freud 
ni upal sanjati. si pa zato to toliko bolj privoščijo njegovi na= 
sledniki. A še prej se moramo vrniti k naši Knjigi Laži, ki je le 
filozofski komentar Knjige Zakona. 

III. ACAD=A i4ASmiICA 

Knjiga Laži je leta 1913 le prišla v neke hvaležne (zidarske) 
roke. Naj spet citiram odlomek iz avtorjeve Avtohagiografije, po= 
glInje 72: 

"Za nimivo se je spomniti, kako je prišla (sc. VELIKA SKRIVNOST 
O.T.O., 0EP) v mojo last. Zgodilo se je, da sem napisal knjigo, 
Knjigo Lazi. (. •• ) Imo od poglavij mi je delalo skrbi, nisem ga 
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mogel napisati. Pri~vnl sem Dioniza 6 po sebno vnemo, a š e vedno 
brez uspeha. Odnehal sem v obupu, da bi " za -:J.enjal srečo ", da bi 
počel nekaj povsem nasprotnega svojemu nagnjenju. Sredi mojega 
gnusa pride duh nadme in nač~čkal sem poglavje pri zelo slabi svet= 
lobi. Ko sem ga prebral, ~em bil nezadovoljen kakor poprej, a sem 
ga vtaknil v knjigo v neke vrste jezi na sa~e ge sebe kot svobodno 
dejanje nav~ljub svojim bralcem. 

K.."!'.alu po izidu pride O.H.O. (Outer Eead of the Order, Zunanji 
Vodja Reda, častni naziv za XO; Theodor neuss, opp) k meni (tedaj 
še nise~ vedel, da je kaj v O.T.O., raze ~ ustreznih i zvlečkov va= 
žnejših resnic prostozidarstva). On mi reče, da, če sem .že seznan= 
jen 8 skrajno skrivnostjo Reda, mi mora biti odobrena lXO in se 
moram obvezati, da jo spoštujem (gre za zaobljubo diskre.cije, opp). 
Ugovarjal sem, da ne poznam nobene take resnice. A reče mi: "Toda 
natisnil si jo v najpreprostejaem jeziku!" Nato odvrnem, da tega 
nisem mogel storiti, ker je ne poznam. Hato stopi do knjižne police 
in vzame z nje kopijo Knjige Laži ter pokaže odlomek iz "prezrtega" 
poglavja. V trenutku se mi je utrnila. Celoten simbolizem, ne le 
prostozidarstva, temveč tudi mnogih drugih tradicij, se je razgla= 
sil v moji duhovni viziji. Od tistega trenutka dalje je O.T.O. 
prevzel ustrezno važnost v mojem duhu. Spoznal sem, da imam v ro= 
kah ključ napredka v prihodnosti človeštva. ,,6 ·, 

Za ka~šen kjuč in kakš no veliko skrivnost gre? Ključni odlo= 
mek iz "prezrtega" 36.poglavja, kjer je Crowley nevede razodel to 
veliko skrivnost, se glasi: 

"Naj bo Adept oborožen 8 svojim Magijskim Križem (in opremljen 
s svojo Mistično Rožo)."? 

Preprostost, ki zbega vsak rnistificirajoči in bogaboječi um, 
kakor vse velike resnice! Naj citiram naprej: (še vedno pogl.72) 

"Zaprosil sem ga takoj, naj me nauči vsega, česar me je zmo= 
žen naučiti, ugotavljajoč v moje skrajno prese nečenje, da je to za= 
dosti malo. On se je popolnoma zavedal pomembnosti stvari in je bil 
človek.z9.vidljivega znanstvenega dame te v več::"!: ozir::"h; vendar ni 
nikoli opravil sistematičnega študija stvari in ni niti uveljavljAl 
svojega znanja v primernem cilju, razen v skrajni sili. Kakor hitro 
sem se prepričal z izkušnjo, da je nova energija v bistvu sposobna 
izvršitve teoretično predvidljivih rezultatov, sem posvetil ves 
svoj prosti čas e~sperimentir~nju. ( •.• ) 

(71.poglavje) "Jaz osebno verjamem, da, če bi bila ta akriv= 
nost, ki je znanstvena skrivnost, v celoti razumljena, kakor je niti 
jaz ne raZ~ilem po več kot dvanajstletnem neprestanem štUdiju in eks= 
perimentiranju, potem ne bi obstajalo nič v do~etu z~znave ~loveko= 
ve domišljije, česar se ne bi moglo uresničiti v praksi. 

S tem mislim na take stvari kot so: če oi želeli i~eti element 
z atomsko težo še~tkrat večjo od uranove, pote~ bi lahko tak ele= 
ment proizvedli. Ce bi hoteli izumiti instrument, s katerim bi lah= 
ko nejoddaljenejše zv ezde ali pa elektrone prenesli v domet vsakega 
od našič čutov. potem bi tak instr~~ent iznašli. Ali pe, če bi ho= 
teli izdelati čute, s katerimi bi lahko zaznali vse te kvalitete 
materije, ~i jih zdaj zaznavamo z instrumenti, potem bi se pojavila 
potrebna nervna struk tura. ( ••• ) 

(spet 72.poglavje) "Civilizacija se ruši pred našimi očmi in 
verjamem, da je najboljša prilika, da rešimo nekaj malegat kar je 
vredno rešiti, in da znova zgradimo Tempel Svetega .Duha po načrtih, 
s sredstvi in strokovnostjo, osvobojeno napak prednikov, v rokah 
O.T.O.It. 

O c em BO že sanj ali Marks, Reich in mnogi drugi utopisti? 
Kaj pa je sploh O.T.O.? 
Kdo nam zagotavlja, da Crowley ni le eden od .mnogih ~ultnih 

he rojev naše polpre t ekle zgodovine? 
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IV. VOLJA 

R: !ii na."Tl treba deliti vere s Crowleyern in niti ne poizvedovati 
za "skrivnostnimi" črkami O. T. O.·, da bi si razjasnili določene splo= 
šne princi;e , ki so pomembni za naše nadaljne izvajanje. O.T .O. naj 
~em bo le zag~tovilo, da obstaja žive in kon~retna skupnost univer= 
ze.IDega bratstva, osvobojena vseh političnih , rasnih, religioznih, 
rasnih etc. predsodkov, v katero ima dostop vsake zrela oseba polnih 
let, a je z~radi narave svOjc6a poslanstva zavite v ~ajčolan skriv= 
nosti (ki je pravzaprav pajčolan človeške ignorance!). Pravtako to 
ni edine. s:(:.J.pnost take vrste in takega poslanstva , da se razu.memo , 
in naj nam njene iniciale pomenijo predvsem živo vez med Izročilom 
Vzhoda! kjer je vznikni la naša civilizacija in današnji~ kritičnim 
trenutkom !Cul ture našega srednjeevropskega prostora~Ta živa- vez 
je vidna v o itologiji tega naše ga srednjeevropskega prost~ra , ki seje 
naj celovi teje izoblikovala v keltaki tra.dicij i, Id je poga:'lska in 
gnostične ter ne . izUmetničena krščanska. Mislim, da ni treba izrecno 
poudarjati, kako moderno politizirano blablablajanje žurnalistov~ ki 
je le nadaljevanje krščanske vulgarizacije in pustošenja inkvizicije, 
zelo oskrunja t elo resnice... ~ 

~: Mar nismo bili priča izr6ditvi prostozidarskih idealov v 
golo borbo za poli tič no-ekonomski' prestiž in to na kar se da grotes= 
ken in ce lo kriminalen način? 

R: Se več. Zidarji BO pqstali bur žuji , njihove hiše groteskni 
ponaredki salo~on9kih templjev, njihovi nekdaj sveti sinholi tarča 
posmeha ljudskih komedijantov. Prostozidarstvo je pač doživelo zno= 
traj krščanske tradicije, tako kot mnoge ostale tradicije, isti 
kolaps kot samo krščanstvo. Problem je š irši in 8e pravta~o tiče 
vseh zgradb človekovega umotvora. Ziva tradicija, ki se vedno znova 
pojavlja in spet izginja, ki ve dno gradi in pravtako ruši, je nad 
(in pod) tem in ona ne prenaša laži in šarlatans tva. A to je bolj 
stvar sa~e vere v človeka, življenje , napredek etc. 

(Silno naviranje vpracianj zanaša pisca tehle vrstic na stran 
pota , zato naj mu bo dovoljeno, da se spet posluži citata iz Crow= 
leyeve Avtohaglografije, 87 .poglavje, ki bo razjasnilo ~ersikaj v 
zvezi 25 našim.i problemi. okrog zidarstva.) 

"Naslednje tri leta sem posvetil, tako rekGč,~gradnjl. barke za 
zavetišče, v katero bi na varno spravili, kar je vredno ~ešiti iz 
Dobe U~irajočega Boga, ~edte~ ko so reke preplavile o~ličje ze~lje; 
in to resnično ni na meni, temveč na zgodovini, da za~eleži in in= 
terpretira dogodke moj ega ži vlj erija, ki 60 sledili moj emu povratku 
v Anglijo ob koncu leta 1919. Rečem naj le to, da je pila glavna 
ideja ta, da se formira arhetip nove družbe. Temeljni etični princip 
je, da ima vsako človešlD bitje svoj lastni s~oter v življenju . In 
vso pravico ima, da ta namen izpolni, ter nobene, da dela karkoli 
drue;ei;a. l;aloga skupnosti je, da po:naga vsakemu svojemu članu , da 
bi dosegel ta cilj; nadalje, vsa pra ... ila :nors.jo biti izdalena in 
vsa ~olitična vprašanja razjasnjena Z aplikacijo tega principa na 
dane okol i ščine . Tako smo odpravili vse grobe, že dane konvencional= 
~e zRkonike , ki so karakterizirali preteklo civilizacijo . Ti zakoni= 
ki, poleg tega da del~jo krivico p0sa~eznik~, so j.lovi, ker teme= 
ljijo na poljubnih Eod~enah. ki niso le lažne , te~več tudi psujejo 
in kvarijo moralni cut. Njihova avtoriteta počiva na definicijah 
pravilnega in napačnega, ki so nevzdržne. Kakorhi.tr~~$o; llt:etz-sche in 
drugi razglesili to dejstvo, so izgubili svojo pravno~očnost (za= 
koniki namreč, oPP). Posledica tega je bila, da je bila nova gene= 
racija, poizvedujoč za argumenti, da lahko deluje po principih obi= 
č·ajne dostojnosti in zavračaj oč , da bi bila odpravljena. z bajkami 
in sofistiko, zanesena v anarhijo. Nič ne more rešiti Bveta, kot le 
3plošna odobritev Zakona Teleme, kot edine in zadostne baze (samo)= 
upravljanja. Njegova resničnost je razvidna sama po sebi. Le-ta je 
+~ko dovzeten za striktno matematično demonstracijo, kot katerikoli 
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drug teorem v biologijt. Priznava, da je vsak član človeške rase 
edinstven, suveren in ocgovoren le sa~e~u sebi. Tako je lObi~ni 
klimaks ideje demokracije. Tode obenem predstavlja kli~aks aristo= 
kracije, zagotavljajoč vsakemu posamezniku, brez razlike, da je 
središče univerzuma. Ko, poter:1.taice:':l, zs.dene na ;>roble-:n odnosov med 
skuonostmi, te resnice, ka tBrih razglasi tev so razblinile vs.e teo= 
rije o vladanju, izgubijo svojo destruktivno kvaliteto . Zakon Te1eme 
ne zahteva od posameznika, da se spodobno obnaša, ker je oog posta:: 
vil veleposestnika in župnika, da mu gospodarita. V pokoravenju za= 
:.conom s voj e dežele se on bori na lastno pest. J.~oderno socielr:o raz= 
burjenje je v veliki meri posledica nerazLl"nevanja Za~oCona 'rele:na. 
Delavec je vzgojen, da hlepi po avtomobilih in (poslovnih}aktovkah, 
za katere se ni rodil, da bi jih i~e l. Ko jih dobi, postane še bolj 
nesrečen - riba na suhem - in Eovzroči propad skupnosti do bankrota. 
Pod Zakonom 1eleme bodo vsi lazni ideali in nesmiselne a~bicije od: 
pravljene kot zablode. Prvi princip moralne izobrazbe bo biološka 
resnica, da sta zdravje in sreča celice odvisna od izpolnitve tistih 
funkcij, ki 80 zanjo naravne. Intel ektualna izobrazba, ki sploh ni 
izobrazba, je osnova našega sedanjega kritičnega stanja. Ta je, tako 
rekoč, pritiskala na vsako celico, da postane OBveščena. To je nare= 
di10 skupnost hiper-estetsko. Tieti elementi, ki 90 bili zadovoljni 
s seboj in so podpirali celoten organizem, so bili prisiljeni trpeti; 
začeli 80 se zavedati svoje očitne inferiornosti do ostalih ele~en= 
tov. Tako so nekje med zla5sno tesnobo in lažno ambicijo za nemogo= 
eimi dosežki postali nadvse nadležni sa~i sebi in nesposobni izvesti 
svojo lastno funkcijoj za svoj propad in propad države. 

Knjiga Zakona je bila podarjena človeštvu v glavnem zato, da 
bi ga opremila z brezhibni~ principom praktične politike. To smatram 
za zdaj važnejše kot pa njeno funkcijo kot vodila v njegovi evolu= 
ciji do osveščenega božanstva. ( ••• ) 4t 

"Tri leta sem ee naprezal, da se:n zgradil Opatijo :'eleme na 
Siciliji po principih Zakona, teko da lahko rečem, da ima~ izkušnjo 
o problemih vladanj a . Ta leta so me naučila kako ravnati z vsemi 
sloji ljudi, vseh starosti in vseh ras~ Bilo mi je praktično doka= 
zano, da razumna aplikacija Zakona Teleme reši 'vse socialne proble= 
me in da se njegova kršitev v trenutku in avtomatično maščuje. ( ••• ) 

"Prihaja čas, ko bo bankrot vseh religioznih teorij :- i:n sistemov 
vladanja jasen vsem. Bili smo priča korupciji carizme propadlega v 
ka09 komunizma. Vidimo ka~o je k.omunj,zem popolnoma nssposoben izvesti 
svoje principe v praksi, ker je v bistvu razočaran Jes?otizern, ki mu 
je usojen propad bo1.j temeljit kot propad tistega sistema,katerega 
je nadomestil, in to zeradi notranjega konflikta med njegovimi prin= 
cipi in njihovo izvedbo. Priča s:no paralizi parlamentarne vladavine. 
V Italiji, na primer, 80 prav tisti sloji, ki po svoji naravi epoš= 
tujejo zakon in konstitucijo, pristali na uzurpacij o moči (oblasti) 
s strani vodje krdela bar.ditov, s pretvezo, da bo naredil konec 
nezanesljivosti v izvajanju moči ••• ( ••• ) 

"Vsem resnim mislecem je jasno, de je edino upanje ze rešitev 
človeštva pred katastrofo, tako totalno, da bo izničila vsa zna~enja 
ivilizacije, v vzniknjenju nove religije. 

Zakon Teleme izpolnjuje potrebne pogoje. Le-ta ni Otl:~jen z 
etnološkimi, socialnimi, religiozni~i in lingvisti ~ni~i barierami. 
Njegova metafjzične h8'te je striidno znanstvena, :\jegov princip 
enov-it, prp-prost in jasen sam po sebl. Ne zanlka človeš!<:e nsr9.ve in 
ne zahteva ne~ogočih čednosti. Vsakemu posamezniku nudi popolno za= 
dovolj itev njegovih resničnih teženj; in oskrbuje upravičenost za 
vse tipe političnih sistemov onstran kriticizma, ki je spodkopal 
vse prejšnje teorije vladanja. Ni potrebe po prevRrah o božji pra= 
vici ali po žargonu demokracije. Pravica vladarja je odvisna zgolj 
od znanstvenega dokaza o njegovi B~o so bnoBtl vladanja, in ta dokaz 
je mogoče potrditi z evidenco izkaanje o tem, da njegova merila res= 
nično omogočajo vsakemu posamezniku izvrševanje njegove lastne po= 
aebne funkcije E-vobodno ~ot je le mogoče . 1I 
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Q: Zakaj vedno ta religija? Mar niso Feuerbach, Marks in 
ostali enkrat za vselej ukinili to Mimoza? Mar je ni Freud raz= 
krinkal kot ne'vrozo človeštva? 

R: Prvič: niti Feuerbach niti Marks nista (imela časa, da bi) 
razlikovala med krščanstvom in religijo na sploh. O tem še sedaj 
vlada veli~ nesporazum. To mora razjasniti antropologija in pe 
primerjalne religija. Kant je z antinomijami zožil manevrski pro= 
s tor filozofij i, kar gre pripisati Iti egovi "nemoralnost i", oz . v 
kar ga je zevedla "Kirka filozofov". Drugič: L!arksova etična vizija 
ostaja znotraj krščanske in pravtako temelji na stetični koncepciji 
sveta, kar ni v skladu z njegovim zagotavljanjem, da je treba svet 
spremeniti. ~eglovo dojemanje reli gije je bolj naravno in bliže 
preprostemu 310veku, kot od njegovega nehvaležnega kritika Feuer= 
gacha in pravtako Markea; predvsem pa je bolj dinamično, dialekt[čno . 
Cetrtič: Kongenitalni sram pred lucidno seksualno simboliko vseh 
pravih religij, ki mu je bil podvržen oče psihoanalize, je vzrok 
današnji psihiatriziranosti , i.e. zb i rokratiz i ranosti psihoanalize. 
Zdrav i lo ze ?reudovo in Reichovo nevrozo je karseda preprost Kirkin 
zvarek, ki demistificira vsak "seksualni mistic izem" . Crowley v 
B7.poglavju svojih I zpovedL nadaljuje: 

"Zakon Teleme se bo zameril vsakemu, ki se rad vtika v posle 
drugih . Najstrastnejša bitka bo besnela okrog vprašanja spolnosti . 
Težko da je nekdo volj an dopuščati svobodo dr ugim do te mere • . Vča= 
si gre za čisto osebno stvar; potuhnjena ničevost naredi ljudi, da 
zasužnjijo tistega, po katerem hrepenijo. Oni ne razumejo, da "ne 
obstaja vez, ki bi združila, kar je ločeno , kot le ljubezen!! (Li ber 
AL 1 41), in na vse načine pos i ljujejo druge, da bi bili deležni 
zunanjega izraza naklonjenosti. To je najostudnej ša zabloda, ki se 
jo da zami sliti, pa ji je vendar skoraj vsak podložen , in devet de= 
setin bridkosti povzročene znapačnimi seksualnimi relacijami je 
za pripisati tej odločnosti, da se zasužnji duša drugega. Zdi se 
nemogoče prepričati ljudi , da bi uvideli , kar se meni zdi nadvse 
očit no ; da je edina ljubezen , ki jo je vredno posedovati in ki je 
vredna tega imena , spontana simpatija svobodne duše. Socialne kon= 
venclje, ki ovirajo l jubezen 80, ali posplo šitev te stupidne sebič= 
nost i ali izrazydomala splošnega s r amu, ki je posledica lažnih pred= 
stavo stvari. Cloveštvo se mora nauč iti, da je seksualni instinkt 
po svojem pr~veM značaju oplemenjujoč. Nespodobni grehi, k i jih vsi 
grajamo, so v principu posled ica perverzij , nastalih zaradi po tla= 
čevanja." 

Q: ~ar to ne pelje v zabloda vseh zabl od , liberalizem?-
R: V kritičnih stanjih, kakršno je tudi naše ( čeprav so zgor nje 

vrstice bil e napisar.e kmalu po prvi svetovni vojni), je vedno prvo 
načelo s voboda, čeprav so udi, takoj po osvoboditvi od verig, zmožni 
le grotesknih gibov. Ali s i želimo še kaj več? Ali smo zmožni večjih 
dosežkov? Citir ajmo naprej: 

"finjiga Zakona r azreš i seksualni problem popolnoma . Vsak pose= 
:nezn i k i ::la a·osolu tno pravico , da zadovolj uj e svoj seksualni instinkt 
na njemu fiziološko pri~eren način. Edina zapoved je, da treba taka 
::lejanja smatrati za zakrament . k:i naj ne bi jedl i iz motiva , ki ga 
ima divja~, temveč z namenom, da se usposobimo za izvrševanje svoje 
volje. Isto velja za spolnost. Izkoristiti moramo vsako s vojo spo = 
Bobnast, da podpremo smisel našega bivanja. 

Seksualni instinkt t&ko osvobojen svojih spon , ne bo več za= 
vzemal br oznih obl ik. Perverzija bo postala karseda redek nestvor. 

Vztrajam na tem, ker Bem se z mojo izkušnjo v Opatiji Teleme 
prepričal v možnost osvoboditve človeštva od te obaesije . " _ 

Q: Kot vse druge tir9nije, je tir~nija vol je lahko človeku 
nadležna stvar ••• če ne še najbolj nadležna? 

R; Knji§8 Zakona anticipira tudi ta problem; "sužnji naj slu: 
žijo";t:I'če hacejo, oz. če je to njihova volja. Tudi kralj je zgolj 
-lužabnik in "zlati osel" pravtako lahko doseže svoj cilj. 
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, 
Vo AfAnH 
"Kn j igo Laži sem napisal s pomočjo Dioniza . II (Kaj bi na to 

rekel Nietzsche?) ( ••• ) 
lIGloboka spiritualne modrost je bila prizvana ob čaju pri 

~u!npelrneyerju, na večerji pri 1aperouseu, oo zaj trku pri Kec.ečem 
psu, na s~ rehodu v gozd , ali med pogovorom učitelja z njegovimi 
učencL" (iz Izpovedi, 7l.poglavje) . 

Agape, ki ima ieto relativno n~rnerično vrednost kot Telema, 
Beseda Zakona, 93, je starim Grkom po l eG ljubezni (tako teHffine ~ot 
duhovne , če nam naša zmedena in cinična predstava o stvari že do= 
pušča to dvoje razlikovati) tudi obed, slavjef~8impozion ipd. 
3i1a je stalno praznovanje ljubezni in Eli~sir Zivljenja. Ljubezen 
je način uveljavljanja Volje in TA umetnost ee imenuje Alkemija" 
TO je proces transformacije č loveka v Boga, prve materije (nigredo ) 
v zlato. In TO je narava Ovenčanega in Zmagovitega Otroka, vladarja 
novega Eona, Eona Horusa (pediarhat!); TO je temeljna formula Ma= 
gike novega Eona in načelo krea tivnega Genija . 

Zdi se, da so bili le Grki v svoji mladosti sposobni realizi= 
rati TO umetnost, katere metafiziko so zasnovali Semiti~ ter jo v 
obliki Gnoze posredovati nam, tako v ezoterični kot tudi ekso te= 
rični inačici. To je tista GNOSIS, ki je vsebovala (in še vsebuje) 
seme vseh renesans, iskro vsake humane revolucije, katere pomena 
za zdravje in lepot o ter napredek rase "brezrep ih opic" nam tu ni 
treba posebej dokazovati. To je tista Gnosis, ki je po načelu sin= 
kretizma sploh omogočila krščanstvu, da je kot nova religija uti= 
šalo vse oraklje bližnjega in srednjega vzhoda, Grčije in severne 
Afrike, mu omogočila inspiracijo, njegovo edino moč, da je združilo 
mnoge narode v bratsko skupnost. A gorje, kmalu po ustoličenju je 
t.i . ortodoksno krščanstvo tai eto Gnozo izgnala iz 6voje6a imperija, 
da bi lahko nemoteno odvedlo svoje ovce v svoje mračne, Rknpe, mrzle 
in vlažne staje, polne o";,mpe i n žaloeti, .ejer OO do vp.d:1o n8 r9.zpo= 
lago bodisi kot delavna sila za gradnjo babilonskih stolpov al i pa 
za hrano lažne~u božanstvu. Takšni regresiji v zgodovini ~ sh~tolo= 
gij~} lažn ih religij bi ~orda lahko našli p~i~er le v moderni agoniji 
:nuslimanstva , ki bo , če upoštevamo, da 90 muslimani mnogo bolj bo= 
jevito in junaško ple~e, lahko i Mela še bolj tragične pOEled ice . 

Zgodovina se roga ~enijlJ., ki je navdihnil semits~e preroke , 
b:ršrl:epesnike in vrlee;a r.:ohc..,eda. nve.la za takšno trad:;'cijo! Tod9., 
a o bstaj El kaKšne. druga ~ . 3.L~? Kaj se jedogaj alo z dese tnico G:. v 
pregn~nstvu? Cbstaja previdnost v porogu? Ima previdnost tud i rog? 
Kakorkoli že, vprašanje, kateremu moramo tu najprej najti odgovo r, 
je:zakaj Desetnice ne more~o več prepoznati v oz . kot Znanosti? 

Pravzaprav &re tu zgolj za nesporazum, ki nas pri Siljuje , da 
razlikujemo med eksoterlčno in ezoterično znanostjo. Zksoterična 
znanost je tista znanost, ~i hoče biti ločena od religije (in od 
u,,""ii.:tnClsti!) iz 6tr9.hu pred uzu.::.'pacijo nepoklicanih in iz želje po 
el itnosti, v bistvu pa se dogodi ravno to, saj jo je le kot ta~o 
možno uzurpirati. Taka "kolektivna zavest" je nujno omejena z an= 
tinomija~i, s predsodki. se pravi, je uzurpirana zgvest. Nasprotno 
je Gr.asis , ki temelji na resnični Ili~rarhiji vrednosti in poklica= 
nos ti ter se "veselo" druži z religijo in umetnostjo, imuna pred 
uzurpacijo lažnih adeptov in šarlatanov, saj se njena uzurpacija 
avtomatsko maščuje potom naravnih zakonov (Bogov !). 3tika je fi= 
ziku tuja, kakor mu je tudi veselje tuje. Zato "Zaratustra ni več 
učenjak." ( ••• ) "Izselil sem se iz hiše učenih in še vrata sem za= 
loputn~l za seboj. Predolgo mi je duša sedela lačna pri njihovi 
mizi; nisem kakor oni naučen na spoznanje k~kor na trenje orehov. 
Ljubim svobodo in zrak nad svežo zemljo; rajši še spim na volovskih 
kožah kakor na njihovih časteb in epošt1j1voet1bo (oool Drug druge. 
mu dobro gledajo na prste in ne upajo sebi v prid. Iznajdljivi v 
majhnih zvijačah čakajo na take, katerih vrednost je na šepavih 
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nogah - kakor pajki prežijo. Zmeraj sem jih videl previdno priprav= 
ljati strup; in zmeraj so ei pri tem nataknili steklene rokavice na 
prste. Tudi z goljufivimi kockami znajo igrati; in tako vneto Bern 
jih videl igrati, da so se pri tem potili." Da se s tem cltatom iz 
Nietzschejevega Zaratuetre ne bomo preveč oddaljili od teme našega 
poglavja, se pribllžajmo stvari iz druge strani. Naslednji citat 
iz iste knji6e, bo dal videz silovitega pre skoka na čieto nekaj 
drugega, a to je tudi zviti namen tega spisa, katerega narava je 
eintetlzirajoča. Ergo, O OTaOKU IN ZAKO~-U, kakor je govoril Zara= 
tustra: 

. "Imam vprašanje zate, brat moj : kakor grezilo ti ga vržem v 
dušo, da zvem, kako je globoka . 

Mlad si in si želiš otroka in zakon (podčrtal V.M.). Vendar 
te vprašam: si človek, ki sI sme zeleti otroka? 

Si zmagovalec, samozatiralec, ukazovalec čutom, gospodar svojih 
čednosti? Tako te sprašujem. 

Ali pa živi iz tvoje želje žival in potreba? Ali o s amelost? 
Ali nemir s seboj? 

Hočem, da ti zmaga in svoboda hrepeni ta po otroku. Žive sporne= 
nike postavljaj svoji zmagi in svoji osvoboditvi. 

Cezse moraš pozidat i. Ampak najprej mi moraš biti sam pozidan, 
pravih kotov na telesu in duši. Mor aš se ploditi ne samo naprej, 
temveč tudi navzgor! Pri tem ti pomagaj vrt zakona! 

Višje telo ~oraš ustvariti, prvi premik, iz sebe se vrteče 
kolo - ustvarjajočega moraš ustvariti. 

Zakon: tako pravim volji v dveh ustvariti eno, ki je več od 
obeh ustvarjalcev. Zakon imenujem medsebojno spoštovanje pri izpol= 
njevanju take volje. 

To bodi misel in resnica tvojega zakona. Ampak tisto, čemur 
rečejo zakon veliko preštevilni, ti odvečni - o, kako pravim temu? 

0, te revščina duše v dvoje! 0, ta umazanije duše v dvoje! O, 
t o klavrno ugodje v dvoje! ( ••• ) Ampak največkrat se zavohata dve 
živali. ( ••• l . 

Nekoč morate ljubiti čezse! Torej se šele naučite ljubiti! In 
zato morate piti grenki kelih svoje. l jubezni .. 

Grenčina je v kelihu tudi najboljše ljubezni: zato budi hrepe= 
Denje po nadčloveku (podčrtal V.M.), tako tudi žejo tebi, ustvarja= 
jočem~! 

Zejo ustvarjajočemu , pušč ico i n hrepenenje ?o nadčl3veku, b~~t 
moj, je to tvoja volja za zakon? 

Sveta "se :r:i z':!i ta taka v:::llja in tek zakon . " 

Naslednje premis~ naj razjasnijo Voljo~ 
ZAKON - et;čni, fizikalni (POROKA kovin, ele~entov; moškega 

in ženske.) GNO.ilE!-l-
OTROK - ustvarjajoči komy'leks, Bud-Will; Horus. Bog, Tit~, 

nadčlovek. GROMA; preseganje cloveka, eksces, tantra. 
"GNOSIS - GN je koren, ki sugerira ustvarjanje in šele sekun= 

darno spoznavanje. Ko se je G prelevil v Z (Zain, Meč, analiza, 
razum) smo dobili "babilonskon Danost o dobrem in zlem. in temu 
se danes pravi civilizirani super ego.("Tak dolg star strah je !lB.= 
zadnje postal žlahten, poduhovljen, duhovit - danes se mu, mislim, 
reče: znanost. -

Tako je rekel tenkovestni: ampak Zaratustra se je ravno vrnil 
v svojo jamo in slišal in uganil zadnje besede in vrgel tefikovest= 
nemu pest vrtnic in ae zasmejal spričo njegovibRresnic". "Kako· je 
zaklical. "Kaj sem ravnokar slišal? Resnično. zdi ae mi, da Bi no= 
ree ali pa Bem to jaz: in tvojo ,resnico! kakor bi trenil postavim 
na glavo. 

Strah namreč- - ~. naša 1zj ema. Po~ pa iD pUlltolodllt- iD 
sla po negovtovem, po tvegavem - pogum se mL zdi vsa predzgodoTiDa 
človeka. 
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Ta pogum, nazadnje požlahtnjen , poduhovljen, d~~ovit, ta 
človeški pogum z orlovskimi perutmi i n s kačjo zvitost jo : t emu 
se danes, se mi zdi, reče _ti ). Zaratustra (O znanosti) poln 
ot ro ške hudobije·obmol~ne. Zaco~t i je ~ilo govor~ in rnzlikovB= 
nj~ med •. • (ah!) •• • med zalostno l n veselo znanostJo, da nem 
Sveti A(leph) ne spreobrne V3i,~J .. T~~A v A- GNOSTICIZ~li, ali kai{or 
se že dan es pravi znanosti, tej magi ji, ki ni zgrešila svojega 
cilja. Kajti, svetemu je vse sve to. I n prav tako t vsakemu svoje. 
In tudi, vs e obstaja. I' Življenje je čista radost." (AL II 9) 
I'Smrt je krona vs ega. ' 1 (A~ II 72) Sapient i 6at .~ 

VI. ZAKON 

Tu, ob zlatem rezu tega popularno-filozofskega eseje, se 
moremo obrniti mal o nazaj po svojih obljubah, po svojih zaprise= 
geh , da ne izgubi~o s l edu naše resnične volje. Tu, visoko v gorah, 
je zrak redek in vpijoči v puščavi hočejo prevpiti bitje našega 
srca in ukrasti navdušenje našega razumevanja . Fantomi so žejni in 
študentova čaša r azumevanja skoraj vedno prazna. zf 

K sreči, da Knjige ZAKONA ni napisal Alastar, puščavski demon 
samote, temveč njegov gospodar in varuh; naslednji citati iz te 
knjige so, v to VERJA~LhlO, ne vpitje samotnega, temveč bitje srca 
človeštva, izraz njegove najintimnejše volje, zakon osvoboditve 
in dovršitve: (je samotno naše srce?): 

"Na j bodo moji služabniki malošt evilni in skrivni: in naj 
vladajo mnoštvu in znanemu. 1I 

" Ne zavezujte se nič.emur. Ne delajte razlike med neko stvarjo 
in katerokoli drugo stvarjo; kajti od tod izvira boleč ina. In kdor 
to izkoristi, naj vlada vsemu!·1 

,IZakon je za vse. l ' , 

IIBeseda Zakona je 9EAHJ:UA." 
lIDela j po svoji volji in to naj ti bo najvišji Zakon. Beseda 

Greha je Omej evanj e. " 
"Ne obstaja vez, ki bi lahko združila, kar je ločeno, kot le 

ljubezen: vse ostalo je prekletstvo. Prekleto ! Prekleto! naj bo na 
veke. Pekel. Naj bo ta množična razvada om ejena in odvr atna. 1I 

"Za čisto voljo, neobreme njeno z na""!1eno:T'! , osvobojeno pohlepa 
po rezult a tu, je vsaka pot popolna." 

"Ljubezen je zakon, ljubezen vsklajena z voljo.!! 
IINi ;takona onstran Delaj po svoji volji. 1I 

"Toda pre segaj ! Presega j !" 
Funkcija zakona je kultiviranje surovega , je torej kreacije , 

in sicer, kreacija s pomočjo zakone in tudi njegovo preseganje, se 
pravi, tudi eksces, a li ~irjenje (tantra). Pogoji za TO so: Genij. 
tehni-ka, skupnost; kar, za čudo, sovpada z t riado - Oče, Sveti Duh, 
Sin (o tem glej komentar k S. poglavju Kn j i be Laži). Sa~o Genij os= 
mišlja tehniko in se skozi njo tudi inkarnira. Skupno s t pa lahko 
napreduje le potom resnične IIzakonitosti ll zakona, ki je Beseda, 
Logos resnične, "naj inti~nejše volje te skupnosti i n n jenih celic, 
se pravi , je Beseda 30ga , kakor se to po navadi reče, tako da nihče 
ne raz-ume, Kajti bistv:ne. na.rava Avtoritete je njene. si<ritost, i!'l. 
ta skritost j e garancija Progresa v smeri neskončnega cilj.a ter 
garanc ija preseganje, ekscesa, evolucije. Kdor vidi Kralja , je ob = 
glavljen . Magi ster Tempii Nemo est. (gl ej 84. , 65., 40. in 7 . pog= 
lavje Knjige Laži). 

Na veliko vprašanje, ki se kot nepremagljiva stena pojavlja 
prav tu, na koncu našega I ZVAJANJA, na-rn:ne č, kaj 8li kdo garantira 
zakonitos"t zakona?, je možen samo en najpreproste jši odgovor _ 
naš zdrav r azum; ki je sicer, neverjetno podoben brez~u n~ dr.ugi 
strani naše poti. Kje je lepota Besede, harmonija Si mbola, funkci= 
onalnoat Zakona? 

( 
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Ni Boga, ki bi in da bi nekoga, o.pr. parazita zemlje, imeno= 
vanega ~O~O sapiens, ki je namenjen za hrano drugemu parazitu, črv 
imenovanemu, prepričeval o svoji Vseprisotnosti, ~ harmoniji in 
funkcion~lnoBti Zakona svoje vladavine. Zakon se sodi sa~ po sebi 
in ne potrebuje argumentov razen uspeha v poeluževanju tehnike, ki 
jo aplicira. Veako argumentiranje v žargonu demakracije je podvr= 
ženo temeljni iluzij! "srednje veškega " človeka o DELITVI sveta na 
subjektivno (ego) in objektivno (non - ego) matrico. Pravtako, vIa= 
danje ni "mešetarjenje za oblast B sodrga 1l (kot bi rekel Nietzsche) 
in ~~tnost vladanja (kibernetika!1Sne more biti poljubne 80fistika 
in retorika, kakor tudi voj evanje ne poljubne strategika in obrto = 
vanje poljubna estetika. Šele Genij osmisli poljubno tehniko na način 
osvetljevanje resnične volje poljubne celice. Genij je Vseprisoten 
in obstaja tudi Tehnika prizivanja (univerzalnega ali poljubnega) 
Genije na način igre (iluzije ali "laži", ki predpostavlja odeot= 
nost Genija) preko medija Sistema ali skupnosti, ki ni poljubne 
skupnost ali socialni sistem, temveč univerzalen si si tem "Zvezd". 
Naj n~~ to obskurno izvajanje malo osvetli citat iz Crowleyevega 
spisa O naravi bogov,prvo poglavje: 

"Od Začetka Let so Iniciati vseh ljudstev posedovali eno cen= 
traIno resnico, kot zanesljivo Vez Bratstva, kot eno(tno)et, katere 
resnica je sposobna vskladiti vse ljudi na Zemlji. 

Niti izmišljanje podl ih duhovnikov, niti jalove sanje misti~ov, 
ne morejo skriti pred razumnim tole dejstvo: 

Ni samo Zemlja le ohlajena iskra Sonca. odpadel cvetni liet 
Nebesne Vrtnice, temveč je vir Svetlobe in Z1vljenja na planetu ta= 
isto Sonce. Ni on samo Kreator, temveč tudi vzdrževalec in On je 
tudL ta, ki uničuje, ko pride sezona ter epet povrača ob svojem 
času. 

Zato je v Makrokozmu egini Bog Sonce. 
A '-1 illilrroi<:ozmu, ki je Clovek, viceregent 30nca, je edini daro= 

valec življenja Falos. On je tudi edini dar8valec Svetlobe v določe= 
nem skri .... nem smislu, delno razkritem na VII (iniciacijske hierar= 
hije O.T.O., opp). Lahko namignemo le tole: Faloe je fiziološka 
baza Nedduše (Oversoul, opp) , (glej tudi Knjigo Laži, poglavja A, R, 
lA, I~, IF, IH, AB), in pravtako je On po svoji lastni naravi Svo= 
bo da in Ljubezen. 

O~ ne~dej so naši bratje skrivali to doktrino v izr05ilu t v 
bajkah, in v veli č astnih zgradbah, in v Ritualih Prostozidarstva. 
S pomočjo tega Ključa vsi ti Rituali postanejo razumljivi, jasni in 
sijajni; brez njega 90 mračni in le predmet prezira nevednežev. 
Raziskuj in boš videl!"(Da, RAZISKUJ in boš videl!) 

Kako je "socialni" sistem le Eidolon "zvezdnega" sistema, bo 
razvidno iz naslednjega prikaza (neke nesofieticirane) Teogonije v 
drugem poglavju iste knjige: 

"V tej knjigi (De Nature Deorurn, opp) nam ni potrebno govoriti 
o lok~lnir. in plemenskih Bogov i h, o animističnih personifikacijah 
parcialnih (poljubnih, opp) fenomenov in eličnem. 

Temveč o univerzalnih Bogovih, kot so tile: 
O';El,J - podoba Sonca in fabula o Falosu. 
LUNA - podoba Kteis, čačšene le skupaj e Soncem, v njenem 8e= 

uektu ko~ razširitev Falosa. 
. GORA - češčena kot domovanje Bogov, vidno mesto (kr~j, prostor, 
opp) vzhajanja Sonca, po svoji obliki simbol Falosa. Neke gore so 
žensket po obliki ali po izročilu. 

PREDIUK - čaščen kot inkarnacija Falos8. 
YONI ali KTEIS - češčena kot hiše Palos8 in njegovo dopolnilo. 
KAČA - čaščena kot darovalec Smrti in kot simbol Spermatozoona. 

Ona ima pogosto glavo 
LEVA - da naznači silno moč Spermatozoone. 
JAJCE - č eščena kot Solarno, ki je samo po sebi nosilec falične 

energije. 
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OREL - in mnoge krilate kreature, pravtako so dodana nekim 
simbolom krila, kar predstavlja let Zivljenja on ene ea počivališče 
do drugega; zato je primeren atribut Falosa. 

DREVO _ je le cvetoči Feloe. 
ZV~ZDE _ kot shod Bratov Sonca, za fJ~odrega častivredne prav 

tako kot On. (Eno, Mnoštvo, predpostavki Sistema, app), Zvezdni 
Univerzum je tako rekoč Njegova Mati, kajti Nuit je n~jvi šje in 
najsvetejše, karyobstaja. In njen ženin je Hedit, skrita in esen= 
ciaIna energija Zivljenja, katere obleka je Falos, zaradi česar je 
Hedit istoveten z Njo, ki je najvišje in najsvetejše od vsega kar 
obstaja. In Njun Otrok, Ra-Hoor-Khuit je vidni Sol-Phallus na ze= 
mIji. A to je skrivnost Adeptov Teleme in je vulgarnemu nedoseglji= 
va, 

Vsi ostali Bogovi se nujno nanašajo na to sintezo v Mikrokoz= 
mičnem Songu. 

Tako Zitna boginja s~riva Skrivnosti KliSja, Vinski Bogovi 90 
falični in Solarni v Ekstazi preobiljujočega Zivljenja , katere pri= 
merna izkušnja in uporaba vina navede tudi ob ičajne ljudi, da se je 
zavedajo. 

Obstajajo tudi Bogovi iznajdeni za predstavitev človeku korist= 
nih stvari; toda ti 90 po naravi podrejeni prvo tnemu Bogu, katerega 
uporabnost in lepota sta fundarnentalni.n 

Vsak sistem ima tudi svoj protisistem, ki prvega ne ruši, tem= 
več ga potrjuje in mu celo omogoča njegovo realizacijo in inkarna= 
cijo, razširitev in posplošitev. Eksces, kakor bomo prikazali spo= 
daj, je samo bistvo zakona in njegova garancija. Podobno je Nietzsche 
uvidel Duha Vojne CHorus, Ra-Hoor-Khuit!) kot bistvo zgodovine in 
porok večnega vračanja (trenutek, Hadit), ki ukinja perspektivo 
časa oz. zgodovine (večnost, Nuit). 

"Od vseh naših sovražnikov se nam je najbolj za bati tistih. 
ki ustvarjajo lažna božanstva svoje imaginac ij e . 

Pogani se namreč hitro odvrnejo od boga h kleju; kajti r esni ca 
ostro in v ž!vo zadene njihove mračne ume. Lahko je dokazati, da je 
Sonce izvir Zivljenja in Svetlobe, da je Falos res PANGENETOR. Toda 
tistim, ki so se poneumili, ki so si zakrili svoje lastne oči, ki 
so se izneverili la8tne~u razumu v iskanju fantastičnih bogov, gnu= 
sni~ in zapletenih pajčevin metafizike, spletenih od skopljenih 
pajkov-profesorjev v sa~ostenih brez s onca, mehurČKOV naphenih od 
idiotov in norcev z nersz~~ljenimi miti in bajkami, vz e tih za zgo= 
davino, z lažmi zrinjenimi v ospredje s sleparijo, podlost jo, iz= 
dejstvi in umori, takšnim se Resnica zdi laž in Svetloba tema. 

Taki Bogovi, kot je (npr.,opp) Para brahman le zbegajo ljudi 
in jih napravijo, da se molij o duhovŠČini, in Kristusi Latinskih, 
Luteranskih in Anglikanskih cerkva so pravtako le stroji-bogovi 
samega sleparstva in zatiranja, ukradeni in prostituirani od tis= 
tega Krista, v kat e rem 90 na š i Očet j e v Gnozi siuša li združiti raz= 
lične bogove Sirije, Gr5ij e, Kaldeje, Rima in ~gipta. v času, ko je 
rast Rimskega Imperije prvič omogočila potovanje in interkomunika= 
cijo svečenikov Mitrasa, Adonisa, Attisa, Ozirisa, Dionisiusa, Izide, 
Astarte, Venere in več ducatov ostalih. 

Sledovi recenzije so še vidni v Maši in v Koledarju Svetnikov, 
vsi bogo vi in boginje univerzalne ga importa so deležni istih časti 
v istih rit!Jelih kot prej, doči!!! lokalni bogo vi BO bili nadomei3čeni 
s svetnikL, devica~i, mučeniki ali engeli, pogosto istih imen in 
vedno i stega karekterje. 

Teko je na oltarju Solarno-fa11čno Razpelo obdano 6 šest imi 
lučmi pl anetov, če nav~~~mo le en primer od stotih, ki BO n~ na 
voljo. In Božič je zimski solsticij , rojstvo Kriata postavljeno za 
rojs tvo Sonca. Vse te podrobnosti 8e lahko prouči v: 

Maša i n njene Skrivnosti 
Rim, Poganski in Papeški 
Dva B!ibilona 
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Reke Življenja 
Dva eseja o čaščenju Pri ape 

in mnogih drugih knjigah (libri, opp), ki se jih lahko n~jde v 
knjižnici O.T.O. in drugod. 

Toda v Cistern Prostozidarstvu in posebej v O.T.O., so bile te 
sinteze narejene z večjo natančnostjo in spretnostjo ter z višjo 
koncentracijo, z več razumljivosti in s pomočjo dramskega in poe= 
tičnega genija, tako ja lahko lažje razlikujemo Dragulj od njegove 
imitacije, , in po možnosti, da bomo v dogodku Rituale in njegovega 
izročila, ki je bil izgubljen v neki univerz~lni kataklizmi, lahko 
za zaslužne dediče, navdihnjene od Našega Goepoda, nadomestili iz= 
guba in spet zadobili Besedo. 

Naj vam zdaj spet prikličem v spomin, ,?reslavni Gospodje Vitezi 
našega Templa Vzhoda, zgodovino naših Religioznih in Militaristič= 
nih Menihov in Vitezov, kako so prihajajoč z zahoda kot k:rižarji, 
srečali iniciate v oddelkih Salah'ud Dina in od njih prejeli skriv= 
nost imenovana Bafomet, k~ je skrivnost Nebes in Zemlje, ki se 
nahaja za skrivnostjo VII, zadevajoč Eno(tno)st Boga., 

In i~a~o resnični vzrok za to, od kron na naših glavah do pod= 
platov na naših nogah, da si zapomnimo, kako je to izvor vse naše 
tragedij e (glej .33. pogl. !~nj ige Laži, oPP). Zatorej, časti tlj ivi 
in plemeniti Gospodje Vitezi, VOJNA (poudaril prevajalec V.M.) 
vsaki tiraniji in predsodkom, in še posebej proti pobožnjaštvu kot 
je 1I 0rtodol<sna u Cerkev, kakor je interpretirana v svojem material", 
nem aspektu, zgodb~~ starih devic in bedastim bajkam, nemoralnim 
doktrinam o izvirnem grehu in nadomestni pokori in najmračnejši es= 
hatologiji v zgodovini lažne religije. Nič slabšega ne moremo trditi 
proti vsem ostalim ortodoksijsm, z njihovimi bajka~i, ki so prav", 
tako nesmiselne, in postulati, ki 80 pravtako nemoralni. 

Toda pravtako naj bo vojna proti tistim, ki ae hočejo opleme= 
nititi s te~i pobožnjaštvi na vse načine razen na način eklektične 
in sinkretične uskladitve; pazite se tudi tistih, ki skušajo"spiri= 
tualizirati" svoja lažna božanstva, kajti njihove glave so pravtako 
prašičji mehovi strupene miazme. 

A v vaših bojih spoštujte hrabre antagoniste; pri zanašajte jim 
in jih dovedite k iniciaciji; dač im bahavim evnuhom, in takim BO 
vsi blizu, ki podpirajo pravoverstva - naj se izkaže edina možna 
milost, na~reč, naglo uničenje. 

~oda tisti, ki se imenujejo ortodoksne, ki pa so možje in žene, 
v resnici ne verjamejo v te neumnosti, temveč ee le pretvarjajo, da 
lahko gospodujp.jo prostakom, taki so že nsši, čeprav tega ne vedo; 
taki nevede razumejo in živijo v skladu z našim ZA.i(OlWM (poudaril 
prevajalec) TELEME - DELUJ PO SVOJI VOLJI. Oni 60 zreli za spreo'" 
brnitev; oni so iz Krvi in z malo truda jih lahko privedemo, da se 
bodo borili v naših vrstah. Naj se zgodi tako. 1I (De Natura Deorum, 
četrto poglavje, Bafometova poslanica svojim Vitezom O.T.O.) 

Jezik Teogonije, Hierarhija Sistema Iniciacije, Tehnika Kral= 
jevske Umetnosti, ostajajo zakrite našemu kompleksnemu raz~~u, ki 
s predsodki ir. strahovi životari tostran Brezna v odvisnem svetu. 
Tako je vedno bilo in vedno bo, kajti "vsi poskusi iniciiratt, 
četudi vredne, preden se sami ne iniciirajo, so norost in fatalnost" . 
Poučuje se tisto kar (in kogar) je mogoče poučevati. lISkrivnosti Mo= 
drih, 3eprav njim poznane, se ne da izraziti v jeziku običajnih lju= 
di ." Pravtako je Jezik sam v svojih možnostih komunikacije silno 
omejen. Najpreprostejši in najunLverzalnejši sistem jezika (~.B.L.) 
je obenem najbolj sofisticiran in najbolj natančen. "Poglejte, Go= 
spodje Vitezi, to doktrino samo, ki vam jo razkrivamo tu, v tem 
Vrhovnem Velikem Koncilu, kamor je vaša hrabrost in čistost in vr= 
lina s tako težavo našla dostop, poglejte, kako bo zvenela, po~ieli~ 
te, celo v Konzistorij u Princev Kralj evske Sl:ri:vn~iBti, kj er eo 
pripravljeni, kakor pač so, na neko takšno odkritje. In kako potem 
popolnim Vitezom Kadoša, SUverenim Princem Rožneg~ Križa? In kako 
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Mojstrom Zidarjem? 
Zara dL tega je naš Zbor tako Zastražen od znotraj in od 

zunaj, in naš celotni. Ritual od Mlnervala navzgor le neprestano 
nizanje namigov na to Resnico. 

Kaj drugega pa je Saladinov šotor kot Falas? In Prva Beseda, 
kakor tudi zadnja, je ON, Sonce. 

Ko bi ei upal Mlnerval podvomiti v to resnico, mar ne bi 
v strahu zbežal iz Kampa in bil nato pokoš en od Crnega Stražarja, 
ki varuje najzunanjejše ozemlje Kraljestva Najsvetejšega in Naj= 
višjega Gospoda Boga Vsemogočnega? 

Zatorej, premislite, delujte modro in preudarno, Gospodje 
Vitezi, ne razkrivajoč vnaprej odkrito Skrivnosti razen do te 
mere, kot že ni razumljena z njihovo lastno zrelo pametjo. In 
ko se mu bo zazdelo primerno, bo O.H.O. zbravši svoje sile, od= 
kril zaupno to Resnico Vitezom in Princem Zemlje, da se bodo 
lahko zbrali skupaj in vladali vsem ljudem v miru in ljubezni 
z vrlino te skrivnosti v Senci Kril Enega neizrekljivega Gospoda. 

Kajti ta skrivnost ni le prikladen način, da se to naredi, 
Ognjeni Steber za razpršitev Zemeljskega Mraka, temveč je tudi 
ustrezna krinka - 10 edina vredna krinka - te nadaljne Svetlobe, 
ki je nismo sposobni odkriti celo niti temu Vrhovnemu Velikemu 
Koncilu 0.'1'.0 •• " (konec cita1aiz tretjega poglavja knjige "De 
natura Deorum. IT) 

S tem voyeurekim podvigom na koncu tega popularno-filozof= 
skega ~vajanja, ko smo skozi ključavnico stranskega portala 
SVETISCA GNOZE (liV katerega, Najvzvišenejši Gospodje Vitezi, 
bosta vaša hrabrost in krepost lahko dobili dostop" ••• in kjer 
"obstaja določena globja interpretacija") prisostvovali zase= 
danju Vrhovnega Velikega Koncila in slavnoetnemu nagovoru Ba= 
fometa (Saladina), eo dolgovi s kritičnega začetka tega spisa, 
se zdi, poravnani. 

VII. EXCESS(usf~ UnERTUNG ALLER WERTE 
Eksces je Znak in Formula Borusa, Maščevalca, Ovenčanega 

in Zmagovitega Otr.ka, Vladarja Novega Eona. 
Eksces, preseganje, je bistvena značilnost novega Zakona, 

pri katerem ne gre le za eksces in prevrednotenje (v odnosu do) 
starega zakona in stare formule Ozirisa, Umirajočega in vsak dan 
znova Vstajajočega Boga, temveč' tudi samega sebe in ,a vseh 
vrednot. Bovi Zakon S~ stem, ko uzakonja eksces, izogne vsake 
dogmatičnostt in ilu;ornosti ter lažnosti, ter postane univer= 
zalen, RESNICEN KLJUC, za VSE. 

Eksces zahteva, da se postavimo na stališče Sonca, Zvezde, 
neprestano sijočega nebesnega telesa v družbi bratov in sestrs 
Zvezdnega Sistema, v maternici Vladarice Vesolja, kar 'je le 
globja, mistična interpretacija kopernikovskega heliocentrizma. 
Kajti zahajanje in vzhajanje, umiranje in vstajanje Boga-Sonca, 
je popolnoma nefunkcionalna iluzija, igra, ki je izčrpala vse 
svoje možnosti preseganja ali ekscesa, še ve&, postala je celo 
fatalna kriitev Zakona, njegova inercij., njegovo omejevanje, 
s še fatalnejšim učinkovanjem na psiho - inercija, žalost, bo= 
1ezen; (akrazija, 33)). 

Eksces, torej, zahteva visoko etik., da ~ Geniju in Tehniki 
n. govorim. Kajti, kako grot.skni so gibi ,sihe, potem ko se je 
znebila težkih okov. Pravtako preži na eni strani Seila Zmote, 
na drugi Haribda Neznanja. In Strah se zdi., kot njen edini Angel 
Varuh. 

"Človek je tako daleč; napredoval od l!Ioclalnega sistema, 
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čeprav to sploh ni bil sistem, jamskega človeka in od primitivne 
koncepcij e (priTatne ») lastnine y čloTeškem mesu. ČloTsk je napre=> 
dOTal tako daleč od auroT8 anatomske klasifikacije duše poljub= 
nega člo'Yeškega bi tja; da bi. nate pristal T najgroznej šem meč'Yir
ju psih.patologije in psihoanalize. Utrujajo~~ in trmasti .0 
predsodki ljudi, ki moralno datirajo od tam okrog 2~.ooo . leta 
pr.n.št. TL ljudje eo a8, ~redTB8m po zaslugi svoje lastne ne: 
popustljivoeti, redili pod drugačnLm spiritualnim zek.nom; oni 
niso le preganjani od s'Yojih lastnih prednikov, temTeč 80 zme= 
deni od lastne nesigurnosti svojega koraka •• 810ga pionirjev 
nOTega Roaa mora biti ta, da spravijo to v red . " (TahutijeTa 
Knj ig .. ATU XIX) 

Sequitur Gaudium In Texto AUM G N 

OPOMBE K PREDGOVORU, napisane naknadno na 8ugestijo pr.ih tipič= 
nih kritikov tega "obekurnega" izvajanja: 

(o) Predvsem naj se Te, da je esej "Teze o Bogu", obj avlj en tu, 
kot uTod l' Knjigo Laži. predTsem zato, ker ga ni bilo možno ob= 
javiti na kakšnem bolj primernem mestu. 
(1) 'tretja možnost je, ko·rt; je razTidno dalje Bpodaj, Volja do 
Moči. 

(2) Tu 8e misli na tisti neizrekljiTi ideal, ki pogojuje konti= 
nuiteto biTanja oz. delanja in je osno~a Tsake praTe religije 
ter zabteTa stalno preB.8ganje, ekBc·lis, Y odn08u do končlIsga 
(kar ne pomeni negacij O) končnega, temTeč prej njegOTO konzu
mac1jo). 
(J) Delo sicer ji modrost, a S8 tu miali Aa tieto· delal z malo 
začetnico, ki odtujuje in ra&pršuje, ker Ad T kontekstu Velikega 
Dela in D8 omogo&s aapredoTaBja, preseganja, ni eksces. ZanimiTa 
je b81!1edna igra..,. srbobrTaščini - rat, rad; 1: tem je pomemblla 
doktrina, namreč, o skorajšnji identiteti med Tajno mz. bojem 
in delom. Podob:ao :le T a.ngleščini (priHlTsem fonetično) - war, 
work; in če gremo se dlje, .ord, eword ••• 
(4) Novo laž.o, bole..nst'Yo ali malik je, seTeda, držaTa, kakor je 
slutil celo Marks in kakor je najradikalneje predpoetaTil 
Nietzl!lcha. TW gre, se zdi, za moderno ekspozicij o do~e o ITa= 
draturi kroga, k1 pa nL tako misteriozD8, kot hočajo to prikaz 
z .. U žurnal1 lažne hormenn-tik. lažROg .. Olimp ... (gI oj op.12) 
(S) Crowley nekje naTaja konkretno Tzročno-posledično po..,.ezaaost 
med publikacijo ~5Bega talismaDa, imenOY&:a8ga Liber AL Tel 
Legis, Knjiga Zakona, z realno-historično-političnim dogajanjem 
T političaem STe tu: in sicer: prTa publikacija se je dogodila 
deTet meaeceT pred izbruhom balkanske Tojne, druga publikacija 
deTet meseceT pred izbruhom prTa sTeto'YD8 Tajne, aatol tretja 
devet mesece..,. prad izbruhom japo.sko-kitajske 'Yojne. in četrta 
deTet meseceT pred sramotnim 1zdajstTom, ki ja aleklo BrLtaaijo 
zadnjih cap časti, prestiža iA zaupaaja. ~ako 80 padale "do.t.e", 
BL1žnj~ Vzhod, Zahod, Daljai Vzhod ia (colot ... ) Civilizacija, 
kot tak .. , v smielu eifiliz .. cije (j.Joyce) .. li artorioeklorozo 
kulturo (H .Killor) ali kot ~itaDika (H.M.Eazo.eborgor). 51 kaj 
za pr1po~1ti tomu "podj otju" , roe.1čao, O Blalo.a ZverI 
Pr .. vtak~ obetaj a ~oglod Sokol~ . .. kruto, i D .ečlowoiko (1) pro
l iT8aje krT~ V VoJNAH, kot daT8k a OTemu Gospodarju WOT.ga Bo.a , 
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kar" je v bistvu pogled ~eakega boje~nika, z mečem ali besedo 
( sward, word). 
Naj .e t. dejetv. Zdk čl.vek.ljub.m še take nemoralno, pa čeprav 
&1.1 m.rda prav zat., ker je' ug.t.vljen. p •• t fe.tum, vendar ne 
m.rej. zanikati deJ.tva, da je v.aka kata.trefa (v zged~vini) 
zg.lj aprememba ln v.aka 8p~ememba kata.tr.fa. Kde ne mara .pre= 
membe? Naj zmag.valec .bžaluje av.j. zmage? 
(6) Tudi Freud in Marke sta imela Ključ, a Daj o večji univer= 
zalnosti in uporabnosti ter euptilnoeti Ključe~ eodi zgodovina. 

Zaradi ~ečje kontrastaoeti bi bilo tu priklad.eje primerjati 
"ja"'fni" pod~ig Reicha e "tajJlim" podYigom CrowleyeTe reorganl= 
zacije O.T.O. (Glej o tem B4.pogla~je Knjige Laži!!!) 
(7) To je v bistvu freudovsko odkritje, a je za globjo interpre= 
tacijo pomemben celoten simbolizem J6.poglavja, predTe em nova 
reinterpretacija Tetragr&mmatona (deveti odstaTek: OMNIA IN DUOS •• • ) 
i_ pa formula B.O.X •• 

(e)' Mimogrede: O je Kteie, neeko.čno navzven, T je Faloe, R8skon= 
čno navznoter. Dva O (A'ain ali Dis, ATU XV) eta dva Horusova 
Očeea (DiB pomeni oko, glej Dodatek II), kot Priči (Testes) 
G.oze oz. G8neze ČloTeka. ~ je Tempelj, Piramida (Palos). Kaj 
bi na to spet rekel Preud? 

(9) Ordo Templi Ori0.tie, Rod Vzhodnega Tomplja. Ni le O.T.O. 
dedič Vzhoda, temve~ vea naša civilizacija, kakor je to marei= 
komu jae~o, čeprav mu ni z.ana rantaetično-bizarno-obskurna 
zgodovina Križarskih Vojn ••• 

(10)5 tem se misli Aa ostrejšo klimo srednjeevropskih gozdov, 
kjer je vzniknila originalna mitologija in ki je evropejcu omo= 
goČ ila prestiž ter ga osposobila, da prenese štafeto ln ogenj 
z Vzhoda. Angleštvu je treba priznati še poeeben preetiž, konec 
koncev tudi zaradi tega. ker je Knjiga Zakona pieana v angleškem 
jeziku. Poznavalci angleškega jezika in še posebej kabalieti, t.j. 
poznavalc~ uaiverzalAega jezika. De more~o zanikati lepote ia 
univerzalnosti ter sijajne zmožnostioznacevanja, in-formiranja 
ter igre. ki jo je tekom stoletij e trudom generacij in generacij 
piscev, znanstvenikov in &rtistov (etc) dosegel angleški jezik. 
Upravičeno se zdaj, kakor včasih hebrejeki jezik, angleški jezik 
imenuje jezik angelov. (Glej n.pr. Knjigo Laži samo!) 
Ergo, s fraza "ta naš srednjeevropski kulturni proetor", ki je 
danes tako v modi. se v našem izvajanju mieli predvsem na 
GOZDOVE, katerih svetost je navdihov&la peenike, ljubimce in 
bojevnike, in NE na tista tmurna avstro-ogrska predmeetja polna 
nostalgije po starih patriarhainih "čednostih" in eokolarskega 
domobranstva ter peevdoproetozidarstva , ki BO bila, mimogrede 
rečeno, slovenskih pesnikov grob. 

(11) oz. židovska. Poganska in beretična v odnoeu do papietično
ebolastičnega krščanstva, seveda. (Glej Kanon Gnostične Katoliške 
Maše, ki predstavlja izvorno predkrščansko krščanstvo in ee zelo 
raz!ikuje od papietlčno- sholaetičnega, ki v bistv u temelji 
na Zidom ukradeni biblij1. Glej V.MBlhus: Comparatio Canonum Mis= 
~arum Cathollcarum - Oecumenlcl et Gnostiel! ) 

(12) Bajbolj še kar lahko rečemo o žurnallzmu je to , da j e t o zelo 
~l8ba l i teratura in še slabia droga misleče populacije, Š~ naj bolj 
primerna za uporabo kot papirus ani. seveda , le v eimbol16ne~ 
smislu. po kakŠBem Deki čudežu 8e pretenz1j a žurnalizma po intor= 
miraJljU! Tedno isrod1 .,. t!!IYoje II!lIJprotje? Tu ~e tudi zdi , da je aa 
del" teorlja o hadrata:r1 Uo@l!l. Z malo j .. e1lo~idnost1 ee da sicer 
zaznati kl1roteko perverzlj o Paateo1la, ff.rme(nev)tike in Logosa 
v dobi l ažaih boiaftst ev. (Glej tudi Iietzeche, Zaratuetr ovi govor i , 
O novem lunam boiaastvu!) 
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(13) Potom zlorabe in korupcije in.ignij ia imaga o .trani tega 
aevrednih iA neepoeobnih demagogov in šarlatanov. V~e državne in 
Tladareke eimbole, z8etave, grbe, novce, je možno "preverjati" el 

.talfšča magije, ki .e tako ali drugače, bolj ali manj u.pešno 
prakticira poveod, zavedno ali ne. Prikrito rivalet.vo med poevetno 
in "cerkveno" oblaetjo prihaja ob tem eramežljivo na daR v veej 
svoji sbizofrea1 groteekBost1 in abeurdnoeti. Toda, Magika, ta 
Kamen P1lozofov, omogoča tako moč kralja, kot tudi inteligenco 
evečenika. (Glej Crowleyeve Izpovedi za jasen prikaz prostozi= 
daretva pred in po. Enakonočj u Bogov!!!) 
(14) Kdo je resno vzel .a v .. f.dez utopično vizijo Opat1je Teleme 
in njen Z&koa "Deluj po evoji Volji", onstraa katerega ni nobe= 
aega zakoaa več, doktorja emeb8.., svetega barda Alcofribasa Nasie= 
ra? 

"Izginite vi zaemehovalci! tudi č:e ee smejete 
meni v čast, ee ne boete več dolgo: potem ko 
bO!!llte potrti, vedite, da !!IIem vae zapu!!lltl1." 

- Liber AL, II 56 -

Veh šarlatani ia mietifikatorji proetozidaretva in črAošolaretva 
naj grejo v poduk mojetru Rabelaieu in Č~ ee tam v bogovski dru= 
žbi ne naučiJ~ veleumne umetnosti smeha, naj jih požre ta Kit 
Smeha in naj vajegovem trebuhu prebijejo deset inkarnacij, ~. 
(15) Kirka filozofov je. seveda. morala. kakor je točno uvidel 
Nietzecbe v spieu ".I4orgenr6te". 
(16) Ne le ta, temveč prav veL Questiones eo vprašanja zmede.ega 
aa pol izobraženega kvaziintelektualcliL, zato jih gre za tolerirati. 
(17) VerDikom demokracije in ko.zumatorjem njenega žargooa ee 
ta verz iz Knjige Zakoaa zdi ne le ljudokletje temveč tudi bogo= 
kletje, a Jih je za razumeti, eaj tudi bobu pravijo bicikel. 
Kakorkoli ze: 

"Tist1i, ki je pošten, bo pošte. še .aprej; 
kdor je pok~&rjea, bo poKvarjea še aaprej. 
ReeDično! ae meaute se za spremembo: bodite· 
kakršni ~te in De drugačni. Tako Daj bodo 
kralji aa zemlji vedno KraljL: ~užaji naj slUŽijo. 
Nihče ae bo poaiž •• ali poviša.: v~e je vedao kakor 
je balo. Pa vendar eo .neki zamaekiraai 
moji elužab.iki: morda pa je oni berač tam 
Kralj. Kralj lahko izbira ovoja oblačila kakor 
ga je volja: tu .i določeaega pravila: toda 
bera& aa more ekrit1 svoje bede." 

- Lib.r AL, II 57,58 -

(l8) Kot pravi aaziv za GAl SAVOIR, je bila b ... da Alkemij 'a tu 
"1zbraaa ll

, ker :eredstavlj a daaes tisto "1.aterdil!Jc1pli.arao euper 
vedo~ ki se jo S8 .ajbolj 1I1etificira. Alkem1ja pomeni "egipcaa= 
eka etv&r", kakor tudi kemija. ia je bila baza egipčueke civi= 
lizacije. kar je tudi vzrok, da ee tu ome.ja, a&areč, da ee 
spomx1mo historične kOItiDultete. 

(19) Semiti, to je, Egipčani, Arabci, Židj •••• Sicer .aj •• te 
paevdobiet6ričae prebliske jemlje z rezervo . 
(20) Qabalah, Izročilo. 
(21)' lIamreč, voljo pioca, zakaj je v .pio uvr.til ta citat. Kakor 
je razvidao a.to .podaj, gre za m1.t1č.o 1aterpretac1jo lIietz.ch •• 
jeve raatazmagorije Badčlo~8ka, ki je drugače Gargaatuovega rodu, 
1. pa ajegoyo .orodaoet z Otrokom-Boru.om, očltao, še Reroje80 
zavestjo aove dobe. ter tudi Nietzecbeje~o z Gaozo in Crowleyem. 
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(22) ~r.kY~p~- zmožnost spoznavanja, tudi um, volja, za razliko 
od t'1ItJ,O< - znak, dokaz, znang.e. 
(23) Čutiti je piščevo-študentovo utrujenost v dokazovanju bo= 
žaneke 8inteze in ne8trpnoBt do nevidnega občestva demonov. 
(24) AleiBter Crowley iz Trinity Kolida, Cambridge, sicer avtor 
Knjige Laži, lažno tako imenovane. 
(25) Kibernetika danes simptomatično ni umetnost oz. tehnika 
vladanja, temveč. tehnik&. in-formiranja ter manipulacije in kon= 
troliranja, kar Bicer nL tako daleč od vladanja alL krmarjenja. 
Vztrajam na tem, da imenujemo kibernetiko izvorno in dobesedno, 
umetnost vladanja, in naj ta pogoltne politologijo ~n politiko 
ter postane državljanov&. resnična zavest o družbi in družabnosti, 
resnična vez med enim in mnoštvom, .kritim in znanim, AMEN. 
(26) Angl. exces. J lat. exceBSU8, 8rb. eksces, kar bi se po naše 
reklo izgred, izid, izhod, tudi izrastek, prekoračitev meja in 
ustaljenuh pravil, prevrednotenje vrednot. Izraz n~ izbran za 
ključno vez le zaradi provociranja lažn1n pe da- in dema-gogov, 
vzet je namreč iz Knjige Zak:on&., II: 

"Počakaj! Počakaj! Zadrži navdušenje; 
ne predaj se omedlevic1 odličnih poljubav! 
Močneje! Obdrži ee! Pokonci glavo! 
Ne dihRj tako globoko _ umri! TI 

~Rtincem je be.eda exceesus pomenila tudi smrt, kot končni od= 
hod in oddaljenje. )1 (v našem primeru gre za Eros - Thanatoe!) 

"Ah! Ah! kaj čutim? Je beseda izčrpana?" 
(Beseda, LogoB, Modro.t, Volja.)· 

"QbetQja pomoč in upanje v drugih formulah. 
Modrost pravi: bodi močan! da boš lQhko 
prene.el več radoliiilti." 

(Volja do moči je - ergo, memento! - volja do radosti, širjenja 
in ~reseganja - tantra, khabe am pekht - po Nietzecheju, raz= 
mnozevanje navzgor, pra.eganje sebe, stremljenje k nad-Človeku.} 

"Ne bodi žival; prečisti svoj zanos! 
Ce piješ, pij z oeem in devetdeeetimi pravili 
umetnosti: če ljubiŠ, prekašaj (EXCEED) z 
nežno.tjo; in Č~ se nad čim navdušuješ, naj bo v tem 
bistroumnoeti! 
Toda pre.egaj! Pre8egaj! (EXCEED) 
Prizadevaj .i za vedno več! in če si 
resnično moj - in v to ne dvomi! - in če si 
vedno rado.ten, potem je smrt krona vsega. 
Ah, ah! Smrt!" 

(Excel1sus?) 

"Smrt! Ti boš hrepenel po smrti. 
Smrt je prepovedana zate, o človek." 

(Stulto .at. ) 
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O.POGLAVJE KI SPLOH NI POGLAVJ~ 

O!l 

PREDPRVOTNA TRIADA KI JE 
N E _ BOG 

Nič je. 
Nič nastaja. 
Nič ni. 

paVOTNA TaIADA KI JE BOG 
3 1 VAM. 
Izgovarjam Besedo. 
Sliši:n Besedo. 

aaEZNO 
Beseda je pogubljena. 
Obstaja Znanje. 
Znanje je Odnos. 
Ti odlomki so Stvarstvo. 
V prekinjenosti se manifestira Svetloba. 2 

DRUGA 
BOG 
BOG 
BOG 

TRIADA KI JE a O G 
Oče in Mati sta skrita v Ploditvi. 
je skrit v vrtinčasti energiji Narave. 
je viden v zbiranju: harmonija: pozornost: 
Sonca in Srca. 

TRETH TRIADA 
Obnašanje: pripravljanje. 
Omahovanje: potekanje: preblisk . 
Trdnost: zaploditev. 

D~SEl'A ::;~'IIAI;ACIJ A 

Svet. 

KOMENTAR (Foglavje k i ni poglavje) 

Ogledalo 

To poglavje, ošte2ilčeno z 0, se nanaša na Negativno, ki 
~redhaja Kether v Kebalističnem sistemu (glej dodatek, Drevo 
Zivljenja.opp) . 

Vprašaj in klicaj na prejšnjih dveh straneh označujeta pre= 
ostala dvs zastora (negativiteti.opp). 

Pomen teh simbolov je izčrpno razložen v spisu "Vojak in 
~rbavec" (spis istega avtorj 9.. glej bibliografij o v doda tku, oPP). 

Poglavje se začne s "č rko O, ki ji sledi klicaj i njeno napo= 
tilo na teogo nijo "Libet' " Legie" je razloženA v opombi spodaj , 
a 6e nanaša tudi ne. KTEIS FALOS in SrBp.11A, in je vzklik zači..i= 
denje ali ekstaze, ki je poslednja narava stvari. 

Predprvotna triada je negativno Trojstvo, katerega tri izjave 
so v končnem smislu istovetne. Le-te vsklajujejo Bitje, Nastaja: 
jo:e, Nebitje, tri možne oblike predstavljanja 3veta. 

Izjava, Nič ni, tehnično istovetna z izjavo, :Nekaj je, je iz= 
črpno razložena v eseju ,.Berash1th:J 

Ostanek poglavja sledi Sefirotičnemu sistemu Kabale in pred= 
st9.vlja neke vrste kvintesencia~ni komentar tega sistema. 
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Kdor pozna t a sistem, bo prepoznal Kether, Chokmah , Binah, v 
Prvotni" triad!; Death v Breznu; Chesed, Geburah, Tiphareth v 
Drugi triad!; Netz8ch, Hod in Yesod v Tretji triad! , in Malkuth 
v Deseti e~anaciji. 

Treba je poudariti, da je ta Kozmogonija popolna ker se l e da; 
Božanstvo se v bistvu ne manifest ira pr ed Tlpharethomi in sam 
Univerzum ne pred Malkuthom. 

Poglavje se torej lahko smatra za najpopolnejšo razpravo o 
bivanju, ki je bila kdajkoli napissna. 

OPOMBE 

(1) Tišina. Nult , O' Radit ; Ra-Hoor-Khuit, l. 
(2) Neprekinjeno, ki absorbira vae, se imenuje Tema. 

opp: Kult - Neskončno navzven, Roža , "~t~i8, Mati, Prostor. 
Hadit - Neskončno navznoter , Križ, Falos, Oče, Atom. 
Ra-Hoor-Khuit - Aktualno in menifestirano Božanstvo- Otrok, 
plod neprestanega kongredlranja, ko1tiranja Radite in Nult. 
Lagos Eona Ovenčanega in Zmagovitega Otroka! O! 

Na tančnejše razlaganje elementov Kozmo6onije, ki je "razlo= 
3ena" v nul tem poglavju, bi bilo na tem mestu odveč, s aj se 
le-to vleče skozi vso knjigo, v, med in pod vrsticami. 

Predvsem naj se konzultira Liber 777 in pa, seveda, Liber 
AL vel Legis, Knjiga Zakona (obstaja tudi v več slovenskih 
prevodih), ZAPISANA od istega avtorja. Knjiga Laži je zgolj 
njen filozofski komentar. 
Prevajalec (V .M. ) upa, da njegove pripombe (opp) ne bodo 
motile bralca pri razumev~nju te ~urlne knjige, temveč naj 
še razni Dodatki ne koncu dokažejo prav nasprotno. 

• 
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1. POGLAVJE 

KOZLOVSKI SABAT 

Ol srce N.C.X. Panove Noči . 

PAN: .Dvojnost: Energija: Smrt. 

Smrt: Oploditev: podpornike O! 
Zaploditi pomeni umreti; ~mreti pomeni zaploditi. ~ 

Vrzi seme na polje Noči! 
Življenje in Smrt sta dve imeni za A. 

Ubij se! 
K ič od vsega tega ni 6a~o zase dovolj. 

KOI_ENTAR (A) 

Obl ika šteyilke 1 spominja na Falusi zato se to poglavje tudi 
imenuje Kozlovski Sabat (Sabbath of the Goat,opp), Sabat Carov= 
nie, ko se časti ~alus. 

Poglavje se začne s ponovitvijo Ol, omenjenega že v prej š njem 
poglavju, kjer je razložena, da ta (predprimarna,opp) triade 
obstaja v Noči, Panovi Noči, ki se mistično imenuje K.O.X., in 
ta Oje identič e n z O-j em v· tej besedi. Nje Tar a tev simbol, 
Smrt; in X ali Križ je znak Falusa. Za izčrpnejši komentar k 
Noči se je treba obrniti na Liber VII, prvo poglavje. 

Numeracija Nox je 210, kar simbolizira redukcijo od dvojnosti 
k enosti in nato do negativnosti, in je tako hieroglif Velikega 
!lela (Magm.l!I1 Opus,opp). 

Nato je razložena beseda Pan (gr. vse,opp); P, čr:ca ~:arsa, je 
hieroglif iz dveh stebrov (grški Pi,opp), in tako 9u€erira dvoj= 
nost; A je po svoji obli~i pentagram, energija, in N, po svoji 
atribuciji v Tarotu, je Smrt. 

Nox je nato n~dalje razložena in razvidno postane, da je po= 
slednje trojstvo, Ol, podpirano ali vzdrževana s proces0m umi= 
ranja in ploditve, :Ci sta zakon~ univerzuma. 

Nato je razložena identiteta teh dveh. 
Študentu je potem naloženo, da r.aZUille spiritualno pomembno st 

tega fizičnega procesa v 5.vrstici. 
Nato se trdi, da ima teIIlt€ljna črka A dva imena oz. fazi , 

življenje in s~rt. 
Sedma vrstice uravnoveša peto. ( reba je poudariti, da je fra= 

zeologija La~o zamišljena, da vsebuje~a ena drug~ o01j kot samo 
sebe. 

Os~a vrstice pO..ldar j9. po:ne:nbnost izvajanja obeh . 

opp : Kal{o je P 25rka r.:arsa? .., Tarotu P(eh) označuje kVI.Veliko 
Arkano, ki pa je obenem označena s planetarnim simbolom 
:"!9.rs . Imenuje se Stolp in tudi Vojna in tudi HiRA. Boga, dA. 
nas spomni na ~abilonski Stolp . 
N.O.X. je Nun (50) + A-ain (70) + Tzaddi (90) = 210. Torej 
blizu slovanski izgovorjavi - Notz ali Noč. 
Ubij se, beri, prakticiraj Samadhi ali Syn-ADNI, kar bi v 
mističnem izrazoslovju pomenilo Združenje z 30gom, v tem 
primeru z Bogom PaDom, torej, z Vsem. Kako? Obs taja mnogo 
načinov in sredstev.:.". 01' •• ··.:.1 a bistvo vseh je DO WEAT 
THOU WILT, Deluj Po Svoji Volji, kajti Ljubezen je Zakon, 
Ljubezen vsklajena z Voljo. ' 
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2. POGLAVJi 

SOKOLJ I KilIK 

Hoar i ma skrivno štirikratno i~e: gl~s~ se Deluj PO Svoji Volji.) 

Štiri Besede: Nič-Eno-llnoš tvo-Vse. 

Ti - Otrok ! 
Tvoje Ime je sveto. 
Tvoje Kraljestvo je ~pr'išlo. 

rvoja Volja je izvršena. 
'!'u je Kruh. 
Tu je Kri. 

Privedi nas skozi Skušnjave! 

Odreši nas Dobrega in Zla! 
In nej bo, tako Moja kot Tvoja, Krona Kraljestva, tu in zdaj ! 

ABRAHADABRA. 
Teh deset besed so štiri , I~e Enega . 

KOMi:liTAR (B) 

1ISekal" I tu mišlj en, je Horu9. 
Poglavje se začenja s ko~entarjem k Liber Legle 11I/49 . 
Te štiri besede , Deluj Po Svoji Volji, 80 tudi istovetne s 

stirimi ~o7.nimi načini pred9tavlj~njs sveta; Horus le - te zdr~žuj=. 
Sledi verzija " Očenaše" , pri...,erneb~ za r!orusa . Prinerjaj j:J z 

verzijo v poglavju 44. Ta moli~ev i~a dese~ odstavkov , in, ker je 
posvečena Horusu , se imenujejo štirje , ~ekor je razloženo zgorsjj 
toda štirikratno je le Horusovo i~ei On je cden . 

To se lahko primerja 6 kabali etično doktrino Desetih Sfer, 
kot izraz( ov} Tetragramatona (lplus2plus)plus4 = 10). 

Očitno postane sedaj, ds. ta Sokol :1i Solaren , terr,več f,:er.k.ur:" j= 
ski; zato naslov Sokolji Krik ; bistvena z~ožno9t ~erkurj 9. je nje : 
gov govor; in številka poglavja, B, ~i je Beth, črka Y.erkurja, 

o,:aga v Tarotu, ki ima štiri or ožja (oro1ja , opp) in ne srne::.o p::> = 
zabiti, d~ je te karta oitevilčena z 1), spet povezuje vse ~~ 
si~bole s Falosorn . 

Glavno orožje r.:erkurja je CaduceuB. (glej Dodatek III. oPP) 

OPOMBA 

(.3) 3t i!'ine.j et čr~ (;)0 \'!ha t Thou : .. :il t, app). 
luid Vales I11ud Fac (l~tinski prevod , app) . ~ .V.1.F. (za3etn~ 
~rke besed istega latinskega s~avka . kar na~ da resnični krik 
sokole v ns.re.vi , opp) = 196 = 14 ns. k ... ad.rst (za ~ se .... z9.,..-:'ie P:' , 
torej 90 ; oPP) 

opp: 14.Arkana v Tarotu, Art, Umetnost, ~i j~ fDr~ul ti sinteze , 
Coagula. torej, 196 :; 14 na kvadrat, to naj bi to sintezo 
še bolj poudaril o , jo potencirala. 
Liber Legis 1I1/49: !lV skrivni štirikratni besedi sem 
bogokletje proti vse," bogova", človeštva". 
Kar se tega sublimnega bogokletj a tiče, glej poglavje 26 1!! 
V tem uog1avju (drugem, namreč) ee v bistvu demonstrira 
Drevo Zivljenja (Minutum Mundurn) kot anatomija Horusa! ! ! 
Praktični kabalist bo v nje~ našel koristno napotilo. 
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3 . POGLAVJE 

OSTRIGA 

Bratje A:.A : . BO eno z Materjo Otroke . 4 

Množica je vredna čaščenja Enega , kakor je tudi Eden vreden 
čaščenja Množ i ce . To je Njih Ljubezen; ustvarjanje - rojevanje 
je 31aženost Enegai občevanje - stapljanje je Blaženost l/:nožice. 

Vse, torej Nj i h preplet , je Blaženost . 

Nič je onstran Blaženosti. 
~oški se nasl aja v združevanju z Žensko ; Že nska v ločitvi od 

Otroka . 
Bratje A: .A:. so Ženske : Kandidati ze A:.A:. so Moški. 

KOlii3NTAR <rl 
Gimel (gr . Gamma,opp) je visoka Svečenlea v Tarotu. To poglavje 

podaja posvečeno žensko gledišče; zato se tudi imenuje Ostriga, 
simbol za Yoni . V spisu Svetišče Kralja Salomona, Equinox X, 
je r azložena kako so Magistri Templa , ali Bratje k/rA-i. , spre: 
men i li formulo njihovega napredovanja . Formuli , Salve et Coagula, 
sta zdaj pojasnjeni in univerzum je r azložen kot vzajemna igra 
njiju dveh . To je tudi r azlaga izjave v Liber Legis r/28- 30. 

O?OJt:BA 

(4) Oni navedejo vse ljudi, da !Še častijo . (oni 80 tudi uiatere 
~ojiteljice, opp) 

opp: Liber Legls I/28- 30: "Nihče , vdihavajoč svetlobo, motna 
in čudežno , zvezdna , ir: dva . Kajti jaz sem ločena zavoljo 
ljubezni , za možnost združitve . To je stvarjenje sveta , 
da je bol ločitve kot nič in r adost stopitve vse . " 
Ob formuli Salve et Coagula si zlahka prikličemo v spomin 
Einsteinovo formulo spre~injanja ener6ije v materijo in 
obratno. 
Kar j e Cr owley kot Magister TempI i dodal stari primit i vni 
magi ji, je le č rka K; tako da se zdaj ta univerzalna 
zn~~o8t - umetn09t -r~ligij~ , te božanska sinteze in Kamen 
Filozofov , imenuje Magiks (t.iagielc za razliko od magi c ). 
K se nenaša na ~teis ! (Yoni, vulva , vagina ali kako bi se 
temu že po srpski reklo!) Kaj bi na to rekel Freud? 
Kdor misli, da y _ gre pri vsem ten\, za čaščenje regenera= 
tornih or ganov, naj bo potem za logične konsekvence njegove 
teorije univerzuma zahvaljen kalibru svojega uma . 
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BR3SKVE 

tliehko in votlo, kako ti premaguješ trdo in polno! 

Ono umira, se razdaja; Tebi je sadež! 

Bodi Nevesta; in boš potem Mati. 

Do vseh impresi j tako. Ne pusti da te prevzamejo; toda naj 

rastejo v tebi. Najneznatnejša impresije, ki tako doseže 
svojo celovitost, je Pan . 

Sprejmi tisoč ljubimcev; nosila boš samo Enega Otroka. 

Ta otrok bo dedič Usode Očeta . 

KOMENTAR (/l) 

Daleth (gr .Delta,opp) je Carics v Tarotu, črka Venere; in 
naslov , Ereskve , epet namiguje na Yen1 • 
. Poglavje je nasvet za sprejetje vseh impresij ; to je formula 
Sk rlatne Zene; toda nobena impresije te ne sme obvladati, temveč 
naj te le oplodi; pravtako kot umetnik, ko zagl eda objekt, ga 
ne obožuje, ampak i zrodi iz njega mojstrovino. Ta proces je 
pri kazan kot en aspekt Velikega ~la. Zadnja dva odstavka se 
lahko nanašata na IJ. Nebo (glej Vizija in Glas) . 

npp: ~sr se tiče formule ~k rlatne Ženske , nsj citiram par 
verzov iz Liber Legia. 
1I/22: "Izpostavljanje nedol~nost i je la~." 

111/11: "Naj bo ženska obo r ožena z mečem pred menoj." 
111/43- 45: II Škrlatna Žena nej se pazi! Če usmiljenje in 

sočutje in občutljivost ob i šče jo njeno srce, 
če opusti moje delo , da bi se igračkala s steri~i 
sladkostmi, potem naj ve za moje maščevanje . 
Sebi bom usmrti l njenega otroka: 
od tujil bom njeno s r ce: izobčil jo bom 
od l j udi: kakor uskočena in zaničevana vlačuga 
se bo plazila po temačnih vl ažnih ulicah in 
umrla bo premr ažena in sestradane . 
Temveč naj se dvigne v ponosu . Hej 
~i s ledi po moji poti. Naj po3enja ne~oralna 
dela! Naj ubije svoje s r ce! 
Naj bo r azvpite i n prešuštne; 
Nej bo pokrita z dr agulji in razkošnimi 
oblačili , in naj bo brez sramu pred 
vsemi l judmi! 
ln nato jo bom povzdignil do vrhuncev mo~i : 
p~tem bern izrodil iz nje otroka ~ogočnejšege 
od vseh kraljev na zemlji in jo napolnil 
z radostjo : z mojo močjo bo doživljala 
in udarjala ob čaščenju (boginje) HU. Ona bo 
goeegla H~DIT." 

Formule Skrlatne Zenske je potem takem istovetna s formulo 
emancipacije ženske Un femin izma rli ..• :.1.·) v novi post pa 
triarhalni dobi, ki pa ni matriarhalna, seveda, kot bi s 
kdo mislil in želel. te~več ped1arhalna in bi-,oz. točne e, 
trans-seksualna. 
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5. POGLAVJE 

VOJNA MRAVELJ 

1'0 ni kar je . 

3dina Beseda je Tišina. 

Edini Fomen te Besede je ne. 
li:ieli so lažne. 

Očetovstvo je enost zakrinkana v dvojnost. 
Mir vsebuje vojno. 

Uoč vsebuje vojno. 
Harmonija vsebuje vojno. 

Zmaga vsebuje vojno. 

Slava vsebuje vojno. 
Temelj vsebuje vojno. 

Gorje! Kraljestvu, v katerem je vse to v vojni. 

KOMENTAR (E) 
He (gr,Eta,opp) je črka Ovna, ki je i(iareov znak; in naslov 

sugerira vojno. Mravlje 90 tu izbrane kot :najhni živahni (mar: 
ljivi,opp) objekti . 

Vendar He, kot sveta črka, povzdigne začetek poglavja do 
~ontemplacije na Pentagr am, smatran za simbol temeljnega . 

V l.vrstici je Bit poistovetena z Ne - Eitj9o 
V drugi , Govor z Molkom . 
V tretji je Lagos proglašen za Negativno . 
4.vrstica je drugače izraženo so rodno hinduistično stališče , 

da je vse, kar se da misliti, neresnično (iluzorno,opp). 
V 5. vrstici ;>ridemo do nekega zelo važnega sta.liš':!8. j to je 

oris najdrznejše teze v tej knjigi - Oče i n Sin v bistvu nista 
dva, temveč eden; njuna enost je Sveti uuh, semej človeška ob= 
lika je nebistven prirastek te kvintesence. 

!lo tu je poglavje sledilo Sephirotho::1. ac f.::::::'c;;:o :~eseda, 
in Chesed je poistoveten 8 Supernalno ?riado z~r~di kre post i 
njegove falične narave; kajti ni le Arnoun ?~l i čn' ~og , in Jupiter 
0če Vsega, temveč je tudi 4- ualeth, Vene ra, in Chesed se nanaša 
na vodo, iz katere se rodi Venera in ki je si:nbol Matere v Tet ra= 
gramatonu. Glej O.poglavje: "Bog Oče i n ~.iati j<;;! s:crit v ploditvi.· 1I 

Toda Chesed, v nižje~ smislu , je združen z ~i~roprosopu90m . 
Tako predstavlja resnično vez med vi šjimi in nižjimi pojavnostmi, 
~edtem ko je Daath lažna . Primerjaj doktrino o višjih in nižjih 
Manah v Teozofiji . 

Ostanek poglavja zato opozarja na dualize~t t ore j, nepo.polnost, 
vseh nižjih Sephirothov v njihovem bistvu. 

opp: MikroproBopusje stvarnik malega sveta, oz. slike sveta, 
odseva ali tudi iluzije sveta; v nasprotju z Makropro8opusom, 
ki je stvarnik velikega sveta oz . resničnega sveta. Ta dva 
pojma eta v zvezi s pojmoma Vilrja in 1\ižja "po~8:~nc~t, 
Greater and Leeser Countenance; prva predstavlja Prvo ali 
Idealno ~riado onstran Brezna, druga ~a osta~e ~e~h~r\ otn)e. 
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6 o POGLAVJ ~ 

KAVIAR 

Beseda je bila izgovorjena: 3no se je razletelo v tisoč 

milionov svetov. 

Vsak svet je vseboval tisoč milionov sfer . 
Vsaka sfera je vsebovala tisoč milionov !llvojev. 
Veat nivo je vseboval tiS08 ~ilionov zvezd. 

Vsaka zvezda je vsebovala ~nogo tisoč milionov stvari. 

Od teh jih je mislec vzel šest in, o tresaje se, rekel : To je 

Eno in ·"8e. 
Teh šest je Adept uskladil in rekel: ~o je Srce Enega in Vsega. 

Te šes t je lilagister Templa uničil; in ni nič rekel. 

Pepel, ki je ostal, je ~gUB prižgal vneseda. 
O vsem te~ ni Ipsissimu6 vedel Nič. 

KOMeNTAR (F) 
To poglavje se imenuje Kaviar verjetno zato, ker je ta sub= 

stanca sestavljena iz mnogih sfer (krob1jic,opp). 
Podano poročilo o Genez! je isto kot tisto , poznano študentom 

krščanske tradicije . Lagos transformira eno v mnoštvo . 
Nato vidi~o t kaj različne vrs te iju~i poS no z ~noš tvom . 
:lacionalist vza.me šest Sephir(oth-:lv) 1.:i~ropro8opusa v gr :lbe:r. 

stanju in jih razglasi za univerzQm. ?a nea~nost pristaja napuhu 
raZQlla . 

Adept združi rn ikrokozmos v Tipharet~, prepoznavajoč Eno( st), 
in to celo v iHkrokozmu , toda , kot Adept, on ne more iti naprej. 

::;agister Templa llrJič i vse te iluzije, toda ostane molčeč. 
~lej ,opis njegovih funkcij v E4uinoxu, v :iber 418 etc , 

V n'3.s1ednji stopnji je beseda ref :>r~u.l ire.na, p:J zaslugi 
:\~agusa v Chokmam.u , Diade, Lagos. 

Ipsissimus, v najvišji stopnji J...: . /.. .'" je popolnoma nezavesten 
~e.;a proces9. , ali, morda bolje povec~no , on prepozna to Kot }iič, 
v tistem pozitivne~ smislu besede . ~i :e razumljiv le v S&~a= 
semadhiju. 

opp: Za :.fa.gistra TempU se reče, da je obsojen na molk , pote:!}. 
ko je dosegel stopnjo Razul1evanja, Binah, doč im Magu6 pa 
je obsojen na ~ovo r , oz. ~ besedo, s katero mora prevrec= 
notiti vrednote in iniciirati tako neko obdobje, šolo, 
zn'3.nost ali religijo . V te~ je cistv6 njegove Modrosti, 
Chokmah. 
Ipsissimu8 po latinsko po:neni :,ajb:::l J Se.:JI(o)Svuj. 

o· 
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7. POGLAVJE 

DINOZAVRI 

Nobeni so Oni, katerih število je Šest: 5 sicer jih je pa bilo 

resnično šest. 
Sedem6 jih je teh šest, ki ne bivajo v iIIestu Pir9Irlid, v Panovi 

Noči. 

Tu je bil Lao-tzu. 

Tu je bil Siddartha. 
Tu je bil Krishna. 

Tu je bil Tahuti . 

Tu je bil Moeheh. 
Tu je bil Dionysus. 7 

Tu je bil tl~ahmud • 
A Sedmega so lj udj e imenovali PERDURABO ; zaradi (njegovega) 

(z)Nič(emer) za vztrajanja do Konca . ni bilo na Koncu 

vztrajati . 8 

Amen. 

KOMZNTAR (Z) 
To poglavje podaja seznam tistih p08ebni~ poslancev Neskonč= 

nega, ki iniciirajo obdobja. Dinozavri so imenovani zato, ker 
so videti kot kakšne strašne požrešne Kr~ature. Oni 80 ii.agistri 
Templs, kajti njihovo število je 6 (1 plus 2 plus 3), mističn~ 
številka Bineha; toda imenovani so "Nobeni", ker SO dosegli. Ce 
ne bi bilo tako, bi se imenovali"šesteri" v slabem pomenu golega 
intelekta. (glej prejsnje poglavje . opp) 

Imenovani so Sedmerica, d9.si jih je osem, I..ao - tzu namree šteje 
za nič , zaradi narave njegove doktrine . ? orok nj ihove ga "ne-bi= 
vanja" se lahko nsjde v Liber 418. 

Beseda uPerdurabo lt pomeni (po latinsko,opp) "vztrajal bom do 
konca". Aluzija je razložena v opombi. 

Siddartba, ali Got~~a, je bilo ime zadnjega 3uddhe. 
Krisbna je bil glavna in~arnacija indijskega Visbnuja, ohra= 

nitelja, glavni tolmač Vedantizma . 
'l'ahuti, ali 1'hoth, egipč2.!'::ski Bog ~od.r:Js:i. 
ltosheh, :':::0ge9 . utemelj itelj hebrej skege sistema . 
Dionysus, verjetno zanesen(ja~) z vzhoda. 
Mshmud, Mohammed. 
Vei ti eo bili ljudje; njihova božanskost je rezulta: ~ito= 

poije. (podrobne je o "Dinozavrih" glej Liber Aleph, 68-151) 

( 5 ) 

(6 ) 
(7) 

(8) 

OPOMBE 

l.:agistri Templa, katerih stopnja (Binah, ) . Sephira,opp) i ma 
mistično številko 6 (=1+2+3). 
Njih ni osem, kakor se Zdi; Lao-tzu šteje kot o. 
Legenda o "Kristusu" je le korupcija in perverzija drugih 
legend. Posebno Dionizove: prirnerjaj sodbo Kristusa pred 
Herod/Pilatom v Evangeliju in Dion1zovo pred Pentheu80m v 
(Evripidovih, 0pp) "Bankbantkah". 
0, zadnja črka imena Perdurabo, je Nič. 
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8. POGLAVJil 

MOKRA GiUVA 

nazum je bolezen Be~ena. 
Vse , kar človek je ali kar lahko postane, je skrito v slednjem. 

Telesne funkcije so deli s trojai neme, razen če 80 bolne. 
'l'oda razum, nikoli umirjen, izpridi "Jaz". 

Ta jaz ne izdrž1, se ne oznanja skozi generacije, spreminja se 

vsak trenutek, končno je mrtev . 
Potemtakem je človek pri sebi le, ko se zgubi v Vožnji. 

;(O!;!3lirAR (H) 

Cheth (gr. Eta,opp) je Kočije (oz . voz ali bojni voz,opp) v 
Tarotu. Kočijaž noei Sveti Gral. To naj se preuči v Liber 418, 
12.liebo. 

Poglavje se imenuje "Mokra griva" (Steeped Horshair,opp), 
zaradi s rednjeve š kega izroč il a, ki pravi, da se z znojenjem 
konjske grive proizvajajo kače,in kača je hieroglifična pred= 
stavitev semena, posebno v gnostičnih in egipčanskih emblemih. 

Smisel poglavja je docela jasen ; celotna zavest rase, ta, ki 
je vsemogočna, veevedna, vseprisotna, je skrita njem. 

Torej, razen v primeru Adepta, človek lahko doseže le preblisk 
univerzalne zavesti, medtem ko je v orgazmu zavest izbrisana . 

opp: vre dnrn je o~eniti besedno igro v originalu v tretji vrstici 
(. .. so bolne) in v čet rti ( • • • nikoli umirjen ••• ): • • . in 
di8-ease, ter •. . never at ease ..• 
Be~eda Vožnja na koncu poglavja je prevod od the Charioting. 

O, 
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9. POGLAVJi 

KAGOEČNIK 

Bitje je Samostalnik, Oblika je Pridevnik. 

Materija je Samostalnik; Gibanje je Glagol. 

Zakaj je Bitje ~blečeno v Obliko? 

Zakaj se Materija prikazuje v Gibanju? 
Ne odgovarjaj, () molčeč!! TU ne obstaja "zakaj", in ne "zato". 

Ime T~GA ni znano; Zaimek razlaga, se pravi, napačno razlage, To. 

Čas in Prosto~ sta Prislova. 
Dvojnost povzroči 1eznik. 

Pogojnik je Oče ?redloga. 
Spolnik tudi naznači Delitev; a Medmet je glas, ki se končuje 

v Tiširli. 

Uniči zato Ose~ J el o v Jezika; Deveti je blizu ~esnice . 

Tudi te. mora titi uničen, preden vstopiš v Tišino . 

Aum. 

;(O;.'3NTAi! (O) 

Teth (gr.Tbeta,opp) je Tarotov adut, r,~pč . v ~aterem je pred= 
8t~vljena ženska, ki zapira levu gobec . 

To poglavj e se imenuj e "Nagobčnik " (the Brsnks . ali Uzda Z9. 
prp.pi rljivke , ~pp). ka~ je se silovitejši sip-bol, ker je Ekots~i, 
in edina pozna~a naprava za zapiranje ust ženske. 

Poglavje je fo~alno naped na dele jezike; medmet, brezpomen= 
ski izraz ekstaze, je edina stvar, vredna izgovo re; vendar se 
mora tudi ta 8~atrati za spozabo . 

"Aum" oredsts.vlja vstop v tišino, «s:..;:or se lahko o!>8zi pri 
izgovarjanju le-te~a. 
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10. POGLAVJE 

TRA VNA STEBLA 

orezno Halucinacij ima svoj Zakon in Smisel; toda v Resnici ni 
zveze med Kapricami Bogov. 

Ta Smisel in Zakon je Obveznost Velike Laži. 
Resnica! Resnica! Resnica! vpije Gospodar Brezna Halucinacij. 
V tem Breznu ni Tišine: kajti vse kar ljudje smatrajo za 

Tišino, je Njegov Govor. 

To Ere,zna se imenuje tudi "Pekel !!, in "Mnoštvo!!. 

Njegovo ime je "Zavest", in "Univerzum", med ljudmi. 
Toda TO, kar niti ne molči, niti ne govori, se v tem raduje. 

KOMENTAR (1) 

Med številko poglavja in njegovo temo ni vidne zveze. 
Kakorkoli že, vseeno se nanaša (namreč, številka-črka in 

poglavje v celotl,opp) na ključ Tarota, imenovan Hermit (ali 
Puščavnik,opp), ki predetavlja le tega zakrinkanega. 

Jod (gr.lota,opp) je skrit Falos, v nasprotju s Teu, ki pred= 
stavlja Faloe v erekciji. To poglavje naj se proučuje v luči 
tistega, kar je bilo povedano v "Aha" in v Tamplu Kralja Sa10= 
mona o razumu. 

Svet je bolan, zakon vzroka in učinka je iluzija, oz. kot tak 
se pojavi v Breznu, ki je istov~tno z zavestjo , mnoštvom, in 
obema; a v tem je skrita eno(tno)st, ki razveseljuje; ta enota 
je onstran vsake predstave. 

opp: Originalni naslov poglavja je 'Nindlestraws. Mogoče bi bilo 
bolje prevesti kot Slama ••• verjetno gre za možnost pletenjs 
te sla~e oz. travnatih stebel. 
Na Tarot Arkani.označeni tudi z astrološkim znakom Device, 
je Hermit upodobljen skrit sredi žitnega polja, kar sugerira 
plodnost. 
Jod je skrivni Ogenj, epermatozoon. 



• 
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11. POGLAVJE 

KRESNICA 

Zadevajoč Svete Tri-v-Niču. 
Nult, Hadit, Ra-Hoor-Khuit, so dojemljivi Bamo Magistru Templa. 
Oni eo iznad Brezna in ~adujejo v sebi vsa nasprotja. 

Pod njimi je navidezna dvojnost Kaosa in Aabalon; ta dva se 

imenujeta Oče in Mati, a ni tako. Imenujeta se Erat in 
Sestra, a ni tako. Imenujeta se Mož in Žena, a ni tako. 

Odraz Vsega je Pan: Panova Noč je Izničenje Vsega. 
Vržena dol skozi Brezno je Luč, Rožnati Križ, ekstaza združitve, 

ki izničuje, to je Pot. Rožnati Križ je PanDv Ambasador. 
Kako neskončna je razdalja med Tistim in Tem! Vendar je Vse 

Tu in Zdaj . In ni nobenega Tam in Potemi mar ni vse, kar 

obstaja. le prikazovanje, torej, del, se pravi, hlinjenje, 
TeGA, česar ni? 

Vendar TO, česar ni, niti je niti ni TO, kar je! 
Istovetnost je popolna; potemtakem je Zakon Istovetnosti zgolj 

laž. Ne obstaja namreč subjekt, in ne predikat; niti ni nič 
protislovnega med tema dvema stvarema. 

Svete, Svete, Svete so te Resnice, ki jih izreka~, zavedajoč se , 

de so le hli:'!lbe, :"9.zbite ogledale, nem.irne v~!:ie; s!.:rij :!!e, 

° naša Gospa, v Tvoj o Maternico! kajti ne vzdrži:n ekstaze. 
V tem izgovarjanju laži vrh laži, katerih protislovje so tudi 

lAžna , se zdi , ~ekor da je bilo TO, česar nise~ izrekel . 
resnično . 

Blagoslovljena, neizrekljivo blagoslovljena je ta poslednja 
iluzija; ~aj se zabava~ s človekom in ga nato o~rine~ od 

sebe! Arr.en • 

"Kresnico" bi lahko tolmač ili kot "majhna luč v temi", dasi 
je tu možen rahel namig na naravo te luči. 

Enajst je !)omembna številka Magike in to poglavje naznenja 
najvišj9 magijsko metodo . Toda, enajst se ~resnici i ~enuje zaradi 
Knjige Zakona, I/60 . 

Prvi del poglavje op i še unive r zum v najvišjem smislu, navzdol 
do Tipharetha; to je nova in popolna kozmogo nija ~njige Zakona. 

~aos in Eabalon sta Chokmah in Binah, in sta v bistvu eno; tu 
je poudarjena esencialna eno(tno)st supernalne triade. 

Pan (gr. Vse. oPP) je splošen naziv, vključujoč ves ta sistem 
po svoji manifestirani plati. Za tiste, ki so iznad Brezna, se 
zato reče, da živijo v ·Panovi Noči. Oni BO (to) dosegli z izni= 
čenjem Vsega. 

Tako torej Magistri Templa bivajo v Panovi Noči. 
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If:anifestirani del Magistra Templa pod Breznom tudi doseže 
Samadhi, kot pot izničenja. 

7.odstavek se začne z razmišljanjem, ki ga povzroči predhodno 
razlaganje. Ta refleksije je takoj ovržena, avtor je namreč Ma= 
gister Templa. Nakar on vstopi v svoj Samadhi in nato grmadi 
protislovje na protislovje ter s tem stopnjuje ekstazo z vsako 
sodbo. dokler ni nj egov'8 orožarna (ali orodjarna, opp) izčrpana, 
in z besedo Amen on vstopi v najvišje stanje. 

opp: Liber Legie, I,60: nMoja številka je enajst, kakor vse njih 
številke. ki so naši." 
Glej magijsko hierarhijo A:.A~·. od novinca stažista do 
Ipsissimusa po shemi Drevesa Zivljenja v Dodatku. Vsota 
številk, ki označujejo vsako stopnjo je vedno enajst. 
Glej tudi ll.Arkano 'Tarota, Strast, ali LIBIDO (angl, Lust), 
kjer je ta najvišja magijska metoda, opisana v tem poglavju, 
likovno prikazana. 
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12. POGLAVJE 

10 je krik nižjega, kakor je 01 krik višjega. 
Številčno sta 1001;9 črkovno sta J oy.lo 
Kajti , ko je vse uravnovešeno, ko je vse zapažena zunaj vsega, 

tedaj nastopi radost, radost , r adost , ~i pe je le ena 

ploskev diamanta, čigar vsaka druga pl~skev je srečnejša 

od radosti sa~e . 

KQJ,3NrAR (IB) 

Kačji pastirji 80 bili izbrani za si~bol veselja, zaradi 
avtorje vega zapažanja kot natural ista. 

Prvi odstavek le ponov,i 4.poglavje v njegovem bistvu ; 
1001, kar je 11 2: (1 - 13 ) , je simbol popolne eno(tno)eti, mani= 
festirane kot mnoštvo, kajti ~ ( l - 1)) podaja celo vrsto številk 
od preproste enos t i 1 do kompleksne enost i 1), prežeto z magij= 
sko Il . 

Nadalje lahko dodam še komentar na števi lko 91. 13, (1 plus ) , 
je višja oblika 4 . 4 je Arnoun (Sephira Chesed , opp) , Bog ploditve, 
in 13 je 1, Falična eno(tno)st. Daleth (štiri,opp) je Yoni. In 
91 je M.ru (Amen) , obl i ka Fal osa , dopolnjenega skozi intervencij o 
Yonija. To se zopet navezuje na 10 in Ol iz prvega ods tavka, in, 
seveda , 10 je ekstatični krik Grkov. 

Celotno poglavje je, pol eg tega , kO:'I! e n;'er na Liber i.egis , 
1/28- 30 . 

(9) 1001 
(lO), JOY 

OPOMB1 
lI l: cl - 13) . Listi Sahas rara Cakre . 
101, Jajce Duha, uravnoteženo med Stebroma Templa. 

opp: Joy pomeni, se veda, veselj e , radost . hlagoče bi se lahka 
prevedla kot JOJ , kar bi ustrezalo tudi grškemu l O, dasi 
je v tem slovenske~ kriku začudenj~ čutiti več panike kot 
pa veselja. lo lo Pan! 
Sahasrara je tisoč in en listni lotus, situiran vrh g lave , 
kat vez z najvišjim . Kar se teorije čaker tiče, konzul tiraj 
primeren učbenik hinduistične s up ti lne psihofiziol ogije 
(al i tud i ~itajs~e, akupunktura) in le - to po t em primerjaj 
z evropsk o ps ihološko fiziologija, ki je ravno zdaj v veliki 
dilemi v zvez! s temi vprašanji (zveza med telesom in psiho 
in podobno). Cakre se sicer skledajo s Sephlrothl. 
Liber Legie, 1/28-30 : 

" Nihče , vdihavajoč svetlobo , mo tno in č ude žno , 
zvezdno, in dva . Kajti jaz sem razdvojena 
zavol j o ljube zni, za moinost združitve. 
ro je stvarjenje sveta, da 
je bol razdvojitve kot nič in 
radost s t opitve vse." 
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13. POGLAVJi: 

RAZGJ10R ROMARJEV 

o ti, ki si se namenil na Pot, varljiv je Pan tom, ki ga iščeš. 
Ko ga boš srečal, boš spoznal vso bridkost, 8 s vojimi zobmi 
za6rizenimi v Sodomsko jabolko. 

Tako si bil zvabljen po ·rej Poti, katere groza te je i<ar daleč 

prignale. 
O ti, ki hodiš z velikimi ko r ak i po sredini Poti, noben Fantom 

te ne vara. Zavoljo hoje same ti hodiš. 
Teko si zvabljen po Tej Poti, katere čar te je daleč prignal. 
O ti , ~i se bližaš h Ko~cu Poti, napora ni več. Vse hitreje in 

hitreje padaš ; tvoja zaskrbljenost se je sprevrnila v 

Neizrekljiv Počitek. 
Kajti ni več Tebe na Tej Poti: pos tal si Pot. 

!\or:~!GAZl (I r ) 

Poglavje je popolnoma jasno vsakomur, ki je p~oučeval 
kariero Adepta. 

Sodo~sko jabolko je neužiten sadež , ki se ga na~de v puščavi . 

:.:'re.gikomični mit o Sizifu podaja povsem drUGačno sliko 
kariere "adepta" in je v obl iki, kakor ga !1očejo predsta= 
viti neki eksistencialistični filozofi, lahko tehtna , če= 
prav zelo cinična , kritika tega poglavja in mist ično -magij= 
skega eksistencializ~a na sploh . Kakšen satanski porog 
petemu odstavku tega poglavja je ta neznatni del gršk e 
~itologije , ki je pe v bistvu razkrinkan že v prvem ocst~v = 
k~: Fantom je tll ~~ns ~~bicija za ne~0~oč i. 1 dose~ki " i n 
:,ridkos t je "zlae;:ana tesnoba . " Sodo:ns ko jc.boL:o j e sadež 
spoznanja o c.obr e:n in zlu, k i je skoruopire.no re.js':o j abol= 
ko , l(;.?e:n nedomeste:~ za h.ds::':'l.oVO slo , ,?oc.~rj e:-:o s s trani 
sramežljive Zve , (glej 6?poglavje in tudi )4 . (ot ra~E:nost i) ) 
"Intelektualna izobrazba, ki sploh ni izo':>re.zoe., je osnova 
našega sedanjega ~ritičnega stanja . Ta je, teko rekoč, pri= 
tiskala ne vsako celico, da postane osve§čena . To je nare= 
dilo skupnost hi~er-~stetsko. Tisti ele~er.ti , ~i so ui li 
zadovoljni s seboj i~ so podpirali celoten orga!1iz e~ , so 
bili prisiljeni trpet i ; začeli 60 se zavedati svoje očitne 
inferiornesti do ot?talih el ementov. 'rako so nekje med ZLA= 
U.il.~'O T.351;O.ov in LA Z1;O ~ICIJO za nemogoč imi dosežki postali 
nadvse nadležni s~i sebi in nesposobni izvesti svojo l as tna 
funkcijo; za svoj propad in propad države. 1I 

Ta (".i tat iz 87, pl)glevj~ Growl eyev ih Iz~~)'! e:'i (sicer že !l3. ... 'e = 
den v Pre1govoru , kj e r je ta probleI!l t ..... di razresen ! ) popol= 
noma razjasnjuje eksistencialno stisko t.i ~ inteligence v 
demokratičnih socialnih ureditvah, katerih lažni evangelij 
je "Vsi smo ufl.tvarjglci", Nietzsche , lIv!, ijoč '! p'.lš~e·'!i!1, je 
opozarjal na ta proble:i., a je zdravilo zanj taisti 11Kirkin 
zvarek" (to je namreč moralni probl em!), že uspešno uporab= 
ljen v primeru Freud-neurosis congenitalis judaica (glej 
Predgovor, Teze o Bogu, Volja). 
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14 . POGLAVJ?: 

Č:lBULIiI OLUPKI 

Univerzum je HudomušnE ~al a na Račun Posebne ga, je rekel 
§nATER PERDURAEO , in se smejal. 

Toda tisti učenci , njeTou najbližji, 80 jokali, ker 80 uvideli 
Univerzalno Žalost . 

Tisti malo dlj e so se s~ejali, ker 60 uvideli Univerzalno Šelo . 
Pod njimi so neki učenci jo~ali . 

Neki 80 se smejeli . 

Naslednji SO jokali . 

Naslednji so se smejali. 
Spet drugi BO jokali. 
Drugi spet 80 se smejali. 
Na zadnje so pri š l i tisti , ki so jokali, ker niso mogli razu."Ileti 

§ale , in tisti, ~i so se smejali, de ne bi bilo videti, ~akor 
da ne razumejo Sele, in so menili, da je najbolje, da ravnajo 
tako kot F~Ar~~ ?3~JURAEO . 

Toda čeprav se je FrtArER FERDURABO odkrito smejal , je On 

istočasno na skrivaj jokal; a v Seb i se ni niti smejal niti 

jokal. 
Ni ti ni On mislil, :car je rekel. 

!(Ol.:.::!HA..~ (lA) 

Naslov " Čebulni oluoki" se nanaša na zn",n incident iz "Peer 
Gynts. " (Ibse:lOVs. :::':-5.:::9,., :)pp). 

Poglavje močno s~ominjs. na Dupinovo t:-ditev, de je z~ožen 
zmagati v igri uganjevanja per-nepar . (glej Poejevo novelo 
"Izgubljeno piemo" . ) Tode :ni imamo opraviti zresne jšim peiho= 
l aškim primero:;. • . : !J:-ibiiž.evanju it razill:levanju univerzu,"!l.8. re.:!':"= 
kalno menja~o stališče; s:co!"aj vedno je to ravno n~sprot~o (od 
prejšnjega,opp). 

To je vzrok večine religijoznih pole:nik. Kakorkoli že, ?rvi 
odst9.v€k je Pr . Perdurabovl3. fomulacija njee:ov~ga dojel'r\an~a Ur:i = 
verz9.lne Sale, op isane tudi v J4.poglavju. Individualna eksis= 
tence je v celoti tragična. Doje:nanja tega dejstva je bistvo 
komedije. "Hi šni Bogo vi" so poskus napisati čisto komedi jo. In 
"Bakhantke" od ::vri pida so se en tak poskus. 

Na !.:oncu pogl avja je vendar vidno, da se Magistru Templa 
nasprotno zaznavanje pojavlja istočasno , in da je on sam onst!'an 
obo jega. 

In v zadnje:n odstavku se izkaze, da on pojmuje resnico kot 
onstran vsakega govorjenja o njej. 
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15. POGLAVJ~ 

PU3KlNA CEV 

w.ogočna in neomajne je moja Volja, ta ognjena Piramida, katere 
vrh se izgublja v Nebesih. Na njej sem sežgal truplo svojih 

poželenj. 
Mogočen in neomajen je ta Feloe moje Volje. Njegovo seme je 

Tisto, ki sem ga prinesel iz Večnosti; in je izgubljeno v 
Telesu Naše Zvezdne Gospe. 

Jaz nisem Jaz; jaz sem le votla cev, da prines em Ogenj z Neba. 

Mogočna in čudovita je ta Slabotnost, ta Blaženost , ki me 

vleče v Njeno Maternica , v ta Svod, ki skriva, ki vsrkava, 

Mene. 
To je Noč, v kateri sem izgubljen, Ljubezen, preko katere jaz 

nisem nič več jaz. 

;(QMBNTH (lE) 

15.Karta v Tarotu je "Hudič", srednjeveške pI aš nica za Pana. 
Naslov poglavja namiguje na Feloe, ki je tu istoveten z voljo. 

Grška beseda Pyramis ima isti numeracijo kot PhallOB. 
To poglavje je docela jasno, a v zadnjem odstavku je najti 

mlputiio na naravo Samadhija. 
Človek izgubi svojo osebnost v telesni ljubezni, tako mag 

izniči svojo božansko osebno st v tis''tem, kar je onstran. 
Formula Samadhija je ista, od nižjega k višjemu. Rožnati 

Križ je Univerzalen Ključ. Toda pri napredovanju, Križ postane 
večji, dokler ne postane As (krizev,opp), Roža, in končno 
postane Beseda. 

opp: !iumeracija Pyramis in Phello8 je 331. Poskus kabalistične 
analize: 8 = Merkur, l ikvidnos t. Salve; 3 = Saturn (Satan , 
:i:ucič), trdnost , Coae;ul5. ; 1 = Pluton ali Primum mobile, 
~adit, izgubljen v telesu Kuit, O! 
Se kar zadeva transformacijo Križa- Falosa 
se zvečajo in zaoblijo, da postanejo list 
'!'~ r o2. !'! 1''1 i'!'!~ v ~i2tv il. dvei!'!d.v~~set !:s 
indvajset črk hebrejskega alfaceta, torej 

kraki križa 
Rože , Kteis . 

av, kar je dva= 
- Beseda, La gos . 



( 
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16. POGLAVJE 

aOGAČ 

Smrt vsebuje spremembo in individualnost; če si ~ISTI, ki si 

brez osebe, ki si onstran spreminjanja, in celo onstran 

nespremenljivosti, kaj je tebi smrt? 

Rojstvo individualn~sti je ekstaz8; in pravtako njena smrt. 

V ljubezni je individualnost usmrčena; kdo ne ljubi ljubezni? 
Ljubi zatorej smrt, in si jo želi goreče. 

Umri vsak dan. 

KOii; C: ;TA~ (I?) 

To se zdi kot komentar h prejšnjemu poglavju; Rogač se nana= 
še na Khephro, egipčanskega Boga Polnoči, ki nosi (oz. vali.opp) 
Sonce skozi Podzemlje; toda Rogač (namesto običajnega skarabeje, 
opp.) se imenuje, da se poudarijo njegovi r050vi. nogovi so 
univerzalni hieroglif moči, posebno falične moči. 

16.kljUč Tarota je "Porušeni Stolp" (tudi tlVojna tl ali tlHiša 
.noga", opp). V tem poglavju se smatra smrt za obliko poroke. 
rl10derni grški kmetj e se v mnogih primerih nagibaj o h poganskem 
verovanju, češ da se v smrti združijo z Božanstvom, ki so ga 
negovali za časa življenja. To je "nadvse iskreno željena iz= 
polnitev" (Shakespeare). 

V zadnjem odstavku Učitelj naganja svoje učence, da prakti= 
cirajo Samadhi vsak dan. 

opp: liPO zdrav Tebi, ~i si ?\~FrtA v Svojem ;tlOLKU, in 'r ebi, ki si 
Kefra v Svoj en SKRIVAl>iJU; ki potuj eš prek' Nebes v Svoj i 
Barki ob polnoč no uri Sonca! 

4 , Tahuti stoji v Svoje~ Sijaju na premcu in Ra- Hoor vztraja 
za kr!'1ilo:n! 
Pozdravljam Te iz Bivališč Večera!H (iz Liber Re š vel 
Helios, glej Ma gick) 
0, Najtemnejša Noč pred Svitom. Ti Skriti Jaz, obožujem Te, 
lj ubim Te .•. A:j1i~i;! 
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11. PO:J1A'/J 3 

Obstaja Labod, ki se i menuje Ekstaza: on leti iz Pu ščav B 

Severa; leti skozi modrino; leti prek riževih polji ko pride , 
le-ta Qzelenijo. 

V ce lem Univerzumu je le t a Labod negibljiv: zdi S8, da se 

giblje, kakor se tudi Sonce zdi, da se giblje; takšna je 
slabost našega vida. 

O norec! vpij e š? 

Amen . Gibanje je relativno: Nič ne miruje . 
V tega Labada sem izstrelil puščico j iz belih prsi je pritekla 

kri . Ljudje so me hoteli kaznovati; a, ko so videli, da sem 

le Čisti Norec , so me pusti l i iti naprej. 
Na ta način, in ne drugače, sem prišel do Templa Gr ala. 

KOMENTAR (Il) 

Ta Labod je AUM. To poglavje je bilo navdihnjeno iz spominov 
Fratra P. na divje l abade , ki jih je st reljal v Tali-Fu (na Ki= 
taj ske~ , opp) . 

V J. in 4.odstavku spoznamo , da je celo All.'Tl nestalen. Ni no= 
c e r. ega ~ c~er.~ v besedi miro vanje , dokl~r obstaja gibanje. 

V brezmejnem svetu lahko vedno vza~emo eno točko, čeprav se 
giblje , i~ ;redpostavi~o , da je pri mir~ ,ocen~ r.ata vse druge 
toč~e v razmerju do nje. 

Predzadnji odstavek prikaže odnos Adep ta do človeštva . 1jud= 
ska mržnja ~n prezir sta nujna koraka do pridobitve suverenosti 
Adep ts nad ljudmi . 

Zgodba ~vengelija in tista o ?arsifalu na~ ob tem 9ridete 
na misel . 

OPOMBA 
(11) ~o p:Jg lavje naj se bere v zvezi z ·:.'s.gne!'jevim "Par sifalo!J" . 

app : !oliko je te "Parsifal" v resnici Wagnerjev, to je tu 
v:lraaanje. Mogoče bi Nietzsche to morsl vedet i. Kakorko li 
že , znano je, da je bil libreto nap isan od tedanjega Vodje 
ne$škega O.T. O. in vsebuje doktrino, ki je lahko r azumlji va 
le Iniciatom devete stopnje O. T.O. ( ta opo~ba ni~a namena 
zmanjš~vat i ugleda prvaka bavarskih organistov, za ~aterega 
se celo domne va da j e bil član O.T.O., kar bi lahko sklepali 
že zgolj po tem, ker s i je svobodno priv ošč il nekatere svo= 
Q0š.čin.o:o , ki 90 !!'!l9.dege Ni.etz9cheje. 9p.!'8vljele v hudo z:::.d!'ego) 

.' 
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18 . POGLAVJE 

ROSNE KAPLJI CE 

Resnično, l jubezen je smrt , in smrt je življenje , ki bo nastalo. 

Človek se več ne povrne; tok ne teče navkreber; staro življenje 

ne obstaja v eč ; tu je novo življenje , ki ni njegovo. 
Vendar je to življenje njegovo resnično bistvo ; to je bolj On, 

kakor vse, kar on imenuje On . 
V molčečnost i rosne kapljice je vsaka težnja njegove duše, in 

njegovega uma , in njegoveg~ telesa ; ona je Jedro in Eli~sir 

njegovega bitja . V njej so s i le , ki 80 ga us t var ile, i n 
njegovega očeta in očeta njegovega očeta pred njim. 

To je Rosa Nesmrtnost i . 
Naj gre s vobodno , in sploh po Svoji volj i; ti nisi njen gospodar, 

t emv eč n9silec Nje. 

;(OliJZNTAR (IH) 

IB . Ključ Tarota ee t iče Lune , za katero se je domnevala , da 
z n je pada r osa. Pri mernost naslova poglavja je očitna . 

To pogl avje naj se bere v zvezi s l . i n l6.poglavjem . 
V predzadnjem odstavku je Vindu (semen , opp) po i sto veten z 

~~rito (Elikeir Nesmrtnosti v unive r zalni ~e cicini . ~pp) , i ~ 
v zadnjem odstavku se od učenca zahteva , da ~u pusti , da gre 
s vojo pot . Saj ima svojo voljo , . ki jA bolj vs'.(1 "l. jen"l E t(0zmi čno 
Voljo , kot človekova , k i je le njen varuh in služabnik. 
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19. POGLAVJE 

LZOPARD IN SRIlA 

Leopardove lise so ble ačanje sonce na jasi i zssleduj kradoma 

srno po mili volji. 
Pegavost srne je bleščanje sonca na jasii skrita pred leopardom 

se pas i po mili volji . 
Nalikuj na vse kar te obdaja ; a vendar bodi Ti - in se raduj 

za časa življenja . 
To je tisto , k~r je napisano - V prežo ! - v Knjigi Zakona. 

KOMENTAR (IQ) 
19 je zadnji Adut , "Sonce", ki preds tavlja Boga v Makrokozmu, 

kakor je Falos v Mikrokozmu . 
Obstaja določena univerzalnost in prilagodljivost v njegovih 

skritih :r.očeh . Poglavje je vzeto iz Rudyard Kiplingovih " Zgodb 
kar tak o " . 

Uči t elj priganja svoje učence k določeni sveti prikritosti, 
ki je prikrivanje resni čnega smisla njihovih življenj; na ta 
način se dela najboljše v obeh svetovih . S tem se priporoča 
postopanje , ki je sicer zelo slično hipokrizij!; toda razlika 
je jasna vsakemu bistremu mislecu, čeprav ne povsem Fratru.P. 

opp : Knji~~ Zakona,III/9 : 
, prežo r Ul'flai<:ni se ! :iva to po nj ih! 
to je pravilo bitke zavojevanja : takšno bo 
čaščenje mene okrog moje skrivne hiše." 

Prvotni pomen besede hipokrizija je bolj umetnost gleda= 
liškega igralca , tolma::enje (sanj, kar je skrito ) ipd. 
Sele v luči oz . temi kr§čanske (hipokritičnel?) mor ale 
ta be seda oridobi na moralni teži . 
?o~ula N . b~x. - ~10 nasproti formuli L.U . X. - 126 tolmači 
to skrivnost kabalistično: od dvojnosti preko enosti do iz= 
ničenja; naspr oti 126, ki je pot od enosti (Hadit , intimni 
ogenj, Primum mobi l e, Kether) preko dvojnosti (sfera zvezd 
stalnic, Zod i ak) do šestero8t~ (Tiphareth, Sonce , Ruaeh , 
intelekt). Adepti poznajo izpostavljenost in ogr oženost , 
zoprnost individualnosti, zaradi pr akticiranje fo~ule 
~ . V . l.., svetlobe Križa , nezetemnjen ega z Rožo . 
Sele v kombinaciji in ravnotežju obeh je mogoč plemenit 
sij, ki zakrije individualnost in jo izniči . 
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20 . POGLAVJE 

SAMSON 

Svet je v ravnote žju ; zato Oni, ki je brez slednjega , pa 

čeprav je njegova moč kot pero, lahko prevrne Svet . 
Ne pusti se ujeti v mrežo, O otrok Svobode! Ne zapletaj se v 

univerzalno laž, O otr ok Resnice! 

KOMElHAR (K) 

Samson, hebrejski Herkules, je po l egendi baje podrl stene 
gledališke dvorane, kjer so ge napadli, liV zabavo Filistejcem", 
in tako uničil njih in sebe. ~;iltonova pesnitev temelji na tej 
fabuli. 

Prvi odstavek je dostav ek NewtonovemuPrvemu Zakonu o Gibanju. 
Ključ neskončne moči je v dosegu Ner ojenega Onstran. 

opp: Samson je Nietzschejev vrvohodec. ?ormula ekvilibrluma je 
nakazana v mnogih Tarotovih Arkanah in je prvi pogoj Veli: 
kega Dela . 
Otrok Svobode je ekstravertni Hol'us, kot Bog Vojne in 
Maščevanja - Ra- Hoor- Khuit . 
Otrok Resnice pa introvertni Horust Bog Tišine, Dete v 
Lotu8u - Hoor- paar-kraat . 
Prvi je predstavni k magije, drugi ~isticizma. 
Oba sta združena v i menu Heru - ra- ha , kate re ga nurneracija 
je 418, ši fra Velikega Dela in sinteze znanosti, u~etn8sti 
in religije , z eno besedo , Magike . 
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21. POGLAVJE 

SLEPI TKAČ 

l~i potrebno razumeti; dovolj je časti ti. 

Bog je lshko iz ilovice: obožuj ga ; in postal bo BOG. 

Mi ne vemo kaj nas je ustvarilo; mi častimo kar mi ustvarimo . 
Ustvarjajmo BOGA in nič drugega! 

To , kar nas eili k ustvarjanju, je naš resnični oče , in mati ; 

mi ustvarjamo po naši podobi , ki je njihova . 
Ustvarjajmo zatorej brez strahu; saj ne ~oremo ustvariti 

ničesar kar ni BOG. 

KOj,iENTAR (KA) 

21.Ključ Tarota se imenuje "Univerzum" in ga označuje črka 
Tau, Felos v manifestaciji ; ZE-to naslov "Slepi tkač". 

Svet j e predstavljen, kakor bi budiEti na eni strani , in 
racionalisti na drugi , hoteli, da si ge predstavlja~o ; kot 
fatalnega in brez inteligence. A tudi tak je lahko zabaven za 
ustvarjalcB-. 

Morala tega poglavja je , zato , razlaga zadnjega odstavka 
IB. poglavja . 

Kritični duh je ta , ki je ~udič , in povzroči pojav zla. 

opp: Zadnji odstavek komentarja , seveda, ni kritika kritičnega 
uma, teT-več uvid njegove ree!Jičn~ n:!!'l;\ ve, k.i, e evečs. , rd 
zla. ~rudič , Devil, predstavlja tu :no šteo enereijci v svoji 
nejrneterialnejš i obliki; Falos v ere~ciji, ki postavi pod 
vprašaj, v SQ~ in dvom , vsako prazno mistično a li meta; 
fi7,i~!1o sanjA.rjenje . 
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22. POGLAVJE 

n3SPOT 

t~e.te.kerji najboljših restavracij se rog9.jo cele:nu svetuj oni 

cenijo vsakega klienta po njegovi pravi vrednosti. 
To vem za gotovo, ker me vedno pogostijo z globokim spoštovanjem. 

Tako 80 me razveselili, da j ih hvalim zdaj javno . 
Vendarle je to r eS i in oni imajo ta uvid, ker strežejo, in ker 

ne morejo imeti osebnega interesa v aferah tistih, katerim 
strežejo . 

Absoluten monarh bi bil povsem moder in dober . 
~oda nihče ni tako močan, da ne bi i mel nobenega interesa . 

Zatorej bi bil najboljši vladar Čisti Slučaj . 

Čis.ti Slučaj je ta, ki vlada Svetu j zeto, in samo zaradi tega, 
je življenje dobro. 

KOuIZNTAR (KB) 

Komentar bi le popeč il skrajno preprostost poglavja. 

opp : Sluga je kralj in kralj je le sluga. Kralj je mrtev, n~j 
živi kralj! 
Ne imeti nobenega osebneg~ .... i~te:e ~'a !?~meni biti anonim~n, 
ni~lče, !-;e:r.o . Zato S~ rE:sr.:;..c::.:;. Vla~::lrJl, se prav ~ resra~ril. 
sluge in pomagalci človeštva , lahko le ruagistri Templa . 
To pa ne velja le za Q~etnost vladanja oz . kibernetike, 
temveč je splošna formula Velikega Dela. 
Genijalnost Magis trov Templa, ki se kaže v pomoči človeštvu, 
je zGolj v te~ , da 90 z~ožni sintetizirati informacije i~ 
znanje iz karseda širokega področja ter ga kot es enco po: 
dati ljudem v obliki Modrosti, Logosa . Lagos pa je funkcio= 
nalen le, če jeVzvezi z ~ajvišjo avtoriteto, ki je Bog . To 
vez pa l;:agistri Te:nple:. lanka dosež.ejo zgolj , ce nimajo 
nikakršnih osebnih interesov , če so izničili svojo indivi: 
dualnost, če so resnični s l uge najvišjega, se pravi , ljude~, 
pa čeprav so vide ti kot despoti . 
Libe r Le6i9,1/10 : 

"Naj bodo moji služabn i ki mAloštevilni in v tajnosti: 
in bodo vladali mnoštvu in znanemu. 1I 

II/25 : 
"Vi ste nnsproti ljudstvu, O moji izbranci!" 

Prevajalčev komentar nima namena pačiti skrajno preprostost 
poglavja, temveč zgolj sugerirati razmišljanje o umetnosti 
vladanja, ki jo je vzpostAvila kibernetika, katerR pe se je 
izrodila v računalniško mistiko, kar je sicer log~čno ter 
slmptomatično; to pa daje spet slutiti anonimno naravo 
(najvišje) Avtoritete. Pa vendar, ee še vedno postavlja 
vprasanje , če gledamo iz popularnega, oz. nevednega sta: 
lišča: kako je mogoče, da lahko skupina "črnih bratov" ali 
marksistično, tehnokratov, ali lažnih prerokov, zavede 
človeštvo po poti regresije? Ke r živimo v suženjskih so= 
cialnih sistemih, ki to omogočajo? 
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2J. POGLAVn 

SKIDOO 

Kar.u je udobno v njego vi Gos tilni? 

Ven! 
Prostran je sv e t in hladen. 
Ven! 

Postal ei posvečen . 

Ven! 

Toda ven ne moreš priti po poti, po kateri si priael noter. 
Pd; v en je šele por . 

Ven! 
Kajti V~N pomeni Ljubezen in Modrost in Moč. 12 

VEN! 
Če imaš T, dosežeš najprej UT. IJ 

~ato dosežeš O. 

In tako končno do seže š OUT. 

KO!lc:!ITAR (Kr) 

Oboje "23'1 in "Skidoo", sta ameriška izraza za "Ven " (Get 
('ut , epp) . To p,:>gl ~v je oriš~ Veli E. o Delo v p?r!obi človeka . ki 
se osvobodi vseh nezgod. 

Kajp r~j zapusti ži vl j enje v udobju; ngtn s vet kot tak j in 
na koncu celo posv ečenc e Cv Veliko Delo, namreč, opp) . 

V četrtem stopnjevanju je vidno, da ni povratka za tistega, 
ki enkrat stopi na pot. 

Nato se analizira beseda OUT, ki se smatra za samostalnik . 
?oleg r azlage v opomb i : O je Yoni; T, Ling~~ ; in U, Hierofant 

('fisak S v eče nik, opp) , peta karta Tarota, Pentagram. Tako je 
(formula OUT, namre č ,opp) identična z lAO . (in tudi z I NRI , opp) 

Os t anek poglavja je jasen iz opombe . 

(12 ) 

(1:) 

u?J:,;~H 

O =-(1 (Kozorog), lIHudi č s SabetatI . U =Y , Hierofant !ili 
Odrešitelj. l' =c:JZ , Lev , Moč (glej Tarot , opp) . 
T , :noškost , znak ~riža ali falosa . UT , Sveti Ange l 'varuh ; 
U:' , prvi zlo& Udgi te , blej 'Jpaniaade . O, Kič ali Nu it . 

Cč itno je , da p.!"evod od G::!.' OU? , VEN , kabe.lietič~o ~ e 
ustreza , čeprav bi slovenski VEN lahko podobno zanalizirali , 
n.pr . V - Bik, fI:oč , Svečenik-Odrešitelj (Api s) , E - Zvezd a 
(na:nreč !:e eli Eta) . Nu it, Vodnar, Bublime.ci;ja, in N - Smrt, 
3ko rp ijon ali ~iba (hun pomeni ri bo). Slovenska fo~ula je 
tako sir.lptomatično videti še ste.r ovcšks, krščanska . 
"' zadnji "Vrstici poglavja lIdose žeš OUT " pač pomeni, da 
izstopiš, končno. 
Še to: Veliko Delo naj se razwne predvsem kot Veliko Dela 
in Sveti Angel Varuh se lahko bere (po srpeki) Ge nij, kar 
se sliši bolj sofisticirana; . 
lAO - ~zis -Narava , ~pofisLDe6trukc1jat Qz1rie-Preporod. 
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24 . POGLAVJE 

SOt(OL Il: SL':;PSC 

Ta k~jiga bi hotel~ prevesti Onstran -Raz~msko v besede Raz~~a . 

Kakor bi hotel razložiti sneg prebivalcu Andamanov . 
Sužnji rez~~s imenujejo to knjigo Zloraba Jezika: in prav imajo . 

Jezik je bil izumljen za človeka, da lahko je in pije, ljubi, 
trguje , umre. Bogastvo jezi~B. obstaja v njegovih Abstrakcijah "; 

najrevnejši jeziki obilujejo na Ko nkretnem. 
Zato Adepti hvalijo tišino ; ona vsaj ne v~ra tako kot govor. 
In tudi t Govor je simp tom ~,iisli . 

Vendar , tišina je le negativna stran Resnice; pozitivna stran 
je celo onstran tišine . 

Vseeno , Edini Resnični Bog vpi je h r i l i u ! 

In s~eh Smrtnega hropenje je slič en. 

KOl •. ilHAR (i\h ) 

S~~ol je si~bol vida; Slepec (slepa glist~ , n~~reč, opp) pa 
slepote. risti, ki so pod gospostvom razuma I se imenujejo slepe. 

V zednje:n odstavku se zopet potrjuje doktrina iz poglavij 1, 
8 , 16 in 18 . 

Za pomen besede hriliu naj se konzultira Liber 4lR.(Hriliu 
je reze',t ~rik orgazm8. , oPP . ) 
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25. POGLAVE 

RUBINOV!. ZVi-ZDA 

Obrnjen na '{30d, v centru, vdihni globoko glob:Jko glob:JKO , z 

zaprtimi usti, pritiskajoč z desnim kazalcem spodnjo ustnico . 
Nato 6 Bunkam desne roke v velikem zamahu nazaj in navzven, 

silovito izdihujoč, zavpij: MO PAiHOS KAtCODA:i~O!1US . 

Z istim kazalcem se dotakni čela in reci: 501, nato 6vOje68 uda 
in r eci : O ?ALLE,14 desnega ramena , in r eci : ISHyaOS , levega 

ramena, in reci: EUEA~ISTOS ; nato skleni roke, stiskajoč 

p~8te , in zakličl: lAO. 
Poma~ni se naprej proti Vzhodu . Predstavljaj si močno Pentagram, 

pravilni, na svojem čelu. Dvigni roke do senc in ga projic iraj 
naprej, izvedi Horu6ovo kretnjo in zarjovi: HAOS. Vrni roko 

v zna~ Hoar- pe- krata. 
Pojdi naokrog na Sever in ponovi isto ; toda zavrešči: ~ADALON. 

Pojdi naokrog ' na Zahod in ponovi; a reci: ~ROS . 

Pojdi naokrog na Jug in ponovi; toda zamukaj : PSYHE . 

Zaključujoč krog nato v obratni smeri, se vrni nazaj v center, 
povišujoč glae v Bojni klic 10 P~i z znamenji N. O. X. 

n~zšir.i. rOKe v obliki T(au) in reci gluboKo , a razločno: r.i.v i ... OY 

IYX':;ES OPISO itiOY r";LETArt:iAI EPI D;:;..<:IA SYI~OHr:S ;:;:r-ArlIS1:;:tA 

DAlb10N~S ?L.6GEI !JA:t P.r..RI :W0Y O ASl'.c;a TOl~ P~.i'i ·T';:; 1<.!..1 '::~'i 1'..:.1 

S~~1E1 O AS "fER TJ N EA ES ·T~KE. 

Ponovi ~abslistični Križ , kot zšoraj, in končaj kot si začel . 

KOl.tUTAR .(K;l) 

25 je kvadrat od 5, in Pentagr am ima barvo Geburaha, 
Poglavje je nova in izpopolnjena verz i je Odzivnega (očisču= 

.jočega , opp) Rituala Pentagrama . 
Bilo bi neprimerno nadalje komentirati uradni ritual A:, A. '. 

;)}'Ur...i)A 

(14) Skrivni po~en teh starogrških besed je treba iskati v 
njihovi n~~eraciji. 

opp : Nekateri "pismouki 't se spotikajo ob ta Ritual, kakor tudi 
ob vse "prečiščene" telemitske rituale, zaradi njegove jasne 
l3:!.mb01ikc primerne Zveri GG6 iJ1 pt:l i..o:tl't:1Ji gluartja v LE"/Q 
stran, ki je pasivna, lunarna, ženska, ODZIVNA, i.e. dezllu= 
zionistlčna. Kar spravlj a te "paranolčne fetišlste" v histe= 
rij o, je predvsem nj egova efektivnost, moč" in aktualnost, 
ker vsebuje "izgubljeno!! BESEDO (glej Poglavje 5~}, ki je 
bistvena "magična vez", potrebna za kreacijo. Vseeno ee 
študentu priporoča, da najprej .obvlada klasični Mali Odzivni 
RitUal Pentagrama, ki ga bo našel v mnogih primernih učbeni = 
kih. 



: 
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26 . POGLAVJ E 

SLON I N ŽELiTA 

Absolu t no in Pogo jno tvorita skupaj Eno Absolutno. 

Drugi , ki j e Četrti , Demiurg , ki ga vsa ljudstva Člove~tva 

imenujejo Prvi, je laž izsiljena z lažj o , laž pomnožena z 

lažj o . 

Šti r ikr aten je On, Slon , na ka t e r em stoji Svet : toda oklep 

Žel ve prenaša in ščiti vse . 
Ta Želve je šes tkra tna, Sveti Heksagram . 15 

Teh šest in štiri je deset , lO , Eno manifestirano , ki se povrn e 

nazaj v ne~anife8ti rani N ič. 

Vee -Mogočn i, Vsemu- Vladaj oči , Vse- Vedni, Vse -Oče , čašče n od 
vseh ljudi in od mene osovražen , bod i preklet , bodi 

odpravlj en , bodi izničen , Amen! 

i:~ or"13r;TA.;"1 ( KF) 

Ilaslov poglavja se nanaša na h induistično lege ndo . 
Prvi odstavek naj se bere v zvezi 6 tistim, kar Brno prej po = 

udar ili v zvezi 8 š tevilko 91 . 
S tevilk~ poglavj a , 26, je š tevilka Tet ragraT~atona, manifesti= 

r anega kreato r ja , Jehov2 (Jod- He- 'fau- ne , ~p::: ) . 
On je i me novan :lrugi, v odnosu do onega , ,t i je onst ran :drezna , 

po znane ga pod nazi'lo:n Prvi. 
Toda vulgarni si ne predstavljajo ničesar o~str~n ~reatorja 

in ga zato imenu jejo Prvi. 
On je v resnici Ce trti , obstaj ajoč v Chesedu , in seveda , nje: 

go va na rava je št irikratna . To Stiri je zadobljeno z Diado , po: 
množeno z Diad.J; zmota podprta z zmoto . 

Tretji odstavek uvede novo koncepcijo ; to, ° kvadratu znotraj 
heksagrama, svet za&rajen v zakon Linga~-Yoni . 

predzadnji ods t avek prikaže odresitev sveta po tem zahonu . 
Stevil~a 10, tako kot beseda lO , zop~t s~omi~~e na Linge~-Yor.~ . 
Zadnji od stavek psuje s ve t , nei zpolnjen na tq način . 
Enajst Začetnih A- jev (v angleškem originalu, 61ej opp, opp) 

v poslednj i sentenci pr edstavl ja Magijske Pentagr ame, da se ta 
kletev se bolj poudari . 

opm.::aA 
(15) Želva i ma v r esnicb šes t udov (uš tevši glavo in rep, opp) , 

med kat erimi je 60 . 

opp : Poslsdnja 5e nt 6n~a 56 v ori g ina lu glssi: 
"The AII-Mi gh ty, the All - auler, the All - Knower, the All 
-Father, adored by all men and by me abhorred, be thou 
a ccureed, be thou abolished, be thou a nnihilated, Amen!" 

Za kompenzacij o je v slovenščini še st V-jev, v čast Preroku 
Očarljive Zvezde, Ap1su Odreši tel ju. Haire Soter Kosmoy! 
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27. POGLAVJE 

enO'lNIK 

C:arovnik Bi je z močjo svoje magi~e podv:-gel vse stvari. 

Čemu bi potoval? On lahko leti skozi vesolje . bitreje od zvezd. 

Če~u bi jedel, pil in užival? Ni ga bilo, ki se ne bi v trenut~u 
po!coraval nj egovim ukazo:n. ~ 

V celotnem sistemu deset milionkrat deset milionov sfer na 
dvaindvajset milionov nivojih je imel svoja poželenja . 

In ob vee:n tem je bil le on-sam. 
Gorj e! 

KOMENTAil (KZ) 
Poglavje prikaže drugo plat medalje; to je kontrast k IS.po= 

glsvju. 
Čarovnik se tu istoveti z Bratom Leve Poti . 

app : Originalni naslov poglavja ~he Sorcerer (za razliko od Ma= 
gieian in za še večjo razliko od Uague) se v slo venščini 
na~enoma sliši bolj milo, kajti razlika med t.i. Črnim in 
Belim Bratom je tostran Brezna, le navidezna, diplomatska. 
Sele ~o aferi prekorač~tv ~ Br ezna Se pokaž e prava narava 
Adepta. 
?or:nuls. Črnega 3rate. je 9icer 19.!:.~{J t'...i.·ji Ljubezen (ljubi 
svojega bližnjega!) in celo sa~a Volja (asketizem, šovinizem, 
rasizem, in "razlikovanje med stvarmi" na sploh), toda pri 
njemu Ljubezen in Volja niste vsklajeni. Bistvo njegovega 
gorja je podano v predzadnjem ods tavk~ in se sliši para= 
doksalno, namreč, on je 0D - sarn , ~er se ne etQplja e svetom 
in je prevzeto brez identitete , ):9. robu :brezna si zgradi 
svojo skrivnost no palačo in tam pr opade s "psi razumeti, 

Naj podam še Crowleyevo definicijo Črnega Brata: "Črni 
Bratje so tisti , ki ee :zaprej o ll (ali zakrknejo, opp) in 
ocklonijo svojo kri od Ca še (Svet ega Grala, opp), ki so 
poteptali ljubezen, da bi povzdignili samega sebe. tI 
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28. POGLAVJE 

ZVEZDA SEV3Rl(ICA 

Ljubezen je vsa vrlina, ker je užitek ljubezni, pač, ljubezen, 

in bolečina ljubezni, tudi ljubezen. 

Ljubezen ee ne ozira na to, k~r je, in na to, česar ni. 
Odsotnost povečuje ljubezen, in prisotnost povečuje ljubezen. 
Ljubezen S8 giblje vedno z vrhunca na vrhunec ekstaze in 

nikoli ne oslabi. 
Krila ljubezni ne upadejo s časo~, niti se ne utrudijo zar~di 

življenja ali zaradi smrti. 

Ljubezen izniči jaz, združujoč ga s tistim, kar je ne - jaz, tako 

nato Ljubezen izrodi Vse in Nič v Eno. 
Mar ni tako? . Ne? ••• 

Potem nisi izgubljen v ljubezni; ne govori o ljubezni. 

Ljubezen vedno obrodi: Ljubezen vedno jač~ • 
.......... ~orda: to sem napisal, da bi napisal Njeno i~e . 

KOM3NTAR (KR) 
Tu se uvaja temeljni značaj te knjige. Laylah. :.ci je skrajni 

ženski simbol. da bi ee ga kasn eje int e r preti!'[',lo nr. Y3e!': ~i'l~~i~. 
Toda v t e~ poglavju je n9.kazan le reven na:nig na :<s.rkoli on", 

stran fizične ljub.c;zni . Imenuje se severnic::!. (pc-.glavje. !'!e..."!! !' '?.:i,:J~;:'), 
kajti Laylah je edini abjekt 39.3Čenja, h ketere:r.u se &. .. "tor vedno 
obrača. 

"1 akrostihu v l3.vrstici je predstavljeno ime Ljubljene. (v 
originalu:10ve f::.lway Xieldeth: ~ove ~)way 1:!ardene th , opp) 

opp: Liber Legis,I/57 : 
" Prizovi :ne pod zvezdami. Ljubezer. je 

Zakon , Ljubezen vsklajena z "voljo. l~e 
dopusti norcem na?ačno raz~ueti 
ljubezni ; kajti, ~bstaja ljub~zen in lju~ezen. 
Obstaja 6610b in obstaja kača-. 
Izberite dobro! " 

Golop - Svet i ~uh, Kača - Satan! Oboje pomeni ljubezen, 
prvi mistično , druga magij6~o. Treba je izbrati, a ne ločiti!t 
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<9 . POGLAVJE 

JUŽNI KRIŽ 

Ljubezen, ljub i m te! noč, noč, prekrij naju! Ti s i noč, O moja 

ljub~zenj in nobene zvezde ni , razen tvojih oči . 

remna noč, sladka noč , tako vroča, a tako sveža , zdaj tako sveto 
dišeča, prekri j me, prekrij me! 

~aj me ne bo več! Naj bom Tvoj; naj bom Ti; naj ne bom niti Ti, 

niti jaz ; naj bo noč " ljubezai in ljubezen :"'1 nočl, 

N. D.X . Panova noč ; ln Laylah, Noč pr ed Njegovim pragom! 

KOMENTAR (KO) 

Poglavje 29 je nadaljevanje poglavja 28 . 
Beseda Laylah pomeni po arabsko "Noč". 
Avtor za.čenja Ljubljeno istovetiti z N. D.X., o kateri je bilo 

govora 3e prej. 
Poglavj e se imenuje "Južni Križ", kajti na fizičnem planu je 

Laylah (Lel1a Waddell, opp) AvstraIka. 

)Pp: Crux Aust r a ll s , najizrazitejše ozvezdje južne hemisfere, pri 
nas ni vidno , leži v Rimski cesti , njegove š tiri najevetlejše 
zvezde tvorijo oglišča malega ro~ba , diagonali pa križ. Po 
njegovi legi na nebu lahko prebivalci južne polobl e prec ej 
nRtsnčno dol očijo nočni čas . Tudi Dante ga omen ja v s vojih 
~le i:· esih in je isti simbol zs"južnjai!:e", kot severr. i ca a11 
severni sij za "hlperborejce". Crowley vsekakor v tem po= 
glavju potrjuje pripadnost tako jugu kot , v prejšnjem, severu . 
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JO . POGLAVJE 

SANJAČ 

Sanje so nepopolno spanj e; pravtako j e zavest nepopolna budnos t. 

Sanje 8 0 nečistoče v c irkulaciji krvi; pravtako je zavest motnja 

ži vI J enj s. 
~ Sanje so brez sorazmerje, brez zdrave pameti, brez zveze z . 

resničnostjo; pravtakšna je zave s t. 
Če ee zbudiš i z sanj, ti je re sni ca znana: 16 če s e zbudiš iz 

budnosti, je Resnica - Neznano. 

KOMENTAR (1\) 

To poglavje naj ae bere v zvezi z S.poglavjem in tudi v zvezi 
B tlBt~mi prejšnjimi pogl avji , v kate~h se napada razum. 

Namig v naslovu je jasen (angl: John- a-dreame, opp) . 
To lahko povzamemo v r azmerje : eanje:budnost = budnoe t :Samadhi , 

kar je pri l jubljena analogi ja v primeru Fr atra P. , ki jo je po= 
gos tama uporabljal v svojem svetem diskur zu . 

OPOMBA 
(IG} l.e. resnica, da si sanjal. 

opp : Za povprečnega človeka , sanjača , je analiza sanj lahko zelo 
pomembna , saj se v njih dramatizira njegov Libido oz. njego= 
va Re s nič na Volja . Za Adepta, ki mu je njegova Resnič na 
Volja bolj z nana, pa pri de (psiho)analiza sanj le toliko v 
poštev, v kolikor je sanje sposoben uporabiti ko t trik zaY~r 
astraInega (oz.poželenjskega) tel esa na polje vizij, na 
polje simbol nega , nn polje označevalc a . V tem primeru gre 
za akt ivno ali salerno spanje oz. sanj arjenje , ki se seveda 
bistveno razlikuje od običajnega l unatičnega . (Kar se tiče 
umetnosti sanjarjenja , glej C. Castaneda: Oddvaje na stvarnost, 
in pa kateri koli učbenik astraIne pro j ekCi je ! ) 
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JI. POGLAVJE 

GAROTA 

ONO se gi blj e i z g ibanja v mirovanje , in se U:.1l1rJ8 iz mirovanja 

v gibanje. ONO to počne neprestano, kajti čas ne obs taja. 
Tako da ONO ne počne niti eno niti drugo . ON,) počne TISTO 

eno stvar, ki jo mora~o mi izraziti z dvema stvarema, od 
katerih niti ena niti druga nima nikakršnega razumnega 
pomena. 

Ve nd'3.r delovanje O :'~"::GA, ki je ne - delovanje, je enostavno in 

navzlic temu zaplet eno, in ni niti svobodno niti nujno. 
Kajti vse t e ideje izr ažajo Odnos ; a Oi. :J . Z8.0bSe6ajoč vse 

Odnose v SVOJI enostavnost i , je izven vsakega Odnosa , celo 
. s samim SEBOJ . 

Vse to je resnično in la žno ; in resnič no in lažno je reči, da 
je to resnič no in lažno. 

Napni svoj e Možgane, O člo vek, () plemeniti , O izv oljeni od 
m;EGA, da boš lahlto r a zumel razpra vo UČI1~LJ A ; tako bo tvoj 
razum odpovedal, kakor da bi snel oko vje s sužnjevega vratu . 

;{O:':i~~ 'rA~ (t\it) 

2tevil lca 31 se :::3.r..eša n~ hetreje/.:IJ bee~-:!~ LA, ki po::neni "ne ". 
Uveden je novi karakter z ir!:enom m:o (1:.') , I j e skriti, in 

T manifestirani falos . 
Vendar je to le en aspekt OIEJA , ki bi se ga lahko defini r ala 

kot Poslednj o rte sničnost. 
aXQ (IT) je oči tno bolj v z vi~ena stvar ltot TO (~~AT) . 
~o p~glavje na j se primerja z ll.poglavjem ; me toda izničenja 

razuma z izražanjem ltontradikcij je dokončno vceplj ena . 
rtaz~~ je situiran v Daatnu (Znanje , opp), ki o~govarja vra tu 

(oz . grlu, 0pp) v člove šk i enato~iji , Zato je naslov poglavje 
Garota (železni navratn1 obroč za davlj enje , popularen predv s em 
v 3paniji za časa i nkvizicije, opp) . 

Gre za to, da s tem , ko se prisili misel da uboga , in da se , 
kolikor je le mogoče, re al izira jezik Onstran Brezna, ta~o 
št udent uspe prevzeti svo j razum pod kontrol o . 

Ka~or hitro je raz~~ nadvladan, j e garota enet a ; talto se 
nato vpliv supernalov (Kether , Choltmah, Bi nah) , nič več oviran 
z Daathom , lahko spusti do Tipharetha, kjer je situi~ana člove= 
kova volja, in ga pr elije z nepopisljivo svetlobo. 

Opp ; Daa.n. (Znar.jc) je po ani strani otrok- t6.stard Cl1uA-:'ii.ana in 
Bina~ ' , po dr ugi pa domovanje Choronzona. To je lažna 
Sephira in nima mesta na Dreve s u Zivljenja, to je oblak 
oblik, ki zakriva vpliv supernal ov. Legenda o Babi lonskem 
Stolpu. nam PGva,da j:6 t a li~'Jidirana Sephira in ne Sephira 
v nastanku, kakor bi nekateri racionali s t i hoteli. 

, 
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32. POGLAVJE 

HRIBOLAZEC 

Zavest j e simptom bolezni. 
Vse kar se giblje v redu, se giblj e brez želje. 
Vsaka spretnost, vsaka napetost, vsaka n~~e ra je v nasprotju 

z udobnost jo . 
Če vadiš tisočkrat, ti postane težavno; tisočkrat tisoč, pos tane 

lahkotno; tisočkrat tisoč krat tisočkrat tisoč , in to nisi 

več Ti, ki to počne§ , temveč Ono, ki deluje skozi tebe. Vse 
dotlej ni nič, kar je storjenega, v redu storjeno. 

Tako je govoril FRA1ER PERDURABO , ko je s kakal s čeri ne čer 

morene, ne da bi enkrat samkrat pogledal v globino. 

KOl.13II'rAR (A B) 

Na.sl ov je zgolj nami g na metafo ro zadnjega odstavka v poglavju . 
Frater P., kdor je znano, je (bil, opp ) hribolazec. 
To poglavje naj se bere sočasno z 8 . in 30 . poglavj em . 
Gre za praktični poduk , katerega bistvo je mo~no r~z~~eti s 

sorazmerno kratkotra jno prakso r,iant ra- Yoge. 
Mantra ni primerno izrečena tako dolgo, Kolikor dolgo človek 

ve , da jo on izgovarja . Isto se nanaAa na vee druge oblike ~agike . 
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33. POGLAVJE 

BAF01iET 

Crni dvoglavi Orel je BOGj tudi Črni Trikotnik je On . '{ Svojih 

krempljih nosi meč; da, oster meč drži v njih. 
Ta Orel je zgorel v velikem Ognju ; vendar se ni niti eno pero 

osmodila . Tega Orla je požrla Veliko ~orje; a se ni zmočilo 
niti eno pero. ~ako On leti po zraku in osvetljuje zemljo 
po mili _volji. 

rako je govoril IA:::: J B;;S :aURGUNDllS i:.!QL2H SIS17 , Veliki fiagister 

'rempla ; a o 30JlJ z Oslovsko glavo si ni drznil govori ti. 

KOi;iEliTAil (!\I) 

33 je številka Zadnje Prostozidarske Stopnje, ki je bila 
podeljena ?ratru P. leta 1900 vulgarne ere od Don Jesua8 de 
ijiiedina- Sidonie v :;:estu Uexico. 

Bafomet je skrivnostno ime Boga Templar jev . 
Ta pro s tozidarski simbol je Frater P. vseeno poistovetil 8 

ptičem, ki je g~6podar š tirih elementov in s tem tudi imena 
Tetragrammatcn . 

Jacobus Burgundu s Mo l ensis je trpel mučeništvo v Parizu , 
leta 1 .114 vulgarne ere. 

Skrivnosti njegovega reda, vseeno, niso bile izgubljene, 
:" n 9:) :i:!.e re.z :::-i"te t €6a vre1ni:"!1 ~= :l ~~ bCV:":: ::aslec.nikov, keicor 
je namignjeno v zadnj em odstavku , ki vsebuje znanje o skrivne~ 
č aščer.ju, ::; k5t E: r::-:'. Veliki Uči telj :-.::" e;c ':::::.-il. 

Orel se lahico poistoveti, čeprav ne povse~ t s Sokolom, o 
katerem je bil~ govor a prej. 

Nemara je to Sonce, eksoterični objekt čaščenja v vseh ra= 
zu~nih kult ih; ne sme se ga mešati z ostalimi objekti velike 
mistične ptični C : , ~ot so: l~bod, fenik~ , pe likan, golob itd . 

OPO],U;A 

(11) Njegove in1cial~e l.B. M. 80 inicialke Tr eh S tebrOfTe~pla, 
in njihova mL"!leracije je 52, l 3x4 , Bli , Sin (glej 52. po= 
glavje te ~njige, opp ) . 

opp : Jack :!e !.:cley, !~uče!1ik V2:hod:::e~a I'e=pla, sežg~ ""1"0 ~a:!i 
(kar je bile. za svečeni ke 1zhodnega rempla ~ilostna smrt; 
ponavadi BO jih namreč obešali za t ·estise) • .Filip rl. Lepi 
in panež Klemen Vo, njegova krvnika, s ta nato ~ kmalu :ro nje= 
gov~-sež i 5st ~T.rla - prvi v ~esreči ~ed lO.Gm, drag~ ~a 
lupu80m - ~er ju je na grm~d i preklel, i.e. povabil (ali 
priporočil) pred Božji Tribunal! (leta 1314 e .v. ) . 
Bog ~ velovo Glavo * BAPHO~, ~~pli ~Li~ llowinum 
Pacie ABbas, je bog oz. podoba Boga Gnoetikov in Templarjev; 
EtimolO'!ko izhaja to ime iz A-",.."n-c:, Krat lIodrosti, in 
z dodatkom R na koncu, bi lahko po~eDilo Oče ~traB •• jego~a 
numeraclja. 729, je iata kot od mistične68 imena ~ • ki 
ga je Krist dodelil Petru (Skali), kot uBtanovitellu'krš~ 
čanske (tedaj Gnostlčne!!!) Cerkve, Templa Svetega Duba. 
Bafomet je tudi moto Magistra O.T.O. ~. Rex Summus Sanctit& 
simU9. (g~ej Apulej, Zlati Osel all ~etamorfoze!!) 

• 
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34. POGLAYB 

KADEČI PES1 8 

Vsako človekovo dejanje je izvi janje in vijuganje zajca . 

Ljubezen in Smrt s t a hrta, ki ga lovi ta. 
30g je vzgojil l ovske pse in uživa v športu . 
To je Panova Komedija , da človek misli , da on lovi, medtem ko 

njega l ovi jo ti lovski psi . 

To je Tragedija Človeka , da je , ko se sooči z Ljubeznijo in 
S!n!'tjo, vedno pripra'l lje::. ns- nsjslabše. N~ več zejec , temveč 

llerjasec . 
Nobe nih drugih komedij eli tr~~ed i j ni. 

Pre nehaj biti torej tarča posmeha Bogu; v okrutnosti ljubezni 
in smrti živi in umri! 

~ako_bo Njegov krohot skoz in skoz pregr ožen z ~k9tazo . 

KO'.EJH AR <AA) 
Kaslov je razložen v opombi . 
Poglavje ne potrebuje r az lage ; t o je stališče do življenja 

in svetuje potek akcije, ki naj bi oropal kreatorja za njego v 
kruti šport. 

O?O:J.5A 

To 90~lavj~ je bi10 n~pis~no , de bi r~zj~ 
~etereg~ izvor je. ?r~ter ?~RDURAhO je :, 
oz . njeno prvo po l ovico , komedijo , na zaj 
qui ?ume'~ (Pri i{edečemu psu , znani pari šk 

ni ln lA . Do~lqvje, 
el ~o resr:ic"J , 
r ku pri !lAu Chien 
restavraciji , op~) 
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35 . POGLAVJE 

MILO SKA ViNERA 

Ži vljenje je tako grdo in neizogibno kskor že nsko telo. 
Smrt je tako lepa in neizogibna kakor moško telo. 

Duša je onkraj moškega in ženskega kakor tudi onstran Življenja 

in Smrti. 

Kakor sta tudi Lingam in Yoni le različna razvoja Enega Or gana , 
tako sta tudi Življenje in Smrt le dve fazi Enega Stanja. In 

tako ste tudi Absolutno in Pogojno sa~o otliki TijA. 

Kaj ljubim? Ne obstaja oblika, ne bitje, kateremu se j~z ne bi 
popolnoma predal. 

Naj me vzame, kdor hoče! 

;(O",,,li~Art (AE) 

To poglavje je treba brati v povezavi s poglavji 1, 3 . 4. 8, 
15. 16 , lA, 24, 28, 29 . 

Zadnji stavek četrtega odstavka je tudi v zvezi s prvi~ od: 
stavkom 26.poglavja. 

!::-8s1ov "Miloška Venere" je argument v korist l. in 2 . odstavku. 
kar je razvidno v trditvi, da postaja že nsko telo lepo se le, ko 
se približuje moške~u telesu (v podobnosti, 0PP) , 

S~~tre se, da je bila ženska zato ločena 01 T.0ske gs, 1q bi 
re producirala višjo moško oblij.o , absolutno , in pe p~goje , ki 
tv~rijo tq 8bs~lut . 

Zadnja dva odstavka sta z~govor prakse , ~i bi se la~ko imeno= 
vala sveta prostitucija. 

V običajni praksi meditacije gre Za izločanje vseh impreSij, 
a tu gre za nasprotno prakso, mnogo bolj zahtevno , v kateri se 
vse od.::br'3.va. 

~o je povsem nemogoče s toriti, dokler ne~do ni s~osoben rea= 
lizirati 9hyane vsaj na katerokoli zamišljeno stvar , v vsa~em 
trenutku; drugače bi bila ta praksa zgolj običajno t'3.vanje misli. 

opp: Dhyana je ena od višjih oblik meditacije ali s popenj zavesti 
v progresivni intelektualni oz . spi~itualni kulturi, v kateri 
pride , ob odent,n~sti vRake ~j~li tor ~~P0vno - ~r~storske ehe~~, 
do izničenja ega v združitvi z non - egom (non - e60 je lahko tu 
katerikoli objekt) . Adept takorekoč ne o~s t aja več Za svet 
in svet ne za njega, tako gre lahko svojo pot neoviran. 
DhY9.na je tudi nekakšna predE!topnja S~9.d.hije., ki pe. je ~eje 
še ~nogo bolj katastrofalna izkušnja; ~atastrofalna, beri, 
transformirajoča. Kdor ni zmožen v celoti izničiti svojega 
starega templa, to je, vsega kar je in vsega, ker on misli, 
da je in i~a, zanj je ta iz~ušnja vsekakor katastrofalna, 
in v nevarnosti je, da postane slep za nove možnosti . 
To, seveda, ne velja samo za primer Adepta ali mistika, tem= 
več 8e nanaša na vsak duhovni ali intelektualni progres na 
vse podrOČjih človekovega udejstvovanja. ~uid voles illud fac! I 

= 
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36. POGLAVJE 

SAFBNA ZEZDA 

Naj bo Adept obo rožen 8 svojim Magijskim Križem (in oskrbljen 

s svojo Mistično Rožo). 
V centru naj da zna~enja L.V.X.; ali pa, če ve, če jih hoče in 

sme storiti ter zna molčati o njih, znamenja N.D.X., ki so 

znaki Puer, Vir, Puells, Mulier. Izpusti znak I.R. 
Nato naj napreduje proti Vzhodu, in naredi Sveti Heksagram, rekoč: 

PAT~R ET M.ATZR UNUS DEUS ARARIl'A. 
Naj gre naokrog ns Jug, naredi Sveti Heksagram, in reče: il1ATER 

3T ?ILIUS VNUS DEUS ARARITA. 

-:' Naj gre naokrog na Zahod, naredi Sveti Heksagram, in reče: FILIUS 
' o , ET FILIA, UNUS DBUS' ARARITA. 

Naj gre na: Sever, naj naredi Sveti Heksagram, in reče: FILIA ~T 
PATER UNUS DEUS ARARITA. 

Potem naj se vrne v centar, Središče Vsega, (in naj izvede ROlNI 

KRIŽ kakor pač ve in zna), rekoč; AnArlITA ARARITA AR~aI1A. 
(Tu naj bodo Znamenj a Zmagovitega Seta in Bafometa. Set naj se 

tudi pojavi v Krogu. Naj pije Zakrament in nsj to isto sporoča.) 
Nato naj re::ie: O:;-JlUA I:;~ DUO.:; : DUO IN U:Wj.,1: Lil~J5 i:i.~ Jiii-iL: !1A~i.,; 

NEG -~UArUO~ NEC O;.JlNIA l~r:C DUO lE.; JNUS :\~C NVUL SUN". 

GLORIA PA'1'RI ~T biA'riU Er FI.LlO ET FILIAli: ET 5PIRITUI SANCT0 

B;{TEH.NO ET SPIrlITUl SANcro Ii-i'T~RIW UT ~RAr i:ST ~rlI'r IN 

SAECULA SAECULOiWM SEX IN UNO ?.:::;R Norl'i3l\ S EPT.iiii. IN UNO 

ARARITA. 
Nato naj ponovi znamenja L.V.X. in ne znamenja N.O.X.: kajti ne 

bo se on 90jRvil v Znaku I/zirle/ R/azveseljene/ . 

KOiJiEKTAR (Ml 
Safirna Zvezda odgovA.r j!'l ;{'Jbinovi Zvezdi iz 25.poglavja; J6 je 
kvadrat od 6, kakor je tudi 25 kvadrat od 5. 
~o poglavje podaja pravilni in popol ni Ritual Heksagrama. 
Bilo bi neprimerno dalje ko:nentirati uradni ritual A:.A: .. 

opp: Vem:' , ki ste pl '2menitega rodu, se tu podarja že dJ."\lgi 
dr~g ... lj iz z 6.}~ladnic;:; :u t ... a.ln2 Magik;:; I -''; ziia.k -va.t.cE;Et Znanje., 
!!otenja, Smelosti in llo1:;anja! Ka;':or je zapisano v i:~I;JI;;I 
ZAl<ONA II/S: "Pazite!stari rituali so vsi črni. Zle je 
treba zavreči; dobre pa naj prerok prečisti! ·:rako se bo to 
znenje s:pet ~rec.ilc." 
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37 . ?OGLAVJ'; 

Z:.iAJI 

~isel je senca Luninega mrk9. 

Samadh i je senca Sončevega mrka. 

j{esec in ze~lj9. sta non-ego in ego: Sonce je ~IS ·l'O . 

Oba ~rka pomenita mrak; oba sta zelo redka j Svet sa~ je Svetloba. 

KOEi:NTAil (A Z) 

Z~::.ji se no. 'Izhodu smatrajo za povzročitelje :-:rkov , tako da 
nožrejo svetlobna telesa neba . 
. ?o~~mb~a je številke poglavja , ki je ista kot od Jechidah , 
n~jvišje enosti duše (ali jastva,opp). 

1f tem poglavju je podana ideja , da so vse omejitve in zlo 
zelo redki nesrečni ~l~čaji; v celotnem Solarr.em Sistemu ne more 
biti noči, rqzen v redkih krajih , kjer si planet sa~ meče senco . 
To je huda nesreča, da je prišlo do tebe, da moramo živeti v 
l':"lajhne:n :.cotičil:u s i stema , kjer tema vlada kaY' nolovico vse ga časa. 

Isto velja tudi za moralne in duh ovne pogoje . 



, 

J8. POGLAVJE 

O VČJE RUNO 

Vsiljivec, izgini! 
Straža! 

- J8 -

Vedno prisegaj pri peklu. 

To je skrivnost. 
Življenje! 

Razum je izdajalec. 
Pobij razum. 

Pusti telo razuma naj leži nepokopano na robu Velikega Morja! 
Smrt! 

To je skrivnost. 

Straža! 

Vsiljivec, izgini! 

KOMENTAR (AH) 

To poglavje bo brez težav razumljivo O/evobojenemu/ A/deptu/ 
Prostozldarstva in ne more biti razložene drugim. 
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39. POGLAVJE 

TEPEC 

Samo tepe! najdejo odličnost v teh besedah. 
Da se zamisliti, da je A ne-A; to obrniti, bi pomenilo, vrniti 

se v normalno stanje. 

Vendar z napenjanj ern možganov , da odobrijo trditve, katerih 
ena vrete je nesmiselnost, druga pa splošno znana resnica, 
se ustanovi nova funkcija moEganov. 

Nejasno in skrivnostno in vse nedoločno so vsebine te nove 

zavesti; ki pa 90 vendar na nek način vitalne. Z uporabo 

postanejo jasne. 
Nespamet postane Izkušnja. 
To dvigne težko capljajočo Dušo do Izkušnje TISTEGA, pri čemer 

je Razum bogoskrunstvo. 
A brez te Izkušnje 90 te besede samo Tepčeve Laži. 
Vendar, za tebe Tepec, za mene Telebin, za BOqA lahko je en 

Redek Rubin! 

KOMr:NTAR (1\0) 

Beseda Looby (Tepe~,opp) se pojavlja v folklori, in to naj 
bi bil avtor v času pisanja te knjiGe, ki jo je pisal brez 
kakršnega koli standardne68 dela, r,A, i<aterega ti se lahko s1di= 
ceval, in označuje delno "booby!! (teleban , telebin, opp) in 
delno ttlout" (teslo ,opp) . Tako naj bi ta beseda pomenila ieto 
kot beseda ttpareifal". 

Ods tavki 2-6 razložijo mItodo, ki je bila podana v 11. in 
Jl.poglavju . Ta metoda, k81Corkoli že, ee pojavlja skozi vso 
knjigo ob številnih prilikah in je celo v tem poglavju uporflb= 
lj.na v zadnjih odstavkih. 

opp: Zadnji odstavek se v originalu glaei: "Yet a Looby to thee, 
and a Booby to me, a Balassius Ruby to · GOD may be!1I 
Bel'3.8sius Ruby ali bal~s je redk~ v!"5!t9. ru.bi!l9., 9vetlejših, 
skoraj oranžnih odtenkov, hrbtenlčflst':' Etrukture. 



, 
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40. POGLAVJ E 

HIMOG19 

Rdeča vrtnica vsrka vse barve, razen rdeče; rdeoa je, torej, 

edina barva, ki je ni. 
Ta Zakon, Vzrok, Čas, Prostor; veaka Omejitev nam zastira 

Resnico. 
Vse kar vemo o Človeku, Naravi, Bogu, je ravno to, kar oni n1so; 

to je to, kar oni zavržejo, kot odvratno. 
HIMOG je viden le v toliko, v kolikor je nepopoln. 
So torej slavni vsi tisti, ki ni80 videti slavni, kakor je 

HIMOG Vee-slaven Navznoter? 

Morda je tako. 
Kako potem razlikovati neelavnega i~ popolnega HIMOG-a od 

neslavnega človeka zemlje? 

Ne razlikuj! 
Temveč raje sebe Iz-briši: HIMOG s i ti, in HIMOG ti bodi. 

---------------------~-----------------------------------------

'KOMENTAR (M) 

Prvi odstavek je, seveda, znan zna~stveni fakt. 
V 2.odstavku se analogno domneva, da so vee ' zamislj ive stvari 

pray tako jalove v odnosu do NezRTi~ljive Realnosti. 
Ce na ta način ocenimo vse stvsr: kot iluzije, se pojavi 

vprašanje, ali (oz. kako , opp) razli~ovati med iluzijami; kdo 
smo mi, da lahko določamo, da je Sve.ti Razsvetlj eni Božanski 
Človek resnično tak, ko pa nismo zmožni videti ničesar od njega , 
rezen !lj eE;0vih napak . "Oni bera,: t~ je lahko Kralj" (Kn j i ga 
Zakona II/58 , opp). ' 

Vendar to niso pomisleki, ki naj bi mot ili pamet, kakršno 
nej bi imel Chela; naj Be raje zaposli z nalogo, kako ee znebiti 
svoje osebnosti; to, in ne krittzt!"9.nje njegovega ?vetega Guruja, 
naj bo preokupacija njegovih dni in noči. 

OPOMBA 

(19) HIMOG je nbtarikon (kratica,opp) iz.-besed "Ho1y Il1uminated 
Man Of God (Sveti Razsvetljeni EOŽ9DSKi Glovek, Kakor je preve: 
deno v komentarju, 0pp) 

opp:'tNe razlikuj! Temveč raje sebe izbriši," se v originalu 
glas i: "Dlstinguish not! But tbyself Ex-tinguish. II To navajam 
zaradi besedne igre v originalu in možnoeti njenega prenosa 
v 51Gvc~5j ir.v: ~e razlikuj, ta~.e~ Se od-likuj! ~ako bi 
lahko postavili enačaj med izbrisati se in odlikovati se, kar 
je pomembna mistična enačba. Odlikovati ee, biti odličen je 
torej v očitni zvezi z izbrisati se, biti izbrisan, ali po= 
~ončan. HIMOa je torej NEMO, ~i~že. 
In kakor navaja Crowley v Totovi Knjigi: ItNaj bo tvoja. 
Svetloba tako žareča, da te nihče ne bo mogel opazi ti!" 
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41. POGLAVJE 

HAšt V KONZERVI20 

V pri~eru V.V.V.V.V. je Veliko Delo popolno. 
Torej ni nikogar, ki ne bi pripadal k V.V.V.V.V. 
V vsakemu se lahko manifestira; pa vendar je izbral enega, v 

katerem se je manifestiral; in ta eden je izročil avoj 
prstan kot pečat Avtoritete nad Delom A:.A:. B pomočjo 

tovarišev FRATRA PERDURABA. 
Toda to zadeva nj ih same in nj ihov.o upravo; to De zadeva 

nikogar pod stopnjo Osvobojenega Adepta, in še tega le 
po povelju. 

Pravtako. ker je pod Breznom Razum Gospodar, naj ljudje iščejo 
B preizkušanjem in ne z Izpraševanjem. 

KOMENTAR (MA) 

Naslov je le delno razložen v opombi; to Eomeni, da je treba 
izjave v tem poglavju razumeti v kareeda oblcajnem in vsakdanjem 
smislu, brez kakršnega koli mističnega pomena. 

V.V.V.V.V. je moto Magistra Templa (tol iko je on razkril ' 
Osvobojenemu Adeptu), omenjen v Liber LXI. To je on, ki je odgo: 
varen za celoten razvoj A."A.oo gibanja, ki je bilo združeno s 
publikacijo revije TIill E~UINOX; in Njegov gov or je varno skrit 
v svetih spisih. 

Nei? o tr~bno je poizvedovati o Njegovi naravi; to v~di h gotovi 
nesreci. Ce je potrebno, razkrije svojo moč primernim osebam, v 
nobeDem primeru nekomu pod stopnjo Osvobojenega Adepta. Oseba, 
ki poizveduje po takšnih zadevah, je vljudno naprošena naj dela 
in naj ne postavlja vprašanj o stvareh, ki jo v nobenem pogledu 
ne ;adevaj o .• 

Stevilka 41 je številka Jalove Matere (hebr. AMa, oPP). 

OPOMBA 
(20) I.e. hrana primerna za Amerikance. (Corn be ef hash, opp) 

opp: V.V.V.V.V. je notarikon od Vi Veri Vniversum ViVUB Vici, 
kar po latinsko pomeni liZ močjo resnice sem premagal svet 
za časa žtvljenja". 
Ker je bilo o naravi Magistra Templa (Nemo) že toliko na: 
pisanega, tu vprašanje identitete (Aleister Crowley ~ Fra: 

ter Perdurabo ~ V.V.V.If.V.) ne bl SMelo biti Več problem. 
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42. POGLAVJE 

PRAŠNI HUDIČI 

'l Vetru uma se dvigne vrtinec, imenovan Jaz. 
Pretrga ee; na zemljo padajo jalove misli. 
VS8 življenje je zadušeno. 

Ta puščava je Brezno, v katerem se nahaja Svet. Zvezde so le 
osati v tej pustinji. 

Pa vendar, ta puščava je le eno prekleto mesto v svetu blaženosti. 
Zdaj in znova popotniki prečkajo puščavo; oni prihajajo iz 

Velikega Morja, in v Veliko Morje grejo. 

In koder hodijo, tam izlivajo vodo; nekega dne bodo namočili 
puščavo, da bo v njej zraslo cvetje. 

Poglej! pet kameljinih stopinj! V.V.V.V.V. 

KOMENTAR (MB) 

Številka 42 je Velika Številka Pre~let8tva. Glej Liber 418, 

Lfber 500, i n esej o Kabali v "Templu Kralja Salomona". Za to 
številko je rečeno, da pomeni samo zmešnjavo in prekletstvo. 

Poglavje naj se bere najpazljiveje v zvezi z lO.Nebom (iz 
Liber 418, opp), to je, z dramatično izkušnjo, o kateri je tu 
govora (Evokacija Horonzona, najmogočnejšegq t'pra šneg9" hll'l.iX9 t 
demona razpršitve, oPP). 

Um (ali razum, mind, opp) je i~enQva~ Veter 7.aredi njeeove 
narave; kakor je bilo že prej razložena, ti ideji in besedi sta 
ietovetni. 

V tej prosto-valuj oči, brezsrediščni materiji se pojavi vrt!= 
nec; spirala ozko navita okrog sebe. 

Ta teorija formacije Ega je hindujska, v njej je Ahamkara po 
sebi funkcija uma, katerega ego le-ta ustvari. Ta Ego je v 
celoti božanski. 

Zoroaster opiše Boga kot Sakoljeglavega in s spiraIno močjo. 
Težko bo rRzumeti to poglavje brez neke izkušnje prevrednotenj~ 
vrednot, ki ee pojavlja skozi vso knjigo,v skoraj vsaki sentenci. 
Prevrednotenje vrednot je le moralni aspekt metode kontradikcije. 

Beseda "turbulence" je uporabljena za Ego, ker sugerira fran= 
cosko "turbillon" zračni vrtinec, nepravi ego ali prešni hudič 
(duet-devil, opp). 

Avtentično življenje, življenje, ki nima zavesti o "jezu", 
je zadušeno, kakor se reče, s tem nepravim egom, ali raje, z 
mislimi, ki jih povzroči eksplozija le-tega. V 4.odstavku je to 
razširjeno na nivo makrokozma. 

Sedaj nastopijo Magistri Templa; oni ne prebivajo v tej pu= 
ščavij njihovo domovanje ni v tem svetu. 

Oni prihajajo iz Velikega 1!orja, Bir-ah, MestE. Piramid. 
V.V.V.V.V. je prepoznan kot eden od njih; opisan je kot Kamela, 
a ne zaradi pomena, ki ga ima francoska oblika te besede, temveč 
ker je "kamele" v hebrejščini Glmel (gr. gamma, opp) in Gimel je 
pot, ki vodi od Tiphnretha v Kether, združujoča !Hkrcprosopus in 
Makropro6opuB, i.e. izvršujoča Veliko Delo. 

Karta Gimel je v Tarotu Visoka Svečenica, Gospodarica P08ve= 
titve; lahko bi se celo reklo, Sveti Angel Varuh. 
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43. POGLAVJE 

MURVINI VRHOVI 

Črna kri na oltarju! nad njim šelestenje kril angela! 

Črna kri sladkega sadeža, ranjena in oskrunjena cvet11ca - ta 
požene Kolo v koničseto vrtenje. 

Smrt je krinka Življenja, in Ži vlj enje krinka Smrti; kajti oba 

s ta Bogova. 
To je to, kar je zapisano: "Praznovanje za Življenj e in še večje 

praznovanje za Smrt!" v KNJIGI ZAKONA. 
Kri je življenje posameznika: daruj kri! 

KOl~ENTAR (Mr) 

Naslov tega poglavja se nanaša na hebrejsko legendo o prerokU, 
ki je zvedel, da "ee nodi na murvine vrhoveII; in na Brownineovo 
frazo, "ranjena, črno-okrvavljena murva". 

V Tragediji Sveta, v Hišnih Bogovih, v Škorpijonu in tudi v 
Bogo - jedcih (poetična in dramska dela istega avtorja, opp) . lahko 
bralec prouči učinkovitoet nasilja (ali tudi posilstva, opp) in 
žrtvovanja krvi kot magijskih formul. Kri in nedolžnost s ta bili 
vedno zadovoljivi darili vsem bogovom, še posebno krščanskemu. 

V zadnjem odstavku je razložen smisel tega; to je zato, ker 
tak§no žrtvovanje zapade pod Veliki Zakon Rožnega Križa, samo= 
odre-kanj e posa'l"Le znika, kot je bilo razložena ad Dauseam v prej= 
šnjih poglavjih. Se dostikrat se bono vrnili na to temo. 

t'P~~e ~e kolo v ~ ~ ni~asto vrtenje" (the wheel spinning in the 
epire, opp), s tem se misli na manifestacijo magične moči, sper= 
matozoon v 8tožčaBte~ falosu. Kar se koles tiče, glej poglavje 78. 

opp: Odlomek iz KNJIGE ZAKONA je iz 2 . poglavja, verz 41. 
Browning je angleški pesnik 19. s~oletja. 

Zadevajoč uporabo krvi in sperme v ritualn! magiji , pa tudi 
krvodajalskih akCij: 
Kl;JI.GA ZAKONI.. 1I1/24: "Najboljša kri je od lune, mesečna; 
nato sveža kri otroka, ali kapljajoča z nebeške hoetlje: 
nato od sovražnikov; nato svečenikava ali od oboževalcev: 
na zadnje od neke živali, !li vež!'!';:) ke-tere ." :e sam govor o krvi sproži po večini grozne asociacije in 
ustvarja nelago2no misterioznoetj kar je dokaz za magijsko 
efektivnost te ~1VLJENJSKE supetance. V magijskih ritualih 
ee v el~vne~ žrtvuje lastna, svečenikova, kri oz. življenska 
energija in to vsekakor v manjših dozah, kot je to v navadi 
v popularni medicini. Kri služi za medij materializacije 
suptilnih fonn, bitij, "kompleksov", in še to le v nižjih, 
medijskih operacijah zaradi adeptove nejasnovidnosti. 
Za reinkarnacij o (materiallzacijo) kakšnih vrst (živih) bitij 
služi sperma (kapljajoča z nebeške hostije?!) in pa vaglnalni 
življenjski sokovi, mialim, da tu ni potrebno natančneje 
razlagati; le to: moderna genetika je nekoliko že razkrila 
alkemijsko skrivnost oz. teorijo HOMUNKULOV, ie. (malih) 
ljudi. O tem glej Crowleyeve spise: De homunkulo, De nature 
deorum, Liber Agape, De Nuptiis Secretla Deorum cum Homlnlbus 
i dr . 
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44, POGLAVJE 

FEllIKSQVA MAŠA 

Mag stoji golih prsi pred oltarjem, na katerem so njegovo 

Bodalo, Zvonec, Kadilnik in dVa Svetlobna Kolača. V Znaku 
Vstopajočega seže na Zahod preko Oltarja in zakliče: 

"Pozdrav Tebi, Ra, ki v Svoji Barki Se 
Pelješ v Votline Tem8!" 

Nato da Zna~enje Tišine ter vzame v r oke Zvonec in Ogenj. 
"Vzhodno od Ol tarja, glej me I stojim, 

Luč in Glasbo v svojih rokah držim!" 

Enajstkrat pozvani z Zvoncem, 333-55555-333, in da Ogenj v 
Kadilnik. 

"Z Zvonarn zvonim: Ogenj prižigam: 
Skrivnostno Ime izgovarjam. 

A BRA H ADA BRA " 
Nato spet Enajstkrat pozvani. 

"Moli ti zdaj začenja.m: Ti, Dete, 

Posvečeno in brezmadežno ime je Tvoje! 
Kraljestvo Tvoje je prišlo in zgodilo se po Tvoji volji je. 
TU " je -Kruh; tu je Kri. 

K Soncu me vodi prek~ polnoči! 

Zlega in Dobrega odreši me! 
Daj mi Svoj venec, Deseter in eden, zmagoslaven, 

Da zdaj in tu bo krona moja. AMEN." 

Prvi Kolač da v Ogenj v Kadilniku. 
"Kadilo Ti prižigam, Kolač Hranitve in Prosvetlenja, 

T'er proglašam Imena Tvojega čaščenja." 

Izvede jih po Liber Legis in pozvani spet Enajstkrat z Zvoncem. 
Z Bodalom si nato zariše na prsH primerno znamenje. 

"Glej, krvaveče moje prsi 

Vrf!zR.ne z zne.menjem Bvetosti! 

Drugi Kolač položi na rano. 

" !.!ctavljru::. kri, ki hostija jo vpije, 

In ki svečenike glavnega prikliče! 

Poje drugi Kolač, 
"Ta Kruh zdaj jem in .to. Prisego. zaprisegam, 

ko v molitvi jaz vzplamtevam: 

N~ milosti:1n krivde prav tako ni : 
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To je Zakon: DELUJ PO SVOJI VOLJI!" 

Pozvani Enajetkrat z Zvoncem in zakliče 
A BRA H ADA BRA. 

"Z bolečino jaz vstopil sem; poln zdaj veselja 

In hvaležnosti odidem, 

Da na zemlji se r~doBti naužijem 
Med množico" živečih za časa svojega življenja." 

Gre naprej. 

KOMENTAR (Mb) 

44 je specialna HorU80va številka in pomeni po hebrejsko 
kri (DaM, opp), a pomnožltev 4 z Il, B številko Magike, razloži 
štlrico v njenem 8uptilnejšem smislu. Vendar, o okoliščinah 
Enakonočje Bogo v, si oglej podrobno poročila v Equinoxu I, vii. 

Izraz "Peniks" je vzet, ker vsebuje tudi idejo "Pelikana", 
ptice, ki baje hrani svoje mladiče z lastno krvjo iz prsi. A ti 
ideji, čeprav sorodni, nista ietovetnl in zato "Feniks" ni več 
povsem korekten simbol. 

To poglavje je razloženo v 62.poglavju. 
Bilo bi neprimerno nadalje komentirati ritual. ki je bil 

sprej et za uradnega pri A:. A: •• 
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45. POGLAVJE 

KITAJSKA GLASBA 

"Razlozi ta dogodek!" 

"To mora imeti ,naravni' vzrok." 
"To mora imeti ,nadnaravni' vzrok." 

priveže na drog za mletje žita . 

} Naj se ta dva osla 

Lahko, možno, mora, bi, verjetno, mogoče, zagotovo lahko trdimo, 

kakorkoli že, ekoraj zagotovo, težko verjetno - uboga kljuseta! 

naj ee jih odžene na pašo! 
Dokaz je mozen samo v matemat iki, in matematika je le stvar 

poljubnega dogovore. 

In vendar, dvom je dober sluga, toda slab go spodar; popolna 
ljubica, a sitna Boproga. 

"Belo je belo" je zabičevanje nadzornika; "belo je črno" je 

geslo sužnja. Gospodar se ne zmeni ze to. 
Kitajci ei ne morejo kaj, da ne bi mielili, da ima oktava pet 

not. 
Bolj ee mi nekaj zdi neobhodno, bolj zagotovo je res, da _B tem 

samo zahtevam omejitev. 
Zaspal sem z Vero, in ko sem ee zjutraj prebudil, sem nasel 

truplo v svojih rok~~; vso noč sem popival i~ ?lessl s Skepso , 
in je: ' 911a . dragi __ dan _ kakor devica. 

KOllEl!TAR (ME) 

Naslov je Erivzet iz sedmega odstavka. 
Zdaj, prvic, zapopademo vprašanje dvoma. "Vojaka in Grbavce." 

naj se pazljivo prebere v zvezi s tem. Priporoča se skepticizem, 
toda, skepticizem pod kontrolo. Dvom prepreči akcija, kolikor 
bolj jo vera zavezuje. Vsi najodličnejši papeži BO bili ateisti 
in morda najodličnejši med njimi je nekoč celo pripomnil, "Quan= 
tum nobis prodeet haec fabula Christi" (Koliko nam pa sploh ko= 
risti ta Kristusova zgodba? verjetno gre za Papeža Borgio Alek= 
sandra VI., opp). 

Vladarji zagovarjajo dejstva kakršna so; sužnji tako nimajo 
druge izbire, kakor da jih strastno zanikajo, da bi izrazili 
svoje nezadovoljstvo. Odtod takšni nesmisli kot BO "Svoboda, 
Enakost, Bratstvo", "V Boga zaupamo Il in podobno. Podobno najdemo 
danes ljudi, ki zatrjujejo, da je ženska Buperiornejša od moškega, 
ali pa, da 80 vsi l judj e enaki. 

i.iagister {v tcbni'::ucw. jeziku :'~ag\l6) ni zaskrbljen zaradi dej= 
stev; njega ne zanima, če je stvar resnična ali ne; on uporablja 
resnico in laž, brez razlikovanja, da mu služita v njegovih na= 
merah. Sužnji ga smatrajo za neznačajnega in pridigajo proti 
njemu v Byde Parku. 

V 7. in S.odstavku najdemo najvažnejša trditev, praktični 
aspekt dejstva, da je vsa(ka) resnica relativna, in v zadnjem 
odetavku vidimo, kako skepticizem ohranja um evež, medtem ko 
vera umre v spanju, ki ga sama povzroči. 
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46. POGLAVJE 

GUMBI IN ROZETE 

Vzrok žalosti je hrepenenje Enega po Mnoštvu, ali pa Mnoštva 
po Enemu. To je tudi vzrok veselja. 

A hrepenenje enega po drugem je sama žalost; rodi se iz lakote 
in umre v sitoati. 

Bodi lačen, O človek, po neskončnem: bodi nenasiten celo do 
končnega; tako boš na Koncu pogoltnil končno in postal 
neskončno. 

Bodi požrešnej š i od morskega psa, bolj poln koprnenja kot 

veter med bori. 
Utrujen romar se trudi naprej; nasičen romar se ustavi. 
Pot ee vije navkreber: vei zakoni, vse narava mora biti 

premagana. 
Stori to na temelju TISTEGA v tebi, pred čemer sta zakon in 

narava zgolj senci. 

KOMENTAR(MF) 
Naslov tega poglavja je jasen, če ee eklicujemo na Mistlnguette 

in na Mayola (francoska igralka in igralec, popularna animatorja 
v tedanjih zabaviščnih varietejih z začetka tega stoletja, opp). 

Težko bi bilo reči in,na srečo, celo nepotrebno diekutlrati o 
tem, ali je odličnost njune umetnosti vzrok, rezultat, ali le 
epremljajoča okoliščina njunih privatnih čudaštev. 

Dejstvo je, da v izprijenosti, kakor tudi povsod drugod, neke 
stvari prenasitijo, druge osvežujejo. Vsaka igra, v kateri je 
popolnost zlahka doseči, nas kmalu preneha zabavati, pa naj bo 
na začetku njena privlačnost še tako močna . 

Naj nam bo za primer etrašna, a začasna, popularnost ping-ponga 
in diabala. Tiste igre, v katerih je popolnost nemogoča, nikoli 
ne prenehajO privlaČiti. 

Lekcij a tega poglavja je, da treba vedno vstati lač en od obeda, 
vedno posiljevati avajo lastno naravo. Fridabi nagnjenje do tie= 
tega, kar ti je po naravi odvratno: to je neusahljiv vi r užitka 
in ima pravo nadaljno korist po uničenju S~~kharaB (oblike zavesti 
ali volje, tendence percepci je, ki BO še vedno vezane na čutila 
in s tem na dvojnost subjekt-objek t, opp), ki 80, čeprav "dobre" 
Bame po sebi, v odnosu do drugih Sankharas (viŠjih, opp) vendarle 
ovire na Poti; to so modifikacije Ega, in zato stvari, ki le-njega 
odvračajo od absolutnega. 
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47. POGLAVJE 

POGOVOR V MLINU 

Asana te odreši Anatomske zavesti. 

Pranayama te odreši Psihološke 
zavesti. 

} NehotSne "Prekinitve" 

Yama in Niyams te odrešlta Etične 

zev,esti. 
Pratyahara te odreši Objektivnega. 
Dharana te odreši Subjektivnega. 

Dhyana te odreši Ega. 
Samadhi te odreši Brezosehne Duše. 

} 

Asana uniči etatično telo (Nama). 
Pranayama uniči dinamično telo (Rupa). 
Yama uniči čustva. 
Nlyama uniči strasti. 

} (Vedana) 

Dharana uniči zaznavanje (Sanna). 
Dhyana uniči težnje (Sankhara). 

Samadhi uniči zavest (Vinnanam). 
Jastog a la Thermidor ti uniči prebavo. 

Hot~ne "Prekinitve" 

Za zadnje od teh dejstev sem še najbolj prepričan, da je resnično. 

---------------------------------------------~--------------------
KOIlENTAR ( MZ) 

Aluzija v naslovu ni najbolj jasna, č-eprav se lahko naveže na 
predzadnji odstavek (gre nsmreč za mlin na veter, opp). 

Po~lavje sestavlja dvoje stališč, iz katerih naj bi ogledovali 
Yogo (beri misticizem, opp), dvoje od na oddaljeni prospekt Ma= 
durakega Templa, dvoje elegij na motn! sij Kushagrassa. 

Predzadnji odet~vek je uveden radi postanka . Cinizem je i me = 
nitno zdravilo proti pre-študioznoeti. 

Mnogo cinizma je v tej knjigi, na mnogih mestih. Naj se smatra 
kot Angostura Bltters, za sredstvo razblstritve arome diekurza, 
ki bi bil drugače presledek. Prepreči nam, da bi zapadli v sen= 
tlmentalnost. 

opp: Terminologija znanstvene(!) psihologi je hinduizma in budiz= 
ma je ('v ~ mlBticizmu?) nepogrešljiva ter predstavlja za ev= 
ropsko-ameriško psihologijo nekak mračni predmet (analitične= 
ga) poželenja. Kakorkoli že, tu je dokaz za visoko kulturo 
starega Vzhoda in ne le v fantastični arhitekturi rnsdur.sklh 
templov; to je kultura, ki je nespremenjena že tisoč let .in 
namerava taka ostati še nadaljnih tisoč. 
Seveda bi se v krščanstvu našli korelativni psihološki iz= 
razi, vendar 8e z le-tistimi po pedantnosti (znanstvenosti, 
prefinjenosti) nikakor ne bi mogl i primerjati. Avendar tre::z 
ba razlikovati med znanostjo ln ~oezijo, med resničnimi za= 
pisi mojstrov-praktikov in misticnimi sanjarijami, tako v 
hinduizmu , budizmu, krščanstvu, mohamedan etvu t judaizmu, kot 
v psihoanalizi, kibernetiki etc. etc. etc ••• AUMGN . 
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48. POGLA VJ E 

ZGODNJA CVETKA22 

Zgodnja ptica ulovi črva; in dvanajstletna prostitutka privabi 
ambasadorj a. 

Ne zanemarjaj meditacije ob zori! 

Prva deževn1kova jajca dosežejo najvišje cene; cvet nedolžnosti 
ima zvodnik zelo v čislih. 

Ne zanemarjaj meditacije ob zori! 

Zgodaj v posteljo in zgodaj iz nje, 

Te dve stvari č loveka zdravega, bogatega in modrega narede: 

A pozno bedeti in zgodaj moliti, 
To te privede prek' Brezna, e8 sliši govoriti. 
Ne zanemarjaj meditacije ob zori! 

KOIlENTAR (!.IH) 

To poglavje je preprosto kar ee da in ne potrebUje nebenega 
komentarja. 

OPOMBA 

(22) "The mome rathe outgrabe" - Lewis Carrell. (Mame raths je 
naslov poglavja v originalu, opp) 
A "merne" je v pariškem slengu izraz za mlado dekle, in 
"rathe" etaroangleški za zgodaj. 
"The rathe primroee" - Milton. 

opp: Prva dva verza tretje "kitice" tega poglavja ee v originalu 
glasita: 

"Early to bed and early to rise 
Makes a man healthy and wealthy and wiee." -

- Benjamin Franklin 

Ameriški otroci se te verze učijo v šoli na pamet, podobno 
kot slovenski tisto ljudsko 

"Rana ura Zlata uratl. 

To naj bi bil kanon praktičnega uma, oz. zdravega ljudskega 
razuma. Nasproti temu Crowley postavlja kanon čistega uma 
(A pozno bedeti ••• ) oz. norosti v pozitivnem ali tudi tele= 
mitskem ~ml~lu besede, ki pa je še vedno s stališča zdravega 
ljudskega razuma zgolj noroet. 
Kakšna modrost ali norost naj bi (potem , DANES) bila 

" ••• ln zgodaj moliti ••• " ? - AUMGN 
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49. POGLAVJE 

CVETOVI WARATAR 

Sedem tančic ima plesalka v NJEGOVEM naremli. 

Sedem je imen in sedem svetilk ob Njeni postelji. 

Sedem evnuhov Jo varuje z izdrtimi ::neč"i; Nihče se J1 ne more 
.: približati ,. 

V Njeni vinski kupi je sedem potokov krvi Sedmih Božanskih Duhov. 
Sedem glav ima ZVER, na kateri Ona jezdi. 
Glavo Angela: glavo Svetnika: glavo Pesnika: glavo Prešuštnice: 

glavo Junaka: glavo Satire: ln glavo Levje Kače. 

Sedem črk ima Njeno najsvetejše ime; in to je 

~o je Pečat na Prstanu, ki je na r.JEGOV~M Kazalcu: in to je tudi 
Pečat na Grobovih tistih, ki jih je 6na usmrtila. 

Tu je Modrost. Naj Tisti, ki ima Razumevanje prešteje Število 
Kaše Vladarice; kajti to je število Ženske; in Njeno Število 
je Sto in Petdeset in Šest. 

KOIlEll'l'AR (110) 
49 je kvadrat od 7. 
j je pasivna in ženska številk~. 
Poglavje naj se bere v zvezi z JI.poglavjem, ker ee tu znova 

pojavi IT. 
Warstah je razkošna škrlatna roža, ki raste predvsem v Avetra= 

liji. k~r povezuje to pogl~vj~ 6 poglavji 28 in 29; a to je le 
n~lg, kajti subjekt poglavja je BASA VLADARICA BABALON, ki je 
predstavljena kot ženski dvojnik IJEGA ( ali Onega, namreč, of 
I~, 1.e. of the BEAST, ka~e~~ge število je število Človeka, 
n~č 666, opp). 

TO se nekako ne sklada z običajno in ortodoksno teogonijo Il. 
poglavja; a se to lahko razloži z dltlrambično naravo poglavja. 

IIBCE (Io Kan, opp) v tretjem odstavku je seveda NEMO, Magi= 
ster Templa. Liber 418 razlaga večino namigov v tem poglavju. 

V petem in šestem odstavku se avtor odkrito Cv čaščenju, v 
ritualu ldentl11kaclje-Bamorealizacije-aamolznlčltve, opp) ieto= 
yeti z ZVKBJO, omenjeno y tej knjigi, v Apokalipsi (Razodetje Sv. 
Janeza. BY. Pismo Bove Zaveze , opp_ !?!1) in v KNJIGI ZAKONA (!? 
!?, 0PP). Y šestem odstavku "se izras "angel" nanaša na njegovo 
.taijo, in izraz "levja kača" na znamenje njegovega ascendenta 
(. Djegoyem osebnem 8strološkem boroskopu, opp). Poleg tega : 
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Teth=Kača:spermetozoon in v Zodljaku Lev, katerega znamenje ima, 
kakor tudi crka Teth, obliko kače. Q, sprva pieano e = Llnga~
Yoni in Sol (znak za Bonce, opp). 

7.odstavek razloži teološki problem, omenjen zgoraj. Obstaja 
Bamo en simbol, a ta simbol ima mnogo imen: od t eh imen je BABA= 
LON najsvetejše. To je ime na katerega ee nanaša verz iz Knjige 
Zakona, 1/22 (glej opp spodaj, opp) 

Naj ee ima v vidu, da je figura all znak BabaIon, pečat ne 
prstanu, in ta prstan je na NJEGOVEM kazalcu. To spet istoveti 
simbol B samim seboj. 

Naj ee še upošteva, da je ta pečat plus krožni rob Cz ustreznim ~ 
napisom, opp) uradni pečat A:.A: •• Primerjaj še 3.poglavje. 

Rečeno je tudi, da je to pečat na grobovih tistih, ki jih je 
ona usmrtila, se pravi Magistrov Ternpla (Nulliu8, opp). 

V zvezi s številko 49, glej Liber 418, 22.Nebo, kakor tudi 
oblčajnejše vire. 

opp: Knjiga Zakona, 1/22: 
"Tako Bern vam znana po svojem 

imenu Kuit, in njemu po skrivnem imenu, 
ki mu ga bom izdala, ko me bo končno 
prepoznal. II 

In iie. 1/15: 
"Vedite zdaj, da je izbrani 

duhovnik in apostol neskončnega prostora 
princ-svečenik Zver in da je 
njegovi ženi, imenovani Škrlatne Ženska, 
dana vsa moč. Onadva bosta zbrala moje 
otroke v svojo stajo: onadva bosta ~rene8l8 
sij zvezd v ljudska srca." 

Babalon je ženski, pasivni, medialni, formativni ekvivalent 
Zveri, Kaosa, ki je Log08. Logos se skozi njo manifestira. 
Ona je Iluzija in dana ji je vsa moč in oblast, kajti ona 
ukinja vsako drugo iluzijo. Ona je videti edina aktivna, 
kakor plesalka v Njegovem haremu, ki eno za drugo slači 
svojih sedem tančic, da bi na koncu prikazalo svojo goloto, 
lepoto, iluzornost, a predvsem, da bi s svojo umetnostjo 
izrazila skriti LOgOB oz. vzbudila PathoB Logosa. 
Kazalec (n~ katerem je pečatni prstan) je prst iluzije, vode, 
individualne pslhe ločene od univerzalne. Gre za iluzijo 
ločenosti, razdvojenosti ' ega . od non- ega ki jo v vB~h 
~eogonijah izražajo bogovski pari (666-15~, Tao-Teh, Siva
Sekti, Kahakala~Kali, Rad-Nu, Yod-He etc, etc.) 
Knjiga Zakona, 1/29,)0: 

" Kajti jaz sem ločena zavoljo 
ljubezni, za možnost združitve. 
To je stvarjenje svete, de je 
bolečine ločitve kot nič in 
veselje stopitve vse." 

Kakor ho':"sete! Odvisno je, 6 katere perspektive se gleda ria 
Genezo ••• AUMGN. Glej Knjigo Zakona II/26,21!!! 
§. to: 156 - 2 x 78 (Tarot) = ) x 52 ("Nl:a.~ ... ",", SOnic • . ) 

156 = 4 x )9 (9)) = 6 x 26 (Vod-He-Vau-H.) 
156 • 12 x 1) (Mesto Piramid) .tc. 

Dell, 8sštevaj, množi in razumi! 
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SO. POGLAVJE 

NESPEČNOST SV. HUBERTA 

V gozdu Bog sreča Rogače. "Stoj! Pokloni ee mi! ti reče Bog. 

"Kajti jaz Bern Vse-Višnji, Vee-Dobri, Vse-Modrl •••• Zvezde 
BO zgolj iskre iz Mojih kovačnic •••. 1I 

"Ja, resnično, Amen," odvrne Rogač, "vee to jaz verjamem, in 

to iz vsega arca," 
"In zakaj me potem ne častiš?" 
"Ker Bern jaz resničen, ti si pa samo namišljen." 

A listje gozda je šelestelo B smehom vetra. 
In rečejo Veje in Veter: "Oba ne vesta ničesar!" 

KOMEN~AR (N) 
Sv.Hubert je znaD kot svetnik, ki je videl jelena mistične 

ali svete vrste. 
Rogače ne smemo istovetiti e tistim v IG.poglavju. To je le 

literar ni prijem. 
Poglavje predstavlja razkroj sveta v Tetragrammatoni Bog ma= 

krokozmo8 in mlkrokozmoB hrošč. Oba 8i predstavljata, da obeta= 
jata; oba govorita "ti" in "jaz", in razpravljata o svoji rela::: 
tivni resničnosti. 

Stvari, ki resnično obstajajo, stvari, ki nimajo Ega, in go: 
vorijo le v tretji osebi, smatrajo te za nevedneže, zaradi nji= 
have Znanstvene prevzetnosti. 
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51. POGLAVJE 

PASJil OPRAVILO 

Dvomi! 
Dvomi vase! 
Dvomi celo v to, da dvomiš vase! 

Dvorni v vse! 

Dvorni celo v to, da dvomiš v veer 
Včasih ee zazdi, da leži izpod vsega zaveetnega dvoma le neka 

najglobja gotovost. O, zatri jo! Ubij kačo! 

Naj pride do izraza rog Neverne Koze! 
Potopi ae globje, vedno globje, v Brezno Razuma, dokler ne 

odkriješ lis1ce imenovane TO. Po njej, pai! Jouks! Ahooj! 
Uženite TO v kozji rog! 

In potem naj se zatrobi v Rog! 

KOMENTAR (JlA) 

Številka 51 pomeni neuspeh in bolečino, in njep predmet je 
temu primeren dvom. 

Naslov (Terrier-work, opp) je izposojen iz zdravega in pri= 
vlečnega športa - lova na lisico, ki ee ga je Frater Perdurabo 
udeleževal v mlar.ostl. 

Poglavje naj se bere v zvezi z "Vojakom in Grbavcem", katerega 
neke vrste povzetek le-to je. 

Smisel je dovolj jasen, toda v 6. in 7.odstavku naj se vzame 
na znanje, da je pOistovetenje vojaka in grbavca doseglo takšno 
stopnjo, da sta simbola tu zamenjana, navdušenje tu predstavlja 
vijugava kača, dvom pa Sabatski Kozel. Ali drugače povedano, do= 
seženo je stanje, v katerem je uničenje pravtako veselje, kakor 
ustvarjanje (Primerjaj 46.poglavje). 

onstran tega je še globje stanje duha, ki je TO. 

opp: Uženite TO v kozji rog - orig: Bring THAT to bay! Slovenski 
"kozji rog" se tu kar sam vsili in tako povdari še bolj Rog 
Neverne Koze (The horn of the Doubt-Goat). 
In potem naj se zatrobi v Rog! - orig: Then, wind the Mort!, 
naj se naznani smrt živeli oz. konec lova. 
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52. POGLAVJE 

DRAZENJ E BIKA 

Enaindevetdeset knjig Bern napissl; v vsaki Bern razložil VELIKO 

DELO v celoti, od Začetka ln celo do Konca . 
Nato eo prišli neki ljudje k meni ln rekli: O Mojster! Razloži 

nam VELIKO DELO, O Mojster! 

Detal sem miren. 
a generacija blebetačev! kdo vas bo odrešil gneva, ki je padel 

na vae? 

O Gobezdala, Brbljivci, Vi Zgovorni, Klepetulje,Čvekači in Žvekači 
Rdeče Rute, ki razkači Apisa Odrešitelja, da pobesni, naučite 
se najprej kaj je Delo! in VELIKO DELO ne bo več tako daleč! 

KOMENTAR (NB) 

52 je EN, številka Sonca, Oziris -Apisa, Odrešenika, e katerim 
ee Mojster (Fra.P) istoveti. On ei za trenutek dovoli užitek v 
občutenju svojih ran, in nato, obračajoč se na svojo generacijo, 
ji povrne s svojimi rogovi. 

Enaindevetdeset knjig se ne nanaša, tako se zdi, na enaindevet= 
dest poglavij te knjige (93!, opp), ki je mojstrovina v malem, 
niti na številne spise, ki jih je avtor napieal, temveč prej na 
dejstvo, da je 91 števil o Amen-a, kar vključuje dov~šeno9t r.~e= 
govega dela. 

V zadnjem odstavku je paranomizija (nepravičnost, bogoekrun= 
etvo, opp). "Prežvekovati Rdečo Krpa" (to chew the red reg, 0pp) 
je fraza za brezciljno in vztrajno govorjenje, čeprav je obče 
znano, da rdeča krpa povzroči besnenje bika. 
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53. POGLAVJE 

BAJALIČAR 

Enkrat naokrog po travniku. Brat, ee je bajalica nagnila? 
Dvakrat naokrog po sadovnjaku. Brat, se je bajalica nagnila? 

Trikrat naokrog po pašniku. Gor, dol, prebrisano, pobožno, 

nagiba ee, nagiba Be, nagiba ee! 

~ato zarezgeta konj na pašniku - in glej! krila ima. 
Kajti tieti, ki najde IZVIR pod zemljo, prieil! teptalce zemlje, 

da ee ženejo za nebesi. 
Ta IZVIR je trojen; voden, pa tudi jeklen, ter od letnih časov. 
Na tem PASNIKU je tudi Krastača, ki ima dragulj med očmi - Aum 

Mani Padmen Hum! (Odreši nae Hudega!) 

KOMENTAR (Nr) 
Bajaličar je nekdo, ki prakticira divinacijo (prerokovanje, opp), 

da bi našel vodo ali minerale 9 pomočjo bajallce. 
Travnik predstavlja cvet življenja, sadovnjak njegovead. 
Pašnik, ki je namenjen živalim, pa predstavlja življenje samo. 

Se pravi, skrivni izvir življenja se najde tam, kjer je življenje, 
s to posledico, da konj, ki predstavlja običajno živalsko bivanje, 
postane božanski konj Pegaz. 

V 6.odstavku je vidno, da se ta izvir (SPRING, 0pp) istoveti 
s falosom, kajti to ni le izvir vode, temveč je tudi raztegljiv, 
medtem ko povezava z letnimi časi namiguje na znane verze poznega 
Lorda Tennysona: 
"In the spring a livelier iris changes on the burnished dove, 
In the Spring a young man's fancy lightly turns to thoughts 

of love." 

- Locksley Hell. 

V 7.odstevku je prostor življenja, svet živalskih duš, poisto= 
veten s krastačo (PADDOCK, opp), ki 

"Ostudna in strupena, 
Nosi drago_cen dragulj na čelu" 

-Romeo ln Julia; 
ta dragulj je božanska iskra v č loveku, in prav teko v vsem, kar 
"živi in se giblje in ima svojo bitnostl'. Upo~tevaj to fraza, ki 
je zelo pomembna; besede "živi" izključuje svet mineralov, izraz 
"ee giblje" pa rastlinski svet, ter fraza "ima svojo bitnost" 
svet nižje razvitih živali, vključno žensko. 

Ta "krastača" in "dragulj" sta nadalje istovetna z Lotusom in 
draguljem v znani budistični frazi (Aum Mani Padmen Hum namreč 
pomeni "O Dragulj v 1otusu, opp), kar verjetno namiguje, da je 
ta. "krastača" Yon:' (dragulj je Linga.."!l, epp); in nB.!l!ig je še poj 8.= 
čan z zaključno fraza v oklepaj ih, "Odreši nas Hudega"(ali zlega, 
evil, opp); dočim, čeprav je to tudi prostor življenja in sredstvo 
miline, je lahko tudi pogubna. 

opp: Zače tek zadnjega odstavka se v originalu glasi: 
PADDOCK is the Toad that ••• " - paddock, pašnik, 
staroangleščini pomeni ttudi) krastača. 

"AIso th1s 
namreč v 
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PRISLUŠKOVANJA 

Pet in štirideset nezaposlenih zidarskih va j encev! 

Petnajst tovarišev zidarjev nezaposlenih! 
Trije Zidarski Mojstri nezaposleni! 
Vei ti eo čepel1 na svojih bedrih čakajoč na novico od Prehodnih 

Gostov; kajti BESEDA je bila izgubljena. 
Prišli BO Prehodni Gostje z naslednjo novico: BESEDA je bila 

LJUBEZEN;2J in njena številka je Sto Enajst. 

Nato je vsak izrekel besedo AMO;24 kajti njena številka je Sto 

Enajst. 
Veak je vzel Zidarsko Žlico iz svojega NAROČJA t 25 katerega 

številka je Sto Enajst. 
Vsak ee je nato še priporočil Boginji z imenom NINA;26 kajti 

njena š tevilka je Sto Enajst. 
Toda kljub vsemu temu Delo ni steklo; kajti BESEDA ZAKONA JE 

9EMIMA. 

KOMENTAR (NA) 

Naslov poglavja S8 nanaša na dol žnost Stražnike v plavi loži 
Prostozidarstva. 

Številke v prvih treh odstavkih so pomembne; vs~~ Zidarski 
Mojster je oskrbljen 8 petimi Tovariši Zidarji in vsak Zidar 

8 tremi Vajenci, kot da bi MOjstri sedeli v pentagramih in 
Z'idarji v trikotnikih. To se lahko nanaša na število ročnih 
zn~enj vsake od teh stopenj. 

Poduk poglavja je očitno v tem, da materna črka Aleph (katere 
numeracija je 111, opp) ni uetrezna rešitev Velikega Problema. 
Aleph je tu istoveten z Yoni, kajti vei simboli z njim povezani 
so tu ženski, ter Aleph je tudi številka Samadhija in misticizma 
(AUM = 111, opp), in doktrina se zato glasi, da je Magika, v 
tistem najvišjem pomenu besede, kakor ga podaja Knjiga Zakona, 
ustrežnejši ključ (glej opp spodaj, opp) 

(2) 
(24) 
(25) 

(26) 

opp: 

OPOMEE . 
LOVE - 1=30, 0=70, V=6, E=5, .-skupaj 111. 
A=l, M=40, 0=70, skupaj lll.(lat. ljubim, oPP) 
LAP (angl.naročje, opp), L=)o, A=l, P=80, skupaj 111. 
Zidarska žlica ima obl iko diamanta ali Yonija (karo, opp). 
N=50, 1=10, N=50, A=l, skupaj epet 111. 

Knjiga Zakona, I/48: "Moj prerok je norec s svojim ena ena 
ena: mar ni to Vol in nihče po Knjigi." Tu s e mieli na 
Tahutljevo Knjigo, Tarot, in na njeno prvo arkana, ki je 
nulta, Norec, ki jo označuje črka Aleph, ikatere hieroglif 
je vol. 
Formula Ljubezni Nove Dobe ee bistveno razlikuje od eterilno 
orgiasti~ne in impotentne ljubezni (do bližnjega) patriarha1 2 

ne dobe. Ljubezen mora biti vaklajena z Voljo, ln magija, sta= 
ra veščina patriarhov-kraljev-prostozidarjev, z miaticizrnom. 
Oboje skupaj je šele spet pridobljena Božanska sinteza in 
Kamen Filozofov, A~agika. 
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OVENELA SONČNICA 

Izgubil sem Edino rUsel; dušo mi je raztrgala na koščke: - ne! 

1n ne samo to! g·lavo mi je zmečkalo v lesno maso in na nj o 

60 natisnil! Dnevni časopis. 

Tako sem pissl, kajti moja Edina Ljubezen mi je bila odvzeta. Ne 
morem delati: ne morem misliti: predah iščem tu: sprostitev 
tam: toda vsa resnica je v tem, da sem izgubil ljubezen; in kalo 

naj jo zopet pridobim? 

Dobiti moram denar, da grem v Ameriko. 
O Mag! Modrec! Vzemi si Plačilo, da ne bo na st raneh tvoje 

Starosti zapisano Besnilo! 

Draga moja! Midva ne bi smela zapraviti tistih Devetdeset Funtov 
v Treh Tednih v Parlzu! ••• Zareži Prekinitve na svojo laket z 
boj no sekiro! 

KOMENTAR (NE} 
Številka 55 ee nanaša na Malkuth, Nevesto; zato naj se to po= 

glavje bere v zvezi s poglavji 28, 29, 49. 
"Ovenela sončnlca" je srce, potrebno božanske svetlobe. 
Ker je bil Jivatma (Individualna duša, opp) ločen od Paramatme 

(Univerzalna duša, opp), kakor v drugem odstavku, ni bila poruše= 
na le Božanska Enotnost, temveč je tudi Death, namesto da bi bil 
Otrok Chokmaha in Binah, postal Brezno, in pojavil ee je Qliphoth 
(demoni, sence, ekskrementi idej in nižje pojavnosti neobvladanih 
energij, opp). Edini občutek, ki ostane, je občutek izgube in 
hrepenenja po nadomestitvl le-te. V 3.odstavku je vidno, da je 
slednje nemogoče, ker (4 .odstavek) niso bile storjene primerne 
priprave, da bi ee znova zadobilo izvirno stanje pred razdorom. 

V S.odstavku je pokazano, da je vzrok temu ~repuščanje raz= 
vedrlIom, ki povzročijo, da se pozabi na resnicno važne stvari. 
Tisti, ki si dovolijo, da se valjajo v Samadhiju, se pozneje 
kesajo zaradi tega. 

V zadnjem odstavku je naznačen varnostni ukrep za preprečitev 
tega. 

Številka 90 v zadnjem odetavku, ne označuje le nekega dejstve, 
temveč je v njej tudi nek si~bolizem; 90 je številka črke Tzaddi, 
Zvezda (po klasičnem Tarotu le, kar pa ne moti simbolizma. 0PP), 
gledane v eksoteričnem smislu, kot gola ženska, ki se igra ob 
reki, obkrožena 8 pticami in metulji. Bojna sekira se priporoča 
na~esto običajne (neopazne, 0pp) britvlce, kot bolj energično 
orožje. Nikoli ne moreš biti preetrog v brzdanju omahovanja v 
delu in skrenjanja s foti. 

opp: Ze to učinkovito metodo "samokaznovanja", mišljena v zadnjem 
odstavku, glej Liber Jugorum! 
Predzadnji odstavek se v originalu glasi; 
"O Mago! Sage! Gauge thy Wage, or in the Page of Tblne Age 
is wrltten Rage!" 
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TEŽAVE Z DVOJCKOMA 

Sveta, sveta, sveta, Petsto Pet in Petdesetkrat sveta bodi 
NAŠA ZVEZDNA VLADARICA! 

Sv'ta, Bveta, sveta, Sto Šest in Petdesetkrat sveta bodi NASA 
VLADARICA, ki jezdi na ZVERI! 

Sveta, sveta, Bveta, Tolikokrat kolikorkrat je Nujno in Primerno, 
bodi NAŠA VLADARICA Izida v Svojih MiLion Imenih, Vee-Mati, 
Roditeljica-~otnica! 

Toda svetejša od vseh JrjSlh mi je LAYLAH, noč in smrt; zavoljo 

Nje preklinjam tako končno kot Neskončno. 
Tako ni pisal FRATER PERDURABO, temveč Premetenec Crowley v 

svoj em Imenu. 
Za sleparijo naj trpi Kazensko sužnost za Sedem Let; all pa naj 

izvaja Pranayamo celo pot domov - domov? ne! temveč raje do 
hiše vlačuge, katere ne ljubi. Kajti LAYLAH' je tista, katero 

lj ub1. •.•••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••• •• •••••••••• 
Pa vendar, kdo bi vedel, kateri je Crowley in kateri FRATER 

PERDURABO? 

Km.~ENTAR (NF) 

Številka poglavja ee tiče verza iz Knjige Zakona, 1/24 , kajti 
prvi odstavek ee nanaša na Nu1t. "Dvojčka" v naslovu sta tista, 
omenjena v S.odstavku. 

555 je HADlf~ RAD č rkovan v celoti (HeH ALPh DaLeTh, oPP). 
156 je BABALON. 

V 4.poglavju je jedro poglavja, tu je spet predstavljena Laylah, 
kakor že v poglavjih 28, 29 in 49, 55. 

Ekaoterična blaafemlja, kakor je namignjeno v zadnjem od~tavku. 
je lahko eZoterična skrivnost, kajti Magister Templa je udeležen 
v Malkuthu, kakor je tudi Malkuth v Binah; pravtako "Malkuth je 
v Ketherju in Kether v lllalkuthu"; in za Ipsiesimusa sta stopitev 
v telesu Nuit (Samadhi, 0pp) in obi ak v bordelu lahko istovetna 
pojava . 
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KLJUNAŠ 

Umazanija je stvar na nepravem mestu. 
Misel je um na nepravem mestu. 

Stvar je umi misel je ~orej umazanija. 

Tako je sklepal Tarnodri, ne oziraje se na to, da je prostor v 
celoti neprav!. 

Kajti dokler PLACE ni izpolnjen B T, ne more reči da ~U PLACET. 
Ne na križ pripeti Vrtnici odpadejo listi; brez vrtnice je Križ 

le suha prekla . 
Obožuj zato Rožni Križ in Skrivnost Dveh-v-Enem. 
In obožuj Njega, ki je prisegel pri Svojem svetem T, da Eno ne bo 

Eno, razen v toliko, v koliko~je Dva. 
Srečen sem, da je LAYLAH daleč stran; noben sum ne te~~i ljubezni. 

KOMENTAR (NZ) 

Naslov spominja na "dVa venem", kajti orni~ynchus je pt~ 
in zverlna obenem; to je tudi avstralska žival, kakor tudi sama 
Laylah in je bil nedvomno tudi zato izbran za naslov. 

To poglavje je zagovor sveta. 
V prvih treh odstavkih se ponovijo znsni ~rgumenti zoper razum, 

v epigramatičnl obliki. 
4.odstavek namiguje na Knjigo Zakona, 1/52; prostor pomeni tudi 

vesolje in zanikuje homogenost s l ednjega; toda, ko se "prostor" 
(Place , opp) izpolni e "t" - se pravi, Yoni z Lingamom - pride 
do udobja oz. dobimo besedo "placet", kar pomeni 'ugaja"(let. , opp). 

Odstavka 6 in 7 razložita to napreji nujno je oddvojiti stvari, 
zato da bi se zopet radovale v združitvi. Glej Knjigo Zakona, II 
28-30, kar je parafrazirano v predzadnjem odstavku. 

V zadnjem odstavku je ta doktrina razložena v vsakdanjem živ= 
ljenju s parafrazo znanega in l epega pregovora, "Odsotnost naredi 
srce bolj ljubeče". (PS. Zdi se mi, da vsebuje rahel priokus gren= 
kobe. ) 

(Opaziti je, da je filozof, potem ko je zagrešil siloglstično 
napeko quaternia terminorum, ko je poskusil člene zreducirati na 
tri, zabredel v non distribucia medii. Možno bi 'bilo, da bi sodbe 
8 Hamiltonovo kvalifikacijo (oz . kvantifikacijo (?)) predikata 
vzeli za mediaIne, a to bi napravilo Saapoloženje poglavja preveč 
suptilno za povprečnega bralca v Oshkoet.u(meeto v Viskonsinu, ZDA, 
pac, Bogu za hrbtom, oPP), za katerega je bila ta knj iga očitno 
napisana.) (gre za aristotelovski silogizem v prvin treh vrsticah 
oz. odstavkih tega poglavja, opp) 
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HAGGAJEVO RJOVENJE 

Divji sokol sem jaz, in hijene; sestradAn sem in tulim. Ljudje 

mislijo, da je to smeh - ha! ha! ha! 
Je ni stvari, gibljive ali negibljlve, pod nebesnim svodom, na 

katero bi lah ko zapisal znamenja skrivnosti moje duše. 

Resnično, in čeprav Bern bil spuščen po vrveh v najekrajnejše 
Votline in Kleti Večnosti, ne najdem besede niti, da bi 
izrazil prvi šepet Iniclatorja v moja ušesa: zgražam se nad 
rojstvom, skovikajoč tožbo Noči! 

Agonija! Agonija! Svetlobe v meni povzroča zastore; in pesem v 

meni nemost. 
Bog! 8 kakšno prizma bi lahko nekdo analiziral mojo Svetlobo? 

Nesmrtni BO adeptl; pa vendar umrejo - umrejo od neizrekljivega 
SRAMU; umrejo, kakor umrejo Bogovi, od ŽALOSTI. 

Boš vztrajal do Konca, O FRATER PERDURABO, O Svet lika v Breznu? 
Ti imaš Vogelni kamen Kraljevskega Slavolokai toda Vajenci, 

namesto da bi izdelovali opeke , ei vtikajo slamo v lase, 
misleč, da so Jezusi Kristusi! 

O veličastna tragedija in komedija VELIKEGA DELA! 

KOMENTAR (NH) 
Haggai, sicer razvpiti hebrejski prerok, je Drugi Oficir 

Kapltelja Prostozidarjev Kraljevskega Slavoloka (of the Royal 
Arch Mesons, epp). 

V tem poglavju a vtor, z neke vrste zgovornim besnenjem, tarna 
nad svojo nemočjo, da bi se izrazil, oz. da bi prepričal druge, 
da bi mu sledili k svetlobi. '1 prvem odstavku razloži porogljivi 
emeh, po katerem je upravičeno poznan, kot resničen izraz tega 
občutka . 

Drugi odstavek se nanaša na Obvezo Vstopajočega Vajenca Prosto: 
zidarja. ( izdelanje diska, ki predstavlja njegovo razumevanje 8verg ~ 

Tretji odstavek namiguje na ceremonijo Ekzaltacije v Kraljev= p~ 
skem Slavolcku Prostozidarstva. Iniciat bo sposoben odkriti naj= 
večjo skrivnost te stopnje. ki se skriva v tem ~detavku. 

Odetavki 4-6 izražajo mako, proti .kateri ee zdi ta GetsemaDska 
in Golgoška kot zanohtna priseda. 

V 7.odstavku se agonija prekine s porogljivlm in ciničnim 
smehom, ki smo ga omenili prej. 

In zadnji odstavek, z besedami vzvišene preprostosti, hvali 
Velike Delc; se !'sduje njegove odlično2ti, v n9.jvišji UmetnoE'ti, 
v intenzivnosti strasti in ekstaze, ki jo prinaša. (Besed . "strast" 
in "ekstaza" ee lahko smatra kot simbola za Yoni in Lingam.) 

opp: Todfl Vajenci, na~esto da bi izdelovali opeke, si natikajo 
značke na prei, misleč, da 80 generali ( ali: pritiskajo na gumbe 
aparatov, misleč,de so gubernatorji)! 
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BRJlZREPA OPICA 

Ni pomoči v nebesih, temveč zmeda, 
Ko AstacuB Jastoga ln Rakovico vzhajati zagleda. 

Človeku 8 hrbtenico, ki verjame, da je nebesnega postanka, 

Pač Amebina nesmrtnost manjka. 

Kar z radostjo gibčnosti protoplazma pridobi, 
Je izguba zemeljske stabilnosti. 
Vsi imeli BO svoj srečni dan, materija, razum, čutila: 

Narave pokazala je račun in vsi dolžni BO plačila. 

Ako bi se mi, četudi ee mi ne, na svobodno izbiro dalo, 

Kako bi BudaetvQ se 8 Pljančevanjem bojevalo! 
Moje prepričanje, da uBoda "dobra" j@, 

Izhaja 1z dejstva, da za Budastvo je izbrala me. 
Če bi bil pijanec, bi se mi zdelo, kajpada, 
Da usoda je "prekleto zlaII. 

KOMENTAR (NO) 

. Naslov je evfemizem za homo sapiene. 
Rakovica (erab, opp) in jastog (lobster, opp) sts višja tipa 

rakov kot astacus (potočni rak, crayfiah, opp). 
Poglavje je kratek esej v poetičn1 obliki o determinizmu. Po= 

veličuje veliki zakon Ekvilihrija in Kompenzacije, a cinično 
kritizira vse filozofe, namigujoč na dejstvo, da je njihov ~ogled 
na evet pač odvisen od njihovih lastnih pogojev (v katerih zivi= 
jo, opp). Tisti, ki trpi zaradi zobobola, ee ne bo strinjal z 
doktorjem Panglossom (BrezboIni, opp), da je 'vse najboljše in v 
najboljšem možnem svetu". Niti se ne bo najbogatejŠi od naših 
vojvod pritoževal svojim znancem, kako "so kruti časiII. 
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AMFORTASOVA RAIlA 27 

Parsifalovo Samoobvladovanje je postalo Buržujevo 

Samozadovoljevanje . 
Vir-tus je postala "virtue". 
Kvalitete, ki 80 ustvarile človeka, raso, mesto, kaeto, je treba 

zavreči; smrt je kazen za neuspeh. Kakor je napisano: Ob uri 
uspeha žrtvuj to, kar ti je najdražje, Peklenskim Bogovom! 

Anglež živi na iztrebkih svojih prednikov. 
Vsa moralna pravila BO sama po sebi brez vrednosti; pa vendar je 

v vsakem novem pr avilu upanje. In to je zagotovljeno 8 tem, ker 
pravilo ni zamenjano, ker bi bilo prestrogo, temveč ker je 
izpolnjeno. 

~ITtev pes plava 8 tokom; v puritansk i Franciji so najbo~še ženske 
vlačugej v pokvarjeni Angliji 80 najboljše ženske device. 

Ko bi canter burijskl Nadškof moral hoditi nag po ulicah in 
beračiti svoj kruh! 

Nov i Kristus, kakor tudi stari , je pri jatelj gostilničarjev in 

gre šni kov; zaradi njegove azketske narave. 
O, ko bi vsak človek delal Ni Važn o Kaj, pod pogojem , da je to 

edina stvar, ki je ne bi hotel in ne mogel početil 

KOMENTAl! (E ) 
Naslov je razjasnjen v opombi. 
Številka poglavja se lsbko np.naš~ na črko Samekh, Zmernost v 

7arotu (Rl i9s Art, Umetnoet , n~r). 
V prvem odstavku se resni~~a Persifalova čistost, ki ga ne 

ovira v tem, da bi pomoč il vrh svetega kQpja v Sveti Gral, raz: 
likuje od njenega napačneg~ razume~anja v moderni nezmernost i. 
Svečeniki bogov so bili pazl;::'vo ~ztr&r,i 1:1 I:&.zljivo izurj eni, 
da b.i izpolnili zakra~ent očet ovstva; sram v seksu ol::stoji v na= 
silni prisvojitvi njegovih funkcij s strani nevrednih. Seks je 
zakrament (1.e. visoka umetnost, opp) . 

Beseda Virtus Domeni "kveli teto moškosti". Moderna "virtue" 
(8ednost, Čistost: oPP) je :1eeacija vseh takih kvalitet . 

V tretjem odstavku vseeno vidimo kazen konzervstivizma; otroci 
morajo biti odvrnjeni od prsi . 

V predzadnjem odstavku i zraz "novi Kristus" namiguje ne avtorjA.. 
V zadnjem odstavku pridemo do velike mistične doktrine, da mora 

biti vse, kar imaš (in kar veš, opp) zanemarjeno. Očitno je to, kar 
r azlikuje tvojo zaves t od absolutnega, del vsebine te zavesti. 

OPOMBA 

(27) Amfortas je bil ranjen od lastnega kopja, kopja, ki ga je 
tudi naredilo za kraljao! ~~ t, '"'\ "r.' ·' ",, _ 
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NORČEV VOZEL 

o Norec! povzročitelj Jaza in Ničle, razveži ta Neepodobnl Vozel! 
O! Zares! ta l(az) in O - ID! - lAO! Kajti dolžan Bern Jazu, da ga 

tako all drugače privedem na Oe 28 Nlbbane. 

Jaz Plačam - Pe, razkroj Hiše Boga - kajti Pe pride za O - za 
Ayin, ki premaga Aleph :v Ain, ki je 0. 29 

OP-us, Delo! OdPrtje OČESA!30 
Ti Nespodobni Fant, ti odpirai HORUSQVO OKO nasproti Slepemu 

Očesu, ki joče!)l Pokončni, raduj ee v svoji Pokončnosti _ 
Smrt vsem Rlbam!)2 

KOMENTAR (3A) 

Številka tega poglavja se nanaša na hebrejski besedi Ain, 
negativno, in Ani, jaz, 61. 

"Norec" je Norec v Tarotu, katerega številka je O, a označuje 
ga č rka Aleph, ki je l. 

Norčev vozel je neke vrste vozel, ki, čeprav je videti kot 
vozel, v bistvu to ni, ker ee ga da takoj razplesti. 

Poglavje je sestavljeno iz serije zamotanib besednih iger na 
1 in I (ena in jaz, opp), glede na njuno obliko in zvok ter na 
tiste figu re, ki so jima slične po obliki. 

V prvem odstavku se svetuje norcu Tarota naj se obrne na lp= 
eissimusa, na čistega norca, Parsifala, za razrešitev tega pro= 
blema. 

Beseda Neepodobni (Naughty , 0pp) sugerira ne le to, da je 
problem seksualne narave, temveč tudi to, da ga sploh ni. 

Drugi odstavek prikaže Lingam in Yoni, v konjunkciji, kot 
bazo eketaze (lO !) in tudi popolnega simbola lAO. 

Zadnja sentenca t ega odstavka združ~v eno dvoje vret predajanja, 
Lingama Yoniju in Ega Absolutu. 

Ta ideja, "Moram se predati", dolžan sem, je naravno dopolnjena 
z Jaz plačam, 1n zvok besede "pay" (ansl. plačam, oPP) nam euge= 
r1ra hebrejsko črko Pe (glej Liber XVI), ki predstavlja končno 
stopitev v Sh ivadarshani (vizija Šive, trans najde11katnejše 
vrste,v katerem pride do izničenja Bveta, potem ko je bil uzrt 
kot enoten fenomen, in pravtako do izničenja adepta samega, od 
katerega ostane le še svetloba, zvezdni prah, oPP). 

V hebrejski abecedi (in tudi drugod, seveda, opp) črki O sledi 
P; Ayin (bebr. O, tudi Oin, oPP) je Hudič v Tarotu, Pan, fallčni 
Bog. 

Ayin se izgovarja O l N; tako zamenja AvA 1 N. 
Ain pa pomeni Nič in zamen java z Oin pomeni dopolnitev Yonija 

z Lingamom in temu nato sledi popolna stopitev (dissolution, opp) 
ki jo simbolizirA. p~ (R1.~F\ Boga y Tarotu, opp). 

Ti dve črki O P, kakor je razvidno dalje, sta koren latinske 
besede Opus, Delo, tu mišljeno Veliko Delo. In ti črki tudi za= 
čenjajo besedo "op.ning" (OdPrtje, opp). V indijski filozofiji 
se smatra, da Šiva, Uničeval,ec, epi, in ko odpre oči, se poruši 
svet - še en sinonim za izvršitev Velikega Dela. Toda "oko" 
Šive je tudi njegov Lingam. Šiva sam je l!ahal1ngam in združuje 
vse te simbole. Odprtje očesa, ejakulacija lib~, destrukcija 
Bveta, izvršitev Velikega J?ela - vee to 80 različni načini" . 

, 
" 
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za razložitev iste stvari. 
Zadnji odstavek pa je še bolj nejasen tistim, ki ne poznajo 

mojstrovine, omenjene v opomb1; kar se tiče Horu8ovega očesa 
namreč. (glej Liber 777, Stolpec XXI, lO. vrs tica, "slepo oko, 
ki joče" je poet1čni arabski izraz za lingam). 

Doktrina je ta, da naj bi bilo Veliko Delo i zvrš ena brezte~ da 
se ustvari nova Karma, kajti črka N, riba, mehurf(v esica piscia,opp) 
maternica, rojeva, dočim Horusovo Oko tega ne zmore, ali če že, 
potem,v skladu 8 turško tradicijo,rodi mesijo. 

Smrt vključuje vstajenje; iluzija ee znova rodi, kakor ima 
Smrtna Kosa križno prečko. Tu je zveza z indijsko doktrino, iz= 
raženo v svoji opozoriln i inačici, "Ocvri svoja semena" (Fry 
your seeda, opp). Deluj tako, da uravnovesiš svojo prejšnja 
Karmo, ne da ustvarjaš novo, tako da so, ko t naj bi bile, knjige 
vsklajene (izraženo v knjigovodskem žargonu, 0pp). Ko imaš ali 
kredit ali dolg , si ti še vedno odgovoren do sveta . 

(N.B. Frater P. je napi sal to poglavje -61- med večerjo e 
prijatelji, v prbl . minuti in pol. V tem se vidi, kako je treba 
poznati Kabalo.) 

(28) 

(29 ) 

(JO) 
(Jl) 
(J2) 

OPOMBE 
Ce = Otok, obič ajen simbol za Nibbano . 

1')( _ Ain. 'tV Ayin . ( Aleph - a zamenja Ayin , opp) 

Oko Sive. (glej XVI. Arkano Tarota , 0pp) 
Primerjaj spis Bagh-i Muattar. 
Smrt = !lun, črka pred O (Ayin, 0PP), pomeni ribo, Kr istusov 
simbol, ki ~ ~...: po svoji obliki . predst.avlja ženski princip. 
(riba sama ima oblikowribjega mehurja, vesica piscis, simbol 
maternice, pogost emblem v krščanski ikonografiji, ki ga 
tvori presek dveh krogov t i me.noven mando r l a, OP? ) 
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62. POGLAVB 

ALI RAZUMES? JJ 

~enikB ima Zvonec za Sluh; Ogenj za Vid; Bodalo za Tip, dva 

kol~ča, enega za okus, drugega za von j . 

On stoji pred Oltarjem Sveta ob Sončnem zatonu, ko zemeljsko 
življenje ovene. 

Nato skliče Svet in ga okrona z MAGICNO Lučjo, ki nadomesti 

neravno svetlobo Banca . 
Potem moli k Ra- Hoor- Khuitu in mu izrazi spoštovanje, Njemu 

nato žrtvuje. 
Prvi kolač, prižgan, ponazarja korist, pridobljeno potom sheme 

inkarnacije. 
Drugi, po~ešan s krvjo njegovega življenja in pojeden, ponazarja 

uporabo nižjega življenja za vzdrževanje vi š jega življenja. 
Nato skl ene Zaprisego in postane svoboden - brezpogojen -

Absoluten. 

Izgoreč v Plamenu svoje Molitve in znova rojen - Feniks! 

~Od1::;l(TAil (SB) 

To poglavje je samo po sebi komentar k Poglavju 44 (Feniksova 
maša, opp). 

OPOMBA 
{3J) Twig? = ali razumeš? Tudi Feniks z vejemi zaneti ogenj, v 

katerem se nato zažge. (naslov, Twig? , je dvou."!!na beseda, ki 
pomeni tud i (čarobno) palico, vejo, oPP) 



6) . POGLAVJE 

MARGERY DAW 

Ljubim LAYLAH. 
Pogrešam LAYLAH. 

- 6) -

"Kje je tu MletlČi'QPrivlač noet ?" porečeš? 
Kdo ti je rekel, človek , de LAYLAH ni Nult in jaz ne Redit? 

Uničil sem vee stvari; prerodile BO 8e znova v drugih oblikah . 

Odrekel Bern ee vsemu zaradi Enega; to Eno se je odreklo s voji 

Enosti zaradi vsega? 
Prevrnil sem PSA (D03) , da bi našel BOGA (GOD); zdaj BOG l aja. 
Ne misli, da sem propadel, ker l jubim LAYLAH, in ker pogrešam 

LAYLAH. 
Jaz sem Gospodar Sveta; zatorej prinesi mi kup slame v kočo in 

pa golo 1AYLAH! Amen . 

KOMENTAR (E:n 
To poglavJ e ee vrača na temo Laylah ter na temo, o kate ri je 

bilo govora ze v ) .poglavju in tudi v drugih, posebno v 56. 
Naslov se nanaša na staro rimo: 

"See-s8w, Mar ge ry Dew , 
Sold her bed to Ile upon straw. 
Wae not she a Billy elut 
To ee ll her bed to lie upon di rt?" 

(Namesto prevoda: nekdo se čudi neumnosti osebe z imenom Mar gery 
Daw, ki je prodala posteljo in zdaj spi na slami in umazani zem= 
lji, opp) 

Izraz "see-saw" j e tu pomemben (sem in tja, gor in dol, oPP) , 
saj je domal a komentar k poglavju. (verjetno gr e za zbeganost 
bralca to stran Bre zna ob pojavih, ki jih ne more razumeti , al i 
bolje,združiti, opp) 

Za ulagistra Templa velja ravno nasprotno. Njegov"'" !ZJo(tno)st 
i šč e mnoštvo,in mnoštvo je nato zopet povrnjeno v eno. Sa lve et 
Coagula. 
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64. POGLAVJE 

STANOVITNOST 

S starim znancem z ostri gami naelajala ava se: 
I n BOGmidva angela je poslal, ki jima DIN in DONI bilo je ime. 

"Težko bi ei človek 11 e ta mo l edovala , "ki po odločnost i je znan, 

Privoščil zajtrk pri Laperouseu vsak dan ." 

"Res!" sem odvrnil, "težko, da bi si. .• TODA, 'kako bi bil potrt , 

pomislita, če Laperouse bi bil zaprt! 

"Jaz jem te ostrige ln vino to pijem, 
Samo da bridkost od s ebe odbijem. 

"Vendar, še poslednji vrhovi tolažbe zledene : 
Sam vrh njen je - t olažbe nobene! 
"In čeprav zdaj z Jano iil Eleonoro spim, 

3 e nič bolje ~~kor prej ne počutim, 
"In že samo na J uli jano mislim kar naprej, 

Celo prej Bem se počutil bolje kot poslej. 

"Vidva Merkurjeva duhova sta - ljubezniva bodita tako, 
I n mi omogočlta, da do potrebnega denarja pri š el bi lahko. 

"Položi t a me zopet v naročje LAYLAH: Prekleto, nikar, 
Da_ne _pri š lo bi do nesreče, kar meni to prepusti t a stvar. ti 

DONI in DIN , uvldevši , da sem z navdihom navdan, 
Spoznala eta, da njuna je naloga izvršena, in odšla etran . 
Nato sem h prijatelju se obrnil in, popustivši zavoro, 

Si od njega sposodil dves t otfh :.fIlDtov vsoto boro. 

----------------------~~~;;;~~Q<~~'~~.\---------------------

64 je Merkurjeva številka in številka njegovih inteligenc 
Din in Doni. (Merkur - 8.Sephira, 8 x 8 ::: 64, opp) 

Morala poglavja je v tem, da če nekdo hoč e svobodo, še ni 
potrebno, da jo izvaja: avtor bi rade volje umrl v obrambi pra::: 
vice Angležev do igranja nogometa, ali svoje lastne pravice, da 
tega ne počne. (Kakor je veliki pesnik to izrazil: "Nočemo se 
boriti, ampak, pr'mojduš, če se bomo- ") To j e zanj smisel izva= 
janja popolne svobode v govoru in dejanju. Ne zmeni se za navidezno 
kritiko S strani duhov in razloži svo jo lastno pozicijo. Njuna 
re snična misija je ta, da ga vzpodbudila k zaupanju in akciji. 

opp: Pravi adept se nikoli ne poslužuj e demonov, inteligenc, ange: 
lov, se pravi e l ementarnih sil narave, za dosego svojega 
cilj a, če to ni skrajno nujno potrebno, in še posebej. če 
lahko to doseže na mnogo bolj enostavni način. Kajti, de::: 
javnoet in akcija teh slI je kar se da direktna, eno s tavna 
in celo groba , kot n.pr. sila teže, in tako lahko pride 
"do nesreče" in škode nekoga drugega . Vendar edino merilo 
je vedno Resnična Volja Adepta, sicer pa, Kabalist realizira 
svojo voljo z Besedo! 
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65. POGLAVJE 

SlC TRANSEAT 

"Končno sem dvignil pogled in zagledal; glej! vijolični plameni 
90 postali kakor vitice dima, kakor meglice na barju ob 

Bončnem zatonu. 
"In sredi srebrnega luninega tolmune je bila Lilija, bela in 

zlata. Ta Lilija je polna medu, ta Lilija, ki se razcvete 
ob polnoči. Ta Lilija je polna dišave; ta Lilija je polna 

gl asbe. In vsega me je zaobjela. " 
Tako 80 učenci, ki ,BO opazovali, .c:ašli mrtvo telo, klečeče 

pred oltarjem. Amen! 

KOMENTAR C;;; E) 

65 je številka Adonaja, Svetega Angel a Varuha; glej Liber 65, 
Liber Konx om Fax in ostala dela v zvezi 8 tem. 

Naslov poglavja pomeni "Tako naj premine", pomišljaj se 
očitno nanaša na NEMA. 

"Srebrn mesečev tolmun" je Steza gimel, ki vodi od Tifar eta 
v Keter; "viol ič ni plameni" 90 Aj na-Cakra; lilija sama je Keter, 
lotus Sahasrare. "Lilija" je pisana z veliko z9.četnico, ker se 
nanaša na Laylah. 

opp: Aleph (1) + Daleth (4) + Nun (50) + Yod (10) = 65. 
~ - Norec, D = Ljubezen, N Smrt (v ljubezni), 1 = Seme, 
Hermit, Mer kur, Lagos. 
Obstajata samo dve aferi v Adeptavem življenju, prva se 
imenuje Angel, druga pa Brezno. (primerjaj pojma Tohnahl 
in Nahuahl pri Castanedi, gre za popolno identiteto, namreč!) 

Crowley prvo takole okomentira: "Razglasimo to Delo pod tem 
nazivom: Pri dobitev Znanja 1n Občevanja z Svetim Angelo~ 
Varuhom, kajti teorija, vsebovana v teh besedah je tako 
očitno absurdna , da bodo le bedaki izgubljali čas v njeni 
analizi. " 
Na isti način je bi l izbran tudi izraz "Sveti Angel Varuh", 
ki je sicer gnostičnega izvora, ker je iz tisoč in enega 
razloga primernejši od n . pr. Bog, Višji Jaz, Augceidea, Genij, 
Adi - Buddha etc . etc. Gre za ukinitev raCionalnega in pa za 
uveljavitev "zdravorazumskega" - iracionalnega . Na videz 
paradoksalno, toda naziv je razumljiv najpreprostejšemu 
kmetu, ki mu je tuja :'-- ':" men:b.alna prostitucija. (glej 
Liber Samekh!) 
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66. POGLAVJE 

BOGOMOLKA 

"Povej: Bog je Eden." S tem sem se etrinjal, kajti tisoč 1n eno 
noč krat tieoč in eno noč Bern potrdil Enost. 

Toda "noč" pomeni zgolj LAYLAH;34 in Enost in BOG nista niti 
njenih napak vred na . 

Al-lah je le šestinšestdeset; a LAYLAH šteje tja do Sedem ln 

Sedemdeset. 35 

"Ja, res! noč naj prekrije vsej noč naj prekrije vse ." 

KOMENTAR (SF ) 

66 je številka Allahaj bogomolka je bogokletne kobilica, ki 
karikira pobožnjaka. 

Poglavje se vrača na temo Laylah, ki jo avtor povzdiguj e nad 
Boga, v smislu nadaljevgnja razglabljanja podanega v poglavjih 
56 in 63 . Ona je identična z N.a.X., kakor. je navedeno v Liber 65. 

OPOMBI 

(34) Laylah pomeni po arabsko noč. 
(35) ALLH = 1 + )0 + 30 + 5 = 66 . L + A + Y + L + A + H = 77, 

kolikor tudi Me ZLa- Vpliv od Najvišjega , in tudi OZ, kozel. 
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67. POGLAVJE 

SODOMSKA JABOLKA 

Nabavil sem si nekaj prijetnih malenkost! in tako ublažil mojo 
potrebo po LAYLAH. 

Lahka je moja bisaga in tudi moje srce je lahko; vendar vem, 
oblaki se zbirajo vse bliže, ker je bila razvedritev lažna. 

Fatamorgane bo izginilaj nato bo puščava še bolj žejna vode kot 

poprej. 
O ti, ki prebivaš v Temni Noči Duše, najbolj od vsega se varuj 

vsakega glasnika Zore! 

O ti, ki prebivaš v Mestu Piramid izpod PANOVE Noči, zapomni si, 
da ne bOB več videl Bvetlobe, razen tiste od velikega ognja, 
ki bo upepelil tvoj prah! 

KOMENTAR (SZ) 

Morala tega poglavja je v tem, da je brez smisla opustiti 
Veliko Delo. Lahko ae za nekaj časa zaposliš z drugimi stvarmi, 
toda 8 tem boš samo še povečal svojo zagrenjenost in samo še 
bolj zategnil okove okrog svojih nog. 

4.odstavek je praktični nasvet mistikom, naj ne razpuščajo 
svoje pustote z om1ljanjem svojih strogosti. 

Zadnji odstavek bo razumljiv le r.:agietrom Templa. 

opp: Opuščati Veliko Delo, ki je na vseh stopnjah Človekovega 
razvoja v bistvu isto, pomeni ne izvrševati svoje resnične 
volje, ne poslušati svoj notranji glas, glas svojega genija 
ali angela ali daimann (kakor hočete). Vee to pomeni le 
izguba energije in časa. 
Prah v zadnjem odstavku je, seveda, zvezdni prah, najintim= 
nejča iskra v človekU in ženski, Redit, svetlobna enota, ki 
je skrita znotraj svetlobe (ali svetlobnega telese), ta pa 
je skrita znotraj (fizičnega) telesa. Ta prah se v skrajni 
fazi Dela izgubi v telesu NASE ZVEZDNE GOSPE Nuit ••• kar pa 
pomeni ••• kar pa je ••• ko ••• se •••••• • •••• ••••••• .••• ••• AUMGU. 
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68. POGLAVJE 

MANA 

Ob štirih bi težko našli koga pri Rumpelmayerju. 
Lahko ai sam izberem prostor · in postrežbo; blebetanje opic se 

bo tako ali tako še prekmalu začelo. 
"Pionirji, O Pionirji!" 
Mar nl sedel Elija pod Brinovim drevesom in jokal? 
Mar niso Mohameda zavrgli v Meki, in Jezusa v Getsemanu? 

Ti preroki 60 bili v srcu zagrenjeni; ampak čokolada je pri 
Rumpelmayerju imenitna, in lešnikova krema Je popolna kakor 
Nef tis. 

Tu imajo tudi pečeno beljakovo peno s kremo in kostanjevQ kaša, 
zelo nežne zapeljivosti. 

;JIar ne priplujem do LAYLAH v sedmih dneh? 

Ne bodi zagrenjen v srcu, O prerok; opičji blebet ee bo pravkar 
začel. 

Temveč nasprotno, raduj ee skrajno; kajti po vsem tem blebetanju 
opic sledi Tišina Noči. 

KO;:JlNTAR (EH) 

Mana je bila nebeška pogačs,8 katero so se, po legendi, Otroci 
Izraela hranili v Divjini. 

Avtor obžaluje neuspeh svojega poslanstva, a ee tolaži z nBB= 
lednjimi razmišljanji: 

(l)Raduje se prednosti samote. (2)Prejšnji preroki 80 imeli 
iste težave v prepričevanju svojih poslušalcev. (J)Njihova hrana 
n1 bila takšna, kot se jo dobi pri Rumpelmayerju. (4)Čez nekaj 
dni se bom zopet snidel z Laylah. (S)Moja misija bo uspela za= 
dosti hi tr.o. (6 )Smrt bo odpravila sitnosti uspeha. 

• 
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69. POGLAVJE 

POT DO USPEHA - POT DO CUZAl!JA JAJC! 

To je Sveti Heksagram. 
Požen1 se z višin, O Bog , in se spoji s Človekom! 
Požen! ee z višin, O Člo vek, in se spo ji z Zve rjo! 
Rdeči Trikotnik je ~taj oči ee jezik milibe ; .Plavi Trikotnik 

j e dvigajoč! se jezik molitve. 
Ta Izmenjava, Dvojna Daritev Jezikov, Beseda Dvojne Moči -

ABRAHADABRA ! _ je znamenje VELIKEGA DELA , ~J:i.jti V3LIKO DELO 
ee dov rši v Tišini. In pazi, mar ni ta beseda enaka Cheth, 

to je , Rak, katerega znak je !i? 

To Delo tudi pogoltne samega sebe , izvr š i svoj lastni konec, 
hrani delavca, ne zapusti s emena , je samo v eebi popolno. 

Majhni otroci, ljubite eden dr ugega! 

KOMZNTAR (80 ) 

Ključ za razumevanje poglavja je dan v številki in naslovu. 
Prva je razumljiva vsem narodom, ki uporabljajo arabske številke, 
drugi pa le ekspertom za dešifrirati~e angleških besednih iger 
(The way to Bucceed - and the way to suck eggs!, opp) . 

Poglavje namiguje na Levi jevo risbo Hek8agra~s (glej Eliphas 
Levi, Transcendentalna Magija, opp) in je kritika in tudf izbolj= 
šava le-te. Pri običajn em heksagr$\mu, heksaeramu narave, g,te rdeči 
trikotnik navz8or, kot ogenj, in modri navzdol, ko t voda. V ma= 
gijskem heksagramu j e pa obratno; spuščajoči se rdeči trikotnik 
je Horusov , kar je znak posebej razkrit po nj em samem ob Enako= 
nočju Bogov. (To je ogenj, ki se spusti na oltar, oblizujoč go=: 
rečo daritev. ) Plavi trikotnik pa predstavlja a spirac ij o, kajti 
mod r a barva je barva predanos ti, in trikotnik, gledan kinetično, 
je simbol usmerjene sile. 

V pr~ih treh odstavkih je razložena f ormac ija tega heksagrama; 
to je simbol vzajemne ločitve Svetega Angela Varuha ir. njee;ovega 
klienta. V spojitvi je naznačena dovršenost dela. 

4.odstavek razlaga v rahlo drugačnem jeziku to, kar je bilo 
povedanega zgoraj, in tu je uveden tudi biblijski imago jezikov. 

V 5.odstavku se nadalje dovršuje s imbolizem jezikov. Abraha= 
dabra je osnovni primer spojene besede (5 + Ot opp). Predpostav= 
ljamo t da je bralec temeljito prouč il to besedo v Liber D in 
drugod. Znak Raka poveže ta simbolizem s številko poglavja. 

Ostali odetavki pa nadaljujejo galski simbolizem. 
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70. POGLAVJE 

CEBLJANJE NA METLI 

FRATER PERDURABO je član Sabatskega Sanhedrima, pravijo moški; 
On je sam Stari Kozel, govorijo ženske. 

Torej ga vsi čsetijoj bolj ko se jim gabi, bolj ga obož ujej o. 

Ja, dajmo, ponudimo Obecen Poljub! 
Poiščimo Skrivnost Grčavega Hrasta ln Ledeniškega Hudournika. 
Žrtvujmo Mu naše dojenčke! Zaplešimo okrog Njega v tej nori 

mesečin!! 

Toda FRArER PERDURABO ni nič drugega kot le OKO; kakšno oko, 
tega pa nihče ne ve. 

PO skok , čarovnice! Kop, kraetače! Užlvajter - kajt i igra Sveta 
je v užitek FRATRU PERDURABU. 

KOMENTAR (O) 

10 je številka črke Ayin, Hudič v Tarotu. 
Poglavje ee nanaša na Sabat Čarovnic, katerega opie naj ee 

natančno preuči, predno ee študira te poglavje, in sicer v Sir 
R. Payne Knightu (Čaščenje Priepe, 0pp). Vse aluzije bodo potem 
jas ne, razen tistih, ki so razložene tu v komentarju . 

SanhedriT. je telo (svet, 0pp) sedemdeEetih mož. Oko . Oko je 
v hebrej šč ini Ayin (ali Oin , oPP), 70. 

"Grčav ! hrast" in nledeni~ki hudournik" 8e nqnaša na izpovedi 
mnogih čarovnic. 

6.odstavek podaja dejstvo, ki je neprimerno stopnji katerega 
koli bralca te knjige. 

V 7.odstavku je razviden pomen poglavjaj obsc en in popačen 
značaj dobršnega dela sveta je muhavost Stvarnika. 
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71. POGLA VJ E 

KAPELA KRALJEVSKEGA KOLEGIJA 

Za duha in za telo pravtako, ga ni čistila kot je Pranayama, 

ni čistila kot je Pranayama. 

Za duha, za telo, za duha in pravtako ZR telo - pravtako! ga ni, 
ga ni, ga ni čistila, čistila ko t je Pranayama - Pranayamat -

Pranayama! da, res, tako za duha kot za telo ni čistila, ga 

ni čistila, ga ni čistila (tako za duha kot za telo!), ga ni 

čistila, čistila, čistila, kot je Pranayama, ga ni čistila, 
tako za duha kot za telo, kot je Pranayama, kot Pranayama, 
kot Prsna - Prana - Prana - Prana - Pranayama! - Pranayama! 

AMEN. 

KOI.iliNTAR (OA) 

To poglavje je preprosta.-ugotovltev dejstva, v oblik i himne, 
da se še bolj poudari . 

Naslov je primeren okoliščinam zgodnje pobožnosti Fratra 
Perduraba, ki je bil pogostoma okrepljen, ko je poslušal himne 
(kQxale, oPP) v tej glavni arhitekturni znamenitosti (King~8 
College Chapel, 0pp) njegove Alme Mater (Cambridge, opp). 

opp: Primerjaj Liber RV vel Spir1tu8 Bub figura CCVI! - Sri Fara= 
maharnsa Shivaji Mahatma Guru (A,C4) 



- 72 -

72. POGLAVJE 

SESEKLJANI FAZ~N 

Šemhamforaš ! pozdrav Tebi v celoti, razdeljeno Ime! 
Izgovori ga enkrat, O emrtonosna prenagljenost! -

Svet tako bi bil uničen v plamenih 

- Šemh9.mforaša! 

Ne pričakuj, da boš sredi tega vesoljnega razsula 

Med vsemi temi stvarmi našel eno stvar nespremenjeno! 

Svet je iZ61nil v večni katastrofi. 

Ne! če bi stvarjenje imelo namreč kakšen c ilj 

(A ga nima.), bi to bil, da se naredi haše 
Iz te "najvišje" in ta najsvetejše igre, imenovane 

Šemhamforašl 

KOMENTAR (OB) 

Obstajsjo trije zapovrstnl verzi v Pentatevhu, orl katerih 
vsak vsebuje 72 črk. Ako jih postavimo enega izpod drugega in 
srednjega obrnemo, da se bere od leve proti nesni (obratno kot je 
to v navadi v hebrejščini sicer, opp) in jih nato beremo navpično 
navzdol, dobimo 72 tročrkovnih imen, katerih vsota je Tetragr&~= 
maton; to je slavno in skrivnostno Razdeljeno Ime; če tem besedam 
dodamo končnice Yod He (j ah, ženska samo~tal:niška končnica, opp) 
all Aleph Lamed (al, moška sam. končnica, opp), dobimo 72 i~en 
Angelov (ki vladajo 72.dekanatom Zodiaka in so slikovno prikazani 
z 36. malimi arkanami Tarota, opp). Hebrejci pravijo, da se z 
izgovorjav~ tega Imena (Shemharnphorash, oPP) poruš! svet. Podobno 
grevi hindu lege nda, da se s pravilno izgov orjavo Sivinega imena 
Siva prebudi (odpre Oko, opp). kar povzroči uničenje sveta. 

V egipčanski in gnostični magiki se srečamo z mnogimi piloni 
(vhodi vtemple, opp) ali celo Eoni, ki se odprejo zgolj z izgo= 
vorj8.vo prave besede. (Logos, Ho!{::nah, opp) 

V mohamedanski magiki najdemo slično doktrino in praksoi prav= 
tako je celotna Mantra-joga zgrajena na tej bazi. 

Thoth, bog Magike, je iznajditelj govora; Krist je Logos. 
S tem so jasne prve štiri vrstice. 
V vrsticah 5-7 je razviden rezultat Shivadarshane (razložena 

v komentarju k 6l.poglavju, opp). Ne misli, da lahko ena sama 
ideja, pa naj bo še tako vzvišena in sveta (ali celo še tako ne= 
zn~tna! !), uide uničenju. 

Logik bo rekel: "'(oda belo obstaja, in če se belo uniči. ostane 
črno, in tako obstaja črno. Tako da v tem primeru je nRjmanj eden 
pojav v svetu istoveten z enim od teh." Prazne besede! Logik in 
njegova logika sta pravtako udeležena v uničenju sveta. 

V vrsticah 8-11 se pokaže, da je to dejstvo bistveno v izkušnji 
Shivadarshane. 

Naslov je razložen z namerno bogokletno besedno igro in pogo: 
vorno obliko v 9. in IO.vrstici. 

opp:To poglavje je v celoti poetično, s spontano rimo abab 
abab. Kot j~ vidno je l'~evod dobeseden, ker se je zdel 
pomen prev8Jalcu vazne ~i od, sicer, efektnih rim. 

bab 
točen 



: 

- 73 -

73. POGLAVJE 

HUDIČ, NOJ IN SIROTA 

Smrt jezdi Kamelo IniCiaCije. J6 

Ti trdoglav!, ki se trudiš in ječiš v Svoji Asani, smrt te bo 

odrešila! 
Ne pusti se oslepariti, temveč vztrajaj, dragi Zelator! Deset 

dni si šel tako z vodo v Bvejem želodcu? Še nadaljnih dvajset 

dni boš: Ael z gorečo baklo pod ri tj o! 

Res, vse tvoje prizadevanje teži k smrti: smrt je krona vseh 
tvojih prizadevanj. Trojna je vrv srebrne meeečine; in z 

njo boš obešen, O Svetnik, O Obešenec, O Kamelje-Obrazl1o

tretje-osebe-množine za tvojo mnogoterost, Ti Duh Ne-Jaza! 
Da bi te Tvoja mati opazila, O ti UNT!37 

Neskončna Kača Ananta, ki obdaja Svet je le Črv, ki razjeda 

krsto! 

KOMElITA-' (orl 
Hebrejska črka Gimel v celoti šteje do 73; pomeni pa kamelo. 
Naslov poglavja je izposojen iz dobro znanih verzov Rudyarda 

Kiplinga: 
"But the cO!nlllissaria t ca..'!lel , when all is said and done, 
"g"s adevil and an a\"lstridge and an orphan- ch11d in one . ti 

(Kot je razvidno, gre tu pač za podobo kamele, ki je videti kat 
hudič, noj in siroto dete obenem, opp. namesto prevorta) 

Za l.od stavek bi se lahko reklo, da vsebuje dogmo ° smrti kot 
o najvišji obliki iniclaci~e . !niciacija nikakor ni prepros t 
feno~en. Katerakoli iniciacija se mora izvršiti na ve~ nivojih, 
kar pa se mnogokrat ne dogoji istočasno. Intelektualna in moralna 
zaznava resni ce pogostokrat, lahko bi se reklo kar ponavadi, pred= 
haja spiritualno in fizično z?znavo. B~dasto bi bilo ugotRvljati 
posvečenost (ini ciecijo, oPP), dokler ni izpolnjena na vsakem 
nivoju. 

2 .odstavek je razumljiv tistim, ki so prakticirali Asano. Tu 
je tudi, morda porogljiv, n~ig na rigor mortis (smrtna togost, 
odrevenelost, hladnost, oPP) in gotovo je čutiti na pol zabavljivo 
zaoržanost eksperte do začetnika. 

V 3.odstavku je to komentirano z istim tonom grobe dobrohotnosti. 
Izraz Zelator je uporabljena zato, ker mora Zelator Reda A:.A:. 
položiti izpit iz Asane preden je sposoben za stopnjo Practicusa. 
Z desetimi dnevi se namiguje zgolj na tradicijo v zvezi s kamelo, 
ki lahko zdrži deset dni brez vode. 

4.odsteveic istuveti fJagredo posvet itve s smrtjo; to je prenei:; 
hanje vsega, kar imenujemo življenje, in to, ne na nač1n tegR, 
kar imenUjemo smrt. ), srebro in luna BO korespondence Gimel, 
črke Aspiracije, kajti ~ Gimel je pot, ki vodi od Mlkrokozma v 
Tifaretu ? Makrokozm06 v Keterju. 

Epltetoni so prekompleKsoi, da bi ee jih dalo razložiti detajl= 
no, vendar, Mem, Obeienec (l2.Arkana Tarota, opp), ima močno afi= 
niteto do Gimel,kakor lahko epozn .... o pri študiju Liber 418. 

Unt ne pomeni le kamele v Hindiju, temveč je tudi običajn~ 
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obrazilo tretje osebe množine za sedanjik tretje in četrte latin= 
ske konjugacije. 

Vzrok za takšno nagovarjanje bralca je, da je le-ta presegel 
prvo in drugo osebo. (Primerjaj Liber LXV, III.poglavje, verz! 
21-24, in pa FitzGeraldovega Omerja Kbayyama: 

"Some talk there wes of Thee and Me 
There seemed; and then no more of Thee and Me.") 

Uporabljena mora biti tretja oseba množine, kajti bralec (oz. 
Zelator, goreči privrženec, opp) je zaznal sebe kot kopico vtisov. 
To je namreč stopnja na Poti Gimel, ko on dejansko preeka Brezno; 
študent naj konzultira poročilo o tem, ki je podano v delu "Tem= 
pel Kralja Salomona". 

Jaz je le "duh ne-Jaza", imaginarni foku8, v katerem ne-Jaz 
postRne čutam zaznaven. 

5.odstavek izraža željo Guruja, da bi njegov Chela varno pri= 
spel v Binah, k Materi (Razumevanje, opp). 

6.odstevek šepeta skrajno in strahovito skrivnost iniciacije 
v njegovo uho, poistovetujoč neiZmernost Najsvetejšega z gnusnim 
črvom, ki razjeda čreva prekletega. 

(J6 ) 

(J7) 

Opm.IDr 

Smrt, kakor pravijo Arabci, jaha kamelo. Pot Gimel vodi od 
Tifat-eta do Keterja in se v Tarotu imenuje "Visoka Svečenica" 
(Diana, Artem iB, opp) 
UNT, kamela po hindustansko. l.e. Da bi BABALON gledala nate 
z naklonj enostj o. (tiNT = 65, ADNI, tug.f NUT, eno~ od imen 
Nui te, ~ko:r tudi Babalon. oPP) 

'. 



,. 
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14. POGLAVJE 

CAREY STREET 

Ko je NIČ poetal ZBvesten, je naredil slabo kupčijo. 

Ta zavest je pridobila individualnost: še slabša kupčija. 
Hermit je prosil za ljubezen; najslabša od vseh kupčij. 
In nato je pustil svojemu dekletu, da je šla v Ameriko, da bi 

imela "uspeh" v "življenju": čista izguba. 

Mar ni konca te večne bolečine, 
Ki podnevi niti v snu ne mine? 

Če imel bi Laylah, kako jaz pozabil bi 
Čas, Starost in Smrt? Rez neznoenl! 

Če bi bil puščavnik, kako prenašal bi lahko 
Zavesti bolečino, misli teh prekletstvo? 

In tudi če bil jaz sam bi TO, obstajala bi točka 

boleča vedno še -
Brezno, ki razteza se med TEM in NE. 

Pa vendar, prvi korak ni več daleč tako: -
"Mauretania" odpluje Soboto to! 

KOMENT A-'l (011) 

Carey Street je ulica, bogatim Židom in revnim Angležem dobro 
znana kot sedež Stečaj nih poslopij. 

Prvi štirje odstavki so v prozi, v smeri navzdol, ostali so 
v poezij i, v smeri navzgor. " 

Prvi del prikazuje ~edec od NICA v štirip korakih; drugi del 
pa zopetni povratek. (.~ič = A.leph, Vacuun:., CISTA norost, oPP) 

Podrobnosti te hierarhije so že bili naznačeni v različnih 
poglavjih te knjige. To je povsem običajen misticizem. 

Prvi korak, iluminacija Ain kot Ain Soph Aur; (Nič kot Brez= 
mejna Svetloba, oPP) drugi Korak, koncentracija Ain Soph Aur-a 
v Keter; tretji korak, dualizem in kar od njega preostane dol 
do Malkuta; četrti korak, Eonižanje Malkuta v Klifot (~k6krementi 
idej, svet demonov , oPP), cemur sledi razsulo Drevesa Zivljenja. 

Drugi del poks~e ne~ožnoet uetevljenje n~ Poti Adeptovstve. 
Zaključni kuplet predstavlja prvi korak na Poti, ki mora biti 

podvzet , pa čeprav se aspi.l!'8nt intelektualno zaveda strogosti oz;; 
težavnosti celotne poti. Odreči ee moraš svetu zaradi ljubezni, 
materijalni . idejl zaredi moralne, preden je te, ko nastopi čas, 
predana spiritualni ideji. In tako naprej. To je Laylah-poglavje, 
toda v njem Laylah nastopa zgolj kot ženska. 

opp: Mauretanija je slovela po tem, da je bila najhitrejša ladja, 
ki je plula čez Atlantik (okrog leta 1913). Kako neuspešen 
bi bil "prvi korak" Fra.Perduraba, če bi se ukre al na Titanik? 
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75. POGLAVJE 

DEŽEVNIKOVA JAJCAJ8 

Prišel je čas stročjega fižola in jagod: zbogom ostrige! 

Če bi resnično vedel kaj hočem, bi se lahko odrekel Lay1ah, 

ali pa vsega zaradi Laylah. 

Toda to "kar hočem" se spreminja iz ure v uro. 
To omahovanje je izvor vseh kompromisov, in tako tudi vsega 

zdravega razuma. 
S tem darom lahko človek prebije svojih sedemdeset let v miru. 

Vendar, je to dobro ali slabo? 
Poudari d a rt nato č love k, nato 

8 ede ro des etI e t, in končno 

intonacijo - vsakokrat obrni pomen! 
Lahko bi ti pokazal kako; toda - za sedaj! 
- Raje mislim na L8y18h. 

KOMENTAR (OE) 

pre bij e, nato 
mir, ter spremeni 

Naslov je razložen v opomb!, a namiguje tudi na prvi odstavek, 
jajca ptiča deževnika 90 namreč cesto sočasne z zgodnjimi jagodami. 

Prvi odstavek pomeni, da je spremenba diete ugodnaj praznost 
je ugodna za duha; idee fixe je znamenje norosti. Glej 4. in 5. 
odstavek. 

6.odstavek postavlja vprašanje, "Kaj je bolj poželjivo, zdravje 
ali noroet?"Hrast je oslabljen zaradi br8ljana, ki ga ovija, toda 
mogoče pa ga bršljan odvrača od tega_"~if. poblaznel. 

Naslednji odstavek izraža težavnost izražanja misli vpisanjui 
Površno gledano, se zdi absurdno, da bi tekst te knjige, napisan 
kakor se zdi v angleščini, preprost, trpek in jedrnat, potreboval 
komentar. Pa vendar ga potrebUje, če ne,se ne bi moj najbolj na= 
darjen! Chela in jaz bila potrudila, da ga napiševa. Da bi ugodila 
strastnlm prošnjam mnogih najvre dnejših bratov, sva žrtvovala ta 
čas in trud, ki bi ju zlato ne moglo poplačati ali muke izkrlviti. 

Laylab je tu spet zgolj ženska. 

OPOMBA 
(38) Ta jajca, ki so posuta s pikicami, spominjajo na blodeče 

misel, na katero se namiguje v tekstu. 



- 76 -

76. POGLAVJE 

PHA ETON 

Ne. 
Ja. 

Morda . 
O! 
Oko. 
Jaz. 
Hej ! 
Y? 
Ne . 
Pozdravljeni! vei vi konji . bramorni, skopljen!, ohromljen!! 
Še planeti na njihov ih poteh od vas bodo pretečeni. 

Kako? Ne B hitrostjo, niti B silo, niti z močjo vztrajnosti, 
Temveč 8 Tišino, ki Rezgetu sledi! 

KOMENTAR (OF) 

Phaeton je bil sončev kočijaž v grški mitologij1. 
Proze. tega poglavja (prvih devet odstavkov, oz. besed, opp) se 

zdi na prvi pogl ed težavna, čeprav vsebuje samo eno dvozložnlco 
(morda, pe rhaps , opp); toda to je le slepilo Maje (iluzije, opp). 

Ne = Nihili zem ; Ja = Monizem in vsi dogmatični sistemi; Mor= 
da = Pyrhonizem (skept icizem, opp) in Agnosticizem; O! = sistem 
Knjige Zakona (glej Nulto pogl avje(Knjige Laži,opp/.). 

Oko = Faliclzem (prim .pogl avja 61 in 70)i Jaz = Fichteanizemj 
Hej! = Transcendentalizem; Y? = Skep tici zem in metoda znanosti. 
Ne zanika vse to i n zaključuje debato. 

Toda vse to je slepilo lIJaje j resničen pomen proze tega poglavja 
je v naslednjem : 

Ne , neka negativna koncepc1ja onstran TEGA, o katerem je govor 
v pogl avjih JI, 49 in drugod. 

Ja, TO. 
Mor da , pretok tega . 
O! , Nuit , Redit, Ra-Hoor-Khuit. 
Oko , falos v Keterju. 
Jaz, Ego v Hok~ahu. 
Hej! , Binah, oplojen1 Ženski princ i p (He z Jod . ) 
Y?, Brezno. 
Ne, zavrnitev zadovoljitve s katero koli od teh pestavk. 
Toda vse t o je spet slepilo Maje , kakor je bilo opaženo prej 

v tekstu (poglavje 31). Vse to je resnično in lažno, in resnično 
in lažno je re či , da je to resnično in lažno. 

Pr oza tega poglavja kombinira, in seveda zanika, vse te pomene, 
tako same po sebi, kot v kombinaciji . Namen je, da s timulira mi= 
sel do te točke , kjer eksplodira silovito in za vedno. 

Študij tega poglavja je najbrž najboljša bližnjica za Nibbano. 
Učiteljeva misel je v tem poglavju izredno vzvieena. 
De je to resničen pomen, oz. korta!noBt, tega poglaVja, je 

razvidno 1z po'ezije (zadnje štiri vrstice, opp). 
Učitelj pozdravlja prejšnje odstavke kot konje, ki, čeprav so 

sami po sebi brezvredne živali (brez okrasnih pridevkov), peljejo 
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Kočijaže po Sončni poti. Vprašanje je: Kako? Ne potO'l1 njihovih 
lastnih vrlin, temveč potom tišine, ki. nastane po preetanem na= 
prezanju. 

Beseda "ne1gh" (rezget , opp) je besedna igra na "nay" (ne, opp), 
ki se nanaša na negativno koncepcijo že postulirano kot onstran 
TEGA. To je namig na obstoj nečesa, kar ae po krivem imenuje 
tišina (ali molk, opp),da bi predstavilo odsotnost koncepc1je 
onstran tega negativnega. 

Celotno poglavje je možno interpretirati kot sovražni kriti= 
cizem metafizike kot take, in to je nedvomno eden od mnogih pod: 
pomenov teea poglavja. 

• 
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77. POGLAVJE 

VELIČASTNI IN VZVI ŠENI S3PTEIIARIJ V SVOJI ZRELI MAGIJSKI 
MAJIIFESTACIJI SKOZI MATERIJO: KAKOR E NAPI SAJ!O : Iii PRAV 
TAKO KOZJI SAMEC 

Laylah. 

KOMElITAR (OZ) 
. 77 je Laylahina š tevilka (LAILAH), kateri je to poglavje v 
celoti posvečeno. 

Prvi del naslova je analiza števila 77 kot mističnega števila. 
7, eeptenarij (sedmerec, opp); 11, magijska številka; 77. ma= 

nifestacija septenarija, torej. 
Skozi materijo, kajti 71 se v hebrejščini napiše kot Ayin 

Zayin (OZ (moč, kozji Ba~ec, opp», in Kozel-Samec je simbol 
materije, Kozorog, Hudič v ~arotui ki je podoba Sabatske6B Kozla 
na oltarju, oboževanega od dveh drugih hudičev, moškega in ženske. 

Kakor je razvidno iz fotogravure, priložene temu poglavju, 
1aylah sama ni brez "Hudlč(evstv)a TT , pač pa, kakor ima navado 
pripomniti. kadar je oslovljena z besedami, ki namigujejo na to, 
"Prijetno je biti hudič, ko si pa ti tudi tak, kot jaz." 

Tekst ne potrebuje komentarja, toda naj se ne spregleda dejstva, 
da je mnogo krajši od naslova. 

Torej, Hudič v Tarotu j~ Falos, Odrešenik, in Laylah simboli= 
zira Fratru P. odrešitev. Stevilo 77, pravtako, interpretirano 
kakor v naslovu, predstavlja odrešilno moč. 

Razmerje rtolžln naslova in teksta je ključ do resničnega pomena 
poglavja, ki je, da je Odrešitev v resnici pravtako preprosta, ka= 
kor Be zdi kompleksna, da so imena (ali pajčolani) resnice obekur= 
na in številna, a Resnica sama jasna ln ena; toda slednje mora : 
biti zadobljeno skozi prvo. To poglavje je zatorej zagovor' 
Knjige Laži same, v kolik~r je sploh potreben. S par~ preprostimi 
besedami razloži nujnost te knjige ln jo podarja - skromno, a z 
zaupanjem - svetu žalostnih ljudi kot sredstvo za odrešitev. 

Ime 8 pikami vmes: L.A.Y.L.AJHrredstavlja analizo imena, ki 
je lahko prepuščena bistroUJ.noeti marljivega praktikusa (glej 
fotografijo). 

opp: LA Y = iznič enje Yoda, ·Ognja (Sulphur, Rajas), Očeta 
LA H == izničenje He, Vod~, Matere. 
Torej gre za žrtvovanje Cloveka in Ženske v Ljubezni, v 
kreaciji Otroka . 2 == O. 
Za podrobnejšo analizo te besede oz. (magične) formule, 
so va žne predvsem črkam ustrezajoče Arkane Tarota . 
Sugeeti ja: Jod=10, He==5 - skupaj 15, e8 pravi ATU XV -
Hudič ali Satan . Ergo, N.O.X. = O = 2 = ShT. Satanova 
originalna oblika v svetu ljudi je Hermit, ATU 9 - Jed, 
tako ee genet1~n1 ciklu. znQva začenja, z Jodom, kot naj= 
pr1marnejše (moško?) energije, ter osnovo alfabeta. 
Jod - lO, Rad, manifestacija Nuit-e!!! Spet 2 = O. KQt je 
razvidno, gre t~ za aba.lutne Enovit.at. - Bičneet na videz 
dvejnega, kompliciranega božanstva. Prav take ~e tudi Kteia 
le ekatravertni Pale. in Paloa intr.vertna Kteia .•• ad per= 
petranda miracula rei uniu •• 
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L.A.Y.L.A.H. (Leila Waddell) 



78. POGLAVJE 

OBRAT IN _ HEJ! 

Veliko Kolo Samsare. 
Kolo Zakona /Dhamma/. 
Kolo Tara-ta. 
Nebesno Kolo . 
Kolo Življenja. 
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Naj bodo vsa ta Kolesa enOi toda od vseh teh ti le Kolo TARO 

zavestno služi. 
Razmišljaj dolgo.in obširno in globoko, O človek, o tem Kolesu, 

obračajoč ga v duhu! 
Naj bo tvoja naloga, da uvidiš, kako vsaka karta nujno izhaja 

iz vsake druge karte, celo v naravnem vrstnem redu od Norca 

do Desetke Kovancev. 
Nato, ko boš spoznal Kolo Usode v celoti, boš lahko uvidel TISTO 

Voljo, ki ga je prva spravila v gibanje. INe obstaja niti 

prvo niti zadnje./ 
In glej! prešel si preko Brezna. 

KOMENTAR (OH) 

Številka tega poglavja je števi~o kart Tarota. 
'Naslov poglavja je besedna igra na fraza "weal and woe" (slov. 

dobri in slabi easi, v nasprotju z Wheel and - woa, prevedeno, 
kakor je vidno zgoraj, oPP). Pomeni gibanje in mirovanje . Morala 
je konvencionalno mistična; ustavi misel pri njenem izvoru! 

Pet koles je omenjenih v tem poglavjuj vsi, razen tretjega, se 
nanašajo na svet kskršen je; toda Kolo Tarota ni samo to, temveč 
predstavlja tudi Magijsko Pot. 

Frater P. podaja zato svojim učencem naslednjo vajo; da smatra= 
jo zaporedje kart vzročno-posledično. Nato, da odkrijejo vzrok 
vseh vzrokov. Uspeh v tej praksi usposobi učenca za stopnjo Ma= 
gistra Templa. (Binah, Razumevanje, opp) 

V predzadnjem odstavku odlomek v oklepaju opominja študenta, 
da sveta ni mogoče smatrati za fenomen v času. 

opp: Tarot dobimo če Taro beremo krožno: T 

O (BA 
R 

Nebesno Kolo je, seveda. Zodijak. 
Dhamma je Darma v Pa11ju, Samaara je kolo prerojevanj a11 
Večnega vračanja, kakor bi rekel N1.etzeche. 



- 79 -

79. POGLAYJ" 

THE BAL jJULLIER 

Nekateri ljudje gledajo v svojo dušo i n v svoj spomi n , pa ne 

nej dejo ničesar razen boleč ine in sramu . 
Ti po t em razglasijo "Dobri Zakon I! človeštvu. 

Ti pridigajo odre:!tan je , " čednost", malodušnos t v vseb možnih 
oblikah. 

Ti večno stokajo. 

Ozkogrudi, brezzobi, brezlas i Bedak, orgij a š - skopljenec Buda, 

prihajata k meni? Poznam zv ij ačo , 6 katero vaju ut i šam , O 

vidva S- peno- na- ustih ! 

Narava j e 

Narava j e 

potratne; kako lahko si to privošči ! 

varl jiva; a tudi jaz sem malo lažnivce. 

Narava j enekoris tna ; ampak kako je čudovita! 

Narava je kruta ; a tudi jaz sem Sadist. 

Igra se nadaljuje; za Buda je bila morda pre grobe, a za mene je 

(če spl oh je kaj) preveč dolgočasna . 

Viens, beau negre! Danne - moi tea levres encore! 

Wi.l~NTAR (OO) 

naslov poglavja je i me kraj9. ~ :ci ga je Frater P. pogostoma 
obiskoval, dokler ni postal pomemben . 

Poglavje je očitek tistim, ki n i so z~ožni videti v svetu dru= 
ge ga kot le žalost in zlo. 

Bud i stične an9.1iza je lafl:<o p r ,'lv i ln9. , tod~ ne za pogu."Ilnege. . 
I zgovor , da je "ljubezen žalost ", ker so njene ekstaze le prehodne , 
je podel. 

5.odsta vek. Bedak (Coote, oPP) je izsiljevalec , r azkri nkan ob 
Lnako nočju (OJ Razodetju Knjige Zskona , lete. 1904 , ~b po~led~em 
enakonočju; misli se ne Jezusa Kristusa, I so , opp). Konec odstav= 
ka se nanaša na Katula, na njegov slavni epigram o mladeniču, k i 
j e spreme nil svojega stri ca v Harpokrata . Frater P. na zvi t način 
insistira ne. možat osti, kajt i drugače ne bi mogel upo rabl jat i 
zdravila . 

Zadnji odstavek je citat . (pridi , le ~ zamorc , podaj :ni zopet 
tvoje ustne!, opp) V Parizu s o Grnc i zelo iskani s strani športnih 
žensk. N~en tega ~e verjetno , izjaviti, da lahko tudi ženske 
VčRs ih uživpjo življen je (n.pr. Lepa Vida , ki ob m~rju je plenice 
prala. ••. , opp) 

I zraz ll sadist " je vzet od slavnega Mark ij e. de Sada , ki je užitek 
v :r. učenju podal v odlicni literarni oolLd . 
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80 . POGLAVB 

TRNULJA 

Cena bivanja je v ečni boj.39 
Govoreč kot Irec , bi raje rekel: Cena večnega boja je bivanje. 

In za melanholijo, kar bivanje je, je c ena že preplačana . 

A obstaja kakš na Vlada? Potem Bern proti njej ! K hudiču 8 

prekletim Angležem! 

"O FRATER PERDURABO, kako nedos t ojna 80 ta čustva!" 
"Bi ti hotel šč 1palke na usta?,,40 

KOMENTAR (n) 

Frater p. tu nsdaljuje temo i z 79.poglavja. 
Tu oriše sebe kot energičnega, predrznega, skoraj surovega 

Irca . On ni tenkollstni s rame žljivec, ki i šče odrešitev v straho: 
petne~ samozatajevanjuj in ne Klečeplazni Jezus, ki bi se krado= 
ma priplazil skozi živl jenje do napeva Posmrtne Kora~nice v Saulu; 
in ne Kremerijanec Callus, ki bi vSkladiščeval svojo spermo v svo= 
je male možgane. 

"Novo-!.:i eleči " Cnew Thouehtist, privrženci kvazimisti6nega 
gibanja New ~ought, opp ) so samo Stari Evnuhi, pisani z T.alo. 

Dr ugi o1stsvek ponuj a pravo bitko za življ enje, ki plaši mo= 
derne mi-slece , kot zadosti dober razlog za bivanje . 

5 . odstave k izraža žalost modernega mislecs, šesti ~a ~re~l~6 
Fratra P. za odgovor tak i m kritikam . 

(J9) 

(40) 

OPOMBI 

ISVD (Jesod , 9 . Sephira, oEP), temelj (baza , opp) , namreč, 
sveta = 80 = P. Marsava crka (glej XVI.arkano Tarota, Stolp, 
ali tudi Vojna. al i Hiša Boga, opp) . 
P(eh ) pomen i tudi "usta" (ali žrelo, 0pp). 
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81. POGLAVJE 

LOUIS LINGG 

Jaz nisem Anarhist v smislu, kakor v 1 
vaši možgani so preveč skupaj zbiti, 
znan eksploziv lahko prizadel. 

pojmujete to besedo: 
da pi jih katerikoli 

Jaz nisem Anarhist v smislu, kakor vi pojmujete to besedo: 
predstavljajte si Policaja, ki bi se izživljal nad Ljudmi! 

Dokler obstaja meščan, lovec, a li kdorkoli z ideali manjšimi 

od Shelleyevih in samodisciplino manjšo od Loyollne - skratka, 
ki zelo zaostaja za MENOJ - sem proti Anarhiji, in za 

Fevdali zem . 
Vsak "emancipa tor" j e zasužnj il svobodnega. 

KOMENTAR (DA ) 

N~81ov je ime enega od povzročiteljev afere Haymarke t a , v 
Chicagu; glej Frank Harris, "Bomba" (angleški pisatelj in žurna = 
list, v zač etku tega stoletja uredn ik nekaterih vidnih angle ških 
revij. 0pp). 

V l.odstavku je razvidno , da Frater P . ne vidi smisla v uporabi 
takih slaboumnih s redst ev, kot so bombe. Ne st rinja se niti s 
ciljem anarhistov, zato ker si ti, čaprav sami ne potrebujejo 
no~enir. o~ejitev , ne upajo piti kakava , da ne bi to v njih vzbu = 
ril o živ~l 9k ih strast i (kakor Olivia Haddon prepričuje mojega 
najljubšega Chelo), in ker bi policaji, v koli ko r ne b i bili 
st r ogo onemogočeni, postali neva rne divje zveri. 

Zadnji trpek stavek je strašno resni čen; osebna svoboda Rusa 
je mnogo več ja od Angleževe. Po s l ednji Radikalni izumi za zagoto= 
vltev svobode 80 spreobrnili devet od deset i h Angležev v Sužnje, 
s tem da so obvezani javlj at i svoje premike držav i" kot mnogi 
tisti, ki so pogo jno i zpušče ni na svobodo. 

Edina rešitev Socialnega Problema je v tvorbi razreda 9 pravim 
patriarhalnim čutom ter z običaji in obve znos tmi vlteštva. 

opp: Tu se je treba spomniti, da je bila Knjiga LaŽi napisana tik 
pred prvo svetovno voj no. 



:. 
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82. POGLAVJE 

BORšt 

Čarovnice-luna, ki v kri spremeniš potoke vse, 
S tol e leskovko v roki prisegam Zaprisego - ko stojim 

Pod' Hrastom tem preklet im in oguljenim, 

Ki dviguje svojo agonija 'znad poplave, 
In ki steietovo momlja molitev z obrazom tem nabreknjenim. 

Zaprisega kakšna prenesla udarec bi žalitve te: 
"Ne obstaja jaz, ne radost, in trajnost tudi ne"? 

Čarovnice-luna krvava, plima in oseka večna 
Zmedenega rojevanja, sprememba v smrti še preži; 
In vsi leopardi, kar po tvojih jih gozdovih blodi, 

In vsi vampiTji, ki vneto bulijo iz dreves vejevja, 

I z po krvi žeje lzrojeni - tuji niso tako in kruti, 
Kot neusahljiv1 je naliv življenja. Ti umro, 

A čas jih vendarle nazaj prinaša večno. 

Poslušaj, čarovnice-luna krvava , strahotna luna, torej zaprisego! 
Naj vešče tvoje in tvoji krvosesi pazijo! 
Oni, ki do konca prav vztraja celo, 

Je prisegel , da same Ljubezni truplo ob poldnevu oble:alo bo 
Prav v trugl nj enih lastnih upov , ko bo potrošilo 

Vso moč pridobl jeno od starih naporov in žalost i 
Zdaj v iz ni čenju Ničnosti . 

To poglavje se imenuje Kraljevski Škrlat 
in Punska Vojna. 

KOMENTAR m B) 

Nasl ov tega poglavja (Bor~sgb ·,. ' vojaški golA-š, 0pp) in njeeova 
dva podnselo va bodo razuml jiv! bralcem (antičnih, opp) klasikov. 

Ta pesem, ki jo je inspirirala Jane Cheron, je tako preprosta 
kakor tudi elegantne (žel se to sleBnje ne bi moglo trditi za 
slovenski prevod, 0pp) . 

Pesnik vprašuje, v prvi kitic1, Kako bi lahko izigrali Tri 
Karakteristike? (Jaz, Radost, Trajnost - prim. z hinduis tičnimi 
Sat, Chit, Ananda, opp) 

V drugi kitic! pokaže, da je smrt nemočna proti življenju . 
V tretji pa podaja rešitev problema. 
In sicer, da sprejmemo stvari take kakršne 80 in da vse moči 

namenimo napredku na Poti. 
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8J, POGLA'lJ~ 

SL~PA SVINJA 41 

Mnoštvo pos tane dvoje: dvoje eno: eno Nič. Kaj pride za Nič? 
Kaj ? naj se Adept odreče 6vojenu puščavnlškereu življenju in 

gre jest i i n piti i n se zabavat i? 

Zarea! nej ne stori tega ? saj ve~ da je Mnoštvo Nič; in posedujoč 
Nič, se veseli tega Nlča celo v uživanju Mnoštva. 

Kajti ko Nič postane Absolutni Nič, postane spet Mnoštvo. 
In to ~oštvo in t a Nič s t a istovetna; to niso korelati ali 

faze neke globje Ideje Odsotnosti ; to niso pojavnosti neke 

nadaljne Svetlobe: to so To! 

Pazi , O ~oj brat, da te to poglavje ne zapelje! 

Kor.1iN~A..-=t m r ) 

Naslov poglavj a se nanaša na grško š tevilko, PG je npi g " 
brez " i" (svinja, opp), 

Tema poglavja ~e potemtekem dodatek poglavjema 79 in 80, 
etika Adeptovega zivljenja . 

Adept je izvršil Veliko Delo; On je privedel Mnoštvo do Niča; 
iz česa r sledi, da ga Mnoštvo ve~ ne skrbi. 

Odst~vek 4. Glej Berashith! 
Odstavek 5 , vze~i stvari tske kot so ; odreč i se tolmačenju , 

nenehnemu olepševanju , analiziranju . Bod i preprost in jasen in 
sijajen kakor Frater P. 

Odstavek 6. S tem komentarje~ odpade vsaka nadaljna nevarnost, 
in opozorilo postane odveč. 

OP01l3A 

(41) = PG = Fi g br ez i = .3lind Pig (slepa svinja, opp) 

opp : Blind Fi g , v a~eriške!1l slengu , pomeni tudi " skrivna toč ilnica" . 
3rgo: P = Usta, 1 = Roka, G = Kamela. Roka na ustih pomeni 
molk, sram. ali tudi pitje (pri čemer gre, seveda, za pitje 
Sliksirja Zivljenja, ~ar pa ne pomeni, da to ne more bi ti 
\'ino. Molči , skrij se ; pij, ~ete Brezna, Dete Puščave, ki 
jezdi š na Kameli; to je poslednji Orakelj! 
PIG = 93, kar "usodno" poveže to štev ilko (3esede Zakona) s 
š tevilko (Preroka- Zveri) 666 = SFINY, Sf inga , tudi Svinja, kot 
Venerino. žival, označujoč tisti njen asp ekt , !=.i jo pri:Ce.z'.lje 
( Venero namreč) kot "kup poželj ivega i n pohotnega mesa". 
(~ogoče ne bi bilo napak, da ne pozabimo , da gr e tu za 
angleako kabalo, kar ps ne izključuje , da se nam v slovenski 
~~bali ne morejo odkrit i ~akšne skrite in potlačene resn i ce , 
ko t n.pr. ta - STRAH : 666 ( in prav tako HRAST) , kar bi l shko 
pomenilo, da je odločen strah slovencev ·pred antikristom, 
sfingo in Venero-svinjo nekako identičen s slovenskim strahom 
pred odgovornostjo, odločnostjo in trdnost jo - vladanjem!) 

-, 
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84 . POGLAVJE 

PLAZ 

Samo skozi predanost FRATRU PERDURABU je ta knjiga lahko 

razumIj iva. 
Koliko bolj bi moral b iti potem"takem On predan Ar:/ASSU , de 

bi lahko razumel Svete Knjige THELEME? 
Vendar mo r a večno garati podtalno. Sonce n1 zanj, niti rože, 

niti petje ptic; kaj ti on je preše l onstran vsega te ga. 

Da, resnično, pogostokrat se naveliča; dobro je , da je 

te ža Karme Neskončnosti z nj im. 
Zato je resnično zadovoljen; kajti dokončal je DELO; in nagrada 

ga ne zanima. 

WMEJiTAil (TlA) 

Tu se nadaljuje tema iz pogl a vja 83. 
Naslov se nanaša na miselno r azpoložen je Uči tel ja; plaz ne 

pade zaradi nav el ičanosti čepenje ne gori, ali da bi zdrobil 
Alpe pod seboj, ali ker bi ču til, da potrebuje vežbo. Popolnoma 
nezavedno, popolnoma brezbrižno se pokorava zakonom Kohez ije in 
Gravitacije. 

Sonc e in njegova l as tna teža ga spro žite . 
Pravtako je z dejanjem Adepta. "Osvobojen hlepenja po rezul= 

tatu. je v vsakem oziru popoln". ( glej Knjigo Zakona 1/44 . ODO) 
Odstavka l in 2. S "predanos t jo Fratru Per durabu " se ne mlsli 

na prilizovanje, te~več na razu~en odnos in i maginativno simpa: 
tijo . Uglasi svoj razum z njego vim; poistoveti se z njim , kakor 
se tudi on poskuša po istoveti ti z Inteligenco , ki mu je nareko= 
vala Svete Knji ge . 

Odstavka 3 in 4 sta raZložena s 1 3. Kebom (Libe r 418, opp) in 
z naslovom. 

opp: "l'r!ora garati pod taIna ", underground, kajti druge izbire 
nima, ker je an onimen, ker je Nemo, Nihče , Magister TempIi. 

In zato in zgolj 9 tem pogojem je njegovo de janj e enako plazu. 
se pravi, je kar se da efektno in dokončno, je Pravič~ost in 
Resnica; je v s kladu z univerzumom. ker je v skla du s s vojo res= 
nična voljo ( l as t no t e~o) in obe nem • . OZ . zatorej, v skladu z 
Božansko Voljo (sonce) . Genij alnost (angeIstvo l ) je zgolj 
odsotnost konflikta! 

Knjiga Zakona II?: 
"Gle j! Razodeva se preko Alv!9.ssa, 
ki ga pošil ja Hoor- paar- krast." 

Njegova mi si ja ne ruši ravnovesja sveta, temveč ga dopolj = 
njuje, on deluje potom evolucije. in ne revolucije; Hoor-paar
- kr aat je egipč ansk i Bog ~i šine in l!sdclžr.osti. 

Kar se Svetih Knjig Theleme tiče, gl ej Bi bl iogr afija v 
Dodatku' 
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85. POGLAVJE 

BORBORYGMI 

Dvomim v vseka misel, ki jo izreče človek, ki ni krepkega 

zdravja. 

Vse druge misl! so gotovo simptomi bolezni. 
Pa vendar so te ~nobokrat lepe, in so lahko resnične znotraj 

kroga okoliščin govorca. 
In vendarle spet! tiar ni res, da najbolj kr~pki ljudje sploh 

ne izražajo misli? Oni jedo, pijejo, spijo in se parijo v 

tišini. 
Kaj bi bil še boljši dokaz za dejstvo, da je vsaka mise l oolezen? 

Mi smo strassburgške goske; elegantnost našega govora je pogojena 

z nelagodnoetjo naših teles. 

To nam je všeč; a to le dokazuje, da so naši okusi tudi 
izprijeni in razuzdan1 od bolezni. 

KOMENTAR enE) 

.~ -ru se spet povrnemo k seriji poglavij, ki se začenjajo z 
poglavjem B (H). 

Poglavje je karseda enostavno ln ne potrebuje komentarja. 

opp: To poglavje , kakor se zdi, poskuša ovenčati "zdrav (ljudski) 
razum", malomarno zavržen od zagovornikov vitae contemplati= 
ve in ki ga Crowley smat ra za temeljno vrlino pravega 
Adeph. 
A podrobnejša analiza tega simbola nam razodeva, da je 
zdrav (ljudeki)razum Kamenito Srce , kar pa ne pomeni, kakor 
bi se marsikomu zazdelo, da zdrav oz. krepak (angl. robust) 
človek nima tudi pravega srca. On ima pravo srce na pravem 
mestu, v rokah noei raje kamenitega, ki mu služi za lažjo 
~omuniciranje z ljudmi, ha. 
Se to: naslov poglavja "Borborygml" je verjetno kakšen 
izraz iz patologije, torej ni vzet iz umetnosti kulinarike, 
kakor naslovi ~nogih drugih poglavij? Fonetično in e timološko 
spominja na nekaj blatnega in žlobudrastega. 
Hm.o.nek slovar starogrškega jezika pravi, da pomeni beseda 
Borborygmos (plural borborygmoi ali borborygmi) v pozni 
starogrščir.i Nekoga, ki se kotrlja ali valja v Ljubezni!? 
(Kullern im Liebe). t.1ožno je dvomiti v kompetentnos t tebe 
slovarja, kar je v znanostih, ki se ukvarjajo z Antiko, še 
posebej in predvsem tistih "stare šole" (beri krŠČ!H!.ske šole) , 
skoraj predpogoj. Kakor na primer - v Doklerju (staro-grško 
slovenski slovar) lahko preberemo pod izrazom KTEIS, da po= 
meni glavnik! To je sicer lahko zanimiv pesniški izraZ za 
maternice - vagina dentata, je pa tako dale~ od resnice kot 
n.pr. "grajsko obzidje". 

'~ 
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86. POGLAVJ E 

TAT 

Ex nih ilo N.I.H . l.L. fit. 

N. Ogenj, ki se zvije okrog sebe in sp eče ka kor Škorpijon. 
I. neomadeževana več"no tekoča voda. 

H. veeprežemajoči Duh, izven in znotraj. Mar se ne imenuje 
ABRAJ!ADABRA? 

l. neomadeževan večno tekoči zrak. 
L. zelena rodovitna zemlja. 

Siloviti 80 Ognji Sveta, in na svojih bodalih držijo kvišku 
krvaveče Brce zemlje. 

Na zemlji leži voda, čutna in zaspane. 
Nad vodo lebdi zrak; in iznad zraka, a tudi izpod ignja - in v 

vsem - izdelovanja vsega, kar se plete po Svojem nevidnem 
vzorcu, je AIOHP. 

KOMENTAR mF) 

Števi~ka 86 se nanaša na Elohim (ALHIM, opp), naziv za elemen= 
tarne eile. 

Naslov je sanskrtski izraz za To, v svojem pomenu "Bivajočega". 
Poglavje predstavlja poskus zamenjave Elohima z bolj zadovolji= 

vim hieroglifom elementov. 
Najboljši atribut za Elohim je: Aleph, Zrak; Lamed, Zemlja; 

He, .Duh; Ycrd, Ogenj; Mem, Voda. Toda vrstni re& ni primeren; La= 
med ni zadovoljiv za Zemljo i~ Yod je preveč poduhov~jena oblika 
Ognja. (A glej Knjigo 4. III.del (Magick. opp)). 

Odstavki l-h. Iz Nič~ je Nič ustvRrjp-n. Beseda Nihil je upo= 
rabljena, da se potrdi svet kot Nič, in to treba zdaj zanalizi= 
ratio Vrstni red elementov je isti kot pri besedi Jeheshua (Yod
-He-Shin-Vau-He, najbolj znani pentagrammaton, oPP). Element! so 
vzeti kot v naravi; N je lahko Ogenj, kajti Mars je vladar Škor= 
pijana: čistost I-ja je primerna za Zrak in Vodo, el ementa, ki 
sta v Magik1 čisto prepletena: H, črka daha, je primerna za 
Duha; Abrehadabra je ime za Duh, kajti označuje ga črka Cheth 
(njena numeracije je namreč ista kot od Abrahadabra. 418, opp): 
L je Zemlj a , zel ~ na i n r odovitna, kajti 'Ven era, zele nje, rodovit== 
nost in zemeljskost stvari, je Vladarica Tehtnice, Lamed. 

V 7.odstavku se Eovrnemo k t~l. Jetziratskim atribucijam Pen= 
tagrammatons, eledec Dr. Dee-ja (angleškega maga in dvornega a8= 
trologa iz.16.in l7.stoletja, oPP), Indijce, Tibetance, KitajCe 
in Japonce (v ezoteričn1 doktrini, seveda, opp). Ogenj je baza, 
osrednja srž s tvari; nad njim se oblikuje skorja, venomer grizena 
od SpOdRj, in vrh tega se zgosti izvirna energija. Okrog tega se 
vije zrak, ustvarjen od Zemlje ir. '{Qde skozi dejavnost veget :!cije. 

Takšna je sfera (krogla, globus, opp); toda vse to je le dia= 
pozicija vetru, AIGHP. Tako imamo novi Pentagrammaton, predvido_ 
ma primeren za drugačno analizo elementov, in tudi na drugačen 
način. Alpha (A) je Zrak; Rho (P) je Sonce; to sta Sveti Duh in 
Sin v krščanski teologiji. V sredini je Oče, izražen kot Oče-iD
-Mati. I-H (Yod in He), Eta (H) je uporabljen, da izrazi "Mati" 
namesto Epsilona (E), zato da prikaže, da je bila ona oplojena 
od ~uha; t o je raskav dih in ne rah~l (spi ri t us aape r namesto 
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spirituB lenis, app). v središču vse~a je Theta (g~, ki se je 
najprej pisal 8 točko znotraj kroga (8), veličastni hieroglif 
za Sonce v Makrokozmu, ln v Mikrokozmu Llngam v konjunkciji z 
Yoni. 

Beseda AIOHP (Aethyr (Eter, jasnina, nebo, op~» je potemta= 
kem popoln hieroglif za Kozmos v terminih Gnosticne (originalno 
krščanske, opp) Teologije. 

Bralec naj se posluži knjige La Me-ese et ees Mysteres, ki jo 
je napisal Jean'Marie de V •.•• (Paris et Nancy, 1844), za komple= 
ten prikaz utele~enja Solarni h in Paličnih Mlsterijev v Krščen= 
etvu (gl ej tudi Liber XV, Eccleslae Gnosticae Cathollcae Canon 
Missae, O.T.O., app). 
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87. POGLAVJE 

MANDARINOVI OBROKI 

Obstaja jed iz plavuti morskega psa in morskih polžev, dobro 
naložena v ptičja gnezdeca ••• oh! 

Obstaja tudi najokusnej ši 80uffle iz čavč-sva. 

Te jedi sem jaz izumil. 

Toda nikoli še nisem okusil nečesa, kar bi se lah"ko kosslo z 

ki mi ga je Ona dala preden je odpotovala. 

22.Marec, 1912. E.V. 

KOMEN'rAR (oZ) 

To poglavje je po tehnični plati eno od Laylinih poglavij. 
Pomeni pa: naj bodo lastni dosežki nekoga še tako veliki, 

darila od zgoraj 80 ie boljša. 
Pečat je vzet z Gnostičnega talisrnana in se nanaša na Zakrament. 

opp: ShT = Set = Shai tan = Satan. Skriti Bog, Astra1na L. V .X. t 

(Nebesna) Host1ja = Svetlobni Kolač = Eliksir Zivljenja. 
ShT = 309. 
Sh = XX.Arkana v Tarotu, Eon ali Poslednje Sodba. 
T = XI. Arkana, Strast ali Pohota ali Libido (angl. Lust). 
XX + XI = J1, skrivna šifra Knjtge Zakon~ AL (in tudi LA). 
LASh'UL (93'3x3l!) = formula TROJNE(ga) Knjige ZAKONA. 
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BB. POGLAVJE 

ZLATE OPEKE 

Poučuj nae v Tvoji Skrivnosti, Mojster! bevskaj o moji Grobijani. 
Tedaj sem jih, zaradi trdote njihovih erc ln zaradi mehkobe 

nj lhovih glav, učJl Magike. 

Toda ••• gorj e ! 

Nauči nae Tvojo resnično skrivnost, Učitelj! kako postanee 
neviden, kako ei pridobiš ljubezen. in oh! najprej pa, kako 

narediš zlato. 
A koliko zlata mi boste dali za Skrivnost Neekončnega Izobilje? 
Nato ee je oglasil tisti najbolj spredaj, ki je bil najbolj 

neumen: Mojster, ree ni veliko; a tu je eto tisoč funtov. 
To sem blagovolil sprejeti in mu šepnil na uho tole skrivnost: 

VSAKO MINUTO SE RODI EN BEDAK. 

KOMENTAR (n H) 

Iz r az "zlate opeke" je vzet iz ameriškega denar nega goepodar= 
etve. 

Poglavje je priredba neke stare zgodbe. 
Nekdo naznani, da lahko vsakomur pove, keka lahko zasluži 

najmanj štiristo na leto, če mu plača šiling. Vsakemu pošiljatelju 
(k i se je odzval naznanilu, opp) je nato poslal dopisnico s temi 
besedami: " :;e laj to, kar jaz poe nem. ti 

Izraz "Sucker" (bedak; naivne ž, mlečnozobez, sesalec; lizun,opp) 
je tudi izposojen iz ameriškega monetarne~a gOBpod~r8tva. 

Morala pogl avja je ta, da ni dobro poucevati ljudi, ki 80 po= 
trebni te6a, da se jih poučuje. 
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89. POGLAVJE 

NEPnOFESIONALNO VED~NJZ 

Številka 89 me spravlja v zadrego. 

Maščeval se bom tako, da ne bom ničes9.r napisal v tem poglavju. 

To je tudi modro; kajti , dokler sem v zadregi, ne more~ napisati 
niti ene razumne in spodobne laži. 

KOUEl1T A.'! <nO) 

Fratra P. je nadlegoval nek podli doktor katerega hi š ne ate= 
vilka je bila 89. 

In tu izpričuje, da je bil njegov duh popolnoma zastrupljen 
od te številke, ker je dopustil spraviti se v zadrego. 

(Toda, naj se ve, da se pravi Kaba~i6t ne more zmotiti. n V 
Wjemu je vse v redu." 89 je Telo - to kar vznemirja - in pa 
Angel Gospodarja Obupa in Krutosti. 

In tudi "Tišina" in pa "Umolkni!". 
Ti štirje pomeni popolnoma razložijo poglavje.) 

opp: GUPh, telo in tudi "Molči!"; izraz za tišino pa bi bil 
DaMeMaHj Angel Obupa in Krutosti, likovno prikazan v 
Devetki Mečev v Tarotu, pa se imenuje MeChIAL. Vse te 
hebrejske besede imajo numeracijo 89, seveda. 
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90. POGLAVJE 

ZVEZDNA ·SVETLOBA 

Glej! Dolgo sem živel, in potoval sem po vseh deželah, ki 80 

pod gospostvom Sonca, in preplul sem morje od pola do pola. 

Zdaj dvigujem glas in izjavljam, da j e vse na zemlji ničevost, 

r~zen ljubezni dobre ženske, in sicer, dobre ženske LAYLAH. 
In izjavljam, da je tudi v nebesih vee ničevost (često Bern 

namreč potoval in se mudil v vseh neb esih), razen ljubezni 
NASE VLADARICE BABALON. In izjavljam, da je onstran nebes 
in zemlje ljubezen NASE GOSPODARICE liUIT. 

In uvldevšl, da sem etar in v le~1h, ter da moje naraYne moči 

pojemajo, torej vstanem v svojem prestolu in prikličem KONEC. 

Kajti jaz aem večna mladost in moč nelzčrpna . 

In na KONCU je ONA, ki je bila LAYLAH, in BABALON , in NUIT, 

ki biva ••• 

KOMEl/TAR (p) 

To poglavje je neke vrste skra.jna Izpoved Zvestobe. 
To je izenačitev vseh simbolov in vseh nivojev. 
Konec je neizrekljiv . 

opp: Napačno bi bilo sklepati. da je nova "high Bophisticated 
theogony", tu podana v vse j svoji preprostosti, matriarhalna. 
Bogovi so bi - in trans-seksualni. Njihova seksualna funkcija 
se v "svatbah z ljudmil! spontano določuje s seksualno naravo 
oz . aspiracijo adepta, po načelu ~asprotja, potrebnega za 
njegovo dopolnitev in izvrš itev. Cistost, slava in tl božanSKost" 
svatbe je odvisna od prečiščenosti in enovitosti edeptcve 
aspiracije, volje. l{ekaj drube5a se dogodi , če je adeptova 
volja razpršena, motena , parciaina, a takšne "orgia nagiea" 
spadajo v psihopatologijo vsakdanjega življenja. 



91. POGLAVJE 

THE HEIKLE 

A.M.E.N. 
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KOMENTAR (PA) 
"Heikle" se ne sme zamenjati z "Huckle" (kolk, grba, opp), 

§lednji je definiran v spisu poznega Sir. W.S. Gilberta "Princ 
Cešnjevega vrha". 

Jasna definicija za Heikle bi se bila lahko dobila od r,~r.08car 
Eckensteina (Crowleyev dober prijatelj in učitelj plezanje ter 
Dharane, koncentracijej mogoče gre za kakšen hribolazniaki oz. 
alpinističen izraz, opp), 34 Greencroft Gardens, South Hamptstead, 
London, N. W. (ko· je bil ta komentar pisan). 

A njegova splošne narava bi bila (hejklova!?, opp) - določena 
neznatna beline, ki ee pojavi ob skrajnem koncu velike črnote. 

To je primeren naslov za poslednje poglavje te knjige, ki ob= 
enem simbolizira končni izstop na svetlo onega, ki je dolgo 
blodil .v temi. 

91 je numeracija Amen-a. 
Poglavje predstavlja analizo te besede, a ne paje nobenega 

namiga o rezultatu te analize, kakor da bi hotel namigniti to: 
Končna Skrivnost je vedno nerazreš1jiva. 

FIN I S 

CORONAT OPU S. 
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DODATEK II: Tabela korespondenc, ex libro 771 
I II III IV 

" 
l!Ei3R. CilKE- STEV. 
IN NJIH IMENA 

PREVOD II. STOLPCA v 
SLOVENSCINO 

TAaOT (KAnTE) lArRIBUrI 
PLUS GEMATRIJA CRK 

o AIN (SOPH(AUR» 

1 KETHER t. 

2 CHOKMAH 't' 
) BINAH t, 
4 CHESED lj. 
5 GEBURAH ef 
6 TIPHARETH 0 

BREZ(MEJNA( SV<:TLOBA» ROŽNI KRIŽ 

KromONA •••••••••••••••• ASI 

{
DVOJKE 

MODROST •••••••••••••••• PALICE, 4 VITEZI A 

(
TROJKE 

CRAZJUMEVANJE .......... . KUPE, 4 KRALJICE V 

MILOST (SLAVA) .. . . . ... . .. SURICE 

MOČ ••• • ••••••• • ••••••• •• PE'rKE 

{
SESTICE 

HARMONIJ A (LEPOTA)······ MEČI, 4 PRINCI A 

7 NETZACH !i2 ZMAGA ................... SEDMICE 

8 HOD ~ SIJAJ .................... OSMICE 

9 JESOD ~ TEllELJ (BAZA) •• • •••••••• • DEVETKE , 

10 Jill.KUTH ~_ ._ KRALJEST'/O ............ ·fg~~~i~r;4 PRINCESE V 
II ~AIEPH )( rA o<.. VOL (PLUG) O KA HOREC 

12 IoBETH ~'l!> p.. HIŠA I • !ji MAG 

" 1) lo GllIEL lir t KA1l!ELA II ." SVECENICA 

14 oDALETH ., i ~ J VRATA III .!f CARl CA 

15 HE h · E € OKNO AVII = ZVEZDA 

1 
2 

) 

4 

16 VAU 1 ~ f f~ ŽEBi>LJ V 'o' P~ROK (HI ERO?AllT) 6 

17 ZAIN 1" Z ~ J.I.-x: VI X LJUBIMCA (ERATA) 

19 CHETH n jli"'l OGRADA " VII G VOZ (KOČIJA) 
19 l'ETH a::> je'" KACA Al "1 SLA (LIBIDO) 

7 
8 

9 
20 JOD .. " I. ROKA lA 111) nERi.iT(PUSCAVNH) lo 

... ~ K· 21 lo KAPH OJ ~ DLAN A • li- KOLO SREeE 

22 LA.Il<lD ':o : 1\). BIC VIII ~"RA VNO VrlSJ E 

2) ~ MEIl !J i M ~ VODA nI l( 'il OBESENEC 

24 NUll l . N T HIllA nIl 1lb SLlitT 

25 SAiIEK!l O I E ~ OPOilliIK nv.l' UMc;]'1I0ST 

26 DIII JI' i O o Oi{O 

21 ~n !> . n Ir USTA 

29 TZADDI !!: I (Ij) ,) '1'= 
29 ~OPH I? i ZATILJ E 

., l' Y GL.Ol. VA )0 KESH 

)1 i>< SHIlI 

32 ,'!'AU 

ul' x." ZOB 

n T~ KRIŽ (AlKIl) 

, w.;;r--,-----' 

t 1t-) 
XU-l 
"""f'fio.t 
Q "'(100) 

'(Ar"..\) 

.. V 
AVI 

IV 

.. VIII 

"i SATAN (HUDIC) 

• ti' STOLP (VOJNA) 

* LUNA 
nj[ • 0 SONCE 

li x. A EON (ANGEL) 

xu Je. II ij UIUVERZUJI 

20 
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40 
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RAZLAGA tabele korespondenc ex libra 777: 

I.STOLPEC: To je Ključna skala Knji~e 777 in pričujoče tabele, in 
predstavlja glavno orientacijo. Označuje 32 Poti Modrosti (t.i.), 
geeetSefir (številk, cifer, šifer!) ali Sfer,plus dvaindvajset 
Grk. Stevilke od 11 do 32 nimajo nobenega pomena za gematrijo, saj 
označujejo le vrstni red stez na Jrevesu življenja . 
V naslednjih dveh stolpcih ee vidi, da imajo imena števil~ in črk 
konkreten pomen, in sicer, deset številk pomeni pozitivno emanacijo 
božanstva (Ra-Hoor- Khult, po teogoniji Liber Lagte!), dvaindvajset 
črk pa je dvaindvajset Arkan (Skrivnosti Iniciacije!). ki aktivno 
povezujejo te Sfere (ali Nebesa!). 

II.S~OLPEC: Od 1 do lo: hebrejska imena številk - deset pozitivnih 
idej, ki sestavljajo vesolje, deset emanacij Božanstva ali deset 
Sfer - Nebes materijalnega vesolja, s pripadajoč'imi planetarnimi oz. 
božanskimi atributi. Za primer, kako se lahko Liber 777 nadaljuje, 
naj dodam še razširjeno desetlško shemo s ključno skalo planetarnih 
simbolov 8 številkami: 
1 t Pluton ali Sfera Primum Mobile •••• TRAliSFORidACIJ A ŽIVLJENolA 
2 ~ Neptun al, Sfera Zvezd Stalnic (Zodijak) .••. SUBLIMACIJA Z. 
3 "" Saturnova sfera •••.••••.•.•......••..•.... . •. LHiITACIJA l . It' (Sfera Urana) ali Brezno (!!led Boe;ovi in Ljudmi, med Ideall)im 

in Aktualnim) •••••.••••.•.•••.•..•.••.•..•... • DJlVIACIJA Z. 
4 2j. Sfera· Jupitra •••••..••..••. .• ••.••.••.•.•.••• EKSPANZIJA Ž. 
5 <1' Sfera Marsa •••••••••••••••••• • ••••••••••••... PROJ~KCIJA ~ . 
60Sfe"" Sonca •••••••••••••...•••••••...•••••..•. RADIACIJA ~. 
7 ~ Sfera Venere ••••••••••••• • •••••.••.•••.•..•••• ATRMCIJA Z. e !( Sfera Merkurja .•••••••.•.•••.•.••••..•••... KOMUNIKACIJA Z. 
9 'J Sfera Lune ...•............•..••.•.....•.•.•.. REFLEKSIJA Z. 

\o II! Sfera (4) Elementov •.•..••.•••..••..•.••.••• R~ALIZACIjA Ž. 

Ergo: Številke na Arheti pskem Nivoju 80 Bogovi - Planeti (zvezde pre= 
mlčnice, i.e. označevalci znotraj sheme zvezd stalnic!) na Kreativ= 
nem Nivoj u, in ko nk re tne Ideje- Oblike (Formalni nivo) realizacije 
življenja na Materialnem Nivoju . Ce planetarij oz . PANTHEON preve= 
demo na jezik kate rekoli kulture (ali naroda), dobimo osnovo mito = 
logije-teogonije.(:':1etafizike) te kul ture . 

Od 11 do 32: imena črk so simboli konkretnega pomena, 
kot je razvidno v III. stolpcu in izhajajo iz egipčanskih hie roglifov. 
Tu ee nam odpira logična in obenem far.tsstične razlaga razvoja pi= 
save oz. likovnih zapisov glasov. Iz hebrejske se je neposredno 
razvila grška, iz te pa latinska pisava . Grki 80 spremenili hebrej= 
ski sietem z uvedbo znakov za samoglasnike, katerih hebrejci sploh 
niso pisali, ker je bil pravilni izgovor besed "velika skrivnost" 
pripadajoča znalcem, sve~enikom in stvar ustnega izročila. Vendar 
za osnovo izgovorjave so vseeno služili trije J lahko bi ji~ tek~ 
rekli, polsamoglasDiki, Aleph, Jod in Oin, ki tvorijo mistično 
formulo preroka Mojzesa , 1 A O,(ki predstavlja začetek ekzaktnih 
znanosti in emancipacije človeka nad (materijalno)naravo). ki v 
sebi "SKriva" tri O~ETNE črke hebrejskega alfabeta, ki po bistveni 
ključ za izgovorjavo "skrivnih ll besed (foIillul, manter). To 60 iz= 
gubljene črke, ki so "vč asih " povezova.le na Drevesu Zivljenja tri 
Supernalne Sefire z 3reznoo. Babilonska katastrofa nam tako lah~o 
postane malo bolj jasna. Izgovorjava glasov se je "izgubila" ali 
osirornašila, kar se lepo vidi na primeru grščine in latinice, to je 
zahodnih - naših!, jezikov, kjer sKoraj ni razlike med pisanimi in 
izgovorjenimi glasovi, za razliko od vzhodnjaških jezikov, ki imajo 
zelo komplicirano fonetiko, in tudi pisavo, ki skuša to fonetiko 
očividno ponazarjati. 

• 
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Hebrejski aleph-beth je sicer sestavljan iz treh t.!. 
maternih črk (Aleph, Mem, Shin), ki označujejo tri (bz ,, " štiri) 
elementarne Arkane Tarota (označene 8 križcem v II.8tolpcu~ četrti 
element, zemljo, označuje Teu, ki i~~ tako dvojno atribucijo, Shin 
pa predstavlja poleg ognja še eter); nato iz sedmih dvojnih č rk ( z 
dvojno, mebko in trdo, izgovorjavo) I ki označujejo ;Jlanetsrne ' Arkane 
(označene 9 piko), in pa iz dva najstih enoj nih oz. ~nostavnih črk, 
ki pa označujejo zodijakalne Arkane Tarota. (glej ROZNI Križ, str.97!) 

V tem stolpcu se nahajajo tudi grške č rke, velike in 
male, ki 90 sicer poleg stevil k na skrajnell desne:n koncu v IV . stolp= 
cu, ki predstavljajo njihovo št evilčno vrednost oz . gemat rijo, za 
bralca KNJIGE LAZI, š e najbolj pomembne oz. aktualne. r oda, kakor 
je razvidno iz avtorjevih komentarjev k posameznim poglavj em Knjige 
Laži. bi bil za razumevan je v celoti, potreben še marsikateri drug 
stolpec iz knjige 777. Predv sem pa bo pričujoča tabela neAoliko 
bolj razsvetlila Nulto Poglavje Knjige Laž i, ki je sa~o ne~akšna 
desetiška t abela iz 777 ..• sicer pa, prevaj alčeva skrb za slovenskega 
bralca, se zdi, da ne potrebuje zagovora. 
III.STOLP~C: Slovenski prevod hebrejskih imen za števil~e i n č r~e 
je v bistvu prevod angleškega prevoje, le-ta pa je nemera prcvud 
l at inskega, sodeč po temu, da se je hebrejska literatura prenašala 
preko latinske (ali grške) , in po temu, da so prevajalci včas ih 
slabo poznali hebrejščino. Pravtako je s slovenskimi imeni ze 
Arkane v 1'1. stolpcu . 
IV. STOLPEC: Rožni Križ predstavlja arhitekturo Tarota in je ~ _ 
t elemitski (Crowleyevi) verziji špila natiskan na hrbtni strani 
vsake karte. (Glej Dodatek VI!) 

V tem stolpcu je lepo r azv idna tetragonalna oz. tetra: 
grama~~, to je, PlRAMIDALNA struktura TAROTA, kar nas spet spomni, 
da je Tarot egipčanskega izvora, kakor tudi simbol Rožneg~ Križa 
ali Ankha oz. križa znotraj kroga (glej Liber Ju~or~~!), k i je v 
bistvu znR.k Sfinge (štirje Ezek ij elovi Kerubi!!!), ki s~ ') ri gin9.lno 
(grško) imenuje SFINY in katere številčna vrednost j e 666 (Glej 
Liber Aleph, poglavja 151-l60!), število Velike Zveri iz Apokalipse 
sv.Janeza! . - - .-. , . -_. - : 4 bafye i<a.rt~ 

Znotraj štiristranične (4 elemen ~, 4 kerubi) pira~ide 
pa se nahaja ~istična Roža (3ter, Akaša; sfinga?, ki je tudi zunaj 
nje, kot straž~r te Rože!), Dvaindvajsetih Cvetnih Listov, Rosa 
Mund1 - Rosa Coeli, Rosa Ignota - ROSB Denudata, nosa Sac ra! 

(ERGO: Znotraj Falosa (piramide) se nahaja Kteis (Ro ža) , 
in znotraj Kteis se nahaja Falos, ki je tudi izven ~arnega sebe, Kakor 
tudi Kteis - Molčeča Sfinga je na~reč simbol pomiritve nasprot i j in 
univerzalnega ravnovesja in kompenzacije, in predstavlja Faloe in 
Kteis v njunem vzajemnem 1zničenju! - O Rosa Sacre intra Rosam Pro: 
phanam! Sfinga je tudi Svinje, namreč! Le čemu ima Kačo namesto r epa ? 
- Zgolj bebci bodo našli odličnost v teh besedah! ...•.• •. .•.• •• AUU3N ! ) 

V stolpcu rimskih š tevilk, s katerimi so Arkane Tarota 
po vrsti označene, je vidna simptomatično-historična zamenjava osme 
arkane z enajsto (to se je zgodilo že pred Knjigo Zakona) in pa 
četrte B sedemnajsto (Car in Zvezda). To drugo zamenjavo je predvi: 
dela Knjiga Zakona, 1/57: "Vse stare črke moje Knj.ige (misli s e na 
Knjigo Thotha - Tarot!, opp) eo v redu, le Tzaddi ni Zvezda." Ta 
skrivnos t je predstavljala Crowleyu dolgo časa velik problem, a mu 
ga je uspelo razvozlati, kar je tudi predvidela Knji ga Zakona. S to 
dvojno zamenjavo črk, nastane potem v zodijaku (če zodijakalne srka= 
ne izločimo in jih razvret1mo v krog!) dvojna pent1je Neskončnosti, 
s č ime!" prid~ te-ko do popol::ege. ravnovesja v Ts rotu. To j e l e ena 
izmed vrlin novega, telemltskega, pos~patriarhalnega Tarota, ki sta 
ga realizirala in arti.tično aktualizirala Crowley in Lady Frieda 
Harris med drugo svetovno vojno. Vsi ostali Tarot-špili imajo samo 
še arheološko ali eksot1čno vrednost. 



DODATEK III: 

a) Kitajski Kozmo6 -
1iagram naj bi pojasnil 
aovpadnost kabellstlčnega 
B taoletičnlm sistemom, 
in sicer, n~ kar se 
da ekzakten način. 
Tao korespondira 
z Ain, Nlčem, iz 
{sterega vee iz= 
laja in v kate= 
rega se vee 
~opet vrača 
~tc. 
(glej Crowleyeva 
prevoda Tao Teh 
Ching in I Ching) 
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b) CADUCEUS, palica glasnika . 
Bogov, Thoth-Hermesa Trismegista. 
Diagram je iluetracije Drevesa Ž. 
Kozmos kot Palica (skepter, . žezlo) 
ali kreativna moč Hermesa, to je, 
ur a vnovešene energije, ki ustvarja ! 
iluzijo bivanja. Oblika simbola 1 
prikazuje tri materne črke hebr. 
alfabeta, Shln, Aleph, Mem, v 
svojih treh oddelkih (glej Tabelo 
korespondenc) . 
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DODATEK IV: - posebej posvečen vsem tistim preobčutI iveem, ki to 
niso, i~ ki v strah u pred bolečino , pr d Vmoštvom, 
9II!e.:'llj~.io svoje čute v ~elji po spa~ju 

L IBE R III 

vel 

JUGORUM' 

o 
o. Poglej Jare:n z:!. vratom Volov! Mar ni na!tlenjen temu, da bo 

Polje zorano? Jare~ je težak, toda skupaj drži tiste, ki BO raz= 
dvoj eni-Slava Nui ti in Hadi tu, in Nj emu~ ki nam je bil dal 

Simbol Rožnega Križa! 
Slava Gospodarju Besede Abrahadabra, in Slava }ljemu, ki nam 

je bil dal Simbol Ankha, in Križa znotraj Kroga!! 

l. Tri 90 Zverine, 9 katerimi moraš zorati Polje; Samorog, 

Konj, in Vol. In te vprezi v trojni jarem, ki ge boš upravljal 
z Enim Bičem.' 

2. Zdaj te Živali divjajo svobodne po poljanah in ČlovPK jjb 

težko priprav! do poslušnosti. 

3. Nič ne bo tu povedanega o Kerberu, v~li ki Zveri Pekla , ki 
je vsaka od njih in vse tri skupaj, kakor je zaslutil celo 
Athanasius! T~ ee na~reč ne tiče T1fareta 1z(ven), temveč le 
TifqretA. z(notr9.j).' 

o . Sa,11orog 

lahko drugače 
Krone?1 

I 

je Govor. Človek, obvladuj svoj' 
.! -rotil Sina ustregel Carovniku na 

Govor! Kako boš 

Desnem Portalu 

l. Tu so v~je. Vsaka lahko traja en teden ali več. 

(a) Izogibaj se rabi nekih pogosto rabljenih besed, kot so ,in' 

ali ,to' ali ,toda'; uporabljaj parafrazo. 

(b) Izogibaj se rabi neke č rke abecede, kot je ,t' ali ,s' a11 
,m'; uporAblj~j p~rafrazo . 

(c) Izogibaj se rabi zaimkov in pridevnikov prve osebe; ra~i 

parafraza. 

Sam si izmisli še druge. 

2. Vsakoktat, ko se spozabiš v izgovoru tega, kar si prisegel, 
da ne boe izrekel. se ostro vreži z britvico' na zapestje ali na 
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podlaket ; ' pravtako kakor bi namlatil neubogljivega psa. Mar se 
Samorog ne boji krempljev in zob Leva? 

3 . Tako ti bo tvoja roka služila za svarilo in za beležko. 

Zapisoval' si boš tvoje dnevno napredovanje, dokler ne boš popol= 
nama pozoren ves čas na vsako najmanjšo besedo, ki se ti bo iz= 
muzn i la z jezika. 

Tako se zaveži in boš za vedno osvobojen . 

II 

o. Konj je Delovanje. Clovek, obvladuj svoje Delovanje! Kako boš 

lahko drugače rotil Očeta in ustregel Norcu na Levem Portalu 
Krone?io 

l . Tu 60 vaje . Vsa ka lahko traja en teden ali več. 

(a) Izogibaj se dviganju leve roke iznad pasu. 
(b) Izogibaj se prekriževanju nog. 
Sam si iz~isli še druge. 

2. Vsakokrat, ko ss spozabiš v početju tega, kar ei prisegel . da 
ne boš počel, ee ostro vreži z britvico na zapestje ali podlaket; 

pr avtako kakor bi namlatil neubogljivega pSS a Mar se Konj ne boji 
zob Ka'!lele? 

J. Tako ti bo tvoja roke služila za svarilo in za beležko. Zapi= 
soval si boš svoje dnevno napredovanj e, dokler ne boš popolnoma 

pozoren vee čas na najneznatnejše dejanje . ki se ti izv i je z naj= 
manjšega od tvojih prstov . 

Tako se zavežl in boš za vedno osvobojen. 

I II 

o . V('Il je Misel . Človek , obvladuj svoj-o Misel ! Kako boš lahko 

drugače r otil Svetega Duha, in ustregel Vi soki Svečenici na 
Srednjem Portalu Kr one? H 

l. Tu so vaje . Vsaka lahko traja en teden ali več . 

(a) Izogibaj se misliti na d?ločeno stvar in na vse stvari z 

njo v zvezi, in naj bo to stvar, ki običajno močne okupira tvoje 
mieli in ki jo nenehno spodbujajo čutni vtisi in pogovor z dr ugimi. 

(b) S pomočjo izuma, kot je premena prstana z enega na drugi 

pret, si ustvsri dve osebnosti, misli ene n~j bodo znotraj čisto 
drugega območja, kakor mieli druge, in naj jim bo običajno ozaqje 

življenske nUjnosti. (Na primer: naj bo~' človek močnih strasti, 

vešč v Sveti Kabali, vegetarijanec in vnet reakcionarni politik . 

,B' naj bo hladnokrven azketski mislec, zavzet s poslom in družino, 
mesojedec in vnet naprednjak v politiki. Naj se ne pojavi misel 

-

.--
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primerna za A-ja, ko je prstan na 'B' prstu, in obratno.) 

Sam si iZ"!1isli še druge vaje. 
2. Vsakokrat ko ee spozabiš v mišlje nju nečesa, za kar ei pri= 

segel, da ne boš mislil, se ostro vreži z britvico na zapestje 

ali podlaket; kakor bi namlatil neubogljivega psa. Mar ee Vol 

ne boji Oračevega Biča?~ 
3. Tvoja roka t~ bo potem služila za svarilo in za beležko. 

Tako si boš zapieoval svoje dnevno napredovanje, dokler ne boš 
popolnoma pozoren vee čas na najneznatnejšo misel, ki se ti po= 

javi v možganih. 
Tako se zaveži in boš za vedno osvobojen. 

f in i s 

OPOMBE prevajalce V.M.: 
(1) Knjiga jarmov (~ug~~, -ij -orum, jarem, vprega, igo) Izraz joga 
je istega korena; angleško yoke, kar seveda ni joke. 
(2) Ra-Hoor-Khultu, Otroku Radita in Nuit, Gospodarju Besede ABRA= 
HADABRA (glej Knjiga Zakona III/l. )~ 

() Ankh tj Križ znotraj Kroga 8 , znamenje N.O.X., znamenje Sfinge
Zveri, tudi Kajnovo znamenje - konjunkcija Rože(Kteis) in Križa(Falos) 
{4) Bič = Lamed, )0, ATU VIII - Ravnovesje, Kompenzacija, Zadovoljena 
Zenska. L(amed) je spet črk~ Sfinge oz. štirih Kerubov - Life (Bik ali 
tudi Vol, '11 ). Light !Lev.eIi'). Love (Škorpij on~-Kača-Orel) in pa 
Liberty (Vodnar ,~ ,Clovek); 4 letni časi , 4 elementi, 4 stranice 
Sončne Piramide, Tetragr~~ton - Jod-He-Vau-ne etc. etc. 
(5) Athanasius Magnus, AleKsandrijski škof, sicer velik dogmatik , iz 
4.stoletja e.v., ali pa Atbanasius Kircher, kabalist iz l7.st ••• (?) 
(6) Gre za skrivno formulo, ki se tiče, oz. ki jo je možno komunici= 
rati le Mlajšemu Adeptu Z(notraj), ki je že dosegel Znanje in Kon= 
verzacijo Svetega Angela Varuha in že prakticira formulo Rože in 
Križa (seksualna magika! ), ne tiče pa se !I:lajšega Adepta IZven (ali 
Brez •.• ), ki tega še ni dosegel, se pravi, še ni član i{oIegija 
Svetega D~ia (Qado8h!). 
(7) Uogoče bi b:!.lo bolje prevesti- Kako bOE lahko drugače poučil 
(master) Sina in odgovoril {answer) Magu , ki straži Desni Portal 
Krone (Kether)? Glej Drevo 3ivljenja, dvanajsta steza, Beth, IJragus, 
Merkur, Sin-Odrešenik. Gre za Dva (aspekta, osebi) v Enem oz. Tri 
v Enem, kajti nagovor je na.~enjen Magistru Templa, Učitelju, ki mora 
do~~eti RESNICO, s ksterg le, b~ lahko poučil sina oz. postal Sin
Odrešenik, in odgovoril Carovniku oz. premagal v sebi Iluzioniste
Lažnika, ter mu~dostop skozi Portal Krone odprt. (Glej op.l), P.S.!) 
(8) Britvica je izbrana zaradi diskretnosti, da se to "samokazno= 
vanje" la.."IKO izvede kjer- in kadarkoli, neopazno. Včasih so ee 
Hermiti bičali in šibali, če se je le dalo, pred očmi drugih, a 80 
za to imeli tudi drugačen :notiv, predvsem pa, §o b~ll lljil:lOyi "_ 
exercitii: preobtoženi z (lažno, hipokritično) ~oralo. 
(9) ••• 6e pravi, zarezoval. 
(lo) Pot Alepb, ki vodi iz Chokmah v Kether, je pot Magusa, pot" 
č iste ekataze, čiste norosti. MagUB mora rotiti, obvladati Lagos 
(Oče) in ustreči, odgovoriti Norcu oz. n6ega v sebi premagati. 
Spet gre za trojno oz. dvojno enotnost (ali bolje, izn1čenost (glej 
op.lJ. P.S.!)) 
(11 )Pot Gimel ()!). Prvo8večenica. Luna TRIVIA; Sveti Angel Varuh!!! 
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(1 2) Oračev Volovski Bič.\ Vol(Aleph), Bič (Lamed), Orač (Oče, Sin 
in Svetl Duh - Znoj - Sperma • 

P.S.: (1)) EROS = THAliATOS; AHeBaH(ljubezen) = 1) ACbaD(enost) . 

P. P.S. : Če že ni bilo tu govora o Kerberu, troglavi peklenski pasji 
pošasti, in o H3RAKLU (ali res ni bilo?), pa naj bo govora o •• • 
LAShTAL- u, Trojni Besedi ~rojne Knjige Trojnega Zakona- Jarma , ~a= 
tere število je ~tevilo "Love under WillI', 93, kar je 3 x JI. 

V obeh primerih gre za isto zadrego prevajalce kabalis= 
tlčne formule, ki je nastale. na način "vortlt barbareIl, a se svoje= 
mu barbar skemu poreklu ni odrekla . Kabal i stična formula namreč ni 
kompleksna i n ne razlaga, temveč je kareeda enostavna, jedrnata , 
neposr edna, ona postaja meeo. Ona ne skriva, te~več osvetljuje . 
Razlagati jo na drugem nivoju , je, če že ne absurdno, pa vsekakor 
zmotno. Samo en argument obstaja za prevajanje magične formule nszaj 
v običajn i jezik, namreč , če že običajni ljudski jezik, grob , okoren , 
kakršen je, nezmožen slediti misel in jo avtentično izraziti , re= 
dundira INFO~w\CIJO, pa vsaj animira IG.rtO . Ergo , 

LA - Nič. Ol) 

AL - Dve. Ol) 
~STAZA Hedi t a in Nuite, združenih in iz= 
gubljenih v vzajemni ljubezni 

L - Ravnovesje (Compensatio), Zadovoljene ženske , Kteis 
dopolnjena s Falosoffi, Nič v Dveh, Ljubezen vsklajena z Voljo. 

A - Nor ec (Stultus), Nič v Misli (PA.'lliIFAL), v Besedi 
(HARPOKRATES) in Dejanju (BAKHUS) . 

Sh - Eon (Genius) • (ATU XX) 
Ol) 

T - Sla (Libido). (ATU XI) 

ShT- Dinamičr:i ekvivalent LA in AL, izražajoč skrivno 
naravo Magike trans:nutacij (Set, Satan, Shaitan, SatUrn , Aor akeas, 
Adad, Adonie, Atti e , ·Adam, Atum, Adonai etc .) 

LAShTAL - Skriti Bog onstran Brezna - 93 

Prava tt:s.gičli.'! fO!"muls. je ČISTA ;Jl'C:VILiCA . "Stevilke 60 večne, 
vse~og6čne, številke 90 30govi!", je 30voril božanski Pi tagora. ~te= 
viIke so nejuniv~rzalnejš i simboli, s katerimi je mogoče izraziti 
ni~ mFlnj in nič več kot sa:no J.r.:i:L;:;ZO Veso lja, in sicer, na najbolj 
j~8en, enost aven, točen in neposreden način. Hebrejski izraz S P R 
ima troj~n pomen o~. trojno izgovorjs.vo - SPR, SPuR, SiPR, kar 
po~eni . Stevilko, Grka in Glas, kar so osnovne kvalitete vsakega 
pojqva , stvari. Pistorius je t~ prevajal z Scriptis-:iumeratis-Pro= 
nuntiet i s y ?ostellu9 ne z Numerans-Numerus-N~Tieratus . 

Poleg te glob je funkcije številk, kot oeno vnih ali č istih 
simbolov, pa samo Geroatrijo (prevajanje črk v števil ke i n obratno ; 
beseda je me tstezB grške gra~~ateia; to je veja literarne Kabale 
-Izročila) omogoča predvsem relativna numerična vrednost črk , ~i je 
znana vBem , ~ i vedo keko so Grki in Hebr ejci zepisovali štev il~e, 
namreč a črkami . 

Grki so izraz SP~ (Sefi ra ) prevedli s Sphaira, kar jim je 
pomenilo predvsem ŽOGO, 8 katero 80 se šli gimnozofijo, šport in 
zabavo . Tako nas spomnijo na Titane Gargantuovskega Samostana 
Theleme! (Te1tan = 666. Memento: 6 je številka 'Sonca , Tiphareth) 

"Come forth, o chUdren, under the etare, 
and take your fi).l of love!" 

- Liber AL, I, 12. 
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Dodatek VI 
BIBLIOGRAFIJA Crowleyevih del, omenjenih v tej ediciji 

o. LIBER A L vel LEGIS, sub figura CCXX. as delivered by 
XCIII = 418 to DCLXVI. Knjiga Zakona . (LOGOS AroN05) 

l. 'fHE BOOK OF TEOTH, esej o TAHOTU Egipčanov, Tahutijeva Knjiga, 
predstavlja dokončno "filozofsko" verzijo novega TAROTA z umet= 
niško realizacijo slikarke Friede HARRIS . Eno zadnjih avtorje= 
vih "remek" del, saj jo je dokončal tri leta pred smrtjo, 1944. 

2. LIBER CGCCJ;VIII (418) tudi Liber XXX Ai:RUJ.1 vel SAECULI, Vizija 
in Glas. Klasično poročilo o Tridesetih Etirih ·(Nebih), model 
vsake magijsko-mistične vizije. To "kolosslno" delo sta pred 
tristotimi leti začela na osnovi enohijanskega izročila dr.John 
Dee in Sir Edward Kelly (slednjega je Crowley smatral za eno 
svojih prejšnjih inkarnacij). Nadaljne in dokončno poročilo 
Mojstra Theriona (A.C.) je do potankosti avtentično. Prizivi 
Angelov (čuvarjev tridesetih Etirov) se smatrajo za korektne, 
in doktrina funkcioniranja Velike Bele Bratovščine (A:.A:.) za 
temelj aspiracije Adepta. Knjiga je nastala na podlagi Saher= 
skih Del, s pomočjo asistente Victorja Neuburga, Frater O.V., 
s konca leta 1909 v Alžiriji. 

3. LIBER DCCLXJ:VII (777) vel ?aOLEGOMENA SYMBOLICA AD SIS·rEMAJ.i 
SCEPTICO-MISICA~ VIAE ;:;a>LICANDAE, FUNDAMENTUM HIEROGLYPHI= 
CORUM SANCTISSIMORU~ SCI3N1IAE SUMMAE. Kompleten slovar Ko= 
respondenc vsej magijskih elementov, izčrpna in vsestranska 
knjiga referenc. Crowley jo je popravljal in dopolnjeval vse 
življenje in je take vrste. ki se jo ne more smatrati za do= 
končno. (glej Dodatek II.) 

4. LIBER III vel JUGORUM; Šola Diamantne VOLJE. DodatekIV! !! 
5. LIBER IV vel ABA, MAGICK. Generalno poročilo v elementarnih 

terminih magičnih in mističnih moči. 
I.del: ~lISTICIZEIA, temeljni introvertni treningi Adepta. 
II.del: MAGIKA, elementarna teorija. 
III.del: MAGI KA Y TEORIJI IN PRAKSI, v dvaindvajsetih poglav= 
jih , ki se nanašajo na ATU-je Tarota. 
IV.del: ZAKON, komentar Knjige Zakona. 

6. SOLDIErt AND THl HUNTCP...BACK, Vojak in Grnavec, ontološki esej 
o mleticizmu (!ekatatična ~firmacija vojaka) ln skepti~izmu 
(skeptična negacija gr~avca?), kot o alternativnih razpolože= 
njih filozofa -mistika, iz leta 1903. 

7. BERASHIT, filozofski esej o antologiji 8 pripombami v zvezi 
z ritualno Magiko, originalno imenovan Crowleymas Day, podaja 
esencialno istovetnost ~ed manihejstvom (krščanstvo)~ vedan= 
tizmom in budizmom; ~onizem teh sistemov Crowley preseže 8 
svojim nihilizmoffi; 1902, by Abhavananda (A.C.). 

8. LIBER VII, LIBER LI3ERI vel LAPIDIS LAZULI, Adumbratio Kabbalae 
Aegyptiorum. Voljna emancipacija nekega os .... obojenega Adepta 
od adeptovstva; Besede Rojenega b~gistra Templa (pravkar ro= 
jenega). Eden od Crowleyevih opisov drame prekoračitve Brezna 
in iniciacije v Red Anonimnih Adeptov Srebrne Zvezde. 1907. 

9. THE TEMPLE OF SALOMON :r:ru: KING, Tempel Kralja Salomona, poro= 
čilo o magijski karieri A.Crowleys, zgodnje in srednje obdobje, 
editor J.F.C.Puller, 1908. 

10. LIBER CCXLII vel AHA. V obliki poe tičnega.dialog~med očetom 
(UČiteljem) in ainom (učencem) napiaano tolmačenje večih nači= 
nov oz. poti dosežka in pridobIj enih rezul ta tov; po ... 8)1.torj evem 
lastnem mnenju, njegova najboljša magična poema, iz 1. 1909. 



Il. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

HOUSEHOLD GODS, Hišni (ali družinski) Bogovi, dramska komedi= 
ja oz. poetično dramski skeč. Magijska ale gorija polna sub= 
tilne ironije in mistlflkacij, iz leta 1910. 
LIBER CXI vel Al..EPH, The Baok of Wisdom or Polly t Knj iga )[0= 
drosti ali Noro s ti. Razširjen in izčrpen komentar Knji ge Za# 
kona, pisan v obliki pisem Mojstra Tberiona svojemu magijske= 
mu sinu (Frater Achad, Charl e s S. Jones). V srbohrvaščin~ jo 
je prevedel psihiater dr. Petar Vasiljevič iz Pule in jo opre= 
mil z neprimernimi, paranolčno-fetišistlčnimi in na-8voj-mlin
-speljujo~imi komentarji. Ta mojstrovine izraža srce Crowleye= 
ve doktrine v naj globjih in na jdelikatnejšlh dimenzijah. 1918. 
TH~ WO:tLn"S T!tAligDY, Tragedija Sveta. :Jra.'D.ska paema z močno 
avtobiografsko noto, bogata na izrazu, polna spiritualnega 
entuziazm~ in demonske satire, iz leta 1908. 
TH~ SKORPIO, tragedija v treh dejanjih iz templ arskih ča sov 
križarskih vojn, vsebuje simbolizem templarske oz. ms sanske 
iniciaci j e, iz . konca leta 1909. 
THE GOD-EATER, Bogojedec, izdelovanje "Kristusa", satira na 
račun krščanstva, iz leta 1903. 
LIBS~ C vel AGAPE vel AZOTH, Sal Philosop~or~~. Razkritje San= 
graala ••• lnatrukcije IXo O.T.O •.•• 
plua:-DE NATURA DEORUirl , O naravi Baba ....... 

-:JE t·nJPTIIS SECRETIS DZORUM CUi.! EO:"I.i.aEUS, O akri vnih 
poro.kgh Bogov z Lj udmi ••• 

_DE HgMUNKULg, O homunkulu6u (človesku) ••• instrukcije 
VIlO, VIII in IX O.T.O., by BAPHOMiT X (A.C.) 
BAGH-I_JillAT-TAR, Dišeči vrt, zbirka gazel perzijske mistično
erotične poezije, by Abdullah al Haji of Shiraz-about 1600! (A.C.) 
LI.3ER LXV vel CORDIS CINC-TI S ERP.::!" ::'E , Knjiga Srca ovitega s 
Kačo. Po=o50lo o odnosu Aspiranta z njegovim Angelom Varuhom, 
iz leta 1901. 

19. KO~~{ OM PAX, Essays in Light, zbirka esejev s poudarkom na 
posvečenem, iniciiranem gledišču, iz leta 1903. 

20. 

21. 

LIBER GCVI vel SPIRITUS, popolna instrukc ijB v Pranayami, by 
Sri 3uru .Mahatma Paramahamsa Shivaji (A.C.). 
LIBER XV vel ECCLESIAE GNOSTICAE CANON MISSAE 0.T.0., Kanon 
:naše '}nostične Ceryve neda Vzhodnegs. -Temp1e, ki predstavlja 
originalno predkrščansko krščanstvo. 

22. TAO T3H KING, nov prevod in komentarji, iz leta 1918. Primer 
ezoteričnega prevoda tega famoznega klasičnega dela, od KO 
HSUEN-8, Lao-Cejevega učenca (osebno), tudi avtorja klasičnega 
dela o Cistosti, KING KHANG KING. Crowley je napisal tudi svo= 
jo verzijo I CHING-B. Ezoterični prevod je prevod esence neke= 
ga dela, nekega sporočila in ne more biti dobeseden. -To BO 
avtentični prevodi v jeziku simbolizma Knjige Zakona. 

23, SVETE KNJIGE TRELE1IE REDA A:.A:.: Razred A je naziv za ožji 
izbor svetih knjig Theleme. Te je Crowley ZAPISAL po ' direktnem 
diktatu A:: in so absolutno ne oporečne in avtorite.rne -"Ne· .. srr.e 
se j im spremen~bitl. stil9. črk", kakor je namignj eno v Koj igi Za= 
kona, "kajti ti ne bOB zapazil vseh skrivnosti, ki so tu skrite, . 
otrok tvoje notranjščine jih bo zapazl1 ••• ". To 80: LIBER I 
vel B vel MAGI, LIBER VII(glej zgoraj), LIBER X vel PORTA LUCIS, 
LIBER XXVII vel TRIGRAMYATON. LIBER LXV (glej zgoraj), LIBER 
LXVI vel STELLAE RUBEAE, LIBER XC vel TZADDI vel HAMUS HERME= 
TICUS, LIBER CLVI vel CHETH vel VALLUM ABIEGNI, LIBER CCXX in 
LI BER XXXI - AL vel LEGIS, LIBER CCXXXI, LIBER CCCLXX, LIBER 
CD in LIBER DCCCXIII vel ARARITA. 



24. 
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~n.6 .:;ONF,:i;SSIONS O? A.1iIS'rER G!WWLEY, Spirit of Solitude 
(Alestor). Avtohagiografija. Poleg (delno) "Očesa vtrianglu", 
I. Regsrdiej a,· Crowleyevega uč enca in taj nika v kasnej šem o b= 
dobju, je to edina avtentična podoba "preroka očarljive zvezde" 
~gko ~i~a kot tudi realno-zgodovinskega incidenta. O njem je 
bilo !'le.pisanega, in se še piše, veliko lažnega, senzacionalis= 
tič!1ega, podmukIega ali paranoično-fetišističnega, kar pa niti 
r:l.alo ne škodi njegovemu mitu, temve:5: prav nasprotno. "Jaz sem 
prekletstvo svetega guruja", "Ne verjemite mi! II.!. Znan je n~egov 
odn81! do lažnih biografov; o W.S.U8.ughamovem "CarovnikulI Je 
zaoisal: "Zabavna čorba ukradenih dobrot." Pravtako BO v zmoti 
tisti naivneži, ki govorijo o nkrolianizmu", ignorirajoč pomen 
Cro'Nlejevega prispevka k evoluciji rl:ulture človeštva in rekon= 
strukciji univerzalnega jezika; Crowley je bil na..-nreč popoln 
I~~O , liihče, 1~agister 'l'empla. Sicer pa, edina genialnost previh 
učiteljev je v tem, da so sposobni, na kakršenkoli način pač, 
zbrati informacije iz karseda širokega področja v času in pro= 
stor~, jih sintetizirati v znanje, in le-tega v obliki esence
modrosti posredovati ljudem, učencem, otrokom, kot vir svetlobe, 
zdravja in napredka. Res da je učenčeva lastna Volja in zainte= 
resiranost njegovo edino krmilo v morju informacij, a ee tega 
ne ~ore zahtevati od otrok, učencev, kakor to počnejo lažni 
pedagogi, ~i jim posredujejo informacije v prav isti obliki, 
r::ar.or so bile posredovane njim. Tako mora vsak učenec preho= 
diti ;rav isto pot do znanja,.kakor~ njegov učitelj in tako ni 
00g03 nikakršen napredek. Ta~~ pedagogi ne poznajo nikakršne 
etike, so hladni, profesionalni, brez erosa, brez poželenja do 
do lepega in inteligentnega otroka, ki naj bi jihpresegel. 
Bistvo pedagogije je p~e&ra6tija, česar so se zelo dobro zavedali 
stari Grki. 
Ka:<o.!"koli že I ta fa'!l.ozna Avtohagiografija "Logou Aionos " se 
to;l~ priporoča zainteresiraneT.u bralcu, zavoljo resnice, lepote 
in l~~bezni, zavoljo mita in zgodovine v njunem skupnem bistvu, 
zavoljo literature in življenja. 
Studentu Kraljevske Umetnosti, ki se bo sicer že znašel, pa naj 
ta knjiga, poleg knjig Eliphasa Levija, predstavlja pravi uvod 
v študij Theleme, Magike in Uisticizma na sploh, in naj ne na= 
sede več paranoično-fetišističnim dobrohotni~ svarilo~ zakrknje= 
ni:: ~re. :ov. izkušenih v tej .. črni veščini~ če;;l da je Crowley za 
ze.četer:: ;>renevaren. i<akani ljubosumni beda~i so ti l!lžni pedagogi! 
Mar ni stric Friedrich Nietzsche govoril, da je treba živeti ne= 
varno? Torej, berimo nevarne knj ige! 1;e pos1ušajmo več . teh hi= 
navcev, ~i n~silijo, da moramo brati taiste bedaste šarlatane. 
pisune in plagiatorje, pri katerih so se tudi o~i zastrupili in 
id so zaslužni za to, da v očeh ljudstva Magika še vedno spada 
v ;>ato10gijo, kriminologij o ali estradno ~~etnost. Težava (in 
sreča) je v tem, da se te~a ne da povsem zanikati, Uagika je 
na~reč vse. A, vsakemu svoje! 
V slovenskem kulturnem prostoru je položaj videti še toliko 
bolj zapleten, kajti pri nas še z religijo (oz.opijem, ki je 
či:::to 'Il rec.u stvar, ha) opravili nismo; v tem s:r:islu namreč, 
da je pri nas pravtako nemog03e javno objaviti n.pr. Gnostično 
~a30 k~t wein Kampf, tako Zlate verze Pitagore kot Teorijo 
':'ranscendentalne Magike TJevij8 Zaheda, da o Crowlejevih Izpo= 
vedih ne go vorim . 
Skratka, tudi v tem primeru je težko biti Slovenec~ tako nekako 
je vzdihoval pokojni Dušan Pirjevec, luč 1jubljan§ke univerze, 
ko nam je razlagal o problemu vključitve Slovencev v strukturo 
mednarodne delitve dela, in sicer na kibernetičnem (samo-uprav= 
ljel~kem!) in etrukturalno-poetičnem (ustvarjalskem!) nivoju. 
A o tem problemu se je razprevljalo v Uvodu k pričujoči izdaji; 
za konec te nevarne bibliografije pa nej vsem fetlšistom, ki 
obOŽUjejo Knjige, predvserr. pa vsem človekoljubo-:n in .vrlirn" 
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dušebrižnikO~t psstlrjem i n zdraviteljem dus , vsevcanlm in 
gosto~~sedni~t vse~ mislečim in bogaboječi~ ponudimo 7.njigo 
Clovekavih pravic vmemento, borcem za svobodo in svobodnim 
Btrelce~ v spodbudo, Kr aljem pa za posledek ••• 

25. ::'I,,~a ::'::AvII vel 
" zako!"l ~očnega: to je naš 
zakon in radost sveta. " 

(AL II 21) 

" ~elaj po svoji voiji in to naj ti bo najvi~ji zakon." 
(AL 1 40) 

"ti nima.3 nobene druge pravice, razen 
svojo voljo. Delaj to in nihče ti ne 

te, ce izvršuješ 
·00 o;>orekal . " 

(AL 1 42- 4)) 

" Vsa~ moški in vsaka ženska je zvezda . " (AL I )) 

bog a raz e n Č lov e k B. . 

l. ~lov ek ima pravico, da živi po svoje~ lastnem zakonu-
da živ i na način , ki mu je po vol ji : 
de deluje kakor ga je volja: 
da se zabava kakor ga je volja : 
de poč iva kakor ge je volja: 
da umre kader in kakor ga je volja . 

2 . Člov ek ima pravico, da je kar ga je volja: 
d~ ~ije kar ga je volja: 
da stanuje kjer ge je volja : 
da se giblje ka~o r ga je volja po ze~lje po vršini . 

3 . Člove k i~a pr avico, da misli kar 66 je volje : 
da govori kar 6a je volja: 
da pi še kar ga je volja: 
da riš e, sli~a, kleše, jedka , modelira , gradi, po s voj i 
vol j i : 
de se oblsč i po svoj i volji . 

4. Glovek i ma pravico, da ljubi kakor ga je volja : -
"vzemite napoj in pobudo ljubezni kakor vas je vol ja , 
1cads.r, kje r i n s komer vas je voljs . " (AL 1 51) 

5 . Člo vek ima pr a vi co ubiti tistega , ki bi mu hotel prikrajšati 
te pr av ice. 
" sužnji naj služijo. " (AL II 59) 

"~jubezen je zakon, ljubeze n w sKlad~ z VQljo . " (AL 1 57) 

Aleister Crowley 

~e sladke besede ! 

AUMGN . 
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Dodatek VI: ROŽNI KRIŽ - Arhitektura. TARO-ta 

"Ne na Križ pripeti Vrtnic1- Qdpadej., listi; brez vrtnice 
je Križ le .uha prekla." (Knjiga Laži, NZ) 
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prevedel, opombe in uvod napisal, opremil in v e&mozalež 
bi izdal Viktor Malhue ••• kor1girala J.M •••• 

o • Imprimatur Fra N.\O , •• Q V.iI. 
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eum LUNA (1985 e.v.v maj u ) 
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