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Slov~d potrebujemo ~Slovensko j~~. ne 
Pomlad! S temi besedami smo prvega 
dec~bra lani pospremili izid prvega 
slovenskega prevoda Svetih Knjis Teleme: l. 
resnično željo in sočutjem. Spomladi so 
Slovenci (in to ml bodo očitali kot 
omalovaievanje: njihove Pomladi!) preveč 
neuravnovešeni, kratkovidni in zamračenega 
uma, tako da v vsaki revoluciji vidijo odrešit~ 
in v vsak~ demagodu Odreš~a, ki jih bo 
popeljal po poti Glorije na lov za Antikristom. 
Misel, da bi se proglasili za Antikrščanstvo, Je 
sila mikavna, toda kaj nam to lahko koristi, ko 
pa vemo. da je vsa Evropa moralno še: vedno 
na nivoju jamskega človeka in politično nekje v 
srednjem veku. ki ga vsi ljudski divinatorji 
hočejo prikazati kot (nekil) Novi Vek ali New 
Age po srpski. Danes resda ne poznamo več 
natezalnic in grmad. toda bolj civilizirane 
metode preganjanja niso nič manj krute in 

ddujoče . 
.Morala jamskega aoveka je morala ~imovine v 
člorukem mesu~. če ste že pozabili. v svoj~ 
opijanju z napredkom in re:ligijo demokracije. 
namreč to zdravorazumsko dejstvo, ki postavi 
vse vaše le=:porečne litanije o človekoljubju in 
moralni prenovi na laž. 

"Izpostavljanje nedolžnosti je laž." 

Dvoglavi Ore=:l v SVOJI večni agoniji (in boju ene 
glave. napram drugi. to je. civilne in cerkvene 
oblasti) še vedno vlada svetu in njegov 
edinorojeni sin "Razum" še vedno izdihuje svoj 
večni "credo quia absurdum": OČe=:, zakaj si me 
zapustil! 

Ljudje božji. ki verjamete=: v Nadnaravno in v 
Boga, religija ni to. kar piše v vaših 
enciklopedijah. Religijaje VSAKO Telo 
Doktrine! Tako da se zdaj lahko vprašate. kaj 
religija ni ! Toda vsI, t.l. barbarski pojmi. se 
pravi, tisti. ki jim je pomen ne=:jasen, izgubljen. 
oz. vsaj dvojen. so predmet neskončnih 
nesporazumov. še posebej v humanistiki: to pa 
zato, ker so to pojmi oz. bc=sede=: M.oči, ob 
katerih se nam zmede um. pa jih vendar 

uporabljamo vsakodnevno v naši pragmatični 
konverzaciji in staln~ dokazovanju. da smo 
"in" . 

.Mi razumemo STRAH pred Antikristom , kakor 
je nadvse=: jasno izražen v Janezovem 
Razodetju. ki ga Židje in Kristjani vsakoletno 
potrjujejo in obhajajo v svojem največjem 

I 
prazniku: katerc=m? lahko trikrat ugibatl!: ! To JI!: K 
strah pre=:d Ljubeznijo ln Smrtjo. 
Pred zlom, pravite? Pre=:d zlim. pre:d "zdo", pre=:d 
slabim. pred slabostjo ln slabotnim? Pre=: d 
hudim? Pre=:d hudobnim? Prl!:d zlomom? Pre:d 
Lučonošo? Pr~d sadizmom? Pred 
Sarurnalič:nim? Pred vr4ŽO? 
Prl!:d VTetjc=m? Pred izpolnitvijo ... 
In oni nikdar ne bodo razumeli Nedolžnih, ki 

R. 
NE VERJAMEJO v ",lo" niti v "zi," ljudi niti v ff '"t. 
Izvirni grl!:h; zato jih imenujejo Antikriste injih 
imajo za svoje sovrainike in brezbožnike. 
MAHINEJCI in kabalisti niso razlikovali in niso 
bili zmožni razlikovati med Mesija in Edenska ~ 
Kačo; GNOSTIKI niso razlikovali med C 
duhovno in telesno ljubeznijo (AGAPE) . zato je 
njihova Maša (ki so jo izdali v prvi številki 
NOX.-a!) in njihova Alkemija pravtako fizična in 
teurgična. TE.MPLARJI niso ubogali rimskega 
papeža. ker so v Islamu pravtako in še bolj kotA. 
v Krščanstvu prepoznali Univerzalni 
Katolicize=:m. MASONI so O .... oglave=:ga Orla (naj 
bo črn ali bel!) razkrinkali kot Apuleje:vega 
Osla in ga skri .... aje povzdignili v svojega idola 
svobod~ . Baphometa in Pana; kakor so 
ILUMINATI Boga kot Lagos in Sonc~ spet 
vrnili v naročj~ Znanosti. In ROSNOKRIŽARJI 
so religijo udomačili s kibernetiko. t.j. veščino 
upravljanja ali ekonomijo LIBIDA. 
Židje in Muslimani pa so (bili) ANTIKRISfI 
samo zato, ker so kristjanom očitali 
praznoverje in idolatrijo ter svojim vernikom 
prepovedali upodabljanje Boga. v človeški 
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podobi! T 
Tisto. kar je skupno vsem modernim 
totalitarizmom· komunizmu. fašizmu, nacizmu. 
feminizmu. liberalizmu in demokrad.zmu . j~ 
ANTIKR5čANSTVO in le-to in nič drugega je 
.... zrok za njihovo tako množično popularnost. 
Vzrok njihov~ga propada paje (bil) v tem, da v 
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so potem, ko so že: pridobili množice Ol. volilce 
na svojo stran. tsisto antikrščanstvo pozabili 
oz. ga niso bili zmožni kibernitizirati, oz. 
sistematizirati . 
.Moralna renesansa ln zorenje Novesa Eona je 
dolgotrajen proces, ki ll8 ni mogoce pospešiti 
zgolj z demago~kimi parolami. Nova Religija ali 
Katolicizem ali TotaUtarizem (kakor hočete:!) je 
andkr.šČanski samo za kristjane: za žide je 
anližidovskl. za muslimane je antiislamski. za 
budiste je antibudlstlčni. za mongoie 
antikonfudonlsdčnl. za Indijec: antihinduisticni 
itd .. Kajti PRAVA Religija je Ena in kot taka 
ANTI·sektaškal Nov Tempelj ali Nova Akropoia 
se gradi iz taistih skal, Iz katerih je bil zgrajen 
stari Tempelj in stara cesarstva, ki so se 
porušila kakor domine v teh prvih letih Novega 
EDna. 
Strah pred smrtjo je v mlstičnc:m pomenu strah 
pred ljubeznijo. Ljubezen Je smrt V ljubezni 
dvoje umre:. da bi se rodilo tretje. ki je spet eno 
ln nobeno. dokler se ne sooči z drugim in 
nasprotnim. To je &Vsndja napredka in 
generacije in gnoze. 
Strah pred VelJko N.O.X. njihov Veliki Ritual 
sprem~ni v Drugo Smrt ln njihovo religijo v 
večni eksodus. Sicer pa prisluhnimo živi besedi 
njihovesa idola: 

~ Jaz s~m najv~čji izmed prevarantov. kajti moja 
čistost in nedolžnost bo zapeljala čiste in 

nedolžne. 
Volk zapelje samo pohlepne in zahrbtne: 

krokar zapelje samo melanholične in 
neiskrene. Jaz pa sem ta. o katerem je 

zapisano: On bo prevaral najizvrstnejše. 
Kajti na začetku je Oče Vsesa sklical laine 

duhove. ki bi lahko prerešetati bitja na zemlji s 
tremi siti. v skladu s tremi tipi nečistih duš. 

Volka je IzbraJ zaradi pohlepa po mesu. 
krokarja zaradi pohlepa po razumevanju; mene 

pa je Izbral Iznad vseh. ker oponašam čisto 
šepetanje duše. Tiste. ki so postali žrtve volka 

ali krokarja. sem pustil pri miru: tiste pa. ki so 
me zavrnilI. sem predal grozi in gnevu krokarja 

ln volka. Eden jih Je raztrgal. drugi. pa pom 
njihovo truplo. Zato je moja zastava bela. ker 

nisem ničesar na zemlji pustil živega. Gostil 
sem se s krvjo Svetnikov. toda ljudje niso v 

meni videli svojega sovražnika. kajti moje runo 
je belo ln toplo in mOJI zobje niso čekani zveri. 

ki bl trgali meso; ln moje oči so mile. tako da 
me ne prepoznajo kot vodjo lažnivih duhov. Iti 

jih je Oče Vsega razposlal od sebe na začetku. ~ 
(liber CDXVIII 4.Etir) 

Morda ga bodo prepoznali. a tega ne bodo 
nikdar razumeli. kajti; 

·Odvrnili so se od poljubov Matere Babilon. da 
bi se v svojih samotnlh trdnjavah zaročali z 

lažnivo luno. In povezali so se z vdiko 
zaprise:so in veliko k.1etvijo. In v svoji zlobi se 

navdihujejo in imajo moč in gospostvo. in v 
svojih kotlih variJo kislo vino zablode, 

pomešano s strupom njihove sebičnosti. 

Tako se vojskujejo proti Svetemu. s prOjekcijo 
privida na ljudi ln na vse živo. Tako da se 
njihovo lažno sočutje imenuje sočutje . in 

njihovo lalno razumevanje se imenuje 
razumevanje. to je ~ njihov najmočnejši 

urok. 
Vendar oni propadajo vsled svojega lasmega 

strupa. in v njihovih samotnih trdnjavah jih bo 
pogoltnil Us. ki so se mu podvrgli kakor 

služabniki. in mogočni vrag Horonzon. njihov 
gospodar. katerega ime je Druga Smrt. kajti kri. 

s katero so poškropili svoje Podboje, da bi 
ugnall Angela Smrti. je ključ s katerim vstopi 
on (se. Horonzon. duh Disperzije in nemoči. 

op.p.). 

A oni ne bodo tega nikdar razumeli ln priznali. 

Toda BabJlon. ki sejo oni najbolj boje inja 
najbolj zaničujejo. to "Mater vseh Gnusob in 
Nečistovanj" . bo rudi njih vzela It sebi. samo 

tedaj. ko oni ne bodo več oni sami. Kajti ona. 
Lepotica. "je prisegla pri svojem svetem kteisu. 

č igar vsaka točka je neka bolečina. da ne bo 
mirovala prej. dokJer se kri vsega. kar živi. ne 

bo zbraJa v njem. in se njeno vino ne bo u1eglo 
in dozorelo in posve:tilo in postaJo vredno 

razveseliti srce mojega Oceta. ~ 

Strašno številko Zveri poznajo. 666. to je 
število človeka. moškega. ne poznajo pa Njene. 
zato naj prisluhnejo (in berejo Revijo N.O.X.); 
kajti tega ne bodo našli v svojih Evangdijih.; 

~Sedem je tančic plesalke v njegovem hare:mu 
Sedem je imen in sedem je svetilk ob Njeni 

postelji. 
Sedem evnuhov Jo straži z izruvanim.i meči; 

Nihče se ji ne more približati. 
V Njeni vinski kupi je sedem tokov krvi Sedmih 

Božjih Duhov. 
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Sedem glav ima ZVER. na kateri jezdi. Glava 
Angela: glava Svetnika: glava Pesnika: glava 

Pedtrltne Ženske: glava Junaka: glava Satiea: in 
glava Levje Kače . 

Sedem ček ima Njeno najsvetejše ime; in to je 

7 7 

To je Pečat na Pestanu. ki se nahaja na Kaza1cu 

Onega: in to je tudi Pečat na Grobnicah tistih . 
ki jih je pokončala. 

V tem je Modrost. Naj tisti. ki ima 
Razumevanje. prciteje število Na3e Gospe: to 

je namreč Stevilo ženske; ln Njeno število je 
Sto in Petdeset in Šest. M 

(Uber CCCXXXIII. 7) 
Gaudium in Teksto sequitue. 
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KOMENTARJI 
KNJIGE ZAKONA 
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, 's I not aright: if ye confoun 
e sjace-marks. saying: They are 

o re:,~ saying. They are many: if the 
itlial be not ever unto me: then ex

'~ct the direful judgements of Ra
Hoor-Khuit! 

53 , 
This shall regenerate the world. the I 

little world my sister. my heart & my I , 
tongue. unto whom I send this kiss, il; 
Also, 0 scribe and prophet. though ~ 
tlJOu be of the princes. it shall not ·1 , 
assuage thee nor absolve thee, But 

ectasy be thine and joy of earth: ever 
Tome! Tome! 
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Vendar pred Nuit De smemo delati razlik, niti intelektualnih, ivti~ \1 ( 

moralnih, niti osebnih. '- } e 
Metafizika, pravtako, je intelektualno breme; izognite se ji! \ \\ \. 
Sicer baste padli nazaj pod ZakOD Horusa in to iz popolne Nuitine ''t\ 

.), I -,'" 

Ernancipacije. To je velika skrivnost, ki jo razumejo Ie tisti, ~so v \"'l 
eclati dosegli Nuit in njena tajDa lniciacijo. c""--::'-~;~~/ .e-"'" ~ " ~. 
Zmotno je reci, da smo locene lvezde, ali, da smo~~na ·zvezdg. J'="} ! 
Vsaka zvezda je individuaina, vendar je-+~~il'na na druge ~toJ1 If 
zakona. Ta svoboda pod zakonom je frD? najteZavn~jsih in f/ / i 
najpomembnejsih doktrin te KnjLs!!.>}!r-1l.~~o mOJ:~.ritual. naS~~F~/ 
i:ivljenje - biti njej posvecen; kajif onaOj£~krajno,st. h katen tezlIu.o( 
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asimptota naSe krivulje. Napaka te osredotocenosti ustvari iluzijo 
dvojnosti. ki vod! v prekiniteV' in destrukcijo. 
MStraSne". ker je Ra·Hoor-KhuJt Mbog vojne in maSCt:=vanja". 
Glej III. poglavje Knjige Zakona. 
Doktrina prejsnjlh venov. ki ne Ie. da dopwcajo seksualno 
svobodo v obicajnem smislu. temvec se celo zavzemajo zanjo na 
naon. ki namerava sokirati najrazuzdanejsega svobodnjaka, lahko 
tudi vznemirt in alarmira magika. in to [oliko bolj. kolikor boljje 
seznanjen 5 teorijo in prakso svoje umetnosti. wKaj se [0 prav!. v 
imenu Adonaja?" ga sliSimo vzkIlkati? "Mar nam pradavna in 
nespremenljiva tradicija ne nalaga. cia se mora eksorclzem, ki se 
posveca najosnovnejsim operacijam naSe umetnosti. pripraviti 
potom vzdrlnosti? To je nedvomno takSna tehniena formula, ki se 
jo lahko, na primeren naCin, priredi v luCi dogodkov Enakonoeja 
Bogov. To je ena dstih vecnih resnic narave, ki obstaja ne glede. na 
okoWCine. z oziram na prostar in obdobje, M 
Temu lahko Ie najiivahneje prikimavam. Edini ugovor. ki hi jim sa 
lahko namenilje ta. cia se beseda MCistostM lahko napacno razume. z 
znanstvenega stalisCa. tako kat je moderna znanost spremenila naS 
koncept odnasav med zemljo in soncem. ne cia bi zabelefila ali 
imenovala opafena dejstva v naravi. Taka lahko sklepamo, da sa 
moderna odkritja v fiziologljf zapet uvelJavila stare oziridicno 
koncepcljo spolnega procesa. ki tolmaCi cistost kot telesno 
vzdrinast. in se skaraj ne ozira na mentalne in moraine 
spremljajoce okoliScine in paslemce vzdrinosti, se manj na fizicne 
simptome. Koren zmote leil v dogmi 0 izvirnem grehu, vsled katere 
je bila polucija dejansko opravicljiva ko[ nehoteni prestopek. kakor 
da bl mlslili. cia je iunatik, ki je zgrmel v prepad. kaj manj mrtev ad 
Empedoklesa ali Sappho. 
Doktrina teleme razre.suje celaten problem v skladu z dejstvi. ki jih 
zapaia znanost, ter dostojnostmi, ki jih predpisuje Magika. 
Najembrionalnejsemu zacetniku v alkemiji mora bid jasno, da, ce 
sploh kje obstaja kakSna materialna substanca kakSnlh magijskih 
kvalitet, potem je na prvem mestu vsekakar tisti nosilec esencialne 
humanasti, kije prva materija tistega Velikega Dela, v katerem si 
naSa rasa del.i boianski privilegij ustvarjanja aoveka v svoji podahi, 
moSkega in iensko. OCitno je manj pomembno to, te je volja za 
kreacijo zavestno formulirana. ali ne. Lot je dal v svaji pijanosti 
ukazad naj obesijo njegovi dye heeri, nie manj Jupiter, ki je 
podaljsal noc na aseminStirideset ur, da bi imel dovolj easa zaploditi 
Herkulesa. 
Oovek je v dejanski posesti tega prvovrsmega talismana. To je 
njegov "biser velike vrecinosti". v primeru s katerim so vsi drugl 
draguljl zgolj bahavi okraski. Njegova najprimernej~ dalznost je 
ohraniti integriteta te substance. Ne smemo dopustiti. cia bi se 
njegava kvaliteta zniiala. all z napaenim hranjenjem, ali z boleznijo. 
Ne sme je unicevati kakor Origen in Klingsor. Ne sme je trositi 
kakar Onan. 
Toda flzialogija nam govari. cia smo primarani v to, cia jo trosimo. 
ne glede na naSo vzdrznost, vsaj dokler smo dolinl span. In narava. 
bilo zaradi previcinosti. bilo zaradi razsipnosti, nas je oskrbela s 
tako ogromnim preseikom te substance. tako da se lJudska rasa ne 
more manjSati, pa tum, ce bi bilo razmerje med moskirn in zensko 3 



proti 1000. Problem učinkovitosti tako ostaja praktično nerciljiv. 
Nenadoma nas je prizadelo dejstvo. da nam Nult nalaga, da naj si 
popolnoma svobodno izbiramo način koriščenja na~ega prvega, 
najfinejšega in najsilovitejšega talismana: svobo~člna se na prvi 
pogled zdi brezpogojna v najslikovitejšem in najizrecnejsem 
možnem terminu. OpomJn. ~Toda vedno k meni", zveni kot poznejši 
domislek. In skoraj smo šokirani, ko v naslednjem verzu odkrijemo 
pretnjo, ki ni nič manjša zaradi svoje meglenosti Izraza. 
Po prve.m ogledovanju. se naš občutek upirajoče osuplosti samo še 
poveča. Jasno posrane. daje ena vrsta dejanja prepovedana. s 
kaznijo odpadništva od zakona svobode v kriminalni kod: in naše 
začudenje in groza se samo povečata. ko spoznamo. da je ta ena 
samcata gesta . ki se smatra za prekletstvo. najnaravnej~e izvajanje 
najbolj preroške funkcije narave. najnedolžnejše predajanje 
nepremagljivemu impulzu. Poškilimo nazaj v prej.~njl verz· znova 
pregledujoč naš privilegij. Dovoljeno nam je. da 51 privoščimo napoj 
in pobudo ljubezni . kakor, kadar, ln s komer nas je volja, toda niti 
besedice o tem, zakaj hočemo. Na drugi strani pa kljub 
neskončnernu številu zakonitih načinov. se smatra samo eden ln nič 
več kot eden, za zakonitega. Dejanje ima samo eden zakonit 
smoter: mora biti izveden za Nuit. Nadaljni razmislek nas do neke 
mere še utrudi v tem. na čisto jurističen način, toda posredno. z 
opozorilom na naravno dejstvo. ki je podlaga etiki problema. Nuitje 
ta, iz katere smo Izšli. in ta. h kateri se bomo povrnili. Izogibanje 
izidu ni nič manj nemogoče kot izogibanJe predhodniku. Od Nuit 
smo dobili ta talisman, ki je nosilec naše fizične identitete skozi 
razdobje časa. K Nuit, oz. Njej. ga tudi dolgujemo: ln oskrunba 
kateregakoli delčka te najčis tejše in najbolj božanske kvintesence 
nas samih. je očitno skrajna blasfemija. Ničesar v naravi se ne more 
zlorabiti. Nrua prva dolžnost do nas samih je. da ohranimo zaklad, 
ki nam Je bil poverjen: ~Kaj koristi doveku, če dobi ves svet. ko pa 
lahko izgubi svoJo dušo?" 
Človeška narava je individualna. Niti dva obraza nista istovetna. in 
še manj dva posameznika. Neizrekljive so možnosti oblike in 
neizmerne različnosti lepote. toda vse je označeno z enim, kakor 
tudi vse izhaja iz ma ternice Nuit· in vse se vanjo vrača. Dojetje te 
skrajnosti je znamenje božanskosti. Zavedajoč se tega. je vse 
svoboda; nevedoč za vse to, je vse vezanost. In kakor ne obstaja 
niti dvoje istovemih posameznikov. tako ne more biti istovetnosti 
med bistvenim izrazom volje katerihkoli dveh posameznikov; in 
izraz vsakega posameznika. v prvi instanci. kot njegov čisto fizični 
privilegij, je njegova seksuaina gesta. 
Ne morem teči, da je karerikoli značaj te geste zanemarljiv. "kajti ni 
zakona iznad Delaj po svoji volji~. To rečemo lahko. in to bomo tudi 
rekli. da je značaj, ki pomeni nevednost ali nemarnost v odnosu do 
osrednje resnice sveta, privolitev v tisto temačnost, ki je posledica 
zmešnjave zastorav. ki zakrivajo dušo pred zavestjo, in tako 
ustvarjajo iluzijo, ki jo aspirant imenuje žalost, in neposvečeni, zlo. 
Spolni akt je celo v največjem grobijanu izmed človeštva dejavnik, 
ki razganja meglo jastva za en ekstatičen trenutek. To je 
instinktiven občutek, da je telesni krč simbol tistega čudeža .Maše. s 
katero se materialni hleb, ki je sestavljen iz pasivnih elementov. 
zemlje in vode. pretvarja v Božansko Telo. ob katerem se modrijan 



zgraia nad njegovo morebitno profanacijo. In to je vzrok, da je, na 
pol instinktivno, na pol intelektuaIno, na pol razumevajoe naravo 
resnice, ogradil dejanje 5 tabuji. Vendar je malo znanja nevama ret: 
~egov 5trahje ustvarll fantome, in njegovo pomno opaianje mu je 
narekovalo varnostna ukrepanja, kJ jib komajda lahko imenujemo 
izkustvena. Vidimo ga kako 5e spopada z enakimJ tefavaml na 
popoinoma isti naCin. Zgodovina nam prica. kako 50 zdravniki 
varovali aoveStvo pred kugo. na eni strani z izganjanjem hudiea, in 
na drugi z brezkorlstnlml rasdinami. Zogleneli kolje bilo trf!ba 
zapiCiti V srce vamphja in njegove irtve SO se varovale 5 Cesnom. 
Boija moe? Kdo bi lahko dvomil V to7 M.oC: okusa in vonja sta znani 
dejstvi. Tako so merili silo proti sili, brez upostevanja prikladnosti in 
primemosti obe:h, kakor, da bi se proti moei jeklenega meta hoteti 
braniti z mocjo barYe seita. Moderna znanostje potom pravilnega 
kiasificiranja razlolila doktrino magijske veri. Mj nie vee ne 
mdamo nivojev. Fiziene pojave prirejamo na flZiene nacine, 
mentalne na mentalne. Mi sledimo stvarem do njihovega prvega 
izvora in rue vee ne poskuJamo sekati Gordijskih vozlov nevednosti 
z meeem vladajo&ga panteona. 
fiziologija nas ne poSta v dvomih glede moa naSega podedovanega 
talismana. In modema odkritja v fiziologiji so nam zadostno 
pojasnila, cIa so seksualne nepravilnosti ljudi hieroglifi, tajanstveni, 
vendar nedoumljivi. odkrivajoc na prvem mestu svoj nastanek. na 
drugem, njegov odnos do okolja v sedanjosti, ter v trf!tjem, qjegove 
mOZnosti spremiojanja v prihodnje. 
S temi skrajno pomembnlmJ venl Knjige Zakona, postaja jasoo, da 
se Nuit zaveda vseh teh dejstev in, dajib smatra za nie manj kot 
komblnadjo kljucavnice neomajne sobe prihodnosti. "To (ta 
doktrina) bo obnovtlo 5vet, mOj mali svet, mojo sestro. · Napablo 
razumevanje spolnosti, megleru strah neznanja, koloa nevedna sla, 
te stvarl so bolj zavrle clovdtvo v razumevanju sebe. kot pa ducat 
drugih reci skupaj in v inteUgentnem sodelovanju s 5VOjO usodo kot 
katerikoli drugi ducat 5kupaj. Hudobnost in lainivost religije same, 
sta bili posasti, k.i jib je 5plavila temacna materruca peklenskega 
misterija. 
Nie ni neBstega all pon1hljocega v katerikoli manifestaciji 
seksualnega instinkta, kajti brez izjeme je vsako dejaqje impulzivno 
projicirana slika volje posameznika, kije bodisi moski all ienska
zvezda: pensilvanec s svojim praSiCem. nie manj kot duh z Marijo; 
Sappho z Attisom in Apolon 5 Hijacinto, tako popoln kot Oaphnis 5 
ChIao ali Galahad zaprlselen GraIu. Edina pomembna 5tvar, nadvse 
popolno sredstvo ocBCenja, posveeenja ali blagosiovitve, je 
neodvisna ad fizicnega in moralnega slueaja okoliSCin posameznega 
inddenta in je reallzacija Ijubezni kat zakramenta. KoriSeenje 
fizicnih sredstev v magij5ki operaciji, katere formula je zd.rW:enje 
dveh nasprotij potom stapljanja obeh in njunega lznieenja. da bl se 
ustvarilo tretje, ki transcendlra obe nasprotnostl, k15ta fazi 
dvojnosti. (ki ustvaIja zavest 0 nepopolnosti), se zaznava kot 
absoluten negativ, katerega dojema kat istovetnega 5 to dvojnostjo, 
in to pomeni dovrsitev velikega deJa. 
Zakljueek tega raznililjanja bi bil nekako t.akSen: 
1) Slufuji kateregakoli akta Ijubezni, kot so njegovi protagonisti in 
njihove nenavadnostllzraza na kateremkoli planu, so popolnoma 



nebistv~ za magijsko vsebino akta. Vsaka oseba je odgovorna 
sama sebI, da kot zvezda potuje po svoji orbiti. sestavljena iz lastnih 
elementov. da sije 5 svojo lastno svetlobo. z barvo. ki je primerna 
njeni naravi. da se obrača in poganja 5 svojim lastnim notranjim 
gibanjem. ter da vzdržuje svoj lasten odnos 5 svojo galaksijo, v 
svojem lastnem prostoru v univerzumu. Njena ek.slstenca je edino 
in zadostno opravičiJo za vse njene zadeve in smotre. 
2) Njena edina možna napaka je to. da se odre:če te svoje zavesti o 
sebi. kot edinstvene po sebi in nepogrdljive v tem naravnem redu. 
Ukrojiti to doktrino za praktično vodilo vsakemu mo~kemu in vsaki 
ženski. 5 pomočjo katere bi lahko užili do popolnosti svoje spolno 
življenje in ga naredili za to. kar v resnici je, najsvetejši del 
religioznega življenja (pravim Mnajsvetejšega M

• ker zvelfčuje celo 
telesno surovost. da se udeleži duhovnega posvečenja) . namera 
Knige Zakona je kar se da preprosta. 
Kakršnokoli je že tvoje seksualno nagnenje • ti si svoboden. potom 
Zakona Teleme. da si zvezda kakršna si, in da se raduje! na svoji 
poti. Tu v tem tekstu ni naznačeno. čeprav je vsebovano drugje. da 
te samo en simptom opozarja na pogrdirev tvoje resnične volje. v 
primeru če si domišlja.š. da se z izvajanjem svoje poti vmešavaš v 
pot neke druge zvezde. Potemtakem se lahko smatta za 
neprimerno. kot obče pravilo. da tvoja seksualna zadovoljitev 
uničuje. deformira ali žali drugo zvezdo. Vzajemno strinjanje je torej 
nujen pogoj za dejanje. Seveda moramo razumeti. da tako strinjanje 
ni vedno izrečeno. SO primeri. ko predstavljata zapeljevanje ali 
posilstvo za drugo osebo emancipacijo ali iniciacijo. Taka dejanja se 
lahko presodi po njihovih rezultatih. 
Najvažnejši pogoj dejanja, humano povedano. pa je privlačnost, 
spontana in nepremagljiva; vzplamtevanje volje. da bi ustvarjala v 
lirični divjosti. Ko je ta prvi pogoj razpoznan. se mora nato obdati z 
vsakim možnim detaljem čaščenja. Študij in izkustvo naj opremita 
tehniko ljubezni. Vsaka znanost. vsaka umetnost in izpopolnitev naj 
poudarijo in okrasijo izraz zanosa. Vsa moč in vsa veščina naj s 
pottatno gesto pripomoreta zavihteti po pultu trgovca norost. Na 
jeklu tvoje čelade naj bo zlata intarzija z motom: "Eksc~s. ~ 
Zgornja naznaka je vzeta iz kasnejšega odlomka ttetjega poglavja te 
knjig~. Skrajni in absolutni nalog. križ tvoje viteJke z.apris~ge. paje, 
da pustiš svoje kopje mirovati v slavo tvoje Gospe. Kraljice zvezd, 
Null. Tvoje vite!tvo sloni na tvojem zavračanju boja za kakršnokoli 
manjvredno stvar, To je tisto kar te razlikuje od razbojnika ali 
plačanca. Svoje življenje daješ na Njen oltar. Sebe delaš vrednega 
Nje s svojo pripravljenostjo na boj kadarkoli, kjerkoli. s katerimkoli 
orožjem in za vsako ceno. za Njo iz katere si prišel. kateri ti 
pripadaš, h kateri greš. ja tvoje življenje nič več ln nič manj kot en 
neprekinjen zakrament Ti nimaš besed razen Njene slave. ne misli, 
razen ljubezni do Nje, Zmožen si le enega krika neartikuliranega 
zanosa, silovitega k.rta, posedovanja Nje, in smrti, za njo. Ti nisi 
zmožen dejanja. razen svci:enikove geste daritve svojega telesa Njej. 
Hostija je sončev disk. zvezda njenega telesa. Tvoja kri se izliva iz 
tvojega srca z vsakim udarcem tvojega pulziranja v njeno kupa. To 
je vino Njenega življenja. iztisnjeno iz sadeia tvojega. od sonca 
dozorelega vina. S tem vinom se opijaš. To opere tvoje truplo. ki je 
fragment hostije. ki si jo zlomil ti, svečenik. v Njen zlat kelih, Ti, 



vitez in svečenik iz reda templja. izgovarjajoč Njeno mašo. postajaš 
bog v Njej. potom ljubezni in smrti. Ta akt ljubezni. pa čeprav je na 
zunaj izvršen s konjem. kot v primeru Kaligule. s tolpo kot v 
primeru Mcsaline. z vdika.nom kot Heliogabaius. s hlodom kot 
Nero, s pošastjo kot Baudelaire, čeprav uživajoč v krvi kot Sade, 
moledujoč za bičem in krmom kot Sacher-Masoch. z rokavicami kot 
Yvette Guilbert; čeprav nekdo ljubi sebe. zaničujoč vse druge. kot 
Narcis. se podaja brez ljubezni vsakomur. kakor Catherine. ali pa 
vidi telo tako brezvredno. da zaklene svojo slo v dušo in naredi 
svoje doživljensko hrepenenje nepomirjeno v dOmišljiji. kot Aubrey 
Beardsley. to niso pomembne malenkosti. Bach izbere eno pot. 
Keats drugo. Goya tretjo. Konec je vse: to. da z dejanjem. 
kakršnokoli že je. častimo. ljubimo. posedujemo in postanemo Nuit. 
Pri dejanjih ljubezni niso posledice nič bolj važne. kot pri drugih 
dejanjih. Dokler poseduješ talisman, ga moraš od časa do časa 
uporabiti. pa naj bo to po tvoji volji ali pa ne. Če poškoduješ 
kvaliteto. ali zmanjšaš kvantiteto te kvintisence. škodiš samemu 
sebu in zapravljaš zaupanje vase, potem ko si sprejel obvezo tega 
strogega viteškega reda. imenovanega možatost. Sile ta1ismana so 
nepremegljive. kot vsaka naravna sila. Vsakokrat ko se uporabi se 
mora roditi dete. Dete mora biti po tvoji podobi. simbol tvoje 
narave. ki je bila preoblikovana. To je v nasprotju z naravo, če 
človek z velikimi zmožnostmi. ki lahko spremenijo podobo sveta. 
postane nič več kot le inertna mrhovina. ko je na tem da bo umrl. 
Vse kar je bil mora v vsakem primeru zdržati; in če se nekaj ne 
manifestira eni vrsti čutav. zakaj se ne bi neki drugi vrsti. Ideja 
kreacije nečesa iz ničesar in uničenja nečesa v nič. propade s teorijo 
flogistona. Vsekakor je celo skeptičnemu razumu očitno. daje naš 
talismen ena mikroskopsko majhna kačica. s katero lahko na novo 
zgradimo tako hišo. ki bo vladala generacijam človeških teles. kot v 
primeru Aleksandra, ali njegovih umov in kakor tudi Platona ni 
moč uničiti z nobeno zamisljivo silo. 
Ko ta talisman pride iz svoje trdnjave. se njegova akcija začne. Stari 
židovski rabini so to vedeli in so učili da je Eva - preden je bila dana 
Adamu· spočela demona Iilit s semenom. ki je bU izlit v njegovih 
sanjah, tako da so hibridne rase satirov, paJčkov ln podobnih 
stvorov. začele naseljevati tista skrita mesta na zemlji. ki niso 
zaznavna z normalnimi človeškimi čuti. To jemljem za gotovo. da 
vsaka daritev tega talismana nedvomno spočne otroka na enem ali 
drugem nivoju v tem našem kozmosu. katerega vrste so tako 
raznolike po svoji naravi. Takšen otrok je deležen narave očeta in 
njegov karakter je delno določen z okoljem v katerem zraste do 
manifestacije, živi in se končno spremeni v to. kar imenujemo smrt, 
ter delno z najnotranjejšo voljo očeta, do določene mere nemara 
oblikovano z njegovo zavestno voljo v času izpustitve vezi. 
Če je tako. potem postane sila pomembno za človeka. da postane 
osveščen svoje resnične, najnotranjejše volje. svoje esencialne 
narave. To je veliko delo. katerega dovršitev konstituira adeptstvo. 
pod pogojem. da zavest Uvidi. da jo njena lastna odvisnost od 
okoliščin dela le za begavo podobo v umazani vodi sonca. ki je ta 
tihi jaz. Če tak aovek hoče izdelati svoje moči. potem mora 
uporabiti ta siloviti talisman, da bi ustvarjaJ v SVOJI lastni podobi. 
Čeprav ima ta talisman čudežno moč. je tudi sila občutljiv. V 



neprimernem okolju lahko proizvede groteskne in zllkavc: perverzije 
očetove besede. Vsi vemo da 50 bistri otrod rojeni od zdravih 
mater. ki 50 resnične in vredne soproge svojim možem. Otroci 
sovraštva. razvrata, bolezni so skoraj vedno v telesu in umu priča 
zlorabe talismana. Ne le grehi očeta. tudi matere. resnično. še več, 

njihove družbene sredine se poznajo na otrocih tja do tretje ali 
četrte generacije. Ne. še več. napaka se nikoli ne more popraviti. 
Človek lahko v minuti uniči svoje kraljestvo. Id ga je podedoval 
skozi neštete dinastije biološke previdnosti. 
Znano je tudi. brez zanašanja na magiko. da zloraba talismana vodi 
v moralno. mentalno in duhovno nesrečo. Kriminal in blaznost. 
kakor tudi bolezen in debilnost. se dogajajo vedno kot neposredna 
posledica neurejenega spolnega življenja. bodisi taktično. strateško 
ali oboje. 
Knjiga Zakona poudarja važnost teh pomislekov. Akt ljubezni mora 
biti spontan v absolutni svobodi. Človek mora biti resničen do 
samega sebe. Romeo se ne sme zanašati na Rosalino zaradi 
družinskih. družbenih ali finančnih razlogov. Dezdemona se ne sme 
odvrniti od Olela zaradi rasnih ali religioznih predsoskov. 
Homoseksualec ne sme prekin.iti svoje narave in ddati duhovnega 
samomora z zatiranjem ljubezni ali s poskušanjem njegovega 
pervertiranja, v kar ga nevednost in strah. sram in slabost tako 
pogosto privedejo. 
Kakršnokoli dejanje. ki izraža dušo. to. in nobeno drugo je pravšnje. 
Toda . po drugi strani. kakršnokoli je že to dejanje · vedno je 
zakrament: in kakor je profaniran. vedno je zadosten. Oskruniti ga. 
pomeni le hrano spremeniti v strup. Akt mora biti čist in strasten. 
Mora se smatrati za združitev z Bogom v srcu najsvetejšega od 
svetih. Nikoli ne smemo pozabiti da se bo iz tega rodilo dete. Izbrati 
moramo primerno okolje. ki je primerno za določeno ždjeno dete. 
Prepričani moramo biti. da je zavestna volja napisana na čisti 
gladini neskaljene duše. z ognjenimi črkami s soncem duha. Ne 
smemo ustvariti zmešnjave v talismanu. ki pripada tihemujazu. s 
tem da dopustimo vsiljujočemu jaru. da zanika vzrok. ki ga je 
spočel. ce je naša resnična volja smisel naše inkarnacije. da 
prinesemo mir na svet. potem ne moremo izvajati dejanja ljubezni z 
motivi ljubosumja ali tekmovalnosti. 
S'roje telo moramo ojačati kar se le da in ga zavarovati pred vsakim 
propadom tako. da bo substanca talismana popolna kot je Je 
mogoče. Umiriti moramo svoje misli. razširiti naše znanje. 
organizira ti svoje moči, razvozlati duhovne vozle, da bo naš duh v 
resnici dojel naš tihi jaz. presojal delne želje in neuravnovešena 
mnenja. podpirajoč zbranost volje zjačanjem njenih meja in bo z 
enoglasnim entuziazmom razglasil žlahtnost misli. ki izraža dejanje. 
Volja mora vtisniti sebe. na substanco talismana. Va1kemijskem 
žargonu mora biti ona žveplo. ki fiksira živo srebro. ki določa 
naravo soli. Celoten človek. od najnotranjejšega božanstva do 
najtanjše trepalnice. mora biti en stroj. ki ni obremaljen z ničemer 
kar je neuporabno ali nevsklajeno. strela mora biti kakor iz 
lupitrovovih rok poslana. Sebe mora v dejanju ljubezni popolnoma 
predati. Prenehati se mora zavedati česarkoli drugega. kot le volje. 
In nazadnje. dejanje mora biti dokončno. Mora se storiti in mora 
umreti. Iz smrti mora ponovno vstati. očiščeno te volje. saj jo je 



dovršil o v celoti in od njegovih elementov ni ostalo več nič. Mora se 
izprazniti v nosilec. tako bo otrok v celoti spiritualen. 
A to ni dovolj . TIa kamor je vržena seme morajo biti primerna za 
njegovo sprejetje. Klima mora biti ugodna. gruda mora biti 
pripravljena in sovražniki mladega otroka. ki si želijo njegovega 
življenja. morajo biti izgnani izven polja v katerem mu lahko 
škodijo. Vse to je dovolj jasno. če se nanaša na običajno sfero 
porajanja otrok. Potrebna je prava ženska in pravi pogoji zanjo. še 
bolj se to nanaša na druga dejanja. kajti ženska je zavarovana 
potom generacij biološkega prilagajanja. dočim so spiritualni otroci 
dovzetnejši za bolezen in deformacijo. saj so finejše in občutIjivejše 
tvarine. Tako neskončno raznolike so možnosti kreacije. da mora 
vsak Adept sam zase reševati ta problem. kakor najbolje ve in zna. 
Obstajajo magijske metode ustvarjanja vezi med zbrano silo in 
materijo. na katero se želi delovat. a te so povečini najbolje 
sporočljive potom privatne inštrukcije in dovršljive z osebno 
prakso. Grob opis je lahko zgolj skelet in (celo tako) prej zavede 
kot pa ne. 
Toda splošno pravilo je. da se pripravi vse pogoje vnaprej z namero 
olajšati manifestacija željene smeri in opravi nevarnost aborcije z 
eliminacijo motečih elementov. 
Človek. ki si naprimer. hoče povrniti zdravje. mora s pomočjo svoje 
magijske volje vzeti v obzir vse možne higienske in medicinske 
mere. ki so primerne za odpravo njegove bolezni. Človek. ki hoče 
izdelati svoj genij kot kipar. se bo posvetil lepim oblikam. ali. bo 
mogoče šel živet tja. kjer narava sama priča o dotiku prsta Velikega 
Arhitokta. 
Izbral si bo objekt svoje strasti po namigu svojega tihega jaza. 
Predsodkom. čutom. emocijam ali razumskim sodbam ne bo 
dopuščal. da bi zakrile sonce njegove duše. Predvsem mora biti 
vzajemni magnetizem. navkljub maskam razuma. nepogrešljiv. Če 
tega ni. te silne čistosti strasti. potem ni magijske baze za 
zakrament. A tak magnetizem je samo prvi pogoj. Kjer dve osebi 
postaneta zaupljivi in intimni. vsaka kriza zadovoljitve med dvema 
koncerna le-te pušča v bližini. ki zahteva vzajemno opazovanje; 
močna jasnost misli. kije rezultat olajšanja električne sile. dela tako 
opazovanje nenormalno kritično. Višji katje tip duha. bolj je to 
gotovo in večja je nevarnost. da se najde neka nevšečna malenkost. 
za katero nam izkustvo govori, da bo nekega dne tisto edino. kar je 
še ostalo za opazovanje. Tako kakor tudi bradavica na nosu ostane 
v spominu. medtem, ko je obraz že pozabljen. 
Objekt ljubezni mora biti eno z ljubimcem v ničemer. kar je več kot 
le volja za magnetnim združenjem: biti mora v strastnem 
partnerstvu z voljo. ki ji je volja do ljubezni zgolj magijski simbol. 
Verjetno nista niti dve volji istovetIli. vendar sta lahko vsaj toliko 
simpatični ena drugi. da se njuni manifestaciji ne izpodbijata. Ni 
zadovoljivo imeti pasivnega partnerja. ki bleja. Nzgodi se volja tvoja" 
- to je odnos. ki se izteče v prezir. dolgočasje in nezaupanje. Mi si 
želimo strasti. ki se zlije z našo lastno strastjo. Kjer je to slučaj. tam 
ni toliko pomembno. če je miselna ekspresija sindromična; 
vsekakor je bolje. da se dva popinoma različna svetova misli in 
izkušnje srečata v sorodnem sklepu. A bistveno je. da je miselna 
navada simpatetična in je mehanizem duha sestavljen po enakih 



principih. Psihologija eneSa mora biti dojemljiva drugemu. 
Socialni status in fizična pojavnost tu navade. so mnogo manj 
vame v družbi, ki je sprejela Zakon Teleme. Sama toleranca 
proizvede IjuM:znivost, ki kmalu razbremeni luo tolerance. V 
vsakem primeru se večina ljudi. posebno ženske, prilagodi 
okolju na dovolj spreten način. Pravim "posebno ženske", kajti 
ženske se skoraj vedno zavedajo enega V8Žne:g.a dela njihove 
resnične volje. namreč. da hočejo roditi otroka. za njih se nič 
drugega ne more zares primerjati s tem in one op~čajo 
vpra!anje ki se ne tiče tega. kot malenkost. prevzemajoč 
navade. ki se od njih zahtevajo v interesu harmonične 
domačnosti. kar smatrajo za pogoj v prid razmnoževanja. 
Orisal sem idealne posoje. V redkih pogojih lahko morebiti 
uresničimo tudi našo tretjo možnost. Naš magijski stroj je 
vsekakor mogočen. čeje njegova učinkovitost vsaj petdest 
procentov njegovih teoretičnih konjskih moči. Toda veliki večini 
človeštva sploh ne pride na misel, da bi jemala ljubezen za sveto 
in resno stvar in bi uporabljala oči mikroskopista. ali srce in 
možgane umetnika. Njihova nevednost in sram sta iz ljubezni 
naredila kužno truplo in ljubezen se maščuje z izgredom 
uničenja njihovih življenj. ko oni sami nase porušijo tempelj . 
Priložnost odkritja primernega objekta ljubezni je zredudrana 
skoraj na ničlo z nadomeščanjem dejanskih pogojev. kakor so 
podani zgoraj. s popolnoma umetnimi in nebistvenimi vrstami; 
omejitve dejanja samega. poroka. prepričanje. dogovor molka. 
kriminalni zakoni. finančne verige. rasno razlikovanje. 
nacionalnost. kasta. religija. sodain! in politični klišeji. celo 
družinska izvrstnost. Izmed miljona ljudi je običajen posameznik 
lahko srečen, če lahko izbere par ducatov primernih partnerjev. 
Dodajmo ~e en steber k mojemu templju. Vse pogosto se zgodi 
da dva človeka sicer popolnoma ustrezata eden drugemu da bi 
se lahko ljubila. a sta onemogočeni v samoizra·anju. zaradi čiste 
nevednosti v zvezi s tehniko dejanja. Kar narava proglaša kot 
klimaks maše. manifestadjo boga v mesu - ko je to meso 
spočeto. je tako surovo. nerodno in brutalno. da razočara in se 
priskuti. 
Onadva se v grozi zavedata. daje nekaj narobe. Ne vesta kako 
bi to popravila. Sram ju je. da bl o tem diskutirala. Nimata niti 
izkušnje vodenja. niti domišljije. da bi eksperimentlrala. Nešteti 
tisoči ljubimci finega duha se obrnejo proti ljubezni in jo 
preklinjajo. Nešteti miljoni. ne tako udomačeni v prefinjenosti, 
se spdjaznijo z dejstvom. vdajo ležernosti. dokler ljubezen ne 
degradira v krivdno klečeplazenje. Oni se vozijo v umazani 
nočni clzi. ki naj bi bila njihova Nognjena kočija z ognjeno 
vpregoH. 
Vse težave izvirajo iz aoveškega zgražanja nad ljubeznijo. V 
zadnjih sto letih je vsak prvovrsten pisec o morali poslal od sebe 
svoje strele in grame. svojo točo in žareče oglje. da bi požgal 
Sodomo in Gomoro. kjer ljubezen ni niti sramotna niti tajnovita. 
ali pa. da bi jo zametal s sentimentom. da bi svinjski meJčani v 
njej lahko prepomali svoj ideal. Mi ne govorimo umetnikom. da 
je njihova umetnost tako nedotakljiva. zoprna. tako sijajna aU 
ponižujoča. da na nOM:n način ne bi smela uporabljali svojega 



orodja in da bi se morali v šoli naučiti kako gledati s svojimi očmi. 
da bi nato z rokami zapisali kar vidijo. Mi ne govorimo ljudem. ki 
zdravijo ljubezen. da ne smejo pomati svojih subjektov. od 
anatomije do patologije: ali da bijih rotili naj odstranijo privesek od 
spoštovanega arhiepiskopa takoj . ko dobijo skalpel v roke. 
A ljubezen je umetnost. nič manj vredna od Rembrandtove. 
znanost. nič manj vredna od Listerjeve. Duh mora artikulirati srce 
in narediti telo za tempelj duše. Anima1ni instinkt v človeku je 
dvojnik opičjemu in bikovemu. Vendar je to edina zakonita stvar v 
kodu buržuja. On ima pravico smatrati spolni akt za ponižujočega. 
ker ga kot takega pač pozna. za njega je res smešen. obscen. surov. 
živalski; valjanje v blatu. nedostojno aovekovega dostojanstva ali 
slave boga v njem. Takšno je žr1;je in žlampanje divjaka. ki si tlači 
surovo ledvico svojega sovražnika v usta. ali loka pretihotapljeno 
steklenico gina. Njegov obrok je namreč ogaben. zato mora 
vztrajati. da so vsi načini razen njegovega. kriminalni. Kako smo 
prispeli od kanibalovega kotla do kuhinje Laperousea in Nichola. če 
ne s kritično skrbjo in vnetim raziskovanjem? 
Dejanje ljubezni je za bwiuja telesna sprostitev. kakor defekacija in 
moralna sprostitev od mučnega privajanja staranju; za veselo 
povrnitev v suroveža se mora pretvarjati da mu je mrzka. To je 
pijanost. ki omamlja njegov sram pred samim seboj. vendar ga 
pušča še globje v odvratnosti. To je umazana gesta. prikrita in 
groteskna. To ni njegovo lastno dejanje. temveč ga vanj sili velikan. 
ki ga drži nemočnega v svoji pesti; on je na pol blazen. na pol 
avtomat. ko ga izvaja. To je topoglav spodrsljaj preko blatne ČIne 
močvare. kjer se plazi tisoč nevarnosti. Ogroža ga s smrtjo. 
boleznijo. propadom v vseh oblikah. On plačuje strahopetčevo ceno 
strahu in gnusa. ko krošnjar - seks - ponudi svoj podganji strup zavit 
v svinčeno folijo. ki jo smatra za srebro in nato spet plača z 
bruhanjem. ko ga pogoltne v svoji požrešnosti. 
On vse to še predobro ve; prav ima. v svoji lastni luči. da mrzi akt in 
se ga bOji. da si zakriva oči pred njim in prisega. da mu ni poznan. Z 
bleščavimi cunjami sentimenta. polnimi zamaščenih cap. on povija 
truplo ljubezni in muzajoč se godrnja. češ. da ljubezen nikoli ni 
imela uda. ki bi bil gol: potem pa, ko se surovež v njem v spanju 
razvname, obmeče ljubezen z blatom in pohotno pogledovaje kruli, 
da ljubezen nikoli ni bila bog v človeškem templju, temveč en 
slasten kos mrhovine v kotu njegovega svinjaka. 
Toda mi iz Teleme. kakor umetniki. pravi ljubitdji ljubezni. brez 
sramu in strahu, zremo bogu v obraz. tako v našem duhu znotraj. 
kot v vsej naravi izven in čeprav uporabljamo besedo ljubezen. kot 
to počno celo buržuji. je ne smatramo za Npreveč pokvarjeno za 
nas. da bijo bilo mogoče pokvariti"; ona neoskrunjena žari v 
svojem svetišču. prerojevajoča se v svoji čistosti z vsakim dihom 
življenja. Toda z "ljubeznijo" mislimo tisto. kar oko buržuja ni 
videlo, niti njegovo uho slišalo. niti njegovo srce začutile . Mi smo 
sprejeli ljubezen kot smisel spremembe, ki je življenje vseh stvari na 
svetu. In sprejeli smo ljubezen kot način gibanja, kot voljo do 
spreminjanja. za nas je vsako dejanje. kakor vključuje spremembo. 
dejanje ljubezni: življenje je ples radosti. njegov ritem neskončna 
vznesenost. ki nikoli ne usahne ali se ustali. Naš osebni užitek ne 
izvira le iz naše lastne uddežbe v njem. temveč od našega 



zavestne.ga dojemanja vseh njegovih dovdenosti. Mt proučujemo 
njegovo strukturo. se širimo. ko se izgubljamo v nje;sovem 
razumevanju, ko postanemo eno z njim.. Z egipčanskimi iniciati 
vzklikamo: " Niti delčka nas ni. Id ne bi bil božansld". in dodajamo 
antlstrof. "Niti delčka bogov ni. Id De bi bil tudi nB!." 
Potemtakem ljubezen. Idje Zakon. ni nič manj!a ljubezen v 
malenkostnem osebnem smislu; kajti ljubezen. ki naredi dvoje za 
eno. je stroj. ki celo skrajno dvojica. jaz in ne-jaz, lahko združi v 
eno, v mistični svadbi neveste. duše. z Njim. ki je od vsega začetka 
določen. da se vzame z njo: resnično. celo vsevi.šnji, bog. vse-v
vsemu, Resnica. 
Zato Imamo ljubezen za sveto. religijo na!ih src. znanost na!ega 
duha . .Mar Djemu ne pripada qjegov zaukazani rirualin njegovi 
svečcn.ild in pesniki. njegovi tvorci lepote v barvi in obliki. da ga 
zaljšajO in qjegovi muzikan~e da ga opevajo? Da niso tudi oni. Id 
samo pometajo tla njegovega templja. dele'nI tako qjegove 
osebnosti? In. ne bi polagala naša znanost svojih rok nanj. ga 
merila. odkrivala globine. izr'ČUDavala višino in ugibala o zakonlb 
njegove narave? 
Pravtako nam. Te.lcmitom. Id smo tako izvežbali naša srca in našega 

duha za lnženlJje. eksperte tega nebesnega rušUca ljubezni. ladje zd 

polet k soncu. za nas je akt ljubezni posvetitev telesa ljubezni. Mi 
žgemo telo na oltaJju ljubezni. da bi tudi surovež mogel služiti volji 
duk. Zato moramo proučevati umetnost telesne ljubem!. Ne 
smemo se izogibati ali šušmariti. Biti moramo mirnI in pristojni 
kakor kirurgi; z možgani. očesom in roko kot do pop1nosti 
izurjenimi instrumenti volje. 
Stvar moramo študirati odkrito in neosebno. brati moramo 
literaturo. poslušati predavanja. prisostvovati demonstradjam. 
pridobiti si svoje diplome. preden začnemo s svojo prakso. 
Mi nlmamo v mislih istega kotburžuj. ko reče "akt ljubezni". za nas 
to ni surova gesta človeka ob ~dji. godmjavo otepanje. 
brezčutni krt,1n nenadno sramotno bljuvanje. kakor zanj. 
Posedujemo umetnost izražanja; izvežbani smo v interpretaciji duše 
in duha v tennlnJh telesa. Ne neglramo obstoj telesa in ga ne 
zanemarjamo; vendar zavračamo vsako drugo interpretacijo. ki nJ. 
v tej luči: to je organ jaza Vendar se mora ravnati po svojih lastnih 
zakonih; mentalni in moralni zakoni se ne nanašajo nanj. Mi 
ljubimo. se pravi hočemo združitev. zato mora eden študirati 
drugega. predvideti vsako metulja misel. Id izprhuta ln ponuditi 
cvet, Id mu je najbolj všeč. Slovar ljubezni je majhen in njegovi 
izrazi so obrabijenI: iskati nove besede pomeni biti prizadet, 
bombastičen. To nas potre. 
Toda jezik telesa se nikoli ne jzčrpa; lahko se pogovarjamo eno uro 
samo s pomočjo trepalnic. Obstajajo intimne delikatne stvari. sence 
lis~a drevesa duše. Id poplesujejo v vetriču ljubezni. tako nežne. da 
jim niti Keats ali Heine z besedami. niti Brahms ali Debussy z 
glasbo. De morejo dati otipljive oblike. To je agonija vsakega 
umetnika - večji kot je. tem krutejši je DjegOV obup· da ne more 
izraziti tega. In česar oni ne morejo storiti niti enkrat samkat v 
življenju navdušenja. to stori v vsej popolnosti telo. Id se Je ljubeč. 
naučilo ljubiti. 
Addendum: Splošno povedann. katerikoli akt kakriDekoli vrste. se 



lahko uporabi za doseg kateregakoli in kakrSnegak.oli cilja, ce Ie 
mag ve, kako ustvariti potrebno vez. 

53 
Prerok sluzi kot vez z niijim. Ocitno bo ta "poljub" (i.e. ta Knjiga) 
obnovil zemljo z ustanovitvijo zakona svobode. ".M.oje srce in moj 
jezik" se ne zm zgolj fraza naklonjenosti, ima verjetno globji 
pomen. ki mi zaenkrat uhaja. Drugs misel je nemara odgovor na 
mojo lastno neizreceno misel 0 dovrsitvi mojega dela. Ne, ceprav 
sem eden "od princev··. 5 pravico, da zahtevam svojo nagrado. je 
moja usoda ta, da nadaljujem z mojim del om. 
"Te pomirilo", zadovoljil ojo.teiniseg.gp, 
~Te odre:Silo": te osvo '10 nadaljnih ~l~ 

(i ,.;,. 
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I Change not as much 
as the style of a letter; 

for behold! 
thou, 0 prophet, shalt not behold 

all these mysteries hidden therein. 

55 
The child of thy bowels, he shal1 

behold them. 
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from no expected house 
cometh that child. 

Aum! 
All words are sacred 
and all prophets true; 

save only that they understand a 
little; 

solve the first half of the equa
tion, leave the second 

unattacked. 
But thou hast all in the dear 

light, and some, though not all, 
in the dark. 

56 
Vse religije vsebujejo neko resnicQ. in pa del. ne cele. misticne 
resnice. Vsi prejsnji sistemi so bili sekwki. utemeljeni na 
tradicionalni kozmografiji. taka surovi kat netocni. NaS sistem 
bazira na absolutni znanosti in filozofiji. Hi imamo "vse v jasni 
luci" ,luci raruma, kajti naS misticizem bazira na absolutnem 
skepticizmu. Toda v casu tega pisanja scm inlel resnicno zela malo 
misticnih izkusenj. kakor je razvidno tudi iz mojih zapisov. Dejstvo 
je. da sem bil dalec. zela dalec od stopnje celo Magistra Templja. 
Taka nisem mage! primerno razumeti te Knjige; kako bi jo potem 
sploh lahko ucinkovito razgiasal ? Le beina se mije dozdevalo. da 
mora vsebovati mojo besedo: stopnja Magusa se mi je zdela 
nezamisljivo iznad mene. Pravtako. ce povem po pravia. so mi 
skrivnosti te stopnje nedoumljive in stra.Sne iznad vsake wpresije: 
proces te inicijacije je trajalleta in je vseboval najizrednejse 
misticne izkusnje - sicer iznad vseh dosedanjih zapisov aoveka
zgolj kot incident v tej zastraSujoCi procesiji. 
"Enacba" je predstavitev resnice z besedo. 



57 
~n)}bke me under my stcu-s! 

p;()~ is the law. love under will. 
let the fools mistake love; 

for there are love and love. 
There is the dove. 

and there is the serpent. 
Choose ye well! 

He. my prophet. hath chosen. 
knowing the law of the fortress. · 

and the great mystery of the House 
of God. 

All these old letters of my Book are 

aright; but Jf is not the Star. 
This also is secret: 

my prophet shall reveal it to the 
wise. 

57 
NInvoke me etc.", tojemljem dobesedno. Glej Uber NU v zvezi 5 
tern ritualom. 
Ljubezen pod velja . ne priloinostna poganska Ijubezen ; niti 
Ijubezen pod strahom. kot jo poznajo kristjani. Vendar Ijubezen. 
magijsko usmerjena in uporabljena kat spiritualna formula. Nord 
(kar se De nanaSa oa aId·Deree. kajti III. 57. se glasi: MPrezirajte vse 
Dcrce",) lahko narobe dojamejo Ijubezen. 
Ta Ijubezen mora bid kacja Ijubezen. obuditev kundalini. Nadaljnji 
misterij se nanaSa na aka Peh in ni primeren za stopnje za katere je 
pisan ta komentar. 

Zadnji odstavek 5e sklada 5 Tarot atribucijami. ki so podane 
v knjigi 777. Z enD skrivno izjemo. 

"Ljubezen je zakon. Ijubezen pod velja". je interprc:tadja 
splosnega zakona valje, ki je v celoti obddan v Knjigi Alef. Naj tu 
navedem ustrc:zc:n odlomek iz te knjige: 

"To je jasna in koncna reSitev filozofskega problema. ki 
zadeva usodo in svobodno voljo. namrec. da je tvoj lastni jaz. 
vseveden in vsemogocen. vzvisen v vecnosti. tao ki je prvi naznacU 
tok tvoje lastne orbite. tako cia je to. kar te doleti po usojenosti, 
vsekakor nujen ucinek tvoje lastne volje. Ti dYe torej. ki sta kot 
gladiatorja naredila vojno v filozofiji za mnogo stoletij. sta zdruieni 
v eno z ljubeznijo pod voljo. ki je Zakon Teleme. 

Sin mojo ne obstaja dilema. ki se ne bi razrclila v gotovosti in 
zanosu, ob dotUm palice na.sega Zakona. ki jo moraS uporabljati 
zelo vesce. Rasti neprestano v spoznavanju Zakona in se tako 
dovrsuj. Glej. obstaja zmagoslavni sprevod za vsako zvezdo. prosto. 



vsa nebesa ti ploskajo. ko greS. presegajoc vse v radosti in sijaju; in 
tvoja svetloba je kot svetilnik tistim. ki odeti v noc potujejo dalec. 
Amounl 
Mislim. da ne bo nobene skode. ce razkrijem skrlvnost (Tzaddi) 
"modrlm"; drugi bode teiko razumeli mojo razlago. Tzaddije crka 
Cesarja. Adut IV. Heh paje zvezda. Adut XVII. Oven in Vodnar sta 
tako zamenjana. obraeajoc se okrog Rib. kakor se je zgodilo v 
primeru Adutov VIII in XI. Leva in Tehtnice. ki sta se obrnila okrog 
Device. To nedavno odkritje naredi Tarot mnogo bolj popolnejsi. 
brezhiben in simetricen. To je eno od odkritij. ki dokazuje 
nad6ovesko modrost avtorja te Knjige za tiste. ki so leta in leta 

zaman garali. da bi r""j~iiD.U"~ID1li~~~~·G':'!'" 

ijh1ma'ginlabJfejoys 
certainty, not faith, 

jWl'lile in life, upon death; 
pli3Ce unutterable, rest, ecstasy; 

do I demand aught in sacri-
fice. 

59 
.Hyincense 

is of resinous woods & gums; and 
there is no blood therein: 

because of my hair the trees 
of Eternity. 

58 
To je milina naSe Zvezdne Gospe. Te radosti so v principu (1) Vizija 
Lepote. v katerih lepota predstavlja stalnega prejemnika njene 
miline. vkljucno 5 spokojem in neizrekljivo radostjo; (2) Vizija 
Cudesa. v kateri je celoten misterij univerzuma stalno dojemljiv in 
eastitljiv zaradi njegove bistroumnosti in modrosti. Prva se nanaSa 
na Tiphereth. stopnjo Adepta: drug;a na Binah. stopnjo Magistra 
Templja. Gotovost glede smrtije dana z magijsko memorijo in 
razlicnimi izkuSnjami. brez katerihje iivijenje nedoumljivo. 
"Neizrekljiv spokoj" je dan 5 transom v katerem je materija unieena; 
"pocitek" potom tega. kar koneno uravnovesi gibanje. "Ekstaza" se 
nanaSa na trans. ki zdruiuje vse to. 
"Nieesar ne zahtevam za zrtev": ritual CaSeenjaje Samadi. vendar 
glej verz 61. 



59 
MzaradiM etc. Ta mistična fraza nedvoumno namiguje na meka 
dokončno spiritualno izkušnjo, povezano S poznavanjem Nuit. 
Zdi se verjetno. da Naša Gospa opisuje svoje lase kot M dcevesa 
večnosti", zaradi drevesne strukture kozmosa. To je izkustvo iz 
vizije "zvezdne spužve M

• Tu sem dolžan pOjasnilo, zato podajam 
razmeroma popolno poročilo te vizije: 
Vizija zvezdne spužve 
Obstaja vizija posebnega karakterja, kije odigrala v mojem 
življenju vlogo kardinalne pomembnosti. na katero se venomer 
nanašam v svojih magijskih dnevnikih. Kakor mi je znano ne 
obstaja nikjer opis podobne vizije in presenečen sem bil. ko sem 
med prebiranjem svojih zapisov videl. da niti jaz nisem dal 
jasnega poročila o njej.Vzrok teD1uje očitno dejstvo, daje bila 
vedno tako nujen del mene samega in sem zato nezavedno 
smatral to kot samoumevno stvar, kakor smatramo za obče 
znano stvar, to da imamo en par pljuč in tega nc: omenjamo 
neposredno. čeprav se pogosto skliCUjemo na to. 
Zelo pomembno je to vizijo najtemeljiteje opisati. upoštevajoč 
težave jezika in dejstvo. da pojav vsebuje lOgična nasprotja. ker 
je bila pogojenost zavesti drugačna kot pri običajnem zavedanju. 
Vizija je nastajala postopoma. Znova se je pojavljala ob mnogih 
priložnostih. tako da ne morem reči, kdaj bi jo lahko smatral za 
popolno. Kakorkoli že, začetek je v mojem spominu dovolj 
jasen. Umaknil sem se v kočo. ki gleda na jezero Pasquaney v 
New Hampshireu. Izgubil sem zavest o vsem. razen o celotnem 
vsem1rju, v katerem so neštete svetle točke in dojel sem, da je to 
fizična predstavitev univerzuma v· kakor lahko to imenujem· 
njegovem bistvenem ustroju. Vzkliknil sem: MNičnost z 
migotanjem!" Osredotočil sem se na to vizijO. nakar je prazen 
prostor, ki je bil glavni element te vizije. izgubil svojo 
pomembnost; prostor se je pojavil kot žareč, a brez pomešanja 
žarečih točk in zaključil sem svojo misel z vzklikam: "Toda 
kakšno migotanjeR! 
Naslednja faza te vizije je privedla do istovetnosti žarečih točk z 
zvezdami neba. idejami, dušami etc. Zaznal sem tudi. daje 
vsaka zvezda povezana z vsako drugo prek svetlobnega žarka. V 
svetu idej poseduje vsaka misel nujno relacija z vsako drugo 
mislijo; Vsaka taka relacija je seveda misel po sebi. in vsak žarek 
je po sebi zvezda. Tu se pojavi prva logična težava. Videeje 
neposredno zaznaval neskončni niz. Potemtakem bi se zdelo 
lOgično. da je celoten prostor izpolnjen s homogenim svetlobnim 
žarom. Vendar ni tako. Prostor je čisto izpolnjen. toda monade. 
ki ga zapolnjujejo. so si med seboj popolnoma različne. Običajen 
bralec bo vzkliknil. da taka trditev kaže predvsem na mentalno 
zmedo. a stvar zahteva več kot le površno presojanje. Ne morem 
narediti več, kot da se pozovem na Uvod v matamatično vizijo B. 
Russella. kjer je zgornja postavka temeljito argumentirana, kot 
tudi nekatere naslednje trditve. Tedaj še nisem prebral te knjige. 
sedaj jo smatram za točen dokaz veljavnosti mističnega dosežka. 
čigar rezultati privedejo um katje moj (čigar matematični 
trening je le najelementarnejše narave) do takojšnjega 
zavedanja nekih najglobjih in najvažnejših matematičnih resnic; 



do pridobitve moči mišljenja. ki je normalnemu umu povsem tuja in 
je zelo redka lastnost največjih mislecov sveta. 
Nadaljnja izdelava vizije pripelje do zavedanja visoko organizirane 
strukture univerzuma in do dejstva. da so nekatere zvezde večje in 
sijajnejše od drugih. Začel< sem iskati prispodobe, da bi se lahko 
izrazil. Nekaj teh poskusov je omenjeno kasneje v tej pripombi. 
Pojavijo se tudi analogije z lastnostmi neskončnega niza. Bralec naj 
ne bo šokiran ob ideji števila. ki se ne poveča s prištevanjem ali 
množenjem niza neskončnih nizov. izmed katerih je vsak lahko 
dvakrat daljši od predhodnega in tako naprej. V zvezi s tem ni 
nikakršnega "mističnega slepila". Kakor prikaže Russell. je resnica 
take vrse bolj gotova kot večina obče sprejetih aksiomov: 
pravzaprav mnogo aksiomov, ki jih sprejema razum običajnega 
človeka, sploh ni resničnih. Toda. če hočemo te resnice ocenjevati. 
moramo izuriti um v mišljenju take vrste. Id na prvi pogled nima nič 
skupnega z razumskostjo. 
za trenutek bi stopil na stranpot. da bi pokazal kako ta vizija vodi 
direktno do razumevanja mehanizma določenih pojavov. ki so bili 
dosedaj zanemarjani in ob katerih seje zgolj skOmigalo z rameni. 
Primer št. 1: Zavedati sem se začel svojih lastnih miselnih procesov: 
mislil sem si. daje moja zavest vrhovni poveljnik vojske. Obstaja 
oddelek specialistov. ki so zadolženi za različne dele vojske, npr. 
inteligenčni urad. ki me obvešča o mojem okolju, nato svet. ki 
določa relativnost podatkov iz tega okolja· z malo napora sem si 
lahko zamislil ta svet med svojo debato: videl sem nekega generala, 
ki je postavil veto na nek sijajen predlog. Skoraj sem že dramatiziral 
sceno in posvetilo se mije, daje v tem razlaga pojava "dvojne 
osebnosti": privid je bil zgolj naravna personifikacija notranjega 
konflikta. kakor tudi divjak pripisuje zavest kamenju in drevesom. 
Primer št 2: Ko sem bil na Montauku. sem dal spalno vrečo sušiti 
na sonce. Ko sem jo hotel vzeti. sem smeje pripomnil: "Cas za 
spanje. mojster vreča" . kot bi ona bila majhen deček in jaz njegova 
pestunja. To je bilo čisto neresno. a zadela me je misel, da je po 
vsem tem vreča le del mene. Dve ideji prideta skupaj v živahnem 
naletu in dojel sem mašinerijo utvare, - loveka. Id se ima za 
skodelico. 
Ta dva primera lahko nudita bralcu idejo. kako mistični dosežki 
mečejo luč na detajle funkcioniranja človeškega uma. Nadaljnja 
izdelava te vizije poudari istovetnost med svetom in umom. Iskanje 
analogije se še poglobi. Imel s~ čuden vtis . da mi je stvar. ki jo 
opazujem. nekako jasna in domača. Končno mi je prišlo. da je 
anaiogija. ki jo iščem sam nervni sistem. Vzkliknil sem: "Um je 
nervni sistem". z vsem navdušenjem Arhimeda in šele kasneje sem 
doumel. ob čudnem izbruhu smeha zaradi moje naivnosti. da moje 
veliko odkritje velja za eno plitvino. 
Od tega sem prišel do novega odkritja: spoznal sem zakaj so 
plitkosti neumne. Vzrok je ta, da one predstavljajo vsoto miselnih 
tokov izmed katerih je. vsak svoj čas. sijajen do potankosti. Plitvina 
ja kakor soproga po nekaj letih; ni izgubila nobenega izmed svojih 
šarmav: vendar si želimo neko čisto nevredno žensko. Luti1 sem se 
sposobnega da znova izsledim poti misli. ki se končno srečujejo na 
plitvini. Pričel bi z nekaj preprostimi idejami in jih dovršil. Vsaka 
faza procesa je bila kakor radost mladega orla. Id plava iz višine v 



60 
.My number is 11 

as all their numbers who are of us. 
The Five Pointed Star, 

with a Circle in the .Middle, 
& the circle is Red . 

.My coJour is bJack to the bJind, 
but the bJue and goJd are seen 

of the seeing. 
A1so 1 have a secret gJory 

for them that Jove me. 

61 
But to Jove me is better than aJJ things: 

if under the night - stars in the desert thou present1y burnest mine 
incense before me, invoking me with a pure heart, 

and the Serpent flame therein, 
thou shaJt come a lime to Jie in my bosom. 

For one kiss wilt thou then be wiljing to give aJJ; 
but whoso gives one particle of dust shall Jose all in that hour. 

Ye shall gather goods and store of women and spices; 
ye shall wear richjeweJs; 

ye shall exceed the nations of the earth in spJendour & pride; 
but aJways in the Jove of me, and so shall ye come to my joy. 

1 charge you earnest1y to come before me in a single robe, 
and covered with a rich headdress. 

1 Jove you! 1 yearn to you! 
PaJe or purpJe, veiled or voJuptuous, 

1 who am all pJeasure and purpJe, 
and drunicenness of the innermost sense, desire you. 

Put on the wings, and arouse the coiled spJendour within you: come 
untome! 



visino v stalno rastoei soncni svetIobi ob zori. ki se dviguje eez 
purpuren rob obleke oceana; in ko se barvni iarki roza,. zlati in 
ze1eni zdruiijo in se stopijo v okrogel soncni bliSc. z zanosom, ki 
sokira duSo z nezamisljivo ekstazo. se zaganjajoCa svetIoba 
reorganizira v vsakdanjo idejo. ki je sprejeta brez pomislekov in je 
obravnavana z dolgocasno nezainteresiranostjo. ker je toliko Casa 
dojemana kot naraven in nujen del naravnega reda. Najprej sem bi! 
sokiran in mi je bilo mrzko odkritje. cia se tak niz sijajnih raziskav 
iztece v vsakdanjost. A kmalu sem doume1, da ta kar sem stariI, 
pomeni zaiiveti znova zmagoslavno kariero zavojujoeega clovestva. 
in, da sem v svoji lastni osebi izkusil zaporedje krilatih zmag, ki so 
bile zapecatene z mirovno pogodbo, katere klavzula bi se lahko 
povezaIa z nekim tako banalnim izrazom kot je Mlepota zavisi od 
oblike", 
lelo neprekticno bi se bilo spuscati dalje v zadevo te vizije Zvezdne 
Spuive. kajti ie Naj 
zadostuje to. da de1a zadnjih 
petih let in da Mnicnost 
preieta z 

pI.ldU the priestess say 
..". __ A--- eyes shall burn with desire 

as she stand bare 
rejojcing in my secret temple 

Tome! 
Tome! 

calling forth the flame of the hearts 
of all in her love-chant. 

63. 
Sing the rapturous love-song unto 

me! 
Burn to me perfumes! 

Wear to me jewels! 
Drink to me, for I love you! 

I love you! 

62 
Neposveceni zaznajo sarno temo v noei. modri pa zlate zvezde in 
azurni obok. 
V zvezi 5 to skrito slave ni pomembno diskutirati na tem mestu, 



Izgubiti vse lahko pomeni nek skrajni mistični dosežek. in 
.. drobec prahu" se lahko nanaša na ego kot središčni atom. 
Badit. njeno dopolnilo. "Skrito svetišče" se pravtako nanaša na 
neko nesporočljivo znanje. ki ga je mogoče doseči z izkušnjo. 
Vendar je očitno. da Naša Gospa v svoji osebi misli na neko več 
ali manj odkrito obliko čaščenja primerno za laični svet. Z 
ustanovitvijo Zakona lahko postane kaj takega mogoče. 
Potrebno seje le znebiti občutka "krivde" z lainim sramom in 
strahom pred naravo. Sicer pa je gnostična maša bila ustvarjena 
v ta namen. Glej Liber XV. 

63 
Vsa ta dejanja. ki vzburijo božansko v človeku. so primerna za 
ritual evokacije. Religija. kot jo razume podli puritanec. je čisto 
nasprotje vsega tega. zdi se. da hoče on ubiti vse to in svojo 
dušo. s prepovedjo njenega izražanja. K vragu s temi 
prepovedmi ! Naj mi bo dovoljeno. da opogumim vse moške in 
ženske. saj so zvezde! Torej ne pozabite tega svetega verza ! 
Prava religija je na nek določen način intoksikacija. Nekje 
drugje nam je povedano. da moramo omamljati najnotranjejše: 
vendar je po moje besedo "vino" potrebno vzeti v širšem 
pomenu besede dajanja duše navzven. Klima. pokrajina in rasa 
spreminjajo pogojenosti • a naj vsak moški in ženska najdeta 
sebi primerno omamo. Tako hašiš ustreza muslimanom. ker se 
ujema s suho vročino; opij je za Mongole in viski za uporen 
karakter in megleno. hladno klimo škotov. Seksualna ekspresija 
je pravtako odvisna od klime drugega. tako da moramo 
tolmačiti Zakon tako da bo ustrezal Sokratu. Jezusu. Burtonu ali 
.Matiji Antonietti. in Lambelli. kot tudi našim lastnim Don 
Juanom in Faustinam. 
Z razširitvijo. v čast in slavo njim in njihovim značajem. kijih 
smatramo za svoje pomočnike. Dionisus. Afrodita, Apolon: 
vino. ženska in pesem. 
Omama, se pravi ekstaza. je ključ do realnosti. V .. Oja - anem 
Zanosu" je razloženo da obstajajo trije bogovi katerih naJogaje. 
da privedejo dušo do uresničenja nje.ne lastne slave: Dioniz. 
Afrodita in Apolon. Stari predniki. tako v visokih civilizacijah. 
kot tudi v GrČiji in Egiptu. tako v najprimitivnejših divjaštvih. 
kot med buri in papuanci. so se vsi zavedali tega in so iz svojih 
religioznih obredov ustvarjali "orgije", ki so bile učinkovite. 
Puritanska nemarnost. zgrešujoč bistvo stvari. je ponižala 
besedo" orgije" v goli razvrat. To je zgodba o lisici, ki je izgubila 
svoj rep. Če nečesa nisi zmožen, imenuj to za nemogoče, ali, če 
je očitno nesmiselna. jo imej za zlo! 
Kritiki so tisti, ki negirajo poezijo. ljudje brez možnosti za 
ekstazo in brez volje. ki luninemu siju pravijo misticizem in ki 
magiki pravijo utvara. Skopljeoi stari mački. evnuhi in psihopati 
so ti. ki se pretvarjajo. da jim je ljubezen mrzka, ter preganjajo 
svobodne ženske in može. Prepovedovanje je v nekih suženjskih 
družbah šlo tako daleč. da je raba vina celo zakonsko 
prepovedana I 
Hočem poudariti da nas Zakon Teleme dokončno opogumlja. da 



kot nujen religiozen akt. "pijemo sladka vina in vina ki se penijo". 
Katerikoll svobodnjak. kI iivl v druZbl. kjer je to prepovedano. Ima 
dYe izbiri prod soboj: upor all emtsracijo. SkrIvanje ncstrlnjanja s 
prcpovedml nI svoboda. To 50 poglablja suinost in hipokrizljo. 
kakor tuell unIfuje spo~tovanje zakonltosti. Brcz strabu : dvc leti po 
rem. ko je blla 
prcncsla tIsoC 

64 
the blue-lidded daugh

ter of Sunset; 
am the naked brilliance of 
the voluptuous night-sky. 

65 
Tome! Tome! 

66 
The Manifestation of Nuit is 

at an end. 

64 
Skrajna potrelltev. 

Konec. 
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RAzKROJ Do.MA IN DRUZINE. 

ZMEDA TEZAV MORALE IN OBNMANJA. 

FRUSTRACIJA INDIVIDUALNE POTREBE PO WUBEZNI, 

SAMOIZRAZU IN SVOBODI, 

IMANENCA POPOLNE DESTRUKCIJE 

VSE TO NAKAZUJE POTREBO 

PO TEMEWNI ANALIZI IN SPREMEMBI 

INDIVIDUALNIH IN SOCIALNIH VREDNOT. 

AI":V,'NIJA EKONOMSKIH. POLITiCNIH IN SOCIALNIH GIBANJ. 

IN INTELEKTUALNIH RAZLAG TER KR.5CANSKIH CERKVA. 

SOOCILI TER RAZRESILI OBSTOJECE TEZ:A.VE, 

DSn,VIJ}'-'O NAJZNAMENITEJ.sE NEUSPEHE. 

'o:mwlu}m NASTALE TEZ:A.VE 

RESITEV 



Do6RO PRI!MI!;Ut:NA ANALIZA 

S STRANI I'ILO<l:OfOV IN P.AZISKOVAI.C r;V 

SOCIALNIH Il.AZM.ER 

JE POItAZALA. DA 

OBSTAJA LE ENA SILA ZADOSTNE HOČI 

ZA RAZIU~SITEV NASTALIH TEžAv IN REALIZACIJO POTReSNIH S PREMF,MS 

SIlA NOVE REJ IGUE. 

NOVE V SM.ISLU 

OSVOBOO I"lVf: CLOVeKA SU2: f:NJSKIH PRETVI2, 

<l:AOR2: KOV, FI';USTRACJJ IN LA2.NE M.ORALI':, 

v KA1'ERE SE JE ZhPLETF;L, 

T.I;R v Sl'IISI.U POMoti 

PIU DOSEGANJU SVOBODE, SAMOIZRAZh IN 

ZMOŽNOSTI LJUBITI TEll BITI LJUBLJEN. 

KAR so NJEGOVE 

NNOS NOVNE.l!lE IN NAJVITALNE.lSe POTREBE, 

NEUSPEHI ~NSKf: KU.IGIJI':, 

PSEVDO-R ELI OIJ IN DRžAVNIH KULTOV. 

RI ONI!MOOO<:AJO NAPI';EDt: K 

S POSNE1'VlNJI'.I'I IN INVEI';ZlJO. 

so CLOVEKU OOruJILl KO R !;: NIN'" IN ovSa 
TER GA PUSTILI 1111.12 OUIJQVN!: IN RI':LlOlOZN r; S I LI'.:, 

KI 81 MU aMOOOCILL 
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RAZUMEVANJE NASTALIH TE.ŽJIl,.V. SOoUNJE Z NJJM1 IN NAVSEZADNJE TUDI 

NJIHOVO RAZR E.!EVANJE. 

MI. WITCHCKAFT. 
SMO PRAVA REI.IGI.JA. 

V N~IH SVETI.š<::IH HRANIMO PRI Ž IV U ENJU LU<:: RESNI<::NE RELIGIJE: 

V ESEUE. 

SRE<::O. 

U U B EZEN IN SVOBODO ZA <::LOV~'IVO. 

LLOVEK SI JE V PRETEKLI ZGODO VINI 

PRIZADEJAL Z G ROZNIM1 STVAR.MI . 

STVA.RM1. KI JIH NISMO MOGLI PREPRE<::rn . 

A <::LOVEK JE T~NE IZKUŠ NJE POTREBOVAL. 

SAJ N I B IL PRJP RAVUEN NA NASE RESNICE. 

SOO<::ENI S KLEV ETAMI. MU<::ENJI IN SMRTJO 

SMO OHRANJA LI NAS E P OGLEDE DO TREN UTKA. 

KO S E J E N OVI A EON ZA<!EL. 

KO NAS J E <::LOVEK PRIPRAVUEN SPREJETI. 

TA ČAS J'E TU. 

LLOVEK JE KON<::NO DOKAZAL 

JALOV O ST 

LAŽNIH REUGIJ , lAŽNE MORALE IN LA..ŽNIH VREDNOT. 
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SPOZNAL JE SVOJO POTREBO PO 

WUBEZNI IN SVOBOOI 

TER JE KONCNO PRIPRAVWEN NA 

BESEOO MO~I, 

KI GA BO OSVOBOOILA. 

V N ASIH SVETI~~IH POSEDUJEMO 

VELIKE S KRIVNOSTI ZIVWENJA, WUBEZNI IN MOCr. 

OBNOVIJO ~LOVESTVO . 

<RfVNO'Sj!i!il!: O" ~i~lALU DOZORELA 

o~rAl.E ~R1j~10;", TlSTE. 

ZAZRETI VASE 

Kl S O PC'Kl""~ltit~::~ 



• 

NARAVE IN c!LOVEKA. 
RESNIc!NEK .JAZU. 

BOGOVI IN VEROVANJI, 

V PRVIH KO'RJ>'K~Il'!I!i&. !'Pi4\. [)El.O~~~IJ" 

POU~UJEM.O""""-----"';" 

o PRISTNOSTI IN DELOVANJU RELiGUE. MORALE. MAGIKE IN CAROVNISTvA. 

NADALJE GA U~IMO 

o OSNOVNIH ASPEKTIH NARAVE. 

TEHNIKAH IN U~INKIH PRAKS. 

KI BODO PRIPOMOOLE 

PRJ DOSEGANJU SVOBODE. MOCI IN WUBEZNI. 
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TA POT .JE NA R AZPOLAGO VSAKOMUR. 

V NADAlJNEM ŠTUDIJU ZA IZBRANE UČENCE 

PONUJAMO INŠTRUKCIJE, 

KI VODIJO K POGLAB LJANJU RAZUMEVANJA IN UPORABE OSNOVNI H 

SKRIVNOSTI MO~I. 

TEMELJNE NARAVE RESNICNOSTI. 

SPR.EM..EM.BE IN ILUZIJE. 

KOT TUDI KLJUCE. KJ VODIJO K OZAVE.šUNJU 

VEUKEGA SVETA, 

IN LJUBEZNI. 





rutaul naj se izvede pred odprtim oknom na V. 
ali S, brez kadila. Soba naj bo napolnjena z 
dragulji, toda nosijo naj se samo diamanti. Meč, 
neposvečen, 44 biserov, Stoj, ŽMeča dnevna 
svetloba ob 12:30, Zaklenjena vrata. Bele halje, 
Bose noge. Bodi zelo glasen. Sobota. Uporabi 
znak Apofisa in Titona. 
Priprava. Manjsi odzivni Pentagram. Manjsi 
odzivni Heksagram. Plamteči meč. 
Abrahadabra kliči kot prej, 

RITUAL 

INVOKACIJA HORUSA 

IZPOVED 

Tu sem, ( magjjsld moro in stopnja OperateIja ) 
v prisotnosti tvoji. nepripravljen in ne da bi te 
klical. kajti ti si povsod o gospod Horus! 
Pred teboj ponižno izpovedujem 
omalovaževanje do tebe. 
Kako naj se dovolj pon.ižam pred teboj? Ti, ki si 
močan in nezavojevan Gospod univerzuma: 
kajti sem le iskra tvojega neizrekljivega sijaja. 
Kako naj se ti približam? Toda ti si vsepovsod. 
MilosOlo si me dopustil poklicati k sebi, k tej 
veščini eltsorcizma, da mi dovoliš biti tvoj 
služabnik, tvoj adept. O žareči, o sonce slave, 
poklical si me: zakaj ne bi pohitel v tvojo 
prisotnost? 
Z neumitimi rokami zato prihajam k tebi in 
objokujem svojo blodnjo pred teboj:, toda ti že 
veš, 
Da sem storil zlo, 
Če te sramotijo, zakaj bi te zapustil? To~ ti si 
maščevalec: vse je s teboj, 
Upogibam svoj tilnik pred teboj in kot je bil tvoj 
meč nekoč na njem, tako sedaj v tvojih sem 
rokah. če hočeš udari, prizanesi mi, če hočeš. 
toda sprejmi me takšnega kot sem, 
Moje zaupanje je v tebi: naj zbegan bom? 
Ta ritual veščine; ta stirideset in stirikratna 
invokacija, ta krvna žrtev, tega ne razumem, 
Dovolj je, če ubogam tvoj odlok. če bo tvoj 
ukaz objavljen za mojo večno bridkost, ker je 
vse v tebi in od tebe. Dovolj je, če zgorim v 
neznosnem sijaju tvoje prisotnosti, 
Dovolj, Obračam se k tvoji obljubi. 
Negotove so besede: temne so poti: vendar v 
tvojih besedah in poteh je luč. Sedaj, tako kot 
vedno stopam na pot teme, morda lahko tako 
dosciem luč. 
Pozdravljen bodi. 
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cx 
I alfa 

Udari. udu1 po &iavn1 ,trun1, 
izvleci. lzvled meč plamtcč1, 
okronanl otrok. zmagoslavnI gospod. 
Honu maJ6:valcc. 
l. O d. sokoUqlavU Tebe. tebe kličem. 
(ob vsakem. 'tebe kUčem' se izvede mak 
Apoflsa ln TIloM) 
A. n edInIo. Tebe. tebe kličem. 
2. O ti. ČIPr predpasnik je Iz bleščeče beline. 
bolj bel kot čelo jutra. Tebe. tebe kličem.. 
B. O d, ki SI oblikoval svojega očeta in napravil 
plodno svojo mater. Tebe. tebe kličem. 
:5. O ti. či&u oblač:\lo je iz zlatega sijaja. z 
aZUrn1mJ propmJ neba. Tebe. tebe kličem 
C. n, Id si maJčeval grozo smrti in ki si 
pokontaJ. Tlfonal n, ki.si dv1&nil svoje roke 
ln zmajl.smrt1.so bill kot prah. Ti. ki si dvignil 
.svojo glavo ln krokodil NUa Je 
bU ponl!an pred teboJI Tebe. tebe k1i"'m. 
4. O ti, č1sat nemis prekriva univerzum z nočjo. 
modrino neprepustno. Tebe. tebe kličem. 
D. TI, kI v barki Rajevi potuješ na krmilu 
bivajoč, na barki Aftera ln Saktcta. Tebe. tebe 
kličem. 
!Ii. n. Id nosiJ paUco dvojne mod Tebe, tWe 
klJČem. 
L TI, okro! katerega prisotnostije razlita tema 
modre luči. Neizmerljiv sijaj skrajnega 
etra, neprepotovana nez.amisljiva brezmejnost 
unlverzum.a. n. ki osredotočd ~ 
1l'tdesct cdrov v eno motno sfero ognja. Tebe, 
tebe kličem. 
6. TI, Id nosH vrtnico ter krtf fivljenja in JuB. 
Tebe. tebe kličem. 

!'etk. &faso 
iestlce glas, 
enajst glasov Je. 
ABRAHADABRA. 

II beta 

Udari. udari po glavnlstruni, 
izvleci. izvleci meč plamtcčl, 
okronani otrok ln gospodar zmagujoči. 
Honu m.aJčcvalec. 
l. S tvojim imenom Ra te kličem, veličastni 
sokol sonca. 
2. S tvojim imenom Harmah1s. mladost 
bleščečqa jutta. te kUčem. 
3. S tvojim imenom Mau te kličem, I~ sonca 
opoJdanU.ega. 
4. S tvojlm imenom Tum sokol večera. 
temnordeč! bmč sončnega zahoda. t.kIi"enL 
S. Z imenom tvojim Kefra te kličem. o hrošč 
skritega polnočnesa g05postva. 
A. Z imenom Heru-pa-kraat. gospodar tišine. 
čudoviti otrok stoječ na zmajlh globine. te 
kličem. 

B. S tvojim imenom Apolo te kličem. o člov,el 

moči in bllJča. O poet. o očel 
C. S tvojim im~om Febus, ki se voziš s 
svojo po nebu Zeusa. te kUčem. 
D. S tvojim imenom odin te l<lJčem" o IJOj."", 
severa, ti obnovitelj 5aA-
E. Z imenom tvojim Je He Su Ah. o ottok 
plamteče .tVeZde, kličem te. 
F. Z imenom tvojim lastnim skrivnim 
kličem te. 
Imenje pet. 
imen je Jest, 
enajst Jih je imen. 
ABRAHADABRA. 
Glejl V sredini stojim. In mak Dzirisa je 
oči moje so upe:rjene v tebe, v bmč. Geb"'~ 
v veličastJe Heseda, v skrivnost Daata. 
vzdignem svoje oči, to sem Iskal in 
iskal: posluJaj me. 
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III sama 

1. Imam človdko glavo ln moj pogl~ je oster 
kot sokolov. S svojo glavo te kUčem. 
A. Edini zaplojen! sin svojega očeta in matere 
sem. S telesom svojim te kličem. 
2. OkoU mene dijamand sijejo čt.sd ln blesteče: 
beli. Z njihovo jasnostjo te klic!em. 
8. Moj je obrnjen rdeč trikotnik. od nikogar 

t~:~:,razen od tt.be. o gospodar. z 
ll~ te kličem. 

Oblačilo mojc je belo, ~lvano z zlatom. 
~l"- abal, Id nosim ga. • haljo svojo, kllčem 

Apofisa in Tuona moj je mak. Z znakom 

;vpiim J'" te kll<em. 
turban je bel in zlat in modra moč 

glolx>k..., zraka je moja. S krono svojo jaz te 

biserov veri81 mi plujejo pl'5d. tako za 
tečem. velIla.stn1 y svojem vori1u. 

svojimi te kUčem. 

i~~~~~~§§sV glasu mojstra 
te k1IČem. 

temno modri so pesem. Id 
davno, pokličem. 

udari po alavru sttun1. 
izvled met plamted 

liii.laDI ottOk ln gospodar m>a&'tjc.<, 
maščeYal~. 

~mijo te kll<em. 
mo~jc tvoj mC< maJ<cvanja. 0l\I udari 

~ ~.aru tvolem. Z mc<em te kll<cm. 

N delta 

(PonoviJ prvi del v prvi osebi. Torej zame!: 
"!mam SJaVO sokola ABRAHADABRA." ln 
konW Z!~Nosim vnnico ter Iuil tivJ,JenJA in 
tuBI ABllAHADABRAI" stoječ v znaku ~ se 
Involcadja zaklj .. tk I 

1. 1 ..... SJaVO sakia. ABRAHADABRA. 
(ob vsakem 'ABRAHADABRK naj se_ 
znak Apofisa ln TI!ona) 
A. Sem edln1 zaplojen! otrok. svolep očeta 
0z1rlsa ln svoje matere: Izide. On Id je bli 
ubit. ona ki meje nosUa v svoji matemk:l. hiteč 
p~ srozo vode 
ABRAHADABRA 
2, MOJ predpasnlltjc Iz bl ..... bcIInc, boij bel 
kot čelo Jutta. ABR.AHADABRA. 
8. Oblikoval sem svojep oteta ln napravil 
plodno svojo mater. ABR.AHADA5RA. 
3 . .Moje oblačilo je iz zlatega sijaja. z azumimi 
progamI neba. ABR.AHADhBRA. 
C. MaJčeval sem grozo smrd ln pokončal 
Tlfonal Dvi9ill sem svo;e roke lo 
zmaji smrti so bW kot prah. Dv1pl1 sem svojo 
glavo in krokod11 Nllaje 
bil ponižan pred menojl ABR.AHADABRA 
4. Hoj nemls % nočjo prdutva untverzum. 
modrino ncprepU!tno. ABR.AHADABRA. 
D. V barki Kajev! potqjem na krmilu bivajoč. 
na barld Aftcta in Sak.teta. 
ABRAHADABRA. 
!I. Nosim palico dwjne moči.. 
ABRAHADABRA. 
E. Okro! mojc prisomO$ti je razUta tema modrc 
luči. Neizmerljiv sijaj skrajnega 
etra. ncprepotovana. nezam1sijiva brezmejnost 

univcnumL Osredotočam vseh 
a1deset dirov v eno mot:no sfero OSnJa. 
ABRAHADABRA. 
b. Nosim vrtnko ln kri! tivJ,Jeqja ln luči. 
ABRAHADABRA.) 

Zato pravim: pridi ln prebivaj v meni, tako da 
vsak duh nebesnega swda. etra. zemlje. 
podzemlja..uhIh tai. vode, mJnčastcaa...Jw 
in plamtečega ognja, da vsak urok in jlba 
silncp boga bodo meni pokomi. 
ABRAHADABRA. 
a..-~ imprompru. 
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IS. 
JAZ. TI, ON. TRI je popolnejša ENICA. kot 
ONA sama. Mar ni vsak pravi Bog Troedin? Ker 
je Eden pač Nobedenl 
Sveti Duh c:':lovekov. je tisto, kar nam omogoča, 
da se združujemo in poistovečamo 1 vsem in 
čemerkoli; in kaj takega, kot JAZ. ni mogoče 
definirati. Pravtako spoznanje ni možno brez 
Identifikacije in združitve. namreč, subjekta in 
objekta naše znanosti. To je postulat 
gimnazofije. ki je bil v filozofiji (sc. teoriji 
kibernetike) vedno ~manjkajoči člen~ in v 
religiji (sc. praksi kibernetike) Glavni Steber 
Templja. 

16. 
BIsrvO GIMNOZOFIJE, končno : 

sedi pri miru! 
Nehaj misliti! 
Pojdi ven! 
(Brez komentarja!) 

17. 
FROJD ali NEVARNOsri MIsrICIZHA. 
Domovina gimnozofa je en OTOK. izbran. 
utrjen in pognojen z vojno mašinerijo; kakor ga 
je v posvetni literaturi opisal Aldous Huxley v 
svoji. zdaj že klasični, modernistični UTOPIJI s 
t<tistim naslovom. Pravzaprav sem v tej mali 
knjigi prvič zaslutil možnost in obvezo 
Gimnozofije, ki mora v bodoče postati glaven 
predmet v gimnazijah, če ne že v osnovni šoli. 
Kakor je frojd samo za ~odrasle~. tako je 
gimnozofija (samo) za nedorasle in 
odraščajoče, za pubertetnike; da bi jim 
omogočila sijajen vstop v svet ~odraslih", skozi 

(NADALJEVANJE) 

GIMNOZOFIJA 
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praznovanje: Vode: in Ognja in igro Leva in Orla. 
Frojdje: bU pre:ve:č paranoiče:n. da bi uvidd 
de:jans~ ne:vamosti misticizma.; Nie:tz.sche: se 
je: vsaj trudU v te:j sme:ri vsle:d svoje: 
ltipohondrlje:, na način h.igie:ne:. 
Proble:m znanosti, kate:re: pavol argument je: 
SOLVITUR AHBULANDO, je: ve:llk kakor samo 
Ne:skončno Brezno me:d Idealnim in Realnim; 
tako je: z vsako znanost;jo, ki si je: zadala 
re:ligioznl dlj v ne:skonČIlosti in se tako zave:zala 
ve:čne:mu nastajanju te:r bitju v skladu z vso 
stvarnostjo, ce:lo in predvse:m tisto, ki se je: ne 
da zamisUti. Kakor piše: v enJ izmed najsvete:jših 
knjig starine:: To kar se da imenovati, ni TAOI 
In spet drugje:: Vidno je: merilo nevidne:ga. In 
pa: Kakor zgoraj, tako spodaJI 
Lasten argument avtorja te:h vrstic, poleg vse:h 
intdektualnih špekulacij til raznovrstne 
mistične: prakse:, ni nJč drugega kot nje:gov 
laste:n spomin iz otroštva, kJ gaje: obudil 
spontano ob branju Hux1e:yevega Otoka. 
Dolgo časa pred puberte:to je bil njegov 
najljubši Jport prakticiranje m~od.e svobodnih 
asodadj aU lntrospUdje v smislu vrtenja 
kolesa ln filma nazaj. neke vrste: rdrogradne 
konte.mpladje. Kakor se sliši komplidrano in 
učr:no, paje ve:ndar za otroka to nekaj tako 
samo po sebi umevnega ln logIčnega in 
resničnega, kot je lajanje za psa. 
Na tej točki lntdekwalne aU spiritualne kulwre 
tudi Hux1~ kot antropolog pre:pomava 
bistveni problem vzgoje in edukacije otrok, 
kakor tudi ModrasUhM; nakar iz tega izvede 
svojo utopično in ttaglčno teorijo naše 
civilizacije. kakor tudi civilizacije nasploh; v 
tipično modernistični manin. kot sifilizadje in 
arteriosk1eroze kulture. 
V tej emplrlji OtOCanov sta etika ln fizika 
nerazdru!ljivo povezani. Konec koncev so 
0t0ČanI zgolj parabola in Otok zgolj utopija. 
neke: vrste Purgatorij. To je: tudi edina prava 
domovina gimnozofov. namreč to Msončno 
me:stoM

• kJje Nikjer, se pravi v Breznu 
Ne:skončnostl. z~o Nebo. 
Z~dno Nebo· Telo naše Boginje in 
Gospodarice:. Lepotice in Cesarice· je kakor 
ena sputva, ki vsrkava našo Vrlino navkljub sili 
in duhu Tete:. pre:tvarjajoč ga v delotvoren ln 
ustvarjalen LIBIDO. 

MLe dvignem glavo. sva jaz in moja Nun eno. M 



18. 
FREUD IN MONOM[TALIZEM.. 
Pragmatiki vedukadji. da bi ga socializirati in dvilizirati. otroku 
vzamejo Bližino Zvezd in vse njegove sanje pretopijo v neko 
maskota SUPER-EGA. Gimnozof lahko to veliko laž razkrinka samo 
potom lastne neustl'a.sne prakse. ko doživi in spozna. da introverzija 
preide spontano v ekstraverzijo in obratno, in da tako ZUNAJ kot 
NOTER ni nobenega Boga. razen njegovega lastnega in absolutnega 
najnotranjejšega bistva, ki je njegova Skrita Volja in vsepovsod 
prisotno Seme Svetlobe, ki tvori ves Kaunas in vse stvarstvo. 
Seveda. edini Bog v makrokozmosu je Sonce. Zvezda. to paje vsak 
moški in vsaka ženska. 
Pustimo Frojda z njegovim občutkom krivde in i.zvirnim grehom v 
njegovem močvirju. ki pa ni noben "seksualni mistidzem", kakor 
nas hočejo prepričati njegovi judeži, temveč Brezno Znanja samega, 
ki je brezno med subjektom in objektom znanosti, ki naj bi ga bila 
zmožna premoščati samo "religija", seveda bodoča, prava, kije 
pravtako znanost, saj vemo, ponovimo še enkrat. da spoznanje NI 
MOŽNO brez identifikacije in stapljanja, brez združitve, joge, bi 
rekli teozofi. ln obratno, združitev in stopitev ni možna brez 
~spoznanja~, česar so se bali celo teologi. ko so besedo ~spolna 
združitev~ ali koitus prevajali kot ~spoznanje~. 
Zato, ker sta Znanje in Zavest v svoji naravi. Zavist in Zmeda, en 
konglomerat predsodkov, kompleksov, supersticij ipd., smo ~ 
izbrali Norost. Karkoli si že predstavljamo pod to mistično obljubo, 
o kateri vam ne moremo povedati ničesar gotovega, razen tega, da 
je prvi Adut Gimnozofije, vedite. da to ni nič v primerjavi z 
Disciplino. ki nas šele čaka. 

19. 
STRAH. 
Edina in največja nevarnost misticizma je strah. Greh paje zgolj 
omejevanje in represija libida, kar je edino in največje odkri1;je 
psihoanalize. Prvi korak ~iz grešnega življenja~ je (pri)roanje 
Zakona Svobode. drugi pa organizacija in strukturalizacija Vede in 
Poti naše Gimnozofije (kakor tudi vsake ~drug;e· znanosti in 
umetnosti). Super Ego ni noben Sistem (Znanosti!). temveč tisti 
"Neskončni Faktor~, ki ga ni mogoče zamisliti niti spoznati. a 
moramo z njim vsekakor venomer računati, in to je tudi EGO, 

20. 
RATIO RATIOTINATIONIS, 
Ta barbarski izraz bomo asociati\7Do prevedli kot "Bog Bogov·, zato. 
da nam ne bi dopuščal nobenega ugovora, temveč da bi nam s 
svojo zopmos1;jo in fonetično zmedenostjo vedno vzbujal dvom v 
vsakega Boga, Stvar. Smisel, in vsak "zato-ker .. da bi se nikoli več 
ne pojavljal ru. ~ Z njim bi radi upravičili rudi eno naših laži zgoraj, 
ko smo, navidezno. ne v resnici, SteviIo postavili nad Obliko in 
Zvokom. ko smo razlagali Kabalistično .Monado in Troedini Znak 
univerzalne komunikacije. Mnogi se še vedno trudijo abstrahirati 
Enega in ga ločiti od ostalih dveh. ne zavedajoč se. da je to Sizifov 
posel. pa čeprav se je z njim ukvarjal rudi veliki Platon in vsi njegovi 
(neo)platonisti. 
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Pitagoraje rekel. da moramo Bogove ceniti in z 
njimi računati. torej nam je zdaj nemara bolj 
jasno. kaj je s tem mislil, kakor tudi, kaj 
mislimo gimnozofi s tem. Pa vendar bi bilo 
DUlOgO bolje in bolj fair, če bi na ameriškem 
dolarju pisalo. da Hzaupamo v Zlato", ne v 
Boga, v Gold, ne v God, kar je bil tudi izvorni 
namen masonov. ko so gradili Novo Akropalo. 
namreč ateističen in Pitagorejski. ne teističen, 
kakor se je nato spervertira1o. v skladu z 
nazadqiaškimi silami. ki vsel~zavira)o 
normalen razvoj moderne demokracije. ki je 
seveda liberalna in ateistična, kakor tudi naša 
Vesela Znanost. 

MVi ste zoper ljudstvo, moji izbranci. ~ 

21. 
POLITIKA versus KIBERNETIKA. 
Eksodus ali nelagodnost gimnozofa je sličen 
eksodusu pesnika v Platonavi Državi, katerega 
edina prava domovina je seveda Parnas. Olimp 
in Elizejske poJjanje. To je ta OTOK ali UTOPIA 
gimnozofa in purgatorij "nevernih" duš. Vendar 
je samo skrito bistvo politike in religije 
KIBERNETIKA. ki pa ni dosti daleč od naše 
Ve:se:le Znanosti, ki jo radi imenujemo tudi 
Ekonomija Ubida. Kakor v Ubera1izmu, je tudi 
v naši ve:di SUPER SISTEM sam Človek, dočim 
so vsi ostali sistemi zgolj podsistemi, n.pr. 
družina, država, religija itd .. To je osišče . na 
kateri se vrti vsa ta Igra in jambor, ki omogoča 
naši ladji smer in gibanje. Naš Sistem je vme:sni 
sistem ali svet med zunanjim ali makrosvetom 
in notranjim ali mikrosvetom. tako da je 
naslednji na dvaindvajseto potenco ve:čji oz. 
manjši od prvega. To so tj. supersistemi, ki so 
edini med seboj primerljivi in kompatibilni. 
dočim vsi ostali podsistemi. so podrejeni njim, 
kar je še posebej važno v etiki in politiki. kjer 
mora to spoznaje šele priti do izraza. da bi se 
pre:segli vsi etični in kibernetski problemi 
modernega sveta. ki se tako rad baha z 
napredkom. medtem ko njegovi zagovorniki 
vztrajno zagovarjajo moralo jamskega človeka, 
ki jo imenujejo človekoljubje. 
Apopantoskakodaimonosl Predlagam 
žužkoljubje, žaboljubje, zrakoljubje. 

kamenoljubje itd. itd. itd. itd. 
2. 
ZAKON. 
Vsa tragika človeškega življenja ima izvor v 
neumnosti nekaterih. da bi na silo kvadrirali 
krog z uvajanjem "umetnih" zakonov, ki niso in 
ne morejo biti Unive:rzalni Zakon, torej zakon 
Univerzuma, Narave, Kozmosa ipd. 
Tista popularna popevka "Brez ljubezni mi 
žive:ti nr bi se morala glasiti "Brez dobrega 
mnr.al.up,JE l.aJw.ua..mj .žive.ti JU ". hita} 1~.'Uiu.ti 
pedantn~ razlikujejo med moralo in etiko? 
Resnično, brez morale jim živeti ni. 
Vsi moralni zakoni izvirajo iz morale jamskega 
človeka. ki "mu ni živeti brez posedovanja 
človeškega me:sa". Koliko tisoč let je moralo 
preteči, da smo uzakonili Pravice Človeka, pa 
se še vedno zatirajo. 
Uberalizem temelji na Človekovi Pravici, da si 
sam izbere kako bo živel in kaj bo počel in 
kako. S tem je bila odvzeta pravica Državi, da 
si lasti človekovo telo. in Cerkvi, da si lasti 
njegovo dušo. Tisti, ki tega ne morejo dojeti in 
še vedno vztrajajo na t.i. mora1nem zakonu. kot 
nekakšnem amortizeIju za prehod v Novi Eon, 
izhajajo, če že ne iz preprostega atavizma. pa 
vsaj iz STRAHU (kar je eno in isto), ki 
prevladuje nad njihovo pe:rverzno domišljijo. 
tako da si pod Zakonom Svobode predstavljajo 
vsemogoče, razen tistega kar v svoji jasnosti in 
preprostosti dobesedno pomeni. Oni mislijo, da 
kar se ne prepove. se potem počne; tako dolgo 
so živeli v grehu svojega moralnega zakona in 
bojevali državljansko vojno v svojih suženjskih 
dušah. 
Pitagorini Zlati Verzi so edini odgovor 
110jzesovemu Dekalogu. In zakoni Magike ter 
gimnozofije edini pre:sežek kategoričnega 
imperativa, tega Zakona Preštevilnih. 

23. 
CLAVlCULA EVANGELII: 
SEDEM je ključev, ki potrebuješ jih; 
Teh je Osem v Enem, in eden v osmih. 
PRVIČ: telo ti mora biti mirno, kakor togo 
truplo 
V mrtvaški prt volje zavito. 
Tako lahko boš abortira! 
M.isel·razburjajočo živčno deco. 
DRUGIČ: ritem dihanja naj ti bo globok, 
Lahkoten, počasen in pravilen; 
Tako tvoja bit bo usklajena 
Z omedlevico pacifiškega oceana. 
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TR£TJIC: iivljenje tvoje naj bo ruto in poino 
miru; 
Marablo mi80tajoee kakor palma v brezveteJ:ju. 
CErRTIC: povefi svojo Zivljenjsko voljo 
Z neko ljubanijo najglobljo. 
PETIC: misel bofansko prosto vsake cutnosti 
Maj ti miselno vsebino budno motri. 
Pari na misel vsako, ki se porodi; 
In uro za uro stopnjuj svojo budnostl 
Nato Intenzivno in ostra obrni se navznoter 
In ne 1tpusti niti atoma analize. 
SESTIC: nato na eno mise! trdno se zapiCi 
Ter vsak piS vetra umiri! 
In kakor plamen. navpicen in neomajen 
Vzplamd. svoje bitje v eno ~edo! 
SEDMIC: utiSaj ta zanos, podaljSaj svojo 
MecUtacijo. urno in mocno. ubijajoc 
Tum Boga. Ce bi hotel odvrniti te 
od izbranega dejanja. 
KONCNO vse to v enD zdruii 
Ko polnoeni evet se razcved.! 
Obstaja enost. Cdo v tern, sin moj, 
Ne moI'd pogrcliti. ce obrzdaS to 
f.k.spresijo in uperiS pogled 
V nezavedni izvor vzhieenja. 
Odvraeajoe Ime. padobo. videz in stres 
Celo te prevzviSene zavesti. 
Prodri do srca! Tu te zapuSCam: 
Mojster s1. .obcudujem sijaj 
IVoj, ki tako daIec seZe, 
o Brat Srebrne Zvezde! 

24. 
DURI ZAKONA. TORA. TROA. THROUGH. 
Velika Vrata v naSem Telesu so oz. je 
.sUSUMNA. osrednji kanaI v hrbtenici. ki 
POTEKA. SPROVAJA, VSTAJA · kar je zakon 
gimnozofije· KUNDALINI, cia hi lahko naSla 
Levja Kaea, takSna ali drugacna. nacionalna ali 
raclonalna. predpostavljajoc pac njen 
individuaIni karakter. priSJa do izraza· da na 
nas bi padel pla!c USPEHA in BLAGOSLOV, 
kakor ~krlatno ogrinjaJo Kraljice 
M.O.X .... AH .. .AUMGN ... (pisar je izginil, odSel 
na dopust v tveplene toplice. Cp. Ed.) 

25. 
ZAKONVRAT 
Je Odprtost Vrat. torej svoboda. IRE, TAO. GO 
ON etc. etc. etc .... (Pisar se vedno na dopustu? 
Op. Ed.) 

26. 
ZAKON NI UUBEZEN. 

(Dobill po telefaksu. Op. Ed.) 
Pogled skozi kljueavnico 
(VIDEO). skozi katero gledaS, ti. 
gleduh, videc, teoretik. in vidiS 
sarno SVETLOBO. ki te poZira. 
(Sintaksa gre k hudicu. Op. Ed.) 

27. 
TAJNA KOI1BINACIJA. 

L 
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INTERLUDU 
Q: Kaj je tvoja volja? 
R: To da plSem. 

.:::::, 
A R 0 1\ 
T 0 R 

0 T A 
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28. 

Q: (Blagor nedolinim. kajd. oni bodo Boga 
gJedalil) 

(se nadaljuje) 
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Thomas Vaughan: 

MAGOV NEBESKI NERED 

Vem. da bodo prenekateri filozofl Heptarhije ·tisti katerih utenje 
je en sam kraval. kakor so tudi planed in parakviti filozofskega 
pom~· to smab'ali za Ii5panje in pesnlkovanje: da smo prikupni 

ne pa pozitivni. porel:ejo, da se poigravamo c~o z brallevo 
preudamostjo. 

Ce naj takSno nebogljeno obrcltovanje prepreCim, ter poSljem kakSen 
Zarek naSc skrite luti nad naklonjenega studenta. born sedaj navede1 

prieevanja nekaterih nadaIjenlh filozorov 0 sami prvi materiji. kakrSno 
je moe najti v njenl naravnJ obliki. se preden pride do alteradje s 

pomOCjo umetnosti. In tu bralec lahko resnieno pogrunta za kaj Sf: gre. To 
je zlahka storiti, ~ se Ie spremlJa vzlete mojib verzov all pac sled! resnejSlm 

korakom proze. PM. kJ sa born dtiralje Arnoldus de Nova, absolutno papoin 
mojster veSOnc. Filozofski kaos oplSe 5 taka jasnlmi besedami, kat so 
naslednje: 

"To je (pravi on) kamen in ni kamen. duh, du!a in telo, ki bo staljeno, Ce sa 
stallS in bo SUjeno. Ce ga strd.lS: cc mu storiJ letet:I. bo ana letelo. saj je krUate. 
oziroma. Jctetc narave, ter Cisto kakor solza. Zatem postane dttonasto. tedaj 

sianasto. a brez poganjkov ali kristalov, in ru Bovelr.a. ki bi se ga upal dotaknitt 5 

svojim jeziltom. 
Pazi. resnieno sem ti ga opisal. a ga nisem poimenoval. Sedaj ga poimenujem in 

Ce poreteS. daje: voda. bas pove:da1 po prav:ld in be poreteS. da nI voda. teda.j 
laZeS. Ne pusti se torej zapeljati z mnogoterim1 opisi in operadjami. saj je to 

edinstvena stvar. kateri se ji ne da dodati nIe! rujega.
Tako Amoldus in to sije sposodil iz Turbe. Prisluhnimo sedaj njegovemu uCencu 
Raymondu Lullyu. ki. pripove:dujoc s poino zavisti in zaluitosti 0 sedmih 
kovinskih prindpih. • opiSe tretjega. v katerem so sthje od sedmih. s temi 
~.danll. On prave 

l'retji prindp je j85na. sestavljena voda inje substanca. ki ima 
polt podobno %ivemu srebru. Po zemlji tea: in se pretaka. To 

%iva srebro je v celoti sestavljeno lz 
substance zraka in je zatorej 

njena vlaga zeJ.o teZka.
Temu bam dodal it: Alberta 



Velikega. saj je on stvar temeljito raziskal in je 
zelo dobro vedel koliko vdja. V jasni 
sloven!čini nam pove: 
~Merkurij modrih mož je voden. mrzel in vlažen 

element. To je njihova nep~tana voda. duh 
telesa. oljnata para. blagoslovljena voda. duh 

kreposti. voda modrijanov. filozofov kis. 
mineralna voda. rosa nebeške miline. deviano 

mleko. telesni meckurij; in še z mnogimi 
drug1mf imeni je poimenovan v knjisah 

filozofov in vsa ta imena <eprav so raznolika
pomenijo eno in isto stvar- merkurij namreč. 

modrih mol. Samo iz tega merkurija ja 
Izvlečena vsa vrlina umetnosti. kakor tudi -v 

skladu z njegovo naravo - obe tinkturi. tako 
rdeča kakor bela. ~ 

S tem se strinja Rahadibl Perzijec: 
MSperma ali prva matuija kamnaw

• pravi on. 
Mje navzven mrzla ln vlažna. anavznoter 

topla in suha. M 
Vse to potrdi Rodian. ki je bil. kot 
kaže. eden f.zmed inštruktorjev 
Kandida kralja Perzije. Njegove so 
tele besede: 

~Seme je belo in tekoče . zatem 
rdeče. To seme je leteči kamen. je 
zračno ln leteče. mrzlo in vlažno. 

toplo in suho. M 

Temu se pridružuje avtor 
tistega odličnega spisa. ki se 
imenuje -knjiga treh besed-. 

'70 je (pove on) knjiga treh 
besedM. pri čemer misli na trl 

principe. "Knjiga Dragocenega 
Kamna, ki je zračno in leteče 

telo, mrzlo ln vlažno. vodeno in 
izsu!ijivo; v njem sta žar in 

suša. hlad in vlaga. eno 
navznoter, drugo na~.

Belus filozof. v tisti slavni in 
klasični sinodi iz Arlsleja 
spreobrne vrstni red. da bi 
zakril prakso. a če ga pravilno 
dojamemo. vidimo. da govori o 
isti zadevi. 

-Med vs~ vdikimi filozofi 
(pove on) je najvci:jega 

pomena to. da naš kamen ni 
nikakršen kamen: a med 
ignoranti je to smešno in 

neverjetno. Kdo bi verjel. da je 
vodo moč spremeniti v kamen 

in sicer v vodni kamen. saj s 

tem vendar nima nič skupnega. In vendar je v 
vsej resnici tako. Kajti ta neprestana voda je 

kamen. a medtem. ko je voda ni kamen. M 

Ravno v tem smislu obiluje starodavni Hermes 
in skorajda preveč razkrije. 

-Vedite (pravi on) vi. ki ste otroci modrih: 
separadJa starodavnih filozofov se Je odvijala 

na vodi: to je separacija. ki razdeli vodo na štiri 
druge substance. W 

Obstaja zelo učen avtor. ki je o tem nekaj pisal 
ln to bolj odkrito kot katerikoli od teh. ki smo 
jih dosedaj navedli. 

-Kakor je bil svet (pravi on) ustvarjen iz tiste 
vode po kateri se je gibal božji duh ln Iz katere 
izhajajo vse stvari. tako nebdke kot tozemske. 

tako je ta Kaos ustvarjen iz določene vode. ki 
ni navadna voda; ni narejen lz rose ali zraka. ki 
p~iva po zemeljskih kotanjah ali umetno v 
posodah. kakor tudi ni Iz morske vode. ni iz 
izvirov. votlin ali rek, temveč je ustvarjen iz 

določene mučene vode. ki je pretrpela 
določeno spremembo. Vidna je vsem. a je 

mana le redkim. Ta voda v sebi vsebuje vse 
kar je za popolnost dela potrebno. brez 

vsakrJnih zunanjih dodatkov. M 
Lahko bi navedel Je tisoč drugih avtorj~. a to 
bl bilo dolgočasno. ZakJjučU bom z enim izmed 
rosnih bratov. katerega pričanje je 
enakovredno najboljšim f.zmed teh. aje nje:gov 
nauk daleč odličneJ Ji. Njegova razprava o prvi 
meterijl Je nekam obsežna in če naj se izognem 
dolgoča.senju bom opustilladnščino. ter podal 
njegov čut" jasni, natančni slovenJčini. 

"Sem boginja (pripoveduje on, govoreč v 
imenu Narave) po krasod ln Izvlečkih znana. iz 
lasrnega morja rOjena. ki obsega celotno zemljo 
ter nikdar ne miruje, Iz svojih pesi točim mleko 

ln kri: zavrl ju dokler ne postaneta srebro in 
zlato. O najirvrstnejJa stvar. iz katere vse na 

svetu nastaja; čeravno se na prvi pogled strup 
zazdiš. o ti. ki te krasi ime Leteči Orel. Ti si 

prva matuija. seme nebeškega blagoslova v 
katerega telesu sta toplina in dcl. ki sta kljub 

vsemu skrita pred Izpcijenimi zaradi tvojih 
navad ln deviških oblačil. ki 50 posejana po 

vsem svetu. Tvoja srada sta sonce in luna. v 
tebi sta voda ln vino, pravtako zlato in srebro 
na zemlje povrlIni. da se umrljivi ljudje lahko 

radosdjo. Na ta način nam gospod pošilja svoj 
blagoslov ln modrost z dežjem in s sijajem 
sonca, večna je slava njegovega imena. Le 

pomisli. o človek.kaj nam vse Gospod daruje 
na ta naan, Jzmuči orla dokler ne zajoče. ter 
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naj bo lev oslabljen ter na smrt krvav. Kri tega 
leva spojena z orlovimi solzami je zaklad 

zemlje. Navada teb bitij je. da se goltata in 
ubijata druga drugo. a je temu navkljub njuna 

ljubezen obojestranska. saj prev2emara 
lastnosti in naravo salamandra. ki ozdravi vse 

bolezni ljudi. zveri in kovin. če le ostane v 
ognju brez vsakdne .izgube. Potem. ko so 
starodavni fi1ozofi popolnoma doumd.l ta 

predmet. so v njem marljivo zasledovali 

središče najosrednejšega drevesa v zemeljskem 
paradižu, stopajOč vanj skozi pet prepirljivih 
vhodov. prvi vhod je predstavljalo znanje o 

prvi materiji in tu seje pojavil prvi in to 
najgrenkejši izmed sporov. Drugi vbod je bila 
priprava potom katere se je to materijo tako 
pripravilo. daje bilo mogoče zadobiti pepel 

orla. ter kri leva Ob tem vhodu divja sila oster 
boj. saj ustviUja vodo ln kri ter spiritualno. 
svetlo telo. Tretji vhodje ogenj. ki pripelje 
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medicino do zrelosti. Cetrtl vhodje vhod 
multiplikacije in povetave, kjer sta potrebni 

propordja in tda. Ped in zadnji vhod 
predstavlja projekclja. A najslavne:jsI, 

najbogatejslln najv1SJI je tlsd, kI doscl:e cetrtl 
vhad, saj je s tem zadobil univerza1no medicino 

za vse balezni. To je velikl mak knjige narave 
ad katerega prihaJa vsa njena abeceda. Ped 

vhad slUZlle za kovine. 
Ta skrivnost, kI obstaja Ie ad zacetka sveta in 
ad. Adamovega stvarjenja, je med vse:mi 
najstarodavnejsa inje znanje, kI gaje Bog 
VsemogoCni - s svojo besedo· vdahnil v 
naravo; eudeina moe. blaieni ogenj iivljenja. 
prozorni rubin in rdeee zlato modrih mai, ter 
boianskl blagoslov tega fivljenja. A ta 
skrivnostje zaradi zlobe in lzpnjenosti 
Cloves:tva dana Ie redkIm, ceravno Zivi in se 
gi.blje vsakodnevno pre<! oCmi vsega sveta. kot 
je razvidno lz naslednje parabole: 

"Sent starodaven zmaj, povsod prisote:n in 
nikakor za posedovad, Moja voda in moj ogenj 

se taUta in stapljata, Iz mojega telesa bas 
prltegnil zelenega In rdetega leva, a Ce me ne 

poznaS v popolnosd. ba!· z mojim ognjem· 
uniaJ. svojih pet rutov. Najpogubnej.5i, hiter 
strup izhaja lz mojih nosnic ; ta je 

mnogih. 

zneba 
, mOje 

Bop sem namenjem 

naravoi red preobrnjen· v batvi, stevilu, teii In 
men. Vsebujem Iuc narave; sem temacen in 

svetel: izhajam lz zemlje in se spllAcam z neba: 
sem dobra man. a vendar pravi nii!e: vse barve 

ter vse kovine so v meni s soncevimi iarkl 
obsijane. Sem soncev tvor. najplemenitej.sa 
oCiSCena zemlja. s katera lahko preobrnd 

baker. telezo. kositer in svinec v CislO zlalO.· 
Tako sedaj gospodje vidite pota filozofov: oni 
hvalljo skrivnosmo vodo. jaz pa oboiujem 
Hijantine solze. V tem ugajanju oJ zgolj poezija. 
saj je moja Ijubimka zelo filozofska in v svoji 
Ijube.znl pravi platonik. In ce Ie pomislim koUko 
tekmecev sl bom nakopal s svojo razpravo. 
Vsak bralec bo podlegel in kakSna nesmiselna 
zadevicaji lahko stre srce. Ta ljuhezenje 
resnieno Cista sreCa. ajazjl born zaupalln daje 
De bl kdo v zmoti imel za katero od prej 
omenjenih stvari.bom v resnid povedal kdo je 
ona. 
Ona ni nobena izmed znanlh voda. pac pa 
skrivnostna, spermatiena vlaga ali raje Venera. 
kI obdaja to vlago. Zaoorej sl ne predstavljajte, 
da je nekakSna kruta, fle:gmatiena, redka voda, 
kajd. onaje mastna. debela. teika, sluzasta 
vlaga. A cia De bi pomislili da sem postal 
Ijubosumen, ter da yam neCem zaupati svoje 

, spregovori v ~ojem !menu Arnold 
prisluhnite mu: 

;~r~~~J~~ (pravi on), cia nikakor ne 
tudi filozofi pred nami 

kat bi ostalo v ognju 

"~'" ,. tem; ti deld 

stefka loCijo 
sestavine, 
vprimeru 

z mojimi filozofsko kesanje ustvarjajo s 
Kak.Sni SkO

P

;' an~tnn~' iOru~' d~orh~tmj~~I'~~~~~~~~I;lg pncakovall. 
In jib 



narave inje nedvomno razumel velik del 
božanske volje- me najresneje obvezuje. da ne 
bi onečaščal teh naukov. Tako pove: 
~Prisežem ti pri moji duši. da si preklet. če boš 
razodel te stvari. Kajti vsaka dobra stvar izhaja 

iz Boga in obstaja le zaradi njega. Zatorej boš 
shranil in čuval tisto, kar naj gospod razodene. 

in videl boš da je pravično molčati o stvareh 
katerih odkritje pripada njegovi časti. Kajti. če 

bi z nekaj besedami razodel tisto kar je Gospod 
ustvarjal dolgo časa, bi bil ob dnevu poslednje 

sodbe obsojen kot izdajalec gospodovega 
veličastja in ti tvoja izdaja ne bi bila odpuščena. 

Kajti razodetje takih stvari pripada Bogu in ne 
človeku.~ 

Tako je rekel modri Raymund. Kar se mene 
tiče sem vedno spoštoval mage in njihovo 
filozofijo, kije tako racionalna kot majestična 
in se ne zadržuje le na opazkah, pač pa na 
dejanjih, in spoštoval sem tiste, ki potrjujejo 
modrost in moč stvarnika. Ko sem se še 
nerodno sprehajal po njihovih knjigah injih 
nisem razumel, sem jim veIjel. čas je poplačal 
moje zaupanje in nagradil mojo vero z znanjem. 
Medtem sem pretrpel mnoga trpka ponižanja 
in to od tistih, ki so imeli od učenosti le svoje 
halje. ter nekaj besed za svoje nesmisle. A ti me 
niso premaknili: s špartansko potrpežljivostjo 
sem obvezoval svoje rane. ter nazadnje 
spoznal, da je narava magična in ne 
peripatetična. Nimam torej razloga. da ne bi v 
spiritualnih stvareh zaupal tistim, ki so bili tako 
pravoverni in pobožni celo v naravnih 
misterijih, VeIjamem Raymundu in v skladu s 
tem verovanjem mislim na svojo odrešitev. Ne 
bom razkrival, da ne bi bil obsoj~. A če te to 
ne bo zadovoljilo - kdorkoli si že - naj ti šepnem 
besedo na uho. ki jo potem razglasi z vrha 
svoje hiše, Mar veš kako in odkod je prišla tista 
sperma ali seme. ki jo ljudje. pogrešajoč pravi 
izraz. imenujejo prva materija? Določen 
iluminat - in svojčas aan tistega društva, ki se 
mu nekateri nalepotičeni hinavci smejejo, piše 
tako: 

~Bog, (pravi on) nepredstavljivo dober in 
nepredstavljivo velik. je iz ničesar ustvaril 

nekaj; a to nekaj je bila ena stvar - v kateri so 
vse stvari vsebovane: tako zemeljska kot 

nebeška bitja." 
Ta nekaj je bil določene vrste oblak ali temina. 
ki je bila kondenzirana v vodo in ta vodaje 
tista ena stvar v kateri je vse vsebovano. A 
moje vprašanje se glasi: kaj je bil tisti nič iz 

katerega je bil ustvarj~ prvi oblačnati Kaos 
oziroma tista nekaj? Mi lahko poveš? Utegne 
biti, da si mnenja. da je to zgolj nič? Resnično 
je nibil quo ad nos· nič nam znanega, Je nič. 
kot Dioniz pravi: je nič od tega kar je bilo 
UStvarj~o ali od stvari ki so, in nič od tega 
čemur ti praviš nič· to je, od stvari, ki jih ni·v 
tvojem praznem, destruktivnem smislu. 
Toda z vašim dovoljenjem, to je resnična stvar 
o kateri ne morem trditi nič~ar. To je tista 
transcend~talna esenca katere teologija je 
negativna inje bila poznana primitivni cerkvi. 
a je izgubljena v naših dneh. To je tisti nič 
Kornelija Agrlpe in v tem ničuje, ko je bil 
utrujen od človeških stvari - mislim človeških v 
znanosti· naposled počil. ~Poznati nič pomeni 
najsrečneje živeti. ~ Prav zares je tako. kajti 
poznati ta nič pomeni večno živeti. Uči se tedaj. 
če hočeš razumeti tisti magijski aksiom: ~vidno 
je bilo ustvarjeno iz nevidnega" . saj je vse 
vidno prišlo od nevidnega Boga; saj je on tisti 
izvor odkoder tečejo vse stvari in stvarjenje je 
bilo čudovito rojstvo oziroma porod. Ta 
deviška voda ali kaos je bila druga podoba 
samega boga in - če smem tako reči • dete 
blažene trojice. Kateri dohtar je potem ta, ki je 
primeren položiti svoje roke tja kamor sam Bog 
polaga svojega duha ka ustvarja? In resnično 
lahko preberemo: ~Duh gospodov se je gibal pa 
obličju voda," 
Mar je mogoče pričakovati. da bom jaz sedaj 
onečastil ta misterij pred vsemi. da ga bom 
razglasil in izjokal kot ostali izjočejo ostrige? 
Resnična. te misli. in še nekatere, ki jih za nič 
na svetu ne bo videlo pero. so mi skoraj 
zamerile najdražje prijatelje, katerim sem ne 
glede na karkoli dolžan boljša zadostitev. Če bi 
skrivnost le bežno poznal. kot je to primer pri 
večini ljudi, bi bržkone ne bil tako previden: 
toda bil sem poučen o vseh skrivnih 
okoliščinah v zvezi z nja in ki jih le peščica na 
zemlji razume. Ne govorim, da bi se s tem 
bahal. temveč pripovedujem resnico, ki jo moja 
zavest dobro pozna. Naj te torej. bralec, 
poprosim za tvoja potrpežljivost, saj bom to 
razkritje prepustil bogu. ki te ba . če bo takšna 
njegova blažena volja· pozval in rekel: 

"Tukaj je in tako ga ustvarjam." 
Vsega tega ne bi povedal v svojo obrambo. če 

me ne bi napadli in mi· nekako· očitali v obraz 
da bom vsak hip razodel vse kar vem. saj naš 
čas opreza za sanjarijami in razodetji kar se le 
da. Dovolj sem sedaj obravnaval predmet in če 
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ti ni usojeno, da ga prepoznaš po vsem kar je 
tu napisano, tedaj se vedno ne morci biti 
zapeljan od mojih besed, saj sem se nam~oma 
izognil vsem izrazom, ki bi u~ povzročiti 
da ga v zmoti zamenjaš za kakšne navadne soli, 
kamne ali minerale. Obenem pa d svetujem da 
se pazi vsakrsnih rastlin ali živali: njih (ali 
njihovim delom) se izogni. To pravim ker so 
nekatere ignorantne, umazane kokosi mnenja, 
da je človekova kri ta ~nični predmet o 
kateccn gre beseda. 
NiUI11U, jojm~e. ali je mar človeška kri v 
zemljinem drobovju da bi se iz nje delale 
kovine? Ali pa je bil svet in vse kar spada 
poles;. bilo narejeno iz krvi? Pravgotovo ne. 
Prva mBterijaje obstajala pred človekom in 
vsemi ostalimi bitji. saj je mati vseh t~. Oni so 
bili ustvarjeni iz prve ma~je in ne obratno. 
Bodi torej previden: naj te nihče ne zapelje. 
Nemogoče je zreducirati katerikoli delec do 
prvJ! materije ali semena b~ našega 
merkurlja: in četudi je že tako zreduciran se 
vedno ni univerzalen, ~več le določen 
spermlj svoje vrste in ni sposoben delovati 
razen v skladu s tistfmj, ki veljajo za to vrsto. 
Kajti bog ga je zapečatil z določeno idejo. Pusti 
jih pri miru, tiste. ki prakticirajo s človeško 
krvjo. ob njihovih kemijskih stedilnikih in 
atanorjlh ali kot je Sendivogij rekel: in 
fornacu1is mirabilibus. Nazadnje bodo 
obžalovali svojo napako in brez vrečevine 
obsedeli v pepelIl svojih kompozicij. Toda jaz 
sem opravil. Sedaj bom spregovoril nekaj o 
izdelavi in načinih izdelave. da ho proces 
filozofov glede te stvari bolje dojel Vedeti 
moraS da pozna narava dva ekstrema in 
srednjo substanco med tema. ki smo jo drugje 
poimenovali osrednja narava. Dober primer 
predstavlja samo stvarjenje. prvi ekstrem je bil 
tisti oblak ali temina, o katerem smo govorili 
prej. Nekateri mu pra~o daljnja materija in 
nevidni kaos, a zelo neprimerno, saj ni 
neviden. Navzven je to hebrejski Ain Soph. ki 
je istoveten s tisto orfično nočjo: 

~O noč, ti črna dojilja zlatih zvezd. H 

Iz te teme so prule vse stvari na tem svetu. kot 
iz svojega izvora ali od svoje maternice. Odtod 
tista misel vseh slavnih poetov in filozofov· da ~ 
so vse stvari nastale iz teme". Srednja 
substanca je voda v katero je tista noč ali tema 
bila kondenzirana in bitja ustvarjena iz vode 
predstavljajo drug ekstrem. A točneje 
povedano. se magi ne bi zadovoljili s tem 

dr1l8im ekstremom. ker se narava ne ustavi tu. 
Človek· pravijo oni . je v svojem naravnem 
stanju srednja stvaritev odkoder se mora 
prikloniti enemu od ekstremov· bodisi 
korupciji, kot v primeru večine ljudi. ti namreč 
wnro ln razpadejo v svojih grobovih. ali pač k 
spirltua1nemu poveličanemu stanju kakor Enoh 
ali :Elija. ki sta bila prestavljena. In to je· 
pravijo· pravi ekstrem saj zatem ni več 
alteradje. Razmišljajoč torej o vzroku 
človekove pokvarljivosti. so magi zaključili, da 
se ta nahaja v kaosu samem, saj. saj je celo ta 
bil pokvarjen in preklet ob padcu človeka . A 
raziskujoč stvari podrobneje so odkrili, da je 
narava skozi svoje veke le zmešala kaos z 
bla&m žarom. Delov ni ločila med sabo in jih 
očistila vsakega posebej. pač pa so čisti ln 
nečisd deli sperme ostali skupaj v vseh njenih 
delih in ta domači sovražnik. ki je naposled 
prevladal. je povzročil smrt sestave. Tako so to 
modro zbrali, da bl oskrbeli rastline, živali ali 
minerale. saj je zdravilstvo bila čista norost in 
celo ta je vsebovala lastne nečistosti ln bolezni. 
ter je pogrešala neko medicino. da jo ta 

prečisti. Tako so se odločili· imevš! brez dvoma 
boga za svoje vodilo· prakticirati na samem 
kaosu. Tega so odprli, očistili, združili kar so 
bill pred tem ločilI. ter nahranil! z dvojnim 
o91jem, gostim in redkim. dokler ga niso 
privedli do nesmrtnega ekstrema, ter ga 
proizvedli v spirirua1no nebeško telo. To je bilo 
njihovo zdravljenje in takšna njihova čarovnija. 
V tej izvedbi so uzrli podobo tistega obraza. ki 
jo Zoroaster imenuje pred-obstoječe obličje 
triade. Dobro so vedeli kaj pomeni secundea, 
ki v sebi vsebuje vse stvari po naravni maniri, . 
kakor bog vsebuje vse stvari v sebi na 
spirirualen način. Vedeli so. daje življenje vseh 
stvari tu spodaj gost ogenj. ali ogenj ujet in 
vstavljen v določeno nevnetljivo. zračno vlaso. 
Nadalje so odkrili. da ta vlaga izvira iz nebes in 
na ta način je neho opisano v orakljih: ~ogenj. 
derivacija ognja~ , in Kognju hranaM. Z eno 
besedo: s svojimi očmi so videli, da je narava 
moški in ženska, kot v primeru kabalistov, ki 
pravijo: določen ogenj globoko rdeče barve, ki 
deluje na najdebelejši. težki. pohotni vodi, ki je 
navznoter tudi ogenj, a je navzven zelo hladna. 
Potom tega izvajanja jim je bilo razodeto. da je 
sam bog-og~j s skladu s tistim eksiIoidijem iz 
Turl>e, 

"Začetek vseh stvariM . pravi on, "je določena 
narava, ki je večna in neskončna, ki varuje in 
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greje vse stvarl: 
V resnici boee povedati to, da je zivljenje· ki ni 
nie drugega kot luc· izSlo iz boga in se 
prilagodilo kaosu, ki ga Zoroaster imenuje 
8izvor izvirov in vseb izvirov, maternica, ki 
vsebuje vse stvari 8

• IzkuSnja nam daje veded, 
da vsi iivimo ne Ie potom svoje lastne toplote. 
pac pa nas obranja tuell zunanja univerza1na 
toplina, kije zivJjenje velik.ega sveta, 
A pravtako veliki svet ne fivi v celotlle s 
pomOCjo tistega ognja. ki ga je bog zaklen1l v .oj' 

njegove dele, pac pa sa ogreva tuell okolna. t 
pritoena topllna bozanstva, Kajti iznad nebaje ' 
bog kot neskoneno gorea svet luCi in ognJa, 
tako, da gIeda na vse kar je ustvaril in vse to 
stojl na njegovi toplini in lua, kakor tu na 
zemlji stoji C10vek pod sonCevim ognjem. 
Pravim torej, da se bog narave udeleiuje v • 
neprestani kuhi in to ne Ie da bi ustvarjal, pac 
pa da hi obranjal kat je bilo ustvarjenega; 
njegov duh in toplina namree strneta kar je 
redkega, zredcita kar je pregrobega, poZivljata 
mrtve dele in negujeta hladno. Nedvo~ 
obstaja dolocena operacija. katere meld!· e , . 
pomembna in dale<: skrivnostnej.sa ad os :., 
tisti, ki jo boeejo uporabljati. jo morajo p . ti. 
Kar se mene tiee sem povedal vse kat sem imd 
namen povedati in eeprav se moja knjiga 
utegne zdeti mnogim brezplodna, ker je 
bodo razumeli, se be mogoee vendar 
nekdo tistega duha. dajo bo dojel. "P<ost,?rl. 
plamen prostomega uma~. je rekel'veliki . 
kaldejec. A ker ne te ne bom pustil brez 
vsakega zadoscenja, ti svetujem. da vzame.s 
luno neba. ki je srednje narave, ter jo postavts:. 
tako. da bo vsak njen del istoCasno v dveh 
elementih. Ta dva elements morata pravtako 
blti enakomerno prisottla v telesu, ne eden 
oddaljenejSi od drusega in ne drugi bliZji ad 
prvega. Pri odreJanju reb dvebje potrebno 
imeti v mislih dvojno geometrijo· naravno in 
umetno. A vee ne smem povedati. 
Prava talilna pee je preprosta skoljka. zlahka jo 
ponese.s v eni roki, Steklo je enD in edino, a 
nekaten filozotl so uporabljali dve in tako 
lahko postopa.s tuell sam. Kar se tiee samega 
dela to sploh ni teiavno. Dama lahko here 
Arkadijo in istoeasno prlsostvuje rej filozofiji. 
ne da bi jo to prev~ motilo. Po mojem mnenju 
so Zenske pnmemejSe za to, saj so za ta namen 
cednejse in potrpeiljivej~e gIede na to, cia so 
navajene na skromno kemijo in ostale 
ozalj.sane dl5ave. Kar se tiCe uCinkov te medJ-

cine. ne born tu spregovoril nii!esar. Kdor jib 
zell spoznati naj prebere Paracelzusova , 

-",,,,,,,*,~ , • 

razodetja, razpravo, ki je brez !>~~a'(~~j\!!: 
resnieno eudeina. T.!1 born sedaj v celotf'p~~r : 
svoje mnenje Q Hohenhe1Inu, V njegoVihL " 
ostalih delib sem na5el mooso Jatalbp~. 
Se posebej tam kjer se dotakne'lramna. a 
njegova doktrinaje na sploino zdo razumna. 
Re:snlca je. 18. da je njegova melariholija 
poz.nala malo prevee.ponosa 
mestih je rgeSil namen, 
kakSne kosti ~ 

vsej 

08"1!1~ 
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najlažje ga je spoznati po tiston kar je 
povedano v -sinodi": 

"Naj ptič ne leti pred ptičarj~. ~ 

Naj se umiri medtem. ko netiš ogenj in tako si 
lahko prepričan v svoj plen. Nazadnje ti moram 
povedati. da pravijo filozofi temu ognju njihova 
kopel. a to je kopel narave in ne umetna kopel: 
to namreč ni nikakršna voda. ampak določena 
subtilna. zmerna vlap. ki obdaja stc:klo in 
hrani njihovo sonce oziroma ogenj. Z eno 
besedo· brez te kopeli ne more nastati nič na 
svetu. Da bi sedaj bolje razumel kolikšen ogenj 
je primeren za delo. pomisli na spočetje 
človeka ali kateregakoli drugega bitja. To ni 
kuhinjski ogenj aji vročina. ki deluje na sp~o 

v maternici. ampak vlažna. naravna toplina. ki 
prihaja iz samega življenja matere. Pravtako je 
v našem primeru. Naša materija je karseda 
tenkočutna ln nežna substanca kakor živalsko 
seme. saj je skoraj živa stvar. Toda ne. vresnid 
vsebuje le nizko stopnjo f.i.vijenja. saj narava iz 
nje ustvarja nekatere živali. Iz tega razloga jo 
najmanjše nasUje uniči in prepreCi vsakršno 
stvarjenje; če se pregreje le za ncltaj minut se 
belo ln rdeče žveplo v bistvu ne zdruiita in ne 
koagulirata. Ce je v nasprotnem primeru 
izpostavljena mrazu le za kakšne pol ure· 
potem. ko je delo fe dodobra v teku - zopet ni 
za nobeno rabo. Govorim iz lastnih izkušenj. saj 
sem si -kot se temu reče . zaradi nekakšne 
malomarnosti dvakrat ali trikrat poveznil lonec 
na glavo in pričakoval nekaj. za kac sem vedel. 
da se ne more zgoditi. Narava se ne giblje v 
skJadu s teorijami človeštva. pač pa v skladu z 
njihovimi dejanji ln pravgotovo ne moreta 
pamet ln razum delati čudežev br~ pomoči 
paca rok. Bodi torej gotov. da boš prepoznal ta 
ogenj in ga tudi primerno uporabil. A naj ti ga 
zaradi tvoje varnosti še enkrat opišem. To je 
suh. parast. vlažen ogenj; ta obdaja steklo. ter 
je istočasno enak in nepr~tan. Je nemiren in 
nekateri so ga poimenovali beli filozofski 
premog. sam po sebI je naraven. oli njegova 
priprava je umetna. To je toplina mrtvega in 
zato mu ncltateri pravijo njihov nenaravni. 
nekromantični ogenj. Ta ni del materije in tudi 
ni vzet iz nje. pač pa je zunanji ogenj in služi le. 
da premeša 10 ojača notranji podačeni. ogenj 
kaosa. A prisluhnimo sami naravi kakor jo je 
moč sli!ati v seriozruMehung;ovi romand. 
~PO putrefakdji pride do generacije in to zaradi 

notranjega, nevnetljivega Ž'R:pla. ki zagreva 
oziroma zgošča mrzle in grobe dele živega 

srebra, ki ob tem toliko prestane. da je 
nazadnje združen z !veplom in tvori z njim eno 

telo. Vse to . ogenj. zrak in voda namreč· je 
vsebovano v eni posodi V njihovi zemeljski 

posodi· to je v njihovem grobem tel~u ali 
sestavi· Jih vzamem ter pustim v taliln~ 

lončlm. kjer jih skuham. raztopim in 
sublim.iram brez uporabe kJadiva. kJešč ali 

ognja; brez premoga. dima. ognja ali kopalne 
kadi ali talllnikov sofistov, Kajti posedujem svoj 

nebeški ogenj. ki vznemiri in premeša 
elementainega. kakor tudi materija terja 

primerno obliko.·' 
Narava Je povsod ena in ista in tako pove isto 
zgodbo l1adatanu. ki je v svoji nevednosti hotel 
proizvesti kamen brez disolucije. ~Mar misliš~. 
mu Je rekla. ~pojesti ostrige. školjke in vse 
ostalo? .Mar ni potrebno. dajlh pred tem odpre 
in pripravi najstareJ!ii kuhar vseh planetovr S 
tem se smnja odlični flame1. ki govoreč o 
solamem in lunarnem merkuriju - in o 
prestavitvi enega v drugega - uporabi naslednje 
besede: 

~Vzemi jih torer. pravi on. Min neguj na ognju 
svojega taUlnika. A to ne sme biti ogenj od 

premoga ali kakšnega I~a. ampak jasen. sve:tel 
ogenj. kakršno je samo sonce. katerega toplota 
ne sme nikdar biti prekomerna. ter mora vedno 

biti iste stopnje. ~ 
To bo dovolj in preveč: sama skrivnost po sebi 
ni velika. pač pa so takšne njene posledice. 
zaradi česar so jo filozofi zakrili. Tako bralec. 
sedaj ti je bil zunanji dejavnik najceloviteje in 
najverneje opisan. 
V resnici gre za sila preprost in . če bi ga 
povedal naravnost· smešen misterij. A kJjub 
vsemu so ravno s tem in ne brez tega. magi 
prodrlI v kaos: pravgotovo ni nič novega da 
železen kJjuč lahko odpre zakladnico zlata. V 
tem unlVfiZalnem subjektu so našli naravo 
vseh posam~nih in to nam je povedano v 
naslednji maksimi: 

"Naj se tisti. ki niso domači sPrometejem 
zate&:jo k Panu. ~ 

Ta Panje njihov kaos ali merkurij. ki pojasni 
Prometeja • posamezna bitja namreč. kl jim 
pravimo ljudje. Pan se namreč spremeni v 
Prometeja. to je v razne vrste. živali rastline in 
m1nerale. Ti namreč izhajajo Iz unlve:rzalne 
narave ali prve materije in Pan vsebuje njihove 
lastnosti. Zato je Merkur imenovan njihov 
tolmač ali interpretator Inferiornih in 
superiornlh. kakor ga je tudi starodavni Orfej 
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prizival: 
-Čuj me. o Merkunj. ti Jupitra sel. ti Majino 

dete, o tolmač vseh stvari. ~ Kar zadeva rojstvo 
in kraj rojstva tega Merkurija. sem videl. da ga 
le malo filozofov omenja Zoroaster ga omenja 
in to zelo obskurno s temi besedami. ko govori 
o Lyngi.h all Idejah: -Njihova mnoštva potujejo 
navzgor. dvigajoč se k tistim sijočim. svetovom. 

kjer so tri višave. pod katerimi se nahaja glavni 
pašnik..· 

Ta pratum all pašnik idej je prostor, kije 
fi1ozofom dobro znan: Flamel ga imenuje 
njihov vrt in gora sedmih kovin: glej njegov 

povzetek. 
kjer ga opISe zelo 

učeno. saj je o tem bil poučen s 
stranj nekega Žida. Ta pašnik je 
določen skrit a univerzalen prostor. 

Nekateri mu pravijo področje luči, a 
za kabalistaje to noč telesa, kar je zda 

primeren in pomenljiv izraz. To je z 
nekaj besedami sestanek vseh duhov, saj 

so ideje - ko se spuščajo iz svetlega sveta v 
temačni- v tem prostoru vsebovane. Da 

boš bolje poučen moraš vedeti, da duhovi ne 
privlačijo nase nobenih nečistoč, med tem. ko 

se gibljejo v nebesih. ki je svet ognja; kakor 
pravi Stelat 
~Vse kar je iznad lune je večno in dobro lo tu ni 

skvaritve nebeških stvari. ~ 
Ko se duhovi spuste velementalno maternica 
in se nastanijo v njenem kraljestvu pa so ravno 
nasprotno omadeževaru z gobavostjo materije. 
saj tu kletev besnilo vlada, a na nebu ni 
prevladujoča. če naj s tem zaključimo, 
prisluhnimo občudovanja vrednemu Agripi. To 
je tisti na katerega ustnicah je dihala resnica in 
ni poznala drugega oraklja. 
-Nebeške moči all spiritualne esence. medtem. 

ko so vsebovane v sebi. ali preden so 
pridružene k materiji in poslane navzdol od 

očeta luči prek svetih inteligenc in nebes. 

dokler ne pridejo do lune · je njihov vpliv 
dober. kot na začetni stopnji. A ko so sprejete v 

pokvarjen predmet je njihov vpliv pravtako 
pokvaIjen. ~ 

Tako on. Sedaj si astronomi domišljajo. 
da so si nekako domači z zvezdami: pravtako 
besedičijo naravni filozofi; neveden človek bi 
resnično zlahka pomislil. da so bili na nebu in 
se pomenkovati - kot lucijanov l1enepij . s 
samim Jupitrom. A v resnid niso ti ljudje nič 
več orli kot je bil Sančo; njihove muhe so kot 
njegovi poleti s preprogo in kar se le da 
oddaljeni od višav. Le vprašajte jih kje in kako 
so sprejeti vplivi. prisilite jih naj z resnično 
izkušnjo dokažejo da so ti prisotni v elementih 
in fe jih imate. Če vas je volja lahko zaupate 

štirim kotom figure all trem krakom 
silogizma: to so vsi dokazi. ki jih utegnejo 

ponuditi. Vsa čast magom tedaj. katerih 
umetnost lahko dokafe: te stvari, ter 
nam. vplive položi v roke. Bodi tvoj 
študij spoznati njihovo področje luči, 
ter vstopiti med njegove zaklade, saj 
boš tedaj lahko govoril z duhovi in 

razumel naravo nevidnih stvari. Tedaj se 
ti bo prikazal univerzalni subjekt in dve 

minera1ni spermi - bela in rdeča - o katerih 
moram še spregovoriti preden zaključim. 
V Pitag;orični sinodi. lU je vsebovala 
sedemdeset filozofov. lU so bill vsi mojstri 
umetnosti, je tako napisano: 
~Gostota ali sperma ognja pade v zrak. Gostota 

all spermatični del zraka· in v tem je sperma 
ognja - pade v vodo. Gostota all spermatična 
substanca vode - in v tej sta spermi ognja in 

zraka - pade v zemljo ln tu počijejo ter so 
združene. Tako je torej sama zemlja gostejša od 
ostalih elementov. saj je jasno vidna inje očesu 

zamavna." 
Spomni se kaj sem prej povedal o zemlji. 

kakšna velikanska sprejemnicaje - kako gosti 
vse stvari, ne le zveri in rastllne. pač pa tudi 

ponosne in sijajne ~udJ, Ko jih smrt uniči 
ostanejo njihovi grobi deli tukaj in ne poznajo 

drugega doma. ln točno ta zemlja zemlji je 
doktrina magov. Kovine· pravijo oni- in vse 

stvari se zlahka zreducira na snovi, iz katerih 
so narejene. In s tem povedo vso resnico: To je 

princip lasten Bogu in lU gaje najprej predal 
Adamu: -Prah sI in v prah se povrneš. RAda 

kdo od nas ne bi bil zapeljan. se mi zdi 
primerno, da vam povem, da obstajata dve 
redukciji. Prvaje nasilna in destruktivna, ki 
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reducira tdesa do njihovih ekstremov inje 
resnitno smrt ali kalcinacija navadnega 

kemika. Drugaje vitalla in generativna, k.i 
razgradi telesa do njihove sperme ali osrednje 
narave, iz katae jih je narava naredila: narava 

namret ne izde1a tdes nemudoma iz 
d ementov, pat pa iz sperme, ki jo izvleee iz 

dementov. Naj to pojasnim s primerom. Jajce 
je spuma ali srednja narava iz katere pride 

piScanee in vlaga tega jajeaje lepljiva in 
muljasta: je vada in ni veda, saj naj bi takSna 

sperma tudi bUa. Predstavljajmo si, da bl 
doktor Premog· nek prepirljivec pat· imel na 

umu nekaj prolzvesti iz tegajajca: nedvomno bi 
ga najprej destiliral in to na ognju. k.i bi upepelU 

se kokos, ki je jajee znesla. Tedaj bi caput 
mortuum kalcinlral in tako proizvedd svoj nie. 

Tu lahko predvsern opazite. da so telesa nit 
dru8ega kot koagulirana sperma in da tisti. ki 

unio telo, posledicno unio tudi spermo. 
Redudrati toreJ telesa v zemljo in vodo· kot 

smo pokazali v primeru jajca· pomeni 
reduciratl jih v ekstreme onstran njihove 

sperme, kajti dementi niso sperma, pat pa je 
spenna sestava. ki jo tvorijo elemend in 

vsebuje v sebi vse kat je potrebno za 
oblikovanje telesa. Bodi torej premiSljen 

preden destiliraS In razcetveriS katerokoli telo. 
saj po~. ko si enkrat loCil njiliove d emente, 
ne moreS vee ustvarjati. razen ee si sposoben 

narediti spermo iz teb elem~tov. A to je 
cloveku nemogote storid: to je v mob boga In 

narave. Deluj torej d. ki hoceS biti mader. da 
bos odkril nas merkurij: tako bos sposoben 

zvesti vse stvari na nJlhov osnovni spennatitnl 
kaos. A Izogibaj se kubarski destrukciji. Ta 

doktrina ti bo prihranUa nicevo delo destilacije, 
Ce si Ie zapomnis tole resnico. da se spenniji ne 

proizvajajo s separacijo, pac pa s kompozicijo 
elementov In proizvesti telo v spenno ne 

pomeni destilacije. pac pa proces spreminjanja 
celote v eno gosto vado pri cemer se zadrZijo 

vsl njeni deli v njihovi naravni unijL 
Naposled se labko povrnem k mojemu 

prejsnjemu dtlranju sinode. Ko so vsi d vplivi 
elementov zdruzeni v enD maso. tvorijo naSo 

spermo ali zemljo. k.i je zemlja in ni zem1ja. 
Vz~ jo. ce jo poznaS. ter loci njene esence. ne 

z nasiljem. pac pa z naravno putrefakcijo. ki 
lahko povzroO naravno disolucijo sestave. Tu 

bos nasel tudefno belo vado, k.i je vpliv 
meseea. k.i je mati naSega kaosa. Ta vlada 

dvema dementoma: zemlji in vodi. Potem se 

pojavi sperma ali pritok sonca. k1 je njegov aCe. 
To je hiter. nebciki ogenj. kJ je vgrajen v redko. 

oljnato. zracno vlago. Taje negorljiva, saj je 
sama ogenj in se z ognjem mani in vee casa kat 
v ognju ostane. bolj njena slava 5 tern raste. To 
sta dve mineralni spermi· moska in ze:nska. Ce 

ju postaviS obe na njuno kristalno osnovo 
dobiS filozofovega leteeega ogenj-zmaja. ki ob 

prvem pogledu sonca izdahne tak strup. da ne 
more nie stati pred njegovim obliCjem. 

Ne vern kaj bi ti se povedal. razen Ce - kotje 
manira nekaterih avtorjev· ne navedem se 

flegmaticnega opisa eelotne:ga procesa. kar je 
mogoce storiti z dvema besedama. Gre se: za 

ne:prestano kuho. kjer se letete esence dvigajo 
in spuscajo, dokler se nazadnje ne ustalijo v 
skladu s tisto od!ieno prosopopoejo kamna: 

Mrtev nisem. eeprav je moj dub odSel 
- se povrne. saj je hkrati tu in tam. 
iivljenja obilo imam. ie sem brez njege isti hip. 

Vee kot bi pravienei: mogel sem presta!. 
tri so cisto moje duse bile:. a sta dve 
odSli. se: tretja kmalu pojde. 

~Kar sem napisal. sem napisal. ~ In sedaj mi 
dovolite . da se ozrem okoli 5ebe. .Mar ni 

nobene pudraste spletke ali obrekovanja? Kaj 
je z Aristotlom in kaJ z Galenom? Kje 50 pisarji 
In farizeji. prepirljivci tega sveta? Ce prestanejo 

vse to in temu tudi verjamejo. born cdc 
pomisW. da je pogovor v glavnem pri Iaaju in 

zapojem: 

~ Odhaja devibn znak. Saturna kralje:stvo 
prihaja.M 

A naj pride kar ima za priti. se enkrat sem 
spregovoril zaradi resnice in born zasttan nje za 
konec zopet spregovoril. Orugod sem ta 
predmet imenoval MnebeSka smola ~ in srednja 
narava. Filozofi ji pravijo tastitljlva narava. a 
med vsemi domiSljavd nisem sreCal enega. ki 
bi mi hotel vdeti zakaj. PosluSaj me torej. ko ti 
pravim. da 5e ne 10tevaJ tega posla brez 
spostijivosti kot killen napibnjen. nemaren 
dohtar. pac pa z manj drmosti in vee 
previcinosti. Ta kaos je iz sdrih elementov. k.i so 
po sebi nasprotujobh si narav, a boija madrost 
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jih je tako razporedila, dajih njiho'l vrstni red 
pomirja. Zrak in ze:m1Ja sta naprimer 
nasprotnika, saj je: e:de:n topd in 'llaien, druga 
pa je: mrzla in suha. Da hi ju bog spra'lil me:d 
se:boj, je: med njiju posta'lil vodo, ki je: osrednje 
nara'le, oziroma povprec!nega znacaja med 
dvema ekstre:moma. Voda je namre:c hladna in 
'llaina: in vkolikor je hladna je ddcina 
z~jine narave, ki je hladna in suba, tocIa 
'lkolikor je 'liaina je: delezna zracne narave, k.J 
je topla in vlaina. Tako se torej zrak in zem1ja. 
ki sta nasprotnika, strinjata in obje:mata v vodi, 
kot osrednji naravi, ki je de:le:ma njunih 
znaCiinosti, ter pamirja njune ekstrc=me. A to ~e 
ni vse, kajti ceravna vada kat tre.tji prijateij 
pomiIja dva eieme:nta, se sarna bojuje s cetrtim 
- z ognjem namrec. Ogenj je topel in sub, a 
voda hladna in vlaina, kar preclstavlja otitno 
nasprotje. Da bi pre:precil nerazpoloknje: teh 
dveh, je bog med njiju postavil zrak, ki je: tope] 
in vlaien in se razume zaradi topline z ognjem, 
ki je topel in sub, te:r z vado zaradi vlage, ki je 
vlaina in hladna. Tako sta s posredovanje:m 
zraka druga dva ekstre:ma pomirje:na ter 
sprijateijena. Tako tarej vidite - kotsem 'lam ze 
na zacetku pove:dal- da so nasprotujoCi si 
elc=menti zdruieni s tisto razporedit\1ijo in 
sestavo, kakrsno jim je name:nil modri bog. 
Sedaj mi ponudite priloinost. da 'lam povem da 
je ta sporazum oziroma prijatdjstvo Ie delno: to 
je sibka ljubeze:n, hladna in bojeea. TI prindpi 
se: namrec skladajo v eni lastnosti, ter razhajajo 
v dveh, kot lahko santi premislite:. Potrebni so 
torej macnejsega in spasobnejsega medijatorja, 
cIa potrdi in ohrani njihova sibko zdruibo, kajti 
ad te je odvisna neskoncnost in baianskost 
bitja. Ta blagoslovljeni cement in balzam je dub 
Zivega boga. ki so mu nekateri ignorantni 
pisuni nadeli ime kvintisenca. Kajti taCno ta 
duh je - takorekoc - v kaosu in, po pravid 
povedano, je agenj njegov presto!, v oge:nj se: je: 
namrec namestil, kat 'lam je: bllo drugje 
razloieno. Iz tega razloga so magi poime:novali 
prvo materijo njihova castitljiva nara'la in 
njihov blagaslovljeni kame:n. In bodimo posteni 
- kaj pa vi menite? Mar n1 tako? Ta 
blagaslovljeni duh jac!a in izpopolnjuje tisto 
sibko dispozicijo. ki jo dementi morajo enotiti 
in bratiti. saj bog deluje z naravo in ne: zaper 
njo. ter jib nazadnje prlvede do doloeene 
prekrasne podobe. In ce: me sedaj vpraSate kje: 
je dusa ali - kotjo uc!enjaki z!orabljajo - forma. 
ves ta Cas? Kaj ta pocne? Na to odgovorim. cia 

je: pod.reje:na in poslu.sna volji baga. kat bi 
morala biti vsa baija pamagala, prieakujoc 
izpopalnitev njenega tdesa. Bogje namrec ta, 
ki jo zdruii 5 tdesom in tela z njo. Dusa in tda 
sta de:lo boga - aba. brez razlike. Dusa namrec 
nl izumitdj njene hiSe. ker tisto 
kar lahko ustv"ari tclo. ga 
lahko tudi pozdravi in zadrii ~ 

smrt: a du.sa tega ne more: .. 
takSni sta moe in milost 
boga. Z enD besedo: Ce # 
porece:mo, da je dusa ,.. * 
ustV'arila te:la ker se: nahaja 
v tdesu. je ista kat re:ci. 
da je dragulj ustV'aril 
sabo. ker se pac 
nahaja v njej ali pa cIa 
je sance: ustvarilo 
svet. ker se nahaja v 
njem in casti vsak 
njegov del. NauCite se 
torej razlikovati med 
dejavniki in njihovinti 
Instrumenti. kajti ce: pripiSete 
bitju tisto kar pripada 
stV'arniku, se sam! 
prlvedete v nevarnost 
peklenskega o8Oja. Kajti 
bog je Ijubosumen bog in 
ne ba daI svoje: slave 
drugemu. Svetoval bom 
tore:j s'lojim dohtarjem· 
teologam kot rudi fizikom-
naj ne: bodo tako nagli v 
svojih cenzurah. niti ne tako 
uceni v svojih razpravah. kat 
so bill nekateri prafesarji 
fizike. ki sem jih imd Cast 
spoznati in ki so popravljali in 
podcenjevali ostale: brate. ko 
pa so v resnid oni bili karseda 
sramotno nevedni. Ne deset 
In ne dvanajst let 
izkusenj z mamili in 
ratnimi zvarki ni 
dovolj. da se aavek 
zbllz.a s skrivnastmi 
gospodovega 
stV'arjenja. MVZe:mi tisto tam in usrvari sveC ter 
M Vzem.i malo tega in onega in naredl pilulo ali 
klistir" sta dva mto razlic!na recepta. 
Posve:tujmo se torej z na.simi stalisci preden 
nabrusima svoje jezike in ne govorlmo kot Ie 
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, 
te:ciaj. ko sma gotovi v svoje razumevanje. PaUla! sem gospoda. ldje bil 
seznanjen 5 filozofom adeptom, ki ga je sprejel zela kurtoazno, ter ga 
povabil v pogovor, kjer se je ta gospod zela dobro edretal pri prejemanju 
svojih prvib inStrukclj. A ko je pogovor prdel 5 reme, ki jo je moj prijatelj 
poznal in je mag omenil ter uvedel v pogovor velika kola narave. se je ta 
gaspod postavU po lObu. ter rote<: vse njemu mane avtoritete, ki 50 rou v 
svoji zmoti ustrezale. zavzel do (ega plemenitega gospoda karseda Mupn' 
neokusno in tekmovalno staliSCe. Zanimiv prizor je bit to, ter vrOOen 
potrpJjenja, saj je bUa zanimivo opazovati 5 koliko obrudovanja vrednim 
potrpljenjem gaje mag; sprejel. In ta zmotneiJe naposJed zakljuOl, da tu 

mora biti besede 0 svincu ali Zivemu srehru, ter da sta eden ali drug tista 
subjekta na katerih narava deluje. Na to je adeptus odgovoril: ~Gospod, :. 
utegne hiti. cia Je to v tern trenutku res, a Ce odslej sre~ naravo Se kdaj t 

zaposleno 5 tistimJ statim! clementi, kjer sem jo vcasih videval zeta ' 
zavzeto, born ob najJnem naslednjem srefunju ovrgei vaSe: mnenje. ~ To je 
bilo vse kar je rekel. naredil pa je bil Se malenkost vee. Njuno naslednje 
sreCanje se je ime10 ZSoditi ob grlkib kalendah. saj ga zatem ni bilo vee 
mogoee srelati ne glede oa ne§teta moledovanja. Tako jeziCni blebetavi 
Ijudje kat je bil ta gospod. ki se zateCejo k vsakemu doktarju za mnenje. 
ter sledijo kat !panjeU vsakemu ptiCku. niso primerni za to. da se 
seznanijo s skrivnostjo. To morajo biti re:sni. moleeB moije. ki so zvesti 
umetnosti ter svojlm uelteljem, Venomer bi morall imeti v mislih 
Zenonovo misel: ~Narava~ je rekel. ~namje daIa dye u.sesi in Ie enjezik, 
da bi lahko poslu.sall. ter manj govorili. ~ Naj torej ne bo moia, ki je 
pripravljen kar takoj bruhniti ven svojo lastno sramoto in nevednost. Naj ~ :'i 
najprej pomisli na svoje znanje. ter predvsem na svojo prakso. ce si naCe z 
nekaj nasilnimi brcami domiSljati, da be sodil naravi v svoji treznosti 
Ce sklenem: Ce d je znana prva materija. tedaj vedi zagotovo. da ti je 
mano tudi svetiSCe narave. I.e vrata te loeujejo ad njenih zakladov. Ta se 
zagotovo morajo adpret1. In ee te sedaj tvoja ielja klice k praksi. dobra .• 
premisli s samim seboj kakSne vrste aovek 51 in kaj :fellS statio. kajti to je ~ 
velikega pomena. Pri sebi 51 sklenil sadelovati z duhom Zlvega boga. ter ; 
mu sluiiti v njegovem delu ustvarjanja. Naj bo tore:j tvoja skrb. da mu ne ;. 
bas onemogoCal. dela, kajti ee tvoja toplota presega naravno praporcijo, s( 
stem razvnel gnev vlainih narav in te se bodo postavile zoper osrednji 
ogenj in ta zoper nje; v kaosu be priSlo do grozovite loBtve. in sladki dub 
spokoja, prava, veena kvintisenca se be poslovila ad elementov pustivsi pri 
tern tebe in Dje v zmedl, In pravtako se on ne bo posvetil tej stvari, dokler se ta 
nabaja v tvojih nas1lnih, unlcevalsklh rakah. Bodi torej pozoren. ce se noceS 
srec.ati z diablom, saj je njegov namen ze ad zac!etka tao cia sku.sa naravo spraviti v 
pratislovje. da bi jo lahko popolnoma izpridil. ter jo unlCil. ~Ne prikloni se njegovim 
naCrtom. ~ Ne dvomim, eta se bodo temu mnogi smejall, a kar se moje du.s~ tiee, n~ . I' 
govorim cirugega kot Ie tisto kar mi je mana iz lastne izkwnje, zatorej mi Ver:iemlte, 

I ... 

Kar pa se ostalega dee. sem vedno hotel zakopad te stvarl v wino, all pa Jth.Is beino 
omeniti. A spregovoril sem tako adprto injasno iz naklonjenosti do neka~rih, kJ 
zaslulijo mnogo vee. Res je. da sem imel nekoc namen predstaviti svetu vecje delo. kakor 
sem obljubU v svoji Anrropozofiji, a ad tedaj sem se stem svetom seznanil in naSel semga 
podlega in nevrednega, tako bam ostal v men! ijubi samot!. hrup mi nie ne pomeni. Ni mi do 
nikogarinjega aplavza. ~ be volja mojega boga da me pozove zastran casU njegovega • .n: 

imena. bom v tem smislu zopet pisal. saj me sodbe Ijudl ni strah. 

A do tedaj se naj tu zgodi konec. 
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SKRLATNA ZENSKA 

Oelaj po svoji volji in to naj ti bo 
ves Zakon. 
"Vsak moski in vsaka ienska je 
zvezda." 

Spreminjanje staTOeonskega miSljenja in 
obracanje v novoeonsko je povezano z velika 
mem zmcde. V otrostvujc: vcCina nas morala 
trpeti in se sooeati z VZSojo po staroeonski 
miselnosti, zata je bila nekaterim izmed nas 
zela tciko spremeniti navade preteklosti in 
dovoliti nilSim resrtiCnim jazom. d.a zasijejo 
skoznje. Posebno v primerih mnogih 
novoeonskih iensk lahko vidimo v tern 
spreroinjanu velika teiav in to zaradi dejstva, 
da je bil minuti Ozirisov eon. eon umirajoeega 
Boga, ubitega in ponovno vstajajoec:ga od 
mrtvih. patriarhalna doba oziroma doba Maske 
dominacije. 
To, da je minuli patemalistiCni eon nataneno 
ustrezal moSkim seksualnim reakcijam. ni dosti 
pripomoglo k razumevanju drugaenega 
funkcioniranja zensk. Zenske so Se vedno 
producu-ale. ohranjale in vzgajale raso, kar jc: 
hila njihova funkcija od vekomaj, prepreeene 
pa so bile v sodelovanju v vladi. v umet:niSkih 
in kreativnih delih raznih vrst. v ekonomiji, 
skratka, v kateremkoli poslu. ki jc: veljal za 
U'adidonalno moski poklic. Tum ce so zenske 
bile sposobne z.a ta podroCja dela. so bile z 
obicaji in mosko dominantnostjo prisiljene 
svojo inteligenco in svoje sposobnosti 
uporabljati za druiinske zadeve in vzgojo otrok. 
Ie redke ienske so se izognile tern vezern; tu in 

tam kakSna kraljica. pa walke. pevke in 
kurtizane. l10ski so si v druibi zunaj doma 
lastili vso moe in akcijo. zenske po celem svetu 
pa so bile zreducirane na status suinjev in 
lastnine. Morale so se podred.iti zaradi 
potomstva. Morale so se prilagoditi. zato da bi 
prciive1e. 
Danes Se vedno trpimo psiholoske posledice 
teh starih dri; kljub (emu, da se zenske 
postopoma zavedajo svojih resniCnih nravi. to 
prebujanje prinaSa s seboj dosti zmede in 



n~dovoljstva. čeprav se ienske borijo. da bi 
postale Zvezde. kar vsaka že je. v svoji 
pomembnosti enaka moškim. toda z 
drugačnim obnašanjem in z drugačno točko 
gledišča. Poglejmo. če lahko razčistimo z nekaj 
staroeonskimi miti. ki zadevajo ženske in se 
pn=usmerimo k novim pogledom. bolj 
ustranim novi dobi. 
Najprej se ouimo na klasifikadjo. ki jo omenja 
Crowley. ženske je razddil na tri tipe: lzis, 
Oziris in Horus tip. 
lZlS ŽENSKA je pn=dvsem mati; za partnerja si 
izbere moškega. ki je pravtako zainteresiran za 
vzgojo otrok kotJe ona. <'::e ženska te vrste sebe 
ne pozna dovolj dobro in izbere napačnega 
moIa. lahko konča tako. da sama vzgaja otroke 
v zrelost. To je velik problem te dobe; število 
žensk. kI so otrokom oče in mati hkrati. je 
vedno večje. Mnenje moških o tem problemu je 
pravtako konfumo in to zaradi dejstva. da je to 
eon Otroka in da ta otrok doslej še ni odrasel. 
Neodgovornost je eno od razpoznavnih 
znamenj otrok. JtIs ženska bo hotela biti 
materinska tudi do moškega. ki jo 
bo pritegnil. lahko pa poskuša biti 
materinska tudi do prijateljev in 
znancev. Polna je dobrih nasvetov. 
sočutja. prijaznosti ... Kak!na je bila 
vaša mati do vas? 
Naslednji. OZIRIS TIP ženske. daje 
p~ost delu s svojim moškim v 
njegovih prizadevanjih in v 
njegovem poklicu. Njena volja 
Je centrirana v njegovi 
volji in otroci so zanjo 
sekundarnega 
pomena. 
Lahko so 
dobrodošli k$)t 

pomoč k 
moževc:mu 
delu ali kot 
pnspevekk 
njegovemu 
ponosu v 
dosežku. Ta 
vrsta fenske 
je na moč 
kom ... 
moškemu. kI 
ima visoke 
ambicije v 
svojem delu. 

Lahko mu pomaga s svojo Intuicijo aU z 
razumevanjem psihologije. če je razvila to 
sposobnost. Ona je žena. zaupnica. voljna 
pomočnica ali karkoli drugega, kar njen moški 
po~buje za dosego svojih ambicij. Ta vrsta 
ženske je raz1očno vidna na primer med 
soprogami profesiona1cev in Politikov. Velika 
vc:ana moških daje prednost tej vrsti žensk. saj 
je to razumljivo. kajti taki moškI smattajo. da je 
njihovo delo dovolj za oba in da lahko ženska 
ostane njegova asistentka in pomočnica. te pa 
se ona ne pozna dobro in kasneje ugotovi. da 
bl rada sama izpolnila neke svoje ambicije. 
lahko vzklijejo težave. 
ZadnJI. HORUS TIP ženske. Je ženska novega 
eona. kI prav zdaj prihaja na vidno mesto. bolj 
kot kdajkoli prej v znani zgodovini rase. Ona je 
tista. ki lahko luove moškega v njegovem 
lastnem polju. Je kreativna. lahko je umetnica 
ali pisateljica. clirlgentka vdikesa orkestra. 
skladateljica. raziskovalka. odVd:nica, sodnica. 
poslanka. Lahko se. in pogosto se. od1ikuje na 
področjih, ki so bila v p~teklosti izključno 

moška. Zdaj ln tukaj lahko vidimo 
prokslonalne ženske. te. ki so v poslu 

zaradi sebe. in spe:t pevke ln I.gralke. ki 
so prevladovale v p~teklosti. V naši 

zgodovini je nekaj žensk tega tipa: 
npr. George Sand. sestre Brente. 

Kraljica Elizabeta I..Kraljica 
VIktorija, ltd. Toda zdaj je tu 

vc:liko več žensk te veste. 
zdaj g~ .ta pravo 

eksplozijo žensk, ki 
spoznavajo, da niso 

več ovirane s 
ttadidjo 
pretekle dobe 
in z dominacijo 
moških. 
Moški je 
pogosto 
spremljevalec 
ženske tega 
tipa; 
neizogibno 
vidimo. da so 
bili 
spremljevalci 
Kraljice 
Viktorije in 
Kraljice 
Elizabete Il. 
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prec~j v ozadju, m~dtem ko j~ bila Kraljica 
vladarica in voditeljica, ki spr~j~ma ali zavrača 
njibov~ nasvete in pomoč, Taka zakulisna vloga 
je mno!9m moškim nevš~čna . k~r sta mo~ki 
ego in Intelekt tako dolgo vladala. Potreben bl 
bil %~lo n~navaden tip moškega, da bi se združil 
s Horus tipom že~ke za dolgo časa. 
Probl~m seveda ni nepremostljiv. kajti nič ne 
preprečuje maSkemu izvrševanje njegove 
lastne volje. Toda on ne sme misliti, da lahko 
ženski tip Hamsa dominira in v tej točki bl 
morda potreboval pomoč psihoanalize, da bi 
presegel svoj pr~dsodek, da so moški 
najpomembnejše kreature na sv~tu. 
Pogosto uspešna gospodinjsko-družinska 
skupnost je lahko vzpostavljena na ta način, da 
oba partneIja resnično 1zvršujeta svoji volji. za 
gospodinjska opravila in vzgojo otrok lahko 
najamem zunanjo pomoč ali pa shajata brez nje 
in si domača opravila delita. Vsekakor v taki 
ureditvi ne bi smelo biti potrebe po odvisnosti 
ali superiornosti s strani enega ali drugega. To 
je dobra priložnost, da lahko ljubita brez 
zunanjih nagibov, da lahko ljubita svobodno in 
brez vezi. Tekom rasti noves eona bomo 
verjetno videli veliko več tovrstnih partnerstev. 
Prosim, imejte na umu to, da lahko katerakoli 
ženska igra vse te vloge v različnih fazah 
svoj~ga življenja ali pa tudi kombinira dve ali 
več vlog v kateremkoli času. Lahko igra samo 
eno od teh celo življenje ali morda dve brez 
tretj~ v cdi svoji Inkarnaciji. Možnosti je dokaj 
malo. Vendar je ta klasifikacija tudi 
preenostavna kajti človeška narava je vedno 
bolj kompleksna kot je to katerakoli 
klasifikacija. A s tovrstnim orodjem vsaj 
razberemo nekogaršnje preference in mišljenje 
ter določimo, kako ga njesove reakcije na 
življenske dogodke pr~disponirajo za to ali ono 
vlogo. Morda se bo v mojem individualnem 
primeru nekaj konfuztj~ razrešila na nek 
sprejem1jiv način. 
Nadalje analizirajmo naravne polarnosti 
moških in žensk aplicirane na fizični. 
~modona1ni. mentalni in spiritualni ravni. Te 
polarnosti so stara okultna (skrita) tradidJa in 
njihovo om~njanje najdemo pri piscih kot so 
Rudolph Steiner, Dion Fortune, številni 
alkemisti in ostali. Namige na polarnosti 
najd~mo tudi v Crowleyevih delih. 
Na fizični ravni delujejo moški, govor«, na 
splošno. na pozitiven način. Moški so tisti, ki se 
vdajajo junaškim dejanjem merjenja moči 

enega proti drug~mu. ki se spuščajo v vojn~, ki 
rušijo gor~ in jih ponovno gradijo, l'1oškimje 
vš~č graditi mesta in jih rušiti, konstruirati 
ceste. izumljati nove stroje. ki spremenijo 
vsakdanje življenje za vse čase. Moški 
raziskujejo nove sv~tav~ in področja izven tega 
sveta, ne glede na ceno za človeštvo . To so tipi 
nalog in del, kijih razumejo moški in kijih 
večinoma oni tudi izvršuj~jo. Moški radi 
spreminjajo zemeljsko obličje in pogosto 
poskušajo v svojih prizadevanjih presesati 
zakon~ narave. 
Na drugi strani pa ž~nske na fizičnem nivoju 
običajno delujejo na negativen način. Zelo 
redko boste viddi ženske zaint~irane za 
razkazovanje gole fizične moči druga drugi ali 
za bojevanje in vojno. ŽOlSk običajno ne 
zanima spreminjanje zemeljskega obličja. Bolj 
jih zanima ohranjanje tega kar je na zemlji: ni 
jim mar za take spremembe. ki blogrožale 
njihova življenja ali življenja njihov~ga 
potomstva. že:nsk~ rade gojijo in ohranjajo. To 
lahko ponauuja forma križa: ženske širijo silo 
bolj kot horizonta1na linija in kot voda St::reIJUjo 
k izenačevanju. Moška sila pa je bolj kot 
vertikalna linija, z visokinU vrhovi in globokinU 
prepadi. z v~likimi preobrati in spremembami. 
Na naslednji ravni - ernoclonalni . ženske 
delujejo pozitivno. moški pa negativno. že:nska 
je tista, ki usmeIja pozornost na odnose med 
ljudmi. Ona preživlja neskončne ure: v 
disku tiranju z drugimi ženskami o 
emocionalnih reakcijah na dogodke v življ~nju. 
Ne boji se jokati ali izražati številn~ druge 
emocije. Sposobna je spustiti se v globine 
podzavesti ( v pekel. skriti svet) in potegniti iz 
nezavednesa tiste emociona1ne reakcije. ki so 
vplivale nanjo. Tako j~ sposobna. poznavajoč 
in priznavajoč čustva in njihovo moč, ki jo 
imajo nad njo, osvojiti jih. Potom t~ simpatije z 
emocijam! in svojih izkušenj z njimi, ki jih je 
razvila tekom življenja, lahko pogosto začuti 
razpoloženje v prostaru polnem ljudi, 
razpoloženje svojega partneIja ali svojih otrok 
in to br~z ene izgovorjene besede. Brez besed 
bo vedela. zakaj ena oseba ne shaja z dru,go in 
običajno bo obzirna do teh razlik v 
emocionalnIh orientacijah. S tem znanjem 
lahko včasih ur~di stvari tako. da v družbi. ki jo 
obkroža, prevlada harmonija. 
Moški bo bolj verjetno želel delovati odporno 
misleč. da je nevreden sebe, če poteči solze ali 
izrazi globoko občutene emocije. Veliko bolj je 
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nagnjen k Ignorlcanju svojih emocionalnih 
reakcij na ljudi in njihovih nanj. te mu stvari 
uidejo Iz rok ln si ne dovoH izraziti. kaj resnično 
čuti ob dogajanju. se lahko umakne v repr~jo 
ln se pretvarja. da nikoH ni občutil take 
emociJe. k! lahko ogroža nJesov moški status. 
Represija lahko naraste v nevaren vpliv. kac ve 
vsak psiholog. ln pogosto Izbruhne v takšnem 
ali drugačnem nasilju. Lahko gre: v ekstrem ln 
stori zločin aU kakSno drugo asodalno dejanje. 
To verjetno pojasnjuje. zakaj se v ječah. 
bolnišnicah ln norišnicah nahaja veliko več 
moških kot žensk. 
Ali pa se moški. soočen s čustvenimi 
reakqjamJ. k! jih ne more dopustiti ln se zato 
trudi pobegniti njihovim vplivom. umakne v 
intelektualni svet, kajti na tej ravni deluje 
pozitivno. Vendar se tudi tukaj med tistimi 
moJkimJ. k! ne upo~evajo svojih emocionalnih 
narav. pojavljajo mnoga popačc:nja 
intel~tua1nega mišljenja. 
seveda obstajajo Izjeme na zgoraj povedano. 
kot le-te obstajajo na vsako klasifikacijo. če v 
natalnem horoskopu moškega dominirajo 
planeti v vodnih znamenjih. bo lau: prepoznal 
in kontroliral svoja čustva. Globinski psihologi. 
kot so CG.Jung. Freud in drugi so porabili 
veliko energije prav za študij moči 
emocionalnih reakcij. A1kemijske ln magika1ne 
prakse zahtevajo od študenta. da usmeri 
pozornost na te sile. te tega ne stori. kac se: 
včasih dogaja, bo zdrvel naravnost v pogubo. 
Toda če hoce kontrolirati vplive emocij, mora 
najprej vedeti. kaj te emocije so. kaj mu 
povzročajo. kako kontrolirajo njegovo življenje 
in njegovo usodo. 
Mnogo misli lahko šviga skozi um in se na 
koncu razsubijo v nič. Emodje so tiste. ki 
pomasajo kristalizirati misli v fenomene. To je 
zelo močan razlog, zakaj naj bi aspirant v študij 
okultne umetnosti šel skozi temeljito 
psihoanalizo. te odklanja vedenje o izviru 
svojega bivanja. moči čustvenih reakcij. lahko 
trpi zaradi iluzij. o~ij in celo tlDlI'e:. 

Pogosto je lahko ženska, ki je dobro 
informirana in modra v čustvenih zadevah. v 
veliko pomoc moškemu okultistu. 
Ker ženska sprejema in razume emociona1ne 
reakcije in občutke drugih ljudi. bo bolj 
verjdnO doflvljala ljudi kot individuu.me. 
Pravtako Je bolj verjetno. da bo moški postal v 
svojem poslu ali politiki diktator, ki bo ignoriral 
osnovne razlike med ljudmi. z namenom. da bi 

dosegel svojo lastno premoč ali nadvlado 
njegovega Ideala aU ddave. V preteklosti je 
veliko moških uživalo v ~m. da so lahko bili v 
svojih domovih absolutni diktatorji, ki so 
pokazali zelo malo obzira za reakcije otrok in 
žena. Tudi danes se to še vedno dogaja z 
nesrečnimi posledicami za vse. 
Na mentalni ravni moški običajno deluje na 
pozitiven način in ienska na negativen. Moški 
znajo uporabljati logiko. moč razuma in 
intelekt, da bi rdili določene življenske 
probleme. Toda ker je ta nivo fenomenov tako 
lahek zanj. je nagnjen k mnenju. da je 
mentalno možno rdlti vse probleme. da 
njegove fizične in abstraktne znanosti lahko 
svetu samo koristijo. To, da še zdaleč niso 
dosegle tega, ln da so postavile svet pred še 
večje probleme. s katerimi se je treba soočiti in 
jih rditi. ter vodijo v rasne konflik~ in osebne 
nesreče vsaj tako pogosto kot ne. postaja zdaj 
očitno. 

Mnogi moški bl se radi ustavili na mentalni 
ravni in trdili, da ne obstaja nič drugega. Ta 
nivo in njegova posebna uporaba dokazujeta 
moškim njihovo superiornost nad ženskami. 
Nekateri moški se radi posmehujejo fenskim 
reakdjam. s katerimi so seznanjeni: 
pripravljeni so zagotoviti. da ženska ni logična, 
da ra.nnUlja' na način . k! je moškemu tuj in je 
zato inferiorno bitje. Toda Doba Razuma, ki je 
bUa najbolj v vzponu v 18. in 19. stoletju. se 
Izteka. Glede tega se lahko obrnemo na ostre 
prigovore v LIBER AL. posebno v II. poglavju. 
proti neuravnoteženl in ekskluzivni rabi 
razuma. 32. ven pravi:MPravtako je razum laž: 
kajti obstaja dejavnik. k! je neskončen in 
neznan; in vse njihove besede so izkrivljene. M 
po tradiciji so ženske negativne na mentalni 
ravni. Zanesle so se na emocionalno in 
duhovno raven, kjer delujejo pozitivno. Toda v 
novem eonu Teleme je fenski naloženo 
spremeniti svoj naraven način opazovanja 
življenskih dogodkov ln reagiranja nanje. V II. 
poglavju LIBER AL v 11. verzu lahko be:remo:M 

ženska naj bo z mečem oborožena pred 
menoj." Meč se nan.a!a na intelekt. mentalni 
nivo, zrak. Danes vidimo. da se ženske učijo 
biti pozitivne na mentaInem nivoju. One 
izzivajo moške v tradicionalno njihovih 
intel~tualnlh poklicih: postajajo doktorice, 
odvetnlce. sodnice. poslovne fenske ln lahko 
delajo skoraj vse. kar so si moški lastili v 
preteklosti. Tudi če nobena od teh modernih 
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žensk nikoU ni videla LII 

stevilčno 

odporne 
to niti ne bo tako 

donositcv ln VZ8ojo 
ekonomski situadjl 
gospodinjstvo. če oba 

vPraJanJe~~~=~~~:~~; pozitivno 
in ~e ženske 
ravni. v kalden poloiaj 
All bodo ženske p,ek,,,I] 
bodo ženske vladale 
svojo rast Jn svoj razvoj 
negativnega delovanja 
lahko tako razumemo 
LIBER AL kjer je zapisa 
ženski dana vsa oblast? 
Toda p""len "e p<,g!ol,iu 

~a lahko """' . • ""_. 
spiritualno raven. kjer 
pozitivno in mo!kl 
V vsakdanjem življenju 

veliko vec! že.nnsk~,~:'~ 
dela za njih. d 
pri rellgfozni izobrazbi 
JtevilčneJe kot mo!ki 
ustanavljanj skupin. 
metafiziko. reli!ijo 
povezano z duhovno 
Telemi je Crow-Iey 
without tears~ na 
Ta fenomen je zaznaven 
VII. v 40. in 41. verzu :~ 
zadostijihje: ~ Imeli bo 
kup (cup-bearers). in vi 
~PrenašaJd kup M se 
znano službo s~cc:. 
bi prejela moški vpUv. 
in Jo pripe1je 
nematerla1nega otroka. 
unIvena1nega men,trnu 
prinese ven iz globin. Ta 
lebdi v vodi • tako se to 
materialnih nivojih. II. 
Sv«enica. GIn,cl. 'e '>an 
Svečenica je delno 
v vodi, in kupa je tista. 
Vsak nivo na ilie",,,"u il, 



želi osvojiti. vsak korak navzgor je kakor 
moška sila. Sveti Angel Varuh deluje kot moška 
energija in zato mora aspirant delovati kot 
kupa. da bi prejel vpliv od zgoraj. od Mezle. 
Zenske so naravno usmerjene v tak način 
delovanja: toda moški. pozitivno delujoč na 
intelektualnem nivoju. 51 morajo neprestano 
prizadevati. da bi se naučili kot kupa 
sprejemati vpliv odzgoraj. Ruach ali 
intelektualna ravm je raven. ki napeljuje 
aspiranta k projekciji lastnih energij. k 
delovanju na pozitiven način. Toda ta nivo ni 
zadnji in ob primernem času mora biti 
absolutno razumljen kot orodje, ki je v 
trenutku zavesti in Intelektualnosti zgolj 
sredstvo Boga v nas. Ko pa aspirant prečka 
Brezno. mora biti opuščeno. 
To polarno delovanje spolov v posameznih 
akcijah lahko opazujemo v različnih mitih. 
legendah in pravljicah. k! se pojavljajo po 
celem svetu. Vidimo lahko. da je ženska 
pogosto izenačena z dušo, z najvišjo 
spiritualnostjo. Je Kraljeva hči, k! čaka prihod 
Maga ali Princa. On je mora l na svojih 
popotovanjih prečistiti svoje aspiracije v čisto 
ljubezen do te hčere. Svojo voljo je moral 
usmeriti v eno samo smer, da bi lahko dosegel 
združitev z njo. V L1BRU AL je formula Nuit 
klicanje aspiranta -K meni", k! jo vedno znova 
in mova izgovarja. Na nižjem nivoju je 
predstavljena kot Babalon, veliko morje. Binah. 
prvi fenomen, k! ga mora aspiranta asimilirati. 
če hoče doseči najvB]e. Keter. 
V lepoti poezije in rituala Gnostične Katoliške 
Maše so te polarnosti jasno razvidne. Svečenica 
predstavlja Nuit, ker je naravno pozitivna na 
duhovni ravni. Ona zaradi svoje narave lažje 
deluje kot kupa in prejme besedo z neba od 
Nu1t Potem prenese to sporočilo svečen!ku, ki 
lahko na ta način napreduje in duhovno raste. 
Njenje torej ta glas čiste intuicije in ljubezni, ki 
je naš zakon. 
Pomagajmo si z Drevesom Življenja za dokazilo 
tega delovanja. Opazimo lahko, da je edina 
čisto enospolna Tarot arkana nad breznom 
arkana Daleth. Vene ra. vrata ln simbol 
ljubun.i.. Upoštevajte tudi to. da je na simbolu 
Venere lahko izrisano celo Drevo Življenja. kar 
za simbole ostalih planetov ne vdja. 
za drugi dve karti nad Breznom, k! sta Atu D. 
Norec. in Atu 1, I1agus, k! se nanaša na 
Merkurja, dvospolnega boga, je značilna 
mešanica moškosti in ženskosti. Potem karta, 

ki vodi aspiranta navzgor do Tiphareta. centra 
celega Drevesa in Ruach·a ter centra, ki 
predstavlja Znanje in KonverzadJo s Svetim 
Angelom Varuhom, je Arkana Gimd. Luna in 
popolnoma žensk! simbol. 
Crowley v svojih dnevnikih in drugih spisih 
priznava. daje inidacijo do Tipharetba dosegel 
s pomočjo moške sile, toda iniciacija od tam 
navzgor Je bUa odvtsna lzklJuc:no od pravilne 
uporabe ienske sile in aktualna Šk.rlatna 
ženska je bila tista. ki mu je pomagala doseči 
Kether. 
Dovolite mi citirati 3. in 90. poglavje iz Knjige 
Laži: 

~Ostriga 

Bratje A:.A:. so si eno z Materjo Otroka. 
Množica je vredna čaščenja Enega. kakor je 
tudi Eden vreden čaščenja Množice. To je Njih 
Ljubezen: ustvarjanje-rojevanje je Blaženost 
Enega; občevanje-stapljanje je Blaženost 
Množice. 
Vse, torej Njih preplet. je Blaženost. 
Nič je onstran Blaženosti. 
Mošk! se naslaja v zdruievanju z Žensko; 
Ženska v ločitvi od Otroka. 
Bratje A:.A:. so ženske: Kandidati za A:.A:. so 
Moški. M 

-Zvezdna svetloba 
Glej! Dolgo sem živel in potoval po vseh 
deždah. ki so pod gospostvom Sonca. in 
preplul morje od pola do pola. 
Zdaj dvigujem glas in izjavljam, da je vse na 
zemlji ničevost, razen ljubezni dobre ženske, in 
sicer, dobre ženske LAYLAH. In izjavljam. da je 
tudi v nebesih vse ničevost ( često sem namreč 
potoval po in se mudil v vseh nebesih). razen 
ljubezni NASE VLADARICE BABALON. In 
izjavljam, da je onstran nwes in zemlje 
ljubezen NAŠE GOSPODARICE NUlT. 
tn uvidevši. da sem star in v letih. ter da moje 
naravne moči pojenjajo. torej vstanem v 
svojem prestolu in prikličem KONEC. 
Kajti jaz sem večna mladost in moč neizčrpna. 
In na KONCU je ONA. ki je bila LA'iLAH. in 
BABALON, in NUIT. ki biva ...... 
V Knigi laži je še veliko več povedanega o 
podobnih temah in je zelo priporočljiva za 
aspirantov študij. 
Toda all je vsaka zemeljska vsakdanja ženska 
tudi V'lSOka Sveienica ali Škrlatna Zenska ali 
predstavnica Bahalon in Nuit? 
Običajno vsakdanja fenska nI nič bolj 
Svečenica ali Škrlatna ženska katje mo.!iki, ki 
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ni nikoli skrbel za razvoj svojega magiJskega in 
spirituainegajaza, sveeenik. Taka visoka sluiba 
zahteva od ienske rigorozne treninge. pray 
taka zahtevne kat so wti. kI jih prestajajo 
mo§kJ. 
Treba pa je povedati, da SveCenica Gnostiene 
KatoliSke Cerkve De potrebuje takih t:reningov 
Ie v primeru, Ce je resnieno virgo intacta. rorej 
da nt nikoli imela spolnega odnosa z moSkim. V 
nekaterih devicah je namrec posebna 
spiritualna kvaliteta. kajti one reflektirajo vpliv 
Metle. Ko izgubijo deviSkost, 18 nara\lll8 futost 
izgine in ad takrat dalje mora bili svceenica 
popolnoma in v eclod predana svoji ern volji. ki 
je Znanje in Razgovor s svojim Svetim Angelom 
Varuhom, da bllahko hila: "~ca &ta in 
neomadeievana." . 
Opis ~a. kaj pomeni bid devica, zenskega ali 
mosUga spola, je podan v U.be:r LXV v 9, in 

10. verzu 5.poglavja. To so besede SvetC8B 
Angela Varuha pisarju Crowley-u:" Ajaz sem 
weI v tebi kat elst plamen b~ olja. OpolnoCi 
sem bit sijajnejsi od meseca: podnevi sem dalec 
prekaSal sonce: na stranskih ulicah tvojega 
bitja sem gorel in razbliI\ial utvaro.", "Zato 5i 
pred l1enoj povsem Cist; zato sl Moja devica za 
vekomaj.~ 

V LlBRU AL VEL LEGIS, v p~ poglavju, 
verzlli 44 in 45 beremo: 
MZa resnicno voljo, nepomirjeno s dljem, 
osvobojeno sle po rezu]tatu, je vsaka pot 
popolna. ~ 
M Popolno in Popolno sta enD Popolno in ne 
dvoje; ne, nobeno sta!~. 
Taka perfekcija, kotje opisana 18oraj, je lahko 
posveeena izpopolnitvi moJkih in Zensk. ki se 
gibljejo po tej zemeljski obli. To ni lahek 
doseiek in vsekakor vkljul::uje to, da lma vsak 
moSki in vsaka ienska enD samo, Z80raj 
opisano Voljo. 
Res je, cia imajo ienske naravne predispozicije 
za pozitiven nal::lo delovanja na duhovni ravni, 
toda one, pray tako kot veCina moskih, Diso 
razvijaJe svojih sposohnosti in naravnlh 
lastnosti v vsaki instand, Vl::aslli negativne in 
nekonb'Olirane strasti in emoclje prekriiajo pot 
razvoju, kot se to dogaja tudi moskim. Veasih 
iivljenske okoliSCine otrostva v tem svetu 
fenomenov bloklrajo njihove sposobnosti; 
vwih pretekla karma in nJeni slabi re.zultati 
zahtevajo svoj odkup ter prea5eenje. VeUko je 
razlogov. zakaj moogo iensk ni sposobnih 
delovati kot Sve<:enica ali Skrlatna Zenska. 

Pripomnim lahko se to, da je Crowley spreje1 
nekatere izmed svojih ljubimk v sluibo 
Skriatne Zenske. nekaterth pa ne. Kakorkoli ie, 
I::eprav je Crowley rekel, cia so nekatere ienske 
to res bile, sluiba Skrlatne Zenske dalec 
presega posamieno inkarnacijo katerekoli 
fenske. ki je Crowleyu predstavljala to funkcijo 
za kratko obdobje. Ta slufba je narnree 
izvedljlva za eel sedanjl eon Horusa, ki bo trajal 
vel:: kat 2000 let. Pravtako je sluiba Zveri 
delujOCa za eelo to dolgo obdobje. 
Rako stroge so priprave za sluibo Skrlatne 
Zenske, ki je korak naprej ad sluibe Sveeenice, 
je jasno podano na razUcnih mestih v prvib 
dveh poglavjib Ubra AL. se bolj ekz.aktno pa v 
tre1jem poglavju.. Ti verzi so pray preclzni: 

43. ~Skrlatna lena naj se pazil Ce usmiljenje in 
sofulje in Demost obiSCejo njeno srce; ce 

opusti mOje delo, da bi se igrackala 5 starimi 
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sladkostmi. potem naj se ve za moje 
maJCevanje. Sebi born usmrn'l njenega otroka: 

odtujil born izoBe11 jo born od IJudi : 
kakor vlacuga se bo 

p:razi1a po in bo umrla 
. -

uti 

<1" ....... . 

Kdo govori? To je: gavor boga Hem-ra-Ha-ja, ki 
je bog dvojcek. poznan v svojih q,veh aspe~tih " 
kat Hoor-pa·kraat in Ra·Hoor-Khi.it~ V svojeni-- . 
imenu vsebuje referenci oa Keth~, Hero. In,na 
Sonce, Ra, ali Tipharet. Stevilcna, vr~driost 
imenaJe 418. stevilka. kJ je sr~lVdikega . 
Dda, do'stika Znanja In Razsovor,a s' Svetim: 

, , .,' -
. AngelomVaruhom. : .• > 

in Prvb izrekanje je strogo opozorUQ glede tega, 
-~ kako .lahkQ ienska za[cii d6seZe~. To je 

kraljev oa 
jo born z radostjo: z 

mojo moejo bo doZivljala in 
udacjala ob CaScenju Nu: dose:gla 

• 

, 

'. 

v~{tno wadi '. . ;. 

Takose mora 
izogibati predvsem 

sladkosti p,,""klosti,. ~iji,~---1i I 
bi se prepustila in bila 

kupa. nedelujoCa v svojo 
lastno dobrobit. ampak 



sprejernajoca vse, kar ima njen moski v umu in 
delovanju za Djeno korist ali karkoli drugega. 
Ko je enkrat oa Poti Doseganja. se mora boriti 
zase na mnoge naane. Ne gre za to, cia mora 
zdaj prezirati moske. dalee od tega. toda njen 
odnos z njimi je zelo spremenjen. Nit vee nl 
zgolj iena ali prilclnica, ti funkciji mora razSiriti 
in doseCi mora popolnost 5 svojimi lastnimi 
napori. 
lruitrukcije za to so pociane v verzu 44. 
knske se morajo v novern ~nu dvigniti v 
ponosu in hiti popolne v doseganju najvi~jih 
duhovnih stanj. kar je njihova pravica. Ne 
smejo si vee dovalitl, cia bi bile iastnina ali 
suinje, predmet mo~kih kapric. Razvijati in 
izpolnjevati morajo svoje lastne valje. tudi ce so 
v fazi razvoja ~Ooveka zem1je~. Toje razvidno 
iz 1, poglavlja liber AL ,41.verza. kjer Nult 
zahteva, da moski ne ovirajo ali zavraatjo 
iensk prl izvrsevanju njihovih lastnih valja. 
Ta dria se ze kaie v vsakdanjem svetu, kjer 
nobena od zensk. deluJocih za zemke pravice, 
k nikoli ni sliSala za Uber AL vel Legis. Ta 
borha je pogosto trpka in konfuzna ter palna 
nevarnosti in teiav. a ob pravem Casu zmaga 
mora hlti doseiena, Ce v clove.skih zadevah 
whalo zaniha predaJec v eno smer, mora biti to 
kompenzirano z ravno tako velikim zamahom v 
ciru80 smer. To nihalo se je vee kot 2000 let 
nag:lbalo v korist moskih, zdaj pa • da bi se 
zadostilo ravnoteiju. bo s strani zemk 
potrebno veliko teZkega dela in predanosti ter 
zavedanJa se nevaroosti za raso, v kateri je 
ravnoteije med spoloma paruiieno. 
Da bl ienska najprej izvrsila svojo koneno voljo 
in nato postala predana in deviSka do svoje 
neskonene valje. k1 je dosmk Znanja in 

Razgovora s svojim Svetim Angelom Varuhom, 
mora delovati po predpisanih inStrukcijah. V 
kopcni volji mora biti trenirana v neki smeri, da 
bi lahko lzvrsila svoje delo v svetu. To velja tudi 
za izpolnitev njene neskonene volje. 
Absoroirati in izvajad mora naioge v jog!. 
magik.i in ritualu. studirati kabaJo in izpolniti 
ostale dolinosti. k1 so predpisane za Veliko 
Delo. Tako bo njen ponos lahko baziral na 
posteno opravijenem delu in ne bo z80lj ponos 
lainlvih ego-rnanijakov, kI sllastijo doseZke, za 
katere nJso v resnici nie naredili. 
NadaiJe mora ~SIediti mi na mojm poteh~. 
KakSna paje pot tega boga novega eona? 
Njegova potjejasno nakazana v verzih tretjega 
poglavja liber AL in kjer je to razumljeno, 

lahko zenska aktivira ukaze Iz tega poglavja. A 
tukaj bodite pazorni na besedo ~razumeti~. Le 
ne bo razumela sehe, ce ne be imela pojma 0 
svoj~ Svetem Angelu Varuhu, bo zagre.sila 
veliko napako v poskusu sledenJa Ra-Hooc
Khuit-u. Pornnite tudi to, da smo ze ugotovili, 
daje ta bog Heru-Ra-Ha, balj znan ali veCkrat 
omenjen kar Ra-Hoor-Khuit, namestnik Svetega 
Angela Varuha na tej zemlji. On predstavlja ta 
visoki doseiek. Tako slediti njemu, pomeni na 
ta naon dosegati. V tern spisu ni potrebno 
razSirid analize Se na zapleten kabalisticni 
pornen, toda srudent bo naSe1 nekaJ teh 
notranjih pomenov zapisanih v Magikalnih in 
filozofskih komentaIjih na Knjlgo Zakona. Se 
vedno je dosti tega. kac Crowley in tisti, ki so 
se za njim lotili kabalistienega dda, niso 
odkrUi. a tekom Casa bo tudi to postalo jasno. 
Zenska, ki bi dosegla funkcijo Skrlatne Zenske, 
mora ~pocenjati nespodobna dela". (Work the 
~o[k of ~ickedness!) Trije w-ji v tern stavku 
(anglclkem, op.p.) so pdCrtani, da bi razbrali 
njihov pamen. W je ekvivaJenten 6, ki je 
stevilka Sonca. Razvrscujoe tri Sestice dobimo 
666, simbol Zveri. Stevilo 666 je vsota vseh 
stevilk v magijskern kvadratu Sonca. ki ima 
sest navpicnlh in sest vodocavnih vest. 666 ni 
predvsem elovek Crowley, to je sigil avatarja 
tegs eona. Boga inkarniranega v Ooveku. 666 
predstavlja skrajni razvoj sfere Tipharetha. 
centra vsakega CloveSkega bitja in sfere, ki 
predstavlja Znanje in Razsovor s Svetim 
Angelorn Varuhom. 185no je torej, da nam ja v 
stavku postavlJena zahteva po takem doseZku 
kot ga je dosegla Zver. 
Nadalje, Skclatna Zemka v Gr~tini steje do 
667. kar je 666+ 1. ki je enost. Enost se spet 
nanaSa na Ra-Hoor-Khuita. To lahko preverimo 
v liber AL, 3.poglavje, zacetek 37. vena: 

~Najskrajnejsa Enost izkazana ..... 

6 32 3 34 35 1 

7 11 27 28 8 30 

19 14 16 15 23 24 

18 20 22 21 17 13 

25 29 10 9 26 12 

36 5 33 4 2 31 

H KOKKINH GYNH '" 667 
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Iksedo Mnespodobno - naj se raziSce v slovatju. 
Ideja, cia je karkoli lahko moraIno slabo, kar je 
ena teh definicij, je bila odpravljena 5 sarno 
Knjiso Zakona in nato komentirana v 
Crowleyevih Komentarjih. Vse je monito. ee 
je v skladu z Resnieno Voljo. A spomnite se. cia 
je volja ena. da jlh ni mnogo. In imejte na umu. 
da je osta In nedolina! 
Naslednji stavek nalaga ienski, odloceni za 
visold doseiek. da ubije svoje srce. To pomeni. 
da Ji ne smejo vla'dati custva do kateregakoli 
moskega in da se ga ne sme oklepati. Da hi 
Jzpolnila to dolinost. mora razviti intelekt urn 
In racionalnost. Ali naJ bo moski izven njenega 
obmoeja. ko bo to dovrsila? Sploh ne! G~ Ie za 
to. da bo, konttolirajoe svoje emocije in svojo 
Ijubezen, obvladovala te moo 5 svojo voljo! Ali 
ni naS Zakon Ljube%en. vsklajena z Voljo? 
K.o ima svoje emoclje enkrat pod kontrolo, je 
lahko razvpita in pre.sustna in ~nicna 
predstavnica Babalon. 
Ker Nult in Babalon ne delata razlik med 
stvarmi, jih tudi iniciirana zenska ne dda. Naj 
njeni ljubimcl prihajajo in odhajajo kot jihje 
volja. ona ima siruadjo pod kontrolo in se ne 
vznemirja prevec. ko odidejo. To je dria 
rafinlrane in spirltualne kurtizane. 
Dragulji in bogata oblaCiia se tudi lahko 
nanaSajo na doseike 5krlatne Zenske. Lahko je 
prava umetnica ali visoko razvita v 
intdektualni sferl. vsekakor pa mora dosegati 
visoko stopnjo razvoja svoje konene in 
neskonene volje. Dragulji in razkosna oblaCila 
so znak tega, Ona Je brez sramu pred vsemi 
ljudmi. zato l<er Ima ponos v sebi. 
Zenska je pravtako zvezda kakor moski. in ni ji 
vee treba prenaSati moskih krutosti. 
Zenska lahko prebudi kundalini in se zdruii z 
Nuit pravtako kat rnoski. In konmo, doscie 
lahko tud! Hadita. Le je hila oznacena kot votla 
zvezcia in rnosld kot zvezda 5 centtorn. lahko 
zdaj doseie center s .... 'Oje zvezde, pravtako kot 
ga je dosegel moski. A to je verjetno doseiek 
prihodnosti, kajti nobena zenska do sedaj se ni 
kazala znakov izpolnitve tega. To je tudi razlog 
za domnevo. da funkcija Skrlatne Zenske se ni 
bila manifestirana v telesu zenske. Ta visoka 
sluiba je pravtako avatar Boginje kakor je ideja 
666 avatar Bogs. 
45. verz je bolj oblJuba ienski, ko bo izpolnila 
zadano. kot pa iniitrukcija. Obljubljeni otrok je 
seveda bit hoten 5 strani Zveri, njenega 
partnerja, lahko mu recemo tudi Mag, ali tisti, 

ki je dosege1 najviSji koncept Tipharetha. Ta 
otrok je lahko ftzicen. lahko paje tudi 
doloceno delo, Id ga IzvrSita ta visoka oficitja 
Telemitskega eona. To je lahko celo kreacija 
ienske, zdruiene z njenim iastnlm Svetim 
Ange10rn Varuhorn, se pravi zenske. ki je 
pre;Ckaia Bremo. Pomen Motroka~ dalec 
presega zgolj fizicen nivo, eeprav se nanaSa 
tudi naDj. Ta otrok lahko predstavlja tudi 
Te1emo sarno po sebi. 
Skrlatna Zenska lahko nosi seme namena 
samega To 11ega Theriona in ga rodi v iivljenja 
in srca ljudi. tudi ce se nekaj stoletij ne be 
manifestirana. Ali pa je. kat je mislil Crowley, 
Skrlatnih Zensk vee. Dna naj hi hila, zaradi 
svoje ienskosti in tatoo ker. kot kupa laije 
sprejema vpJiv najviSjega, kot nam je poznano 
v novern eonu. bolj voljna - ubogati mojega 
p~roka~. 

Ce je to ~ taka. moramo pogledati v 
originalno naravo moskih. Oni prevec radi 
spreminjajo stvarl okoli sWe. tako da hi 
ustiezale njihovim razvitim ali nerazvitim 
egom. Vedno so pripravljeni graditi nove 
sisteme. postavljati clovdtvu nove zakone. celo 
do tocke sp~obracanja telemitskega namena. 
kot je bll objavljen v Uber AL To se dogaja 
tudi danes po celem svetu med moimi z nekaj 
znanja. ki se IzJavljajo za Telemite. Zenske niso 
take revizlonistke. 
V poglavjih it Ubra Alephje kar nekaj stavkov. 
ki bi lahko bili ienskam odvratni. 11oino je, da 
zato, ker Crowley ni prodrl v pomen teh verzov 
iz Libra AL zato ker Je bll moski In tudi zato, 
ker ni nikoli srecal popolnoma razvite Skrlatne 
Zenske. ni imel polnega razumevanja funkcije 
zensk v novem eonu Telerne? 11islim. da nam 
bo lahko sarno prihodnost povedala to, kako se 
bodo ienske razvile do najvisjega doscika. ki je 
enakovreden doseiku Zveri 666. 

Ljube%enje man, ljubezen usklajena z voljo. 

Soror 11eral 
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Sedaj o bom dal ključ kraljestva duhov. 
Ta ključ je isti kakor tiso od skrivnoso števil 

Jettiraha. 
Duhovom vlada naravna in univerzalna 

hierarhija stvari. 
Trojica upravlja trojici .skozi posredovanje 

trojice. 
Obstajajo duhovi gornjega, spodnjega in 

srednjega sveta; če obrneš posvečeno lestev in 
če sestopiš namesto da bi se povzpel. boš 

odkril proo·hierarhijo lupin ali mrtvih duhov. 
Vedi torej le, da pravnomočnoso neba, vrline in 

moči, niso osebe, temveč časo. 
One so stopnje svete lestve. po katerih duhovi 

sestopajo in se vzpenjajo . 
.Michael, Gabriel, Raphael, in drugi, niso imena, 

temveč titule. 

KABALA 

KUUČ KRAUA 
SALOMONA 
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al~~~~~~!~~j:.e::enost. i!f ' imenovanih 
l,u,u •.. lcKeter ali Krona. 

Chaioth Ha-Qadesh ali 
Tetragramatona, 

DVali iz 
Ezekialove prerokbe. 

Nj;hovoJfr,\jjc:~Ij'o je kraljestvo edinosti in 

~:':~:~~~~~~O;jdg~o~v~ar~jajO inteiigenci. Njihovi ali Dvoglavcl. 
katerih dve: vodji. 

vedna v sta Satan in Moloch. 

DrilJW ste'.rilo je dve; 

i::~::I:~,J~Ch~=;O~km:ah:, ali Modrost 
Duhovi I , kar pomeni 

kolesa. kajti vse aktivnosti nebes so kakor 
ogromna kolesa. bldceca cd zvezd. Njihova 

kraljestvo je kralJestvo harmoniJe. Odgovatjajo 
rammu. Za nasprotnike ImaJa Chaigidel. all 

Lupine. ki se prijemajo za materijalne ali laine 
. vodja, kajti zli 
,je &dzebub, 

muh. ker muhe 

'P''''''jo,'' telesa. 

trio 

. Njihova 

inercije in , 
Lu,tit'" (kakor so 

imenovane 
Dobrohotne) . 

Cetrta stevilka je stiri. 
Cetrta SeJiraje Gedulah ali Chesed. 

Duhovi 
Njihova 

Njihovi 
Vznemirjevalcl duS. 

je Ashtaroth all Astarta, 
ki 5i jo predstavljajo z 

besa In 

je pet. 
. Pravicnost. 

, ali duhovi, ki 
iarijo z vnemo. 

zloc!inov. Oni 
. In izbire. 

Asmodeus, ki 
U<llcrru' Samael. 

~:;;~,~~::~~ .. ~S~kr~a~j~naLepom. 
p ali Kralji. 

kraljestvo unioverzalne harmonije. 
Odgovarjajo moll sodbe. 

~;"a.~:fotnil<,e imajo Tagaririm, ali Prepirljivce. 
je Belphegor. 

\~~~~~a~0~~;~~' Zmagoslavje. 
Duhovi Netzacha so Boiji Elohim. ' cia 

so predstavniki Boga. . 
napredka in Zivijenja: njim 

rium 
Za nasprotnike imajo 

Krokarje 

Osmo ste:vil,Q, 
Osma Sephiraje 

Duhovi 110<Ja '" ne! 
Njihova 

Deveta stevilka je de'oett:t 
Deveta Sepmraje Jesod. ali temeljni 

Duhovi Jesoda so Cherubim ali Angeli. tiste 
moei. ki delajo zem1ja plodna In ki jib v 

~iliI~e<n simbolizmu predstavljajo podobe 
. Njihova Je kraljestvo pladovitasti, 

Odgovarjajo resnicnim idejam. 
Za svoje nasprotnike 1majo Gamaliel ali ab

~cc'ne. "" J"n kraljuje Lilith. demon razvratnosti. 

je stevilka deset. 
je Malkuth. ali kraljestvo oblik. 

so Ischim. ali Mofad; oni so 
svetnikov. katerih sef je Mojzes 

Nj;i~O," ,nal,p"Dttriki' so ZIobni. ki jim poveijuje 



Nahema, demon neCistosti. 
prekldih narodov, ki jib 

bo Joshua unitil. 

1lli~l!..1d.;$h~ Odrcienik. je simbal 
Messiacha. 

me boianskega 
v pentagram. z 

crkeShin. 

prekletih narodov. 
ljudstvaje 

Pet prekletih narodov je: 
1. Amalekiti ali Agresorji 

2. Geburim ali Nasilni 
3.Raphain ali Strahopetci. 

4. Nephllim ali Pohlepni. 
5. Anakim ali Anarhisti. 

gospodov 
Princ1 

jih oni 
ta 

Baal, , so bili 
Idoll ki 50 zdaj 
unicenlln od katerih SO ostala sarno imena. 

Pravi bogje premagal vse demone. kakor 
resnica pre:maga lai. 

To je zdaj minilo, po ljudskem preprieanju. in 

ne f ell vee vztrajati, je pe:kel. 
Toda vse to obstaja Ie v vulgarni domiSljiji. 

Za modre je nebo skrajna razumnost in peke:l 
norost A rarometije treba. da uporabljamo 

besedo Nebo v ntisticnem smislu. ki ga dajerno 

. _ a!ipt:Q~eji pekla. 
izk1icali demone je aovo1j:9.~ti se ali 

.. ",,~z=o~laz~n~.~ti~' fa;;:;"-~to~ml~ . . __ SO~Q?: _~ Izabniki 
-pijanostiiri;vrtoglavice. 

Fosfor dornHljije. ki se jmeve~em kapricam 
prevec razbUrjeni!I?t~,_b()IPih' zivcev. se napolni 

5 posaE'aniiiAliiesmise:.lnimi vizijarni. 
Priv1de laPlW~,9iivimo tudi z zme.snjavo 

budnosti ip sp'snja s stopnjevano uporabo 
narkotikOv; ai-tako pocetje je zloCin proti 

naravi. 
l1odrost odganFl fantorne in nas usposablja 

komunid aIL~\1i.5jimi duhovi potom 
kontempladj zakonov narave in studija svetih 

stevil. 
Zapomni .0 s n moj, Roboam, daje strah 

pred A\ionajem sarno zacetek modrosti. 
Deft In ohrah! tlste. ki nimajo razumevanja. v 

strahu A40naja ki ti bo dal in zate ohranil 
mojokrono. 

A nauCi se sam premagovati strah z modrostjo 
in bodo duhovi sestoplli z neba. da bi ti slufili. 
Jaz, Salomon. tvaj oee. kralj Izraela in Palmire. 
sem Iskal in dobit zase v ce:.loti sveti C~<>J<.~" 

In postal sem 
zc=mlJc=, gospodar 
morja, kajti posedoval sc=m 

Izverlel sc=m ~~i~~:~;~~~~~W~~:~ Hamphorasch. in 

Stevilo, tc=ia in velllk'''tdolo''"''-8 

;;;;;:;;;':~~~~~~~~~~~~::::~~~S~h~e~m~a~j~eiena .. ~~~:~~:~~:r~~ njenodsev 
Hudic je vedno pomnoili 5 ai, bos dobil stiriindvajset 

prestolov modrosti. 

Panteon 

N~~~~~~:~:.~;~:~ poeiva krona 5 ttemi wki, 
nasi ime, in vsako ime predstavlja 

~i>"oIJp"o idejo. Obstaja dvainsedemdeset 

1,,:",:;:~S~n:~~:s'tiriindVajSetih kronah sheme. 
l' na §estintrideset talismanov, 

talisman, na vsako stran po eno. 



RazddJ te talismane v Stiri serije po devet, v 
skladu s stevilom črk sheme. 

Na prvo serijo vgraviraj črko Jod. kijo 
simbolizira cvetoča Aaronova palica. 

Na drugo črko He. kijo simbolizira Josephova 
kupa. 

Na tretjo črko Vau. ki jo simbolizira meč 

Davida. mojega očeta. 
ln na četrto serijo končni He. simboliziran z 

zlatim novcem. 
Teh ,šestintrideset talismanov bo tvorilo knjigo. 

ki bo vsebova1a vse skrivnosti narave. 

ln z njihOVimI različnimi kombinadjami boš 
pripravil genije in angde govoriti 

(Tu se konča fragmen. 
Ključa Kra1ja Salomona) 
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SEKSUALNA MAGIKA 
(Pater Valter) 

Per i 
tes 
paiderasteias 

Zabod sonea. Roza iarki padajo posevno prek gozdne pokrajine in 
zarisujejo vzorce tarodejnosti Da zametno jaso. Rdeckast iar 
osvetljuje rnarmorno peCina vsesiavnega, otroka Arkadije. 
neizrdujivega Pana - Pan! 
10 Pan! - pred katerim Ieiim 
vznak v svojih odpetih in 
prosto vihrajoCih oblaCilih. 
taka da meta Apo!onova 
tapioca wi oa mojem nvo 
drhtecem mesu, ko hrepenim 
skrajno poboino spram 
vsesiavnega in si ne upam 
pogledati dol oa roza strelice 
skrilastega skalovja. 
Ljubezen mojega srca je 
stepHa yes hlad mojega 
telesa in tapti slani izviri 
brizgajo iz majih Dei oa tla -
vidim zelene vijolice kako 
poganjajo iz taL 
Nato. v tej tlSini zatona 
sonea, zaeutim brezglasna 
kopita. stopajoCa po izgJajeni 
trati; in se preden sem se 
zavedel. je urno in gibcno 
lasato tela objelo mojega, in 
strahovita magijska palica se 
je iivo zarila v moje bitje. 
taka da so se stresla temelja 
duse. Na vratu Sent zacutiJ 
teiko sapo ter neobrzdane 
poljube favna. in njegovi 
zobje so se zarili v moje meso 
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združila z vsevišnjim 
Bogom ~skritim v središču 

i, n>at<rije" - in življenje mojega 
nenavadnega ljubimca je 
zavrdo v moji notranjščini -
bilo je kakor drdranje mirlade 
nimf in faunov, satirov in drlad 
- vzbuckale so se vode 
življenja - padla sva vznak v 

vzhičenju - kakor v smrt - sopihaje mnnrajoč 
Panl Panl lo Pan! medtem, ko je marmorni sij s 
poslednjim žarkom sonca poslal še poslednji 
smehljaj na najini strti in spokojni tdesi - na 
gomilo Priapove usmrtitve - perinde ad 
cadaver - ah! to je noč. to je smrti 

Gorje! sonce vendar ne zahaja. in nobe.nejase 
nI. temveč hrupna četrt srednjeevropske 
metropole. Ne more:mo živeti, govoriti moramo; 
ne moremo ljubiti, secirati moramo. Ti ljudje 
zunaj niso ljubki božji otroci. temveč zli ln 
neutrudni gnorni pekla. kreature, katerih 
življenje je predano bručutnemu pohlepu po 
zlatu in nizkotni raboti blagajne. pulta in pa 
borze. Oni nas razumejo zgolj v toliko, da vedo, 
da smo srečni; zato nas sovražijo: kakor so 
pljuvali na Krista. ki so ga zapustili vsi razen 
Janeza. njegovega sladkobesednega katamita, 
tako danes lopov pljuva v obraz Oscarja 
Wildea. ko ga vodijo od sodišča v zapor. Bili ste 
pre:otročjl . pre:velik up č loveštva, da bi ne 
razglasili svoj biserni evangelij sodrgi! 

Zares! ne smte:mo peti himne Panu danes: 
pretvarjati se moramo, da smo germanski 
profesorji z ostrim znanstvenim interesom za ta 
nadvse znamenit pojav, ki je tako podoben 
blaznosti. in ki ga naša lastna popolna saniteta 
in sijaj (po možnosti z odtenkom nizkotnosti) 
naše dIskretne in legalne strasti do naše po 
česnu zaudčlIjajoče gospodinje skriva pred 
našim popolnim dojemanjem. 

Svte:ti Sir Richard Burton nas Je informiral o 
vsem, kar je potrte:bno vedte:ti o stvari glede na 

njeno historično, geografsko in 
etnografsko razdelitte:v; ln njegova 
Prlapcia ter verzi Hennafrodita 
in Panormite tvorijo pomembno 
razlago njegovih dognanj. A 
razen redkih izjem v 

polpret~klosti (Wilde. Verlaine, Crowley) si 
nihče ni upa! odkrito spregovoriti o skrajni 
zdravosti. sijajnem atletstvu in neIzrekljivi 
spiritualnosti zanosa strasti m~d dvema 
moškima. 

Najprej naj poudarim. da pod p~derastijo 
mislim dejansko sodomijo. kakor Jo definira 
srednjeevropski zakon(1) - immlslo penis in 
corpus vivum. 

~Zadnjica dela življenje zlato. želja po njej pa 
bledo rumeno. 

ostalo je vse zgolj usnje in po lisičji rep." 

Vste: ostalo služi vsaj za predpripravo. Kritični 
opazovalec mojega zavzemanja mi jte: nedavno 
pripomnil. da jte: zaradi dejanske nesnage vsled 
izločevanja. ter nujnega čiščenja in 
pranja,njegova strast izplahnela, tako da je 
vte:čji del kopuladje. ki bi se sicer dogodila. 
umanjkal. Vendar je med kratkim časom in 
~vso nočjo ~ en velik zaliv in tega zapolnjuje 
vazd.in. To se pravtako nanaša na sodomijo. Če 
semen varno spravimo v usta ali zadnjico 
ljubljenega. jte: skušnjava v tem. da bi začeli spet 
znova. če odmislimo malenkosmo utrujenost. 
smo v isti poziciji kot prviČ; izguba semena 
med nogami ali v rokah vzbudi sentiment 
gnusa. ki je za strast fatalen. edo usta, kakor 
rudi vagina, ostanejo v nclf.akšnem 
priliznjenem ln vlažnem stanju. potem ko so 
opravila svojo sveto dolžnost. in mi se ne 
obotavljamo v glasovanju za anus. kot vazo. v 
kat~o se parfum moskosti lahko vlije br~z 
vzbujanja reakcije.(2) 

Ko smo priplezati do te police. naj nadalje 
naredim razliko med dvema vdik1ma 
razredoma sodomitov. Ulrich (edte:n od 
pogumnih in zavzetejših germanskih 
profesorjev) juje pedantno poimenoval Umisti 
in UranodIonisti: za prvega nimamo 
pogovornega sinonima. drugega pa mi 
imenujemo Blmetalisti. Ker je bil Ulrich sam 
urnist. je naravno spregledal ogromno vrzel, ki 
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loči ta dva razreda. in. ki j~ razlika med 
predajanjem in pa morbidnim hn:pen~j~: 
m~d noro iluzijo. da ste J~ Kristus ali Julij 
Ceur. ln bistro zdravo odločitvijo. da s~ bost~ 
kosali po junaštvu s tema d~ odličnikoma v 
mistidzmu in strategiji. Mi obžaluj~o urnist~. 
kakor obfalujemo tudi j~tičnik~ in pijanc~: toda 
n~ obžalujemo jih na n~k pos~ben način. nič 
bolj kot poznaval~c vin obžaluj~ pijanca bolj 
kot vsakega drug~ga obža1ovanja vrednega 
človečnjaka. Nobeni n~rvni slabosti n~ 
priznavamo njeno moč ogrožanja. ker je 
slučajno na ist~m nivoju. kakor eden izmed 
naših hobijev. 

Vprašanje Bimetallzma nas pripelj~ do t~~ 
vzroka našega predajanja. z ozirom na to. da 
nismo (kakor si nd<.ateri neumni Nemci 
domišljajo) kakor umisti sužnji nekontrolirane 
paranoje. če uporabim do nd<.e mere 
omaloval~van. a prikladen termin. 

~Zakaj skratka (citira Gospod Mojzes 
Monometalist) vi. ki ljubite žensko. gospod. 

odhajat~ k dečkom in moi:~? Mar zgolj zaradi 
ramolikosti? če ne. v č~ je torej privlačnostr 

Našt~l bom pogoje. in to z veseljem. ker mi bo 
to omogočilo tudi opravičiti. pomenljivo frazo 
spiritualnost Sodomij~. 
Glejt~. ženska lahko nudi moškemu dva 
užitka, ki ju fant ne more. namreč: 
a)užit~k kuniUngusa. 
b)navacina kopu1acija; 
(oboje z ali pa brez ~Rdeče in Bele Rože~. t.j. 
menstruadj~ ln bel~ga toka). 

Obema spoloma so običajno in očividno na 
razpolago vs~ oblike masturbacije, z roko. z 
usti. s prsmi. s kOnic,ami prstov itd.: nadalje 
aktivna sodomija. vc=čina oblik sadizma in 
mazohizma. skoraj vs~ oblike koprofilije 
(sl~dnj~je tako simbolična stvar. da skoraj 
nima vez~ s spolnostjo). (3) 

Mo~ki lahko moškemu nudi dva užitka. ki mu 
jih ž~nska n~ mor~. namreč: 
a) pasivna sodomija (užitek patika) , 
b) irrumacija (užitek felatorja). 
Ker je slednje malenkost. lahko 
zaključimo. da je pre;dnost. v 
kolikor gr~ za bistvenejš~ in 
slavnejše prednosti. čeprav šibka. 

v~ndar za strani ženske. Skrajni užitek je lasten 
o~ spoloma, razen kunilingizma (posebej 
med menstruacijo) na eni. in pasivne sodomije 
na drugi strani. pri obeh gre za neke vrst~ 

mazohiz.e:m ln č~ bi se morali dokončno 
odločiti. bi nam bilo zelo tako. Slava Stvarniku 
čigar preobUJe nas sili v to izbiro: resnično! 
blagoslovljeno bodi za vd<.omaj Njegovo sveto 
ime in hvala v višavah njegovi lju~Či 
naklonjenosti do C:lovekovih Otrok! 

Zakaj potem tako čislamo strast med moškima. 
če pa sta samo dva. izmed ndtetih drugih 
užitkov, njej lastna? Zakaj, tvegajoč svojo in 
vsakogadnjo svobodo. si tako prizadevamo za 
sramežljivimi poljubi nespametnih fantov. 
mnogokrat iz nižjih slojev. (4) ko pa nam je na 
razpolago skoraj vsaka ~ ženska (od brkati.h 
in mišičastih trebušnih plesalk Španije z 
zat~jenimi nožnicami, ki ranijo o~kli penis. 
do vseh vrst mehkih 10 rozasti.h devic s severa. 
vitkih udov 10 žametnega. mesa, katerih užitd<. 
je kakor edinstven šibak cvetni list hiacinte). in 
to za sprejemljivo ceno? 

Odgovoriti na to vprašanje pomeni priznati. da 
nismo boljši od divjakov; in odgovoriti na to je 
(vsled tega) isto kakor učiti psa pasjo 
latinščinol 

O človekl kako naj se š~ naprej pogovarjam s 
tabo. ko pa še nisi legel na posteljo v 
pričakovanju in strahu pre;d nečim kar ne 
poznaš: trepetljave inj~djBve puhle besede. ki 
hočejo biti konv~rzacija: ne moreš zatisniti 
očesa preden ne ugledaš svojega dragega in ga 
morda (oh, najhuj3ie gorjel) ne preplašiš; v 
strahu, ohl neizmernem strahu. da bi te 
zavrnil in ne ljubil, v strahu, da bi ;;.. ...... -"" 
se prestrašil in ti n~ namenil niti 

ene mehk~ besed~ (oh! '"'<t;, li''',\ ~~;"'!'" 
in obtolčene ustnice!), katerih 
skriti žar bo zan~ti.I požar? 

Kako naj ti povem, če pa tvoj 
nervozni posluh ne pozna vedno 
bolj pritajenega plazenja, v~dar v 
strahu pred dotikom, dokler ne 
sliši razbijanja njegovega srca 



ter zastajanja njegovega daha? Rako naj ti 
povem; ko pa se nisi usll~ trepetavega 
stopala. ki te Bee. in rok. ki so se vedno blizu 
tebe. a se bliije? Dokler ne zacutis drgetanja 
njegovega telesa; dokler njegov vroe dah ne 
vzplamti tvojih lasl Zakaj niti ti nitijaz ne maya 
opisati tega urnega naskoka (v eni minuti ali 
eni uri?). ko se brez vsake besede okovi 
konverzacije zlomijo - si kdaj videl svicarsko 
gorsko vas z njenimi ozkogrudnimi ieparji. ki jo 
je zajel plaz. plaz elementarne sileo plaz Boga? 
Ne. ne spominjam se nicesar; vern Ie to. da sem 
se maSel gol v njegovem golem objemu in 
njegov ogromni ud je se vedno utripal ter 
udarjal v mojem krvavecem crevu. in svet je 
odplaval pred mojimi oCrni. 

To ti povem. clovek. da je prvi poljub moskega 
z moskim vee kot skrajno veilce izmanipuliran 
orgazem. ki ga je najpopolnejsa in 
najstrastnejsa kurtizana zmoma proizvesti. Se 
pravi. to ni telesen. temvec spiritualen uiitek. 

TI recem. ko hodim po od sonea izbledelih in 
Izparjenih ulicah Mandeleya. kjer Zivi fant. ki 
ga ljubim. cia se sami teme1ji duSe pretresejo, 
ko ga zagledajo moje oCt. 

Nikoll nise.m govoril z njim: dvomim. da bi se 
lahko pripravil do tega. da bi mu spregovoril. 
Sem se mar sooeal s smrt;jo v stotih oblicjih in 
nikoli zatrepetal. da bl se potem 
strahoval (koneno) pred 
neodobravanjem nubijskega 
suinja? Cudno. prijatelj 
monometalist! Vendar resnicno. 

Vsled sodomije se rudi ne rOjevajo 
otroci. da bi zameglili naSo 
ljube.zen z materialnimi in 
profanimi skrbmi. Moeno Ijubfm 
svoje lastne otroke. kar se Ie da; 
toda oni so konkurenea moji zeni. 
Med mojim fantom in m~,";:.e:~_-I._ 
nie ne more intervenirati. razen 
poeasnega koraka spremembe. 
kajti sodomiti so umrljlvi, a to 
nesmrtno hrepenenje v njih. k.i 
se imenuje 
palderasteia -. to 
jih pobrati z 
Gospodarjern 
Vstajenja: in 

edo ko zarinem svoj ud v sarkofag. tega 
goltaea mesa, v podeks svoJega Ijubfmea. in ga 
Iztaknem. se njegova moc prenovi. kakor 
orliceva. tako vern, da se born takrat, ko me bo 
Pozlralee mesa eelega pogoltnil, znova rodil v 
vseJ svojl moei. skozi blaieno vstajenje na.sega 
Gospoda Jezusa, Ijubimca Janeza lepotca, v 
svet. kjer bo erectio penis pravUo. ne izjema. 
kjer. ljubi Bog. bomo vsi Sapfisti in Sodomiti. 
zdruzeni vsak z vsakim v neizrekljivm:a sijaju 
skrajnega orgazma (kije Sveti Dub). ki bo 
prebival v nas na vekomaj veke. 

Te born nakl tam. moj izgubljeni prijatelj? Ko 
born presei skozi omedlevieo smrti In zacutil 
svez veter z Neba na svojem lieu: te born naSe1 
prvega. ki mi bo pri.Sel naproti na teb EUzejskih 
jasah? 

8V kakSnem eterieneID plesu? 
Sredi kakSnih veCnib tokov preobilja18 

te born nsSel. sladki strciaj Sa1maki.sa ali 
Terpsihore, Bakhusa ali Sabrine1 Bas to ti tam 

na bregu rumenega mahu ob v-soneu
ble~~avem potoku. ki se hrupno sprevraca dol 
ad Boljega prestola? Bas to ti s svojimi neinimi 
pajcevinastimi lasmi. ki jib sonee spremeni v 
aureolo, in zapeljiviIn obrazom. ki bo se vedno. 
kakor zmernj. uteleSeni edinstveni neskonCni 
skrlatni poljuh? Ali bodo to tvoje dolge bele 
dlani. ki bodo moje telo pregnede po tvoji zelji; 
in bo tvoj ta zvesti. nepogrdljlvi ud. k1 nikoli 

nerece ne? 

. tjakaj k menl. dragi! 
1"1"-- ZI.ekn"" na pozlaceni okop in glej, 

kako born prihajall Bodi prvi, ki ga 
born sreCai, ljubll Odpusti mI vse 
kriviee. ki sem ti jib storil tu! 
Potrudil se born, cia ti born dobra 
soproga. magi.. ce m.i bos se enkrat 
da1 prilomost priddati tvojo 
ljubezen! 

:...~-.~: ",oji'h poljubih so moja nebesa . 
. sem jih sel !skat v samostan. 

Vedno sem te Ijubll: bUaje zsolj 
deSka nespamet; oprosti mil Na 
zemiji mi ni dano vee oklepati se 

te; rotim Boga. da bl bila 
Neksa eng dolgo, dol.go 

fivljenje blaienosti, 
kakdne sva bila 
delezna midva 
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skupaj nekdaj na bregu liste poeasne reke, kjer 
sem pohajkoval (mnogokl"at ze prej) in klical. 
kakor ena izgubljena duSa: kakor Milton. ki je 
objokoval svojega leporitnega Lycidasa: ~Oh' ti 
prelomnlk najdrafjih obljub'~ Gorje. niti vere 
nid Boga ne morem obsojad: straSen votel glas 
moje lastne strte du!:e mi je odgovoril: "Tvoja 
lastna neumnost. ti bedni inned srecnih sinov 
clovekal" Ahl toleem se po prsih - zaman

"""ani 

Resnicno, radostje bila to, kar sva si privoscila 
pod tistimi modro-sivimi hribi! Se spomlnja!i 
tistega viharnega dne. ko sva se zatek1a pod 
skale in si zakurila ogenj iz vej praprotja in 
borovine? Rako si me na silo slekel- kajti bil 
sem prestra!ien In ljubosumen in koketen - in 
sl se me polastil. trikrat v tisti uri delirija! 

Pri spominu na tisto votlino te rotim. bom prvl. 
ki mi bos prisel nasproti na Elizejskih poljanahl 

2al mi je. da sem vletel z neam. kar izgleda 
kakor osebna stvar. v ~~ g~manskesa tipa. 
toda dobri Btmetalist m.1 bo oprostil. Vedel boo 
da je stari pesnik tmel pray, ko je napisal: 

~Sla moskega po zenski 
Fantu nekaj casa sluii. 

Toda skrajno nadBove.ska 
Je sla po moskem moskesa. 

Naj Ie poskusl vino to! 
Zgrabilo mu bo dwo in telo! 

Enkrat in za vedno. 
Karkoli ga bo ze doletelo. 
Na zlati cllj bo zavezal se 

Z radostjo svoje trzave hrbtenice." 

Vedel bo, cia v ritualu sodomije. primerno 
lzvedene. cdo haJj kot v ritualih 
heteroseksualne strasti, leZi velika skrivnost 
V~olja. KIjuc Bogovskih Vrtov. 

Toda ne smem vas spreobracati: mnogo je 
poklicanih, a malo izbranih: sodomit se rodi. ne 
narem: ne morete ustvariti svilastega sodomita 
Iz kavarniSkega natakarja: eden sodomit se ne 
pomenl !:kandala: pazite na decke in bodo 
deklice pazile same nase: udari ko je orodje se 
vroce; ne ljubimkaj v naglici. a se ne umikaj, 
kadar se ti zazdi: bolje govno 'V roki. kat dva v 
grmovJu: en trn ob pravem casu vas odre.si 
devetih drugih: en dob~ zasuk 51 zasluii 

naslednjega; bodi Moder in bladen in neumno 
fukaj; v karu so boljsi deCki. kat bodo iz njega 
izSli - tako ali tako v nek varlete. Stilist je 
neposredni cudei Baga kat sodomita. Tada ne! 
ne smon vas spreobracati! V svetu nas je 
dovolj: Izbrano tela idealistov. ki se bodo nekoc 
naucili civilnega vladanja; Ijudi, ki so 
osvobojeni vseh grobih strasti. pesnikov in 
mistikov, povezanih v popolno prostozidarstvo 
stiia In obnaJanja. ladij (na nek nacin). ki so 
vrgle sidra v varen pristan: zmagovalcev, ki 
uilvajo v mestlh, ki so jih zavojevali in katerih 
preblvalci so presurovi in preneumni, da bi se 
zavedali. da so suinji. 

Resnicno, mi smo prisrcna kompanija blaienih; 
svoja zivljenja prezivljamo v soncnih vrtovih, 
kakor vi svoja v podzemnih kanalih: mi sma 
tako blazeni. da vas redkokdaj opazimo: in ko 
vas ie o-pazimo, si mislimo: Bog, usmili se 
slepih in bednih suf:njev in jih izvled yen v 
Svojo Svetloha, Radost in Svobodo! 

Zatorej Ga rotim (0 Vse1jubeci. Vsepresegajoo 
Bog), da bi ta esej padel (kakor seme na 
stranpot) v roke mladih In lepih. od sveta 
neomadezevanih. naj jim ga blagoslovi, cia 
bodo lahko preblvall z nami v Nebesih, ki so 
TU In ZDAJ, in v tistih Vrtovih Vrtov, ki se jim 
je sleer moino pribliiati samo skozi ozka in 
skrlvna vrata Smrti. 

OPOMBE, 
Ta esej posvecam pokojnemu profesorju 
Antonu Sovretu, kije veCino svoje "caniene" 
tlnte porabil zato. da bi (se) prepriee'Val. da 
Sokrat ni bil pederast, temvec pedofil: kajti on 
nl pozna! modrosti, k.i se nahaja v tem verzu 
Najsvetejse Knjige: 

MNe delajte razlike med neko stvrujo in 
katerokoli drugo. kajti od tu izvira bolecina." 

1) Seveda ne obstaja niti najneznatnejsi smise1 
v ddt morainega zakona. Najdoslednejsi 
sodomit (bimetalist) lahko zaplodi toliko otrok. 
kolikor lahko kdorkoli drug. in ob vsem tem 
mu je monogamija obieajna stvar. 0, ce bi se 
ad moJkega pricakovalo. da oplodi ducat zensk 
vsako noe (n,pr. od Elvisa Presleya in ad vseh 
kraljev). kakor en plemenski oven! Ne reeem, a 
se pricakuje. S pozitivne strani pa bi dosledno 
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prakdciranje sorlomije, razen v primeru 
zaploelltve otroka ali pomlritve zenske, z 
vzporednim sapfizmom rned zenskami, nas 
obvarovalo ne:.stetih kriminalnih dejanj in 
nesre~, ki izhajajo iz norrnalnih spolnih 
odnosov - spolne bolezn! (skoraj vse, tuell 
slavno aj,d.s" 0 cemer bo treba napisati drug 
e:sejl). zapeljevanje. splav, tajni porodi. 
detomor, socialna manija - et omnis honicia 
cohors malorum. 

Malo je !judi, ki poznajo fons et origa legisl Naj 
mi bo dovoljeno, da skidram zadevo. Ergo. ko 
je mo~ Polmeseca ogrozila moe Kriza je bila 
Sodamija zatirana z Drakonsko strogostjo. ker 
so namrec Turki verjeli, da bo Mesija 
(reinkarnacija Krista) rojen iz ljubezni med 
dvema moskima. Tako je bila za njilt Sodomija 
rellgljozna dolzriOsi:, doeim je blla za Kristjane 
herezija in kot taka kaznavana. !.judje izven 
suma. kot n.pr. Prine! Cerkve, so lahko vedno 
dobili odvezo. kar je tudi redno bi! obicaj. 
Dokumenti 0 t~ so obsirni. 

Kar velja za mora1ni zakon. velja seveda tudi za 
kriminal in kar bi nas moralo kot elovekoljube 
zanimadje to. zakaj sovra.stvo do sodomitov 
danes v t.i. navern veku. prerasca do take 
mere:. cia pripusca ce!o genocld. kakor v 
primeru 5rhav spram muslimanov. Po na.se je 
vzrok za [0 sodomija kot taka, ee seveda 
vzamemo v abzir da Srbi ne veljamejo vee v 
novega mesijo. Dokaz za to je sicer na videz 
vuJsaren in fantastieen. namree, da je najveeja 
kletev za Srba to. ce rnu reces da je "peder". Pa 
vendar, 5rb te vsaj ne bo prezrl. 

Tada danes nihee vee ne prihaja na dan z 
nesmisli glede populadje ali herezije. vsaj ne 
adkrito, taka namesto tega govarija a svojem 
obedu, ~e~ da pri tern pravtako gre za financno 
umazanija. V interesu Svedobe in Resnice si ne 
morema kaj, da ne bi na slroko razgla.sali tisd 
surav, a pie:menit, ameriSki pregavor: MGavno 
odskoa ad zivega curaka, kakor kabilica ad 
kace. N Kakorkali Ze:. Jahka se umijema. 

Ed!nl smisel takega maralnega 
antipederastienega zakona je ta. da nam nareell 
Zivljenje neznosno ter nas izpastavi napadom 
izsiljevanja najzlobnejse vrste. Ah. ta novi 
srednji vek nove: duhavnosti l 

Pa vendar, ee se ze iznebim izsiljevaicev ter 
javnega skandala. sem pri svoji zeni vsekakor 
oplel. 

ZakOl. proizvaJa sodOmite. kakor tudi 
krimina1ce. 

LegaJizirajmo sodomijo in bo ona postala redka 
stvar; pa ee rudi ne. bi to pomenilo sarno 
napredek in prefinjenje za vso drufbo. 

2) Spre:ten sodomit je spasoben izvleCi svoj 
penis skoraj suh, nakaI' od t~ga vlazen anus 
pot~m deluje ugodno vlazno po naslednjem 
krogu predigre. 

3) Obratno pa, kar je zanimivo, zenska lahko 
nuell zenski dva uiitka: 
a) tribadizem (cunnus ad cunnum) 
b) kunilinglzem 
DoCim moski lahko nudi zenski tri uzitke: 
a) sodomijo. 
b) irrumacijo (uiitek fe1atorice). 
c) kopulae!jo. 
Ce tako pr~dpostavimo, da je tribadizem balj 
artificielen in se t~zko razlikuje od obi~ajn~ 
masturbacije , pot~m j~ prednost na strani 
moskega. To razjasni dejstvo. da je sapfizem 
tako eksluziv~n. kakor rudi bolj toleranten s 
strani moskih. 

4) Bra1cu polagam mocno na srce. da si poiSee 
ljubimca med sebi enakimi, tako po stanu kot 
blagostanju. To je edino varovalo pred 
izdajstvom In Izsiljevanjem. kakor rudi 
izpoJnjuje grski ideal. Solon je razumljivo 
prepoveda1 prakso sodomije sllinjem: 
Evropejci naj si [ 0 dejstvo in zakon se posebej 
vzamejo k Steu. saj so suznji v svojih srcih. 
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JOHN WHITESIDE PARSONS: 

SVOBODA JE 
DVOREZEN MEČ 

UVOD 

Odkar sem prvič napisal tale esej. leta 1946 
E. V., so se na vse prekrut način uresničile neke 
od mojih najbolj črnogledih napovedi. Javni 
nameščena so bill podvrženi sramoti in 
poniž.anju z zaprisegam! -lojalnosti- in z 
~lojalno brezmadežnostjo·, oani Senata 
Združenih Držav so pod krinko -wlUnitete R 

Wgrali pravico in osmdili privatnost. 
Konstltudonalna imuniteta in legalana 
procedura sta bili vztrajno klient. in to kar bi 
bilo nekoč. ne dolgo tesa. v Ameriki splošna 
sramota in zločin, danes Najvišje Sodišče niti v 
presojo ne vzame. Doneč! glas socialne 
varnosti. o socializiran ju tega in socializiranju 
onega. s svoji.mi spremljevalnimi zasegajoOmi 
obdavčitvami in nadlegovanjem osebne 
svobode, se povsod. dviguje in povsod. 
upo~tcva Anglija je začela z zaščito režima. ki 
pomeni totalno organiziranost. Dežele vzhodne 
Evrope so postale žrtve komunizma. Združene 
Države pa se pogajajo z barbarskimi in 
diktatorskimi režimi Argentine ln Spanije. 
Medtem ko to pišem (okrog 19.50. op.p.), si 



Senat Združenih Drfav prtzadc=va na burlesken 
način raziskovati sfere osebne seksualne etike. 
s čimer bo. z vsemi bedastočami v~d. 
prizadejana bolečina ln falost mnogim 
nedoltnim osebam. z nestrpno in groteskno 
In~jo na njihove pravice. Taka vztrajnost in 
privolitev. ki dopuš~ata skoraj popolno 
ukinitev naših svoboščin . bi bili nekoč 
nepojm1jivi. Sedanja ignoranca in 
brezbrižnost sta zastra!~oči ln domala 
neverjetni. Tisto malo. kac je v civilizaciji 
in kulturi v~dno. ustvari manjšina. ki je 
zmožna ustvarjalnega mišljenja in 
neodvisnega dejanja, z godrl1lavo 
pomočjo ostalih. Ko večina ijudl preda 
svojo svobodo, potem je barbarstvo 
blizu: ko jo preda manjšina. potem 
smo v srednjem veku. Celo beseda 
UBERALlZEM je osumJjena skozi 
neublažen trud zmedenih glav, ki 
jo smaoajo za sinonim ruskemu 
prilizovanju: tako humanizem ni 
nič več kot le fronta 
totalitarizma cerkve. Znanost. 
ki si je zadaJa. da bo reJUa 
svet. nekoč v ~asih H.G. 
WeUsa, je postala 
disciplinirana, 
unifonnlrana, nelasodna 
in prestra!ena: njen 
univerzalni jezik se je 
zreduciral na eno 
besedo. varnost. V tej 
perspektivi leta 1950 
se zdijO nekatere 
izmed mojih besed, 
ki so najbolj polne 
upanja. docela 
naivne. Vendar 
nikoli nisem bil 
tako naiven. 
da bi ne 
verjel. da je 
svoboda. v 

kateremkoli pravem pomenu ksede, 
moina za kaj več kot le :ta manjšino. 
Toda verjel sem in še verjamem, da 
ta manjšina. s požrtvovalnostjo. 
modrostjo in pogumom ter 

neprestanim in velikanskim trudom, 
lahko doseže in vzdduje svobodni 
svet. Trud je herojski. toda možno ga 
je izvršiti: s primerom ln edukacijo se 
ga da doseči. To je vera, ki Je pogosto 
neradi priznamo, Tu Izdelan princip je 
zelo p~prost. Svoboda posameznika 
je osnova civilizacije. Nobena prava 
civilizacija ni možna brez te svobode. 
ln nobena država. nacionalna ali 
internacionalna. ni stabUna brez nje. 
Ustrezen odnos med to svobodo na 
eni strani in socialno odgovornostjo 
na drugi. je ravnovesje, ki bo 
zagotovilo stabilno družbo. In na 
noben drug način. ki se nagiba v 
totalno izničenJe individualnosti, to ne 
more biti doseženo. NJ možno več 
nobeno nadaljnjo izvijanje pred 
pradavnim ultimatom narave: spremeni 
se ali izginI. Iz Versaillesa se sliši 
nejasno vpitje: Priše] bo čas. Dan~ iz 
Pariza glas trobente razgla!a: čas je. 
Toda jutrišnji glas zavija v vetru: Bil je: 
čas. Nasproti temu času. me:č. 

II. MEt IN DRžAVA 

Prvotni smisel obstoja države je 
varovanje pravic posameznika. Kjer ji ne 
uspeva izpolnjevati tesa smotra, ni ona 
nič drugega kot anarh1ja ali tiranija. Vse 
df1l8e funkcije države so podrejene 
temu osnovnemu d.IJu. V mašineriji. ki je 
predvidena za funkcioniranje: države. 
mora biti namen njenega osnovnega 
nosilca varovanje pravic l. slabob1ejšega 
človeka proti mo~nejšemu 2. 
posameznika proti skupini 3, manjše 
skupine proti večjim grupacijam 4. 
posamemlka ln skupine proti državi. 
Država mora bazirati na zakoniku pravic. 
ki so sll~ne tistim, ki so naznačcne v 
p~jšnjem poglavju. Argument anarh1je. 
da bo ukiniteV države takoj in nenadoma 
navrgla Utopijo, je nesmiselen. V tem 
primeru posameznik nima nobene 
možnosti proti močnim skupinam, ki bi si 



I 
1 

vzele in prekoračile privilegije države. 
Dvomljiva svoboda je to. da pustimo otroke, da 
shodijo med volkovi. Te stvari so znasne 
preprosto iz razloga. ker obstajajo, ker smo se 
nargli avtoriteti. Skozi slepo pokoravanje 
diktaturi proletariata. Cerkvi, Rcichu, bo 
država postopoma izginila do te mere. nič dlje. 
Ta princip je bazičen. Ona se ne pusti 
preganjati naokrog. Brez dvoma, njeni zobje 
in kremplji. skupaj z njeno voijnostjo, da jih 
uporabi. prispevajo praktičnosti tega 
stališča. Vedno obstaja alternativa 
suženjstvu; lahko umremo v boju. Noben 
trinog ne more pridobiti več kot le 
prazno zmago nad tako zvestimi 
ljudmi. in celo posameznik lahko tako 
najde skrajni kamen svoje 
neoskrunljivosti, Svoboda, kakor 
tudi dobrota. se začne doma. 
Nihče ni vreden, da bi se boril za 
stvar svobode. če ni premagal 
svojih notranjih gospodarjev. 
Naučiti se mora obvladovati 
pogubne strasti, ki bi ga 
pe:ljale v norost in propad. 
Premagati mora razuzdano 
nič~st in bes, 
samoumišljanje. strah in 
razvado. To 50 suravi 
metali njegovega bitja. 
Te kovine mora pretaliti 
v ognju življenja in si 
skovati svoj meč, ga 
zloščiti in naostriti 
proti razjedi., 
izkustva. Le tako 
bo sposoben 
nositi meč v širši 
bitki. za pogum 
ni nadomestila 
in zmaga je za 
levjesrčne. 

Dnse ne bo 
odrekel 

stvarem in ne predajal svojim 
slabostim. Samoizražanje bo njegova 
parola, sijajno. ostro in silovito. 

TiSOčletni spokoj. Zaveži otroku 
noge. nas prepričujejo. dokler ne 
odraste , in boš videl kako bo hodil, 
Nazadnjak bi združil ta dva ekstu:1'na 
in otroku zvezal noge ter ga 
obrnjenega nato spustil med volkove. 
Tako nesmiselno razmišljanje je v 
veliki meri pripomoglo h konfuziji sfer 
posameznika in države. V resnici je 
razlika kar se da jasna. V sferi svojih 
osebnih pravic. kakor so že bile 
definirane, je posameznik nedotakljiv, 
in država ni pozvana niti 
zainteresirana za drugo kot za 
zagotovitev možnosti posamezniku. da 
te pravice uživa. Toda njegove 
dejavnosti s tem vdirajO v sfero pravic 
drugih in tako postanejo zadeva 
države. Ne mislim na vse njegove 
možne dejavnosti. To je laž, v biti 
fašistična, da mora človek biti oviran, 
ker bi lahko bil nevaren. če sledimo 
temu argumentu. bi človek moral biti 
omejevan iz kakršnegakoli vzroka, po 
mnenju kogarkoli, To je preprosto 
dajanje skrajne oblasti v roke države. 
Vse kat ni prepovedano je zahtevano. 
To je strrajni zaključek take dogme. 
Zgodovina nrunjasno priča. da ti visoko 
principijeini zakoni. s tem ko hočejo 
preprečiti možnost izdcijstva. 
nemoralnosti. bogokletja. herezije, ad 
nauseam. nujno vodijo v samico in 
koncentracijsko taborišče. In cenzorstvo 
v kakršnikoli obliki je odpirač za 
fašizem. ker polaga presodno in 
poljubno moč v roke posameznikov. 
Titule in oficirji so samo značke za ljudi: 
papeži. predsedniki. sodniki in pridigarji 
so samo ljudje. tako kot ti in jaz. In 
vsekakor ni prav dati poljubno oblast 
nad življenji in prepričanji ljudi v roke 
ljudi. To nam je obširno prikazala 
zgodovina, antična, srednjeveška in 
moderna, Taka moč se vedno zlorablja, 
Vedno in obvezno je bila uporabljena za 
pridobivanje še večje moči. politične . 

ekonomske ali duhovne, In od teh 
zlouporabnikov je človek visokih 



principov najnevarnejJi. Če boJ pomagal 
zarobiti moje žepe. zato Re boš ustreljen - toda 
če te lahko preprlaun. da je to za splošno 
dobro ali v slavo Boga, je to čisto druga stvar. 
Tollko o njegovih možnih dejavnostih. A če 
njegove dejavnosti vključujejo kontrolo višine 
rent cene hrane. dektrlke, energije in drugih 
nujnih potrebščin. nad zakoni. nad izražanjem 
v tisku ali v javnosti ali nad drugimi oblikami 
posameznikovega življenja. nad svobodo in 
ustvarjanjem sreče. potem njegovi posli 
vsekakor postanejo državna zadeva. Težnja po 
monopoluje ena največjih nevarnosti. kijih 
vključuje privatno podjetnIštvo. Ta trend se 
mora preprečiti z javno kontrolo. Če tisk. radio. 
kinematografijo kontrolirajo majhne skupine. 
je svoboda govora nujno omejena in ogrožena. 
kakor je to primer danes. Zblranje neusklajene 
moči, bodisi s strani države. delavstva. religije 
ali kapitala. ali katerekoli skupine, mora biti za 
vsako ceno preprečeno. Drugače svoboda ne 
more preživeti. Svoboda bo vedno v 
nevarnosti. dokler tega ne bomo uvideli. 
Preprosto sploh ni valno, kdo ima moč ali v 
imenu česa se izvaja. Posedovanje ali izvajanje 
neprimerne moči, bodisi moči izolacije. 
sestradanja, groznje ali ustrahovanja. 
omejevanja in onemogočanja. cenzure ali 
ukinjanja, s strani katerekoli skupine in v 
kakršnemkoli cUju, je vedno zgrešeno. 
Sorazmerno omejevanje moči je branik 
civilizacije. Ni del funkcije države. da 
podvzame sama ali v sodelovanju kakršenkoli 
posel. Državni monopol je nezaželjen in 
neprimeren tako kot katerikoli drug monopol. 
Vendar je funkcija države. da rigorozno nadzira 
in regulira vse take dejavnosti. da se teh moči 
ne zlorablja. Sigurno je, da bosta tudi pohlep in 

neumnost sp~jala tako nadtorovanje. vsaj 
dokler javnost ne bo zahtevala uradništvo 
mnogo višjega kalibra kot je današnje. Sigurno 
je. da se bodo ljudje motili. A bolje je. da ima 
nekdo omejeno moč. da bl drug ne imel 
neomejene moči. Pravice in odgovornosti 
delavcev in kapitalistov niso nič manjše in nič 
večje kot od katerekoli druge skupine ali 
posameznika. Nobena od teh grupacij niti 
katerakoli druga. nima nobene pravice do 
uporabe bilo ekonomskega. političnega ali 
socialnega pritiska ali agresije. niti do 
ustrahovanja katerekoli skupine all 
posameznika. Tisti ki to počnejo. morajo biti 
obravnavani z zakonom ln človečanskimi 

pravicami. To, in ne proti-agesija in 
ustrahovanje. je primerna rclltev proti 
nasprorujočim skupinam. Če se ta zakon krši. 
je komite državljanov še vedno vezan zanj, 
kakor začasna država. Če ni. potem je ta 
komite nič več kot banda kriminalcev. To 
nikakor ne zanika vrednost in nujnost 
revolucije v skrajnih primerih. Ko država 
propade ali izgubi moč, ali ko dri.ava ali neka 
skupina v državi poljubno krši pravice 
posameznikov ali drugih skupin, in ko vse 
ostale moznosti pomoči lzginejo, potem 
revolucija postane nujnost in dolžnost. Z 
revolucijO mislim oborozeno vstajo. katere cUj 
je narediti konec tiraniji. zatiranju ln 
Izkoriščanju. Toda da bl ta revolucija Imela 
pomen. mora biti navdihnjena in vodena s 
princlplliberalitma. Takšnaje bila ameriška 
revolucija. A teror v Franclji je bUo razgrajanje 
kriminalcev. Dočim teror v Nemčiji je bil 
organi.ziran izgred kriminalcev. Obstajajo velike 
razlike. Preganjani - črnci. Židje, bretpravni
so običajne igrače tiranov. Id jih hitro 
nadvladajo injih za svojo stvar prepričajo s 
sentimentalnim izkoriščanjem njihovega 
javnega brezčastja. ln take osebe. rarumJ.jivo 
gnane v histerijo in obup potom nevzdrinega 
tretiranja. nikoli ne nehajo misliti. da bi ti tirani 
želeli isto gonjo prenesti tudi na druge skupine 
pod drugimi imeni. Da bl bila koristna. mora 
revolucija biti več kot prevrat. Revolucionarji. 
pred vsemi ostalimi. naj bl rarumeli liberalizem 
in strpnost Preganjalci in izkoriščevalci se 
skrivajo za imeni. ustanovami ln običaji, 
mnogokrat nesmiselnim1ln preživelimi, in so 
dele!ni prilizovanja nemislečih. Najodličnejši v 
rodu so izdani. najfinej~i principi oblateni in 
spervertirani v zavržene pasti za bebee. 
Liberalizem ne more biti nadomestek za 
svobodnjake. in če njegovi zakoniki niso 
izobličen! s krvjo. bo izgubil moč. kakor se je 
zgodilo, ln postal prenaseJjen. kakor to ze je. 
Plutokrati. demagog! in šarlatan! se redijo v 
truplu sistema. ki je bil sijajno ustvarjen. da 
naredi ljudi svobodne. Pozitivisti pa kakor 
šakali naskakujejo aromatično okolico. čakajoč 
da 51 prilastijo truplo. ko bo gnUoba za one ze 
neznosna. Liberalize.mmora biti navdahnjen z 
novim. življenjem z vsako novo generacijo. Biti 
mora rekonstituiran. restavriran in reafumiran, 
da bi mrhovinarji v času zetišja ne mogli bliže. 
Dokler je človek privatna oseba, nima nobena 
skupina ali država nobene pravice do 
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najmanjse:ga momenta njegove:ga casa nit! do 
najmanjse:ga delcka nje:govega zivljenja. Tako 
zaprte trgovtne, kakor nujen vojaSki vpokllc, so 
odkrite krsitve tega pHl.vila. Vsekakor Una 
clovek pravico pridruiiti se delavskemu 
sindikatu, da protestira sam ali v masi. da bi 
dos~el svoje zahteve. Toda ne sme biti v to 
prisiljen. Nobe:n cilj ni take vaien. da bi 
upraviCil takSno krSenje osebne svobode. 
Podobno je 1. voJajkim vpoklicom. T 0 je: 
najbolj odkrito zlobna krsite:v svobode. 
Posameznik se: lahko sicet prostovoljno vpise: v 
voja.sko siuzba, in pod dolocenimi pogoji je to 
tudi nje:gova dol!nost. Vendar nima nobe:na 
vlada ali drZava pravice. da prisili posame:znika 
boriti se za njeno prezivetje:. Nobena drZava in 
noben cUj nima tolikSne: vainosti. Ne morem 
prisiliti soseda. da se bije zame: zakaj bi 
zdruienje mojih sosedov prisiljevalo mene. 
cia se bojujem za njih? Uporaba sile nikoli ni 
upravicena. razen v samoobrambi ali v 
obrambi naSlb principov, in v tern primeru ne 
smemo siliti druge v nas boj. Vzdrzevanje 
svetovnega reda je prava funkcija svetovne 
driave, ki naj bi vzdrievala primerno 
obaroie:no pollcljo v ta namen. Narodi so tako 
odgovorni kakor posamezniki, pravzaprav dosti 
bolj. To je: minhnalna zahteva dvilizadje:. da 
morajo striktno polagad racune za svoja 
dejanja. Ce tega minimalnega zagotovila 
varnosti ni, potem castoi narodi zavisijo sarno 
od prostovoljnega vplsa svojih driavljanov. 
Drzava, ki je v toUki mer! odvisna od 
prizadevnosd in zvestobe svojih driavljanov, 
verjetno najbolj neguje njihove svobasCine:. 
Prvo pravilo svetovne drZave mora biti. da 
noben narod ne sme prisilno vpoklicati nekega 
posam~. Vzdrzevanje nacionalnega in 
svetovnega reda mom biti odvisno od 
prostovoljno najetih oseb, ki so za to primerno 
tudi placane:. kakor mora bid tudi v prime:ru 
vsake: druge: policije. Sistem. v kate:rem je 
elovek grobo ada-gan od svojesa doma, 
druiine, in dela za nJcevo plaCilo ter je 
izpostavljen ialjenju in ukazom semi-faSistiene 
vojske, je nevzdrien in barbarski. Take: driave 
se: ne sme prenaSati v svetu, ki je posveeen 
liberalizmu in demokradji: liberald je sploh ne 
smejo tolerirati. Razvoj modernega vojskovanja 
predvideva nujnost velike armade. Svetovna 
drZava je edini odgovor atomski bombi. Steer 
lahko naelje tako ali tako pustijo svojim 
pripadnikom, cia zlvijo preostala leta v miru in 

svobodi. In nadaljnih deset let ne bo stelo kaj 
prida vee. Naslednja, najbolj potuhnjena od 
vseh totalitaristienih tehnik, je splosno vojaSko 
urjenje. Predvsernje: to, kakor tudi vpoklic. 
ocitno krsenje osebnih svoboSCin. Nadalje to 
izpostavlja mladino v njen! najobCutljivejsi in 
fanatieni dobi driavni indoktlinaciji. Program 
urjenja mladine: je: tipicen za vsako faSistieno in 
komunistieno driavo. Tako dolg;o, dokle:r 
voJillina ostaja nujno do. Jo je treba 
vzdrzevati na nacin prostovoljne:ga vpisovanja. 
Ce so motivacije zadovoljive. bo vpisovanje 
vsled temu tudi zadostno, Vendar se 
izoglbajmo tudi se:nd pruile, ce ne, nas bo 
slejkoprej stvar strIa. 

III. MEt IN KACA 

Od vseh tujih in grozovitih silo med katerimi se 
nevede gibljemo. je seks najrnoC:nejsi. Spaceti 

v orgazmu ZivlJenja, se rojevamo v agoniji in 
ekstazi it. sredisea stvarstva. Vedno znova 

se vracamo k temu izviru, izgublje:ni v 
plamenih bivanja. za trenutek 

zdruzeni.z vecno silo. prihajajoci 
pcerojeni in osvezeni, kot po 

eudei:nem zakramentu. In na 
naSe iivljenje iztece v 

smrti. Seks, smatran kat 

misterija. v 
nahaja v sreu vsakega 

sredlScu vsake 
skrivnosti. To je ta 

kaea. ki se ovija 
skijucena v 
Skrivnost in sram 
nam postaneta oCitni, ko 

sijajna in delikatna 
okrog krim ter je 

daJe sveti dub ienski. Zofija. 
pravi in naravni red, oce, mad. 
Sarno bozje iDle, Jod·He-Vau·He. 
mati, sin, ha. ce ga pravilno 
i.zg;ovorimo. potIjuje slavo 
bioloske,ga reda. Kako bi zivljenje 
lahko izSlo sarno iz moske kreaclje? 
Kater! mirakelj bi lahko bil 
pomembne:jsi ad spoine zdruiitve. 
spoCetja in zanositve? V pokvarjenem in 
demonienem l ehovi duhovsCina oskrunja 
naravo, da bi omogoCila obstoj dranske,ga in 
praznove:rnega patriarhata. Zenska je bila 
ialjena in sooeena z izzivanjem brezmadeznega 
spoeetja. Taka, potom tega mesetarjenja z 
misterijem. je bil ta hipnoticnJ polog teme1j 
moci cerkve. in to je izvor tollksnega preobilja 

N0x 



pslhoz modanega sveta. Obstajalo je 
prepricanje, da je cerke:v prvak napre:dka in 
svobode:. Ne: more obstajati vecja zmota kotje 
to. Organizirano kr.!icanstvo je bUo ve:dno 
zaveznik tiranije:, nazadnja.!itva in preganjanja. 
Nobena organizirana dogma ne more 
prispe.vati k napredku, raze:n morda slucajno. 
Edin prispevek cerkve je bit ta, da je nehote 
povzroCila upor proti njenemu fanatizmu. 
Drugace: ne bi moglo biti z organizacijo, ki 
temelji na dvojni zrnoti -seksualnem grc:hu in 
nepogrc:sljivosti moskega. Nobena religija ne 
more upati v korut aoveStvu, ce zgolj prid.!ga 0 

Ijubezni in obenem ponareja njene korenine:. 
Kdorkoli haee downeti in bid dorasel 
Clovcikim odnosom, mora razumeti tako 
pomembnost kot tud.! prenagia!evanje 
spolnosti v vlogi Cloveka. Oboze:vanje spolnosti 
in se:ksualni simbolizem sta temelj vseh 
svetovnih religij. ~ks je bit vit moo 
organizirane krSeanske cerkve. Seks in 
seksualne neuroze so bistveni faktoIji 
obna.sanja modernega aoveka. Ta tri dejstva 
dajejo seksu mesto prve vainosti v liberalnem 
prc:izkusu druibe. Na.se seksualne navade 
preteino karakterizira 
pctvarjanje. Vec!na 
Ijudi danes je bila 
zapletena, 
bilokdaj, v. kot 

cdkcta ugodn~ 

jib ,anruo'''''' 

priloinosti. Druiba, v premoru med svojim 
pre.SuStvorn in neeistovanjem, ploska obsodbi. 
Radostno (upam) privoscenje naravnega gona 
je definlrano kot zlocin. Mladina, ki se zabava, 
ali vsaj poskuSa zabavad, je obremenjena z 
obCutkom krivde in sramu. UvrsCena je med 
obic:ajne kriminalce, roparje in morilce. Zakaj? 
Odgovor je sramoten. Ker Je bit nekoc. v 
srednjem veku. v pogojih umazanije In bede, 
pokvarjenosti in nevednosti, predsodkov in 
praznoverja, seksualni tabu giavni instrument 
moei. Hi] je: orodje moo fa.sistoidne. ubijalske, 
sadisticne skupine banditov, imenovane 
Krscanska Cerkev. Zato se danes mladi 
zaljubljeni !judje uvrscajo med kriminalce. 
razSirjevalce spolnih bolezni in povzroate1je 
abortusov. Praznove[je. k.i omogoea to 
sramoto, ne prevladuje vee. Toda sramotno 
orodje njegove moei. ta grozota. ki imenuje 
clovdko telo za sramotno. Ijubezen za 
obsceno, in ki obsoja iensko za povzroCite1jico 
izvirnega greha in jo spravlja v sramoto z 
izklicevanjem brezmadeinega spocetja. ta 
wnazana stvar se vedno vodi naSe mislJ in 
oblikuJe na.se zakone. Najvecjega znaeaja je to. 
da_duhovni in fizicni ded.!o te ce:rkve, tako 
IUitOliS,ke-.kot pro~~tSk....vo~to in 
ucinkcMt~ Hasprotujejo. kontroli rojstev, 
informlrah.i.~9 ,s'polnih b·oleznih. loeitvenim 
zakonbrh, skratk"a, cemurkoli •. kar bi 
predstavljalo omejitev te nevednosti in 
barbarstva. ki je njihova glavna moe. To 
obscenost ne more ublaiiti niti dejstvo. da so 
prevaranti iskreni. Preprecevati raz.!ilrjanje 
kontracepcijskih tehnik in informiranje oseb. ki 
si De zeliJo ali nocejo privosciti druiine. ta 

javnega poduka 0 spoInosti in seksualni 
higieni; in stem povzrocati splav. sifilis in 
ostale mlzernosti. 

nasproti 
vlad.!. to je njeno 

Prepreeevanje ."f 

takSne 
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svojimi verniki, je to njihova pravica, Človek 
ima pravico do katerekoli osebne bedastoče. 
pa naj se zdi še tako strašna. Vendar to ni 
njihov namen. Oni hočejo vsiliti ta nesmisel 
vsakomur, na vse načine legalne, moralne in 
ekonomske dominacije in zastraševanja. 
Država lahko presoja uspeh tega programa 
skozi tisk, radio, kinematografijo in zakon. 
Cenzor tako izkoristi svojo moralno zmago, da 
vsili politično in socialno cenzorstvo na vsa 
področja. 

Fanatiki in demagogi. prizovejo božansko 
pravico religije in morale, da bi zadobili premoč 
in oblast. Vendar niti svoboda religije ali tiska 
se ne more uporabljati za patent zatiranja 
svobode na teh in ostalih področjih. Poleg 
svobode religije moramo imeti tudi svobodo od 
religije. Koncept. da je spolnost v literaturi, 
umetnosti in življenju podvržena kriminalnemu 
zakonu. temelji na praznovernem religiozno
seksualnem tabuju. Cenzorska moč cerkve, 
države in rumenega tiska temelji zgolj na tem 
prepričanju: da ima tabu posebne religije 
pravico do legalne sankcije. In ta sankcija. ko 
je enkrat zagotovljena, se nato subtilno razširi 
na vsa posvečena socialna in politična 
prepričanja in dogme te religije. Tako religija, 
vedno spoštovana in nazadnjaška, oblikuje 
alianso s fašističnimi in kapitalističnimi 
klikami, ki 50 S tem posvečeni temu, da 
preganjajo liberalizem v vseh njegovih oblikah. 
Ta nezvesta aliansa ima tako vso svobodo da 
izvede kakršenkoli izgred podtikanja in 
cenzorstva. v imenu svobode religije in tiska. 
Ko tako majhna klika obvladuje devetdeset 
procentov tiska. radia in filmske industrije, 
lahko z1ahka definiramo tip svobode, ki temu 
sledi. Praznoverje, tabu, reakcija in fašizem na 
čudovit način branijo drug drugega. In z 
dozdevnim dejstvom, da ena vrsta totalitarizma 
izpodbija drugo vrsto, si ne moremo nič 
pomagati, Moderni človek mora spoznati 
naravo in izvor svojih seksualnih tabujev in jih 
uničiti v korenu. Samo tako lahko doseže 
zdravje v spolnosti in s tem zdravje v celotnem 
življenju. V tej družbi so zgodnje poroke 
mnogokrat preprečene zaradi ekonomskih 
vzrokov. Mimo vsega tega, predzakonski 
seksualni odnosi 50 naravni in večinoma 
zaželjeni. Tehnike kontracepcije, ki je na 
razpolago vsaki inteligentni mladi osebi v 
cirogeriji ali pri zdravniku. zmanjšujejo problem 

spolnih bolezni in prezgodnjega spočetja. 
Izdelava seksualne tehnike, možnost 
naznačitve partnerjeve kvalifikacije, 
dopuščanje mladini da eksperimentira in 
podpiranje njenega gona po učenju. vse to 
garantira daleč dolgotrajnejši in stabilnejši 
zakon. kakor pa takšen, ki se začne v neznanju 
in pretiranem moralizmu. V samem zakonu se 
partnerja zavežeta s socialno pogodbo in 
imovina, ki jo oba skupaj spravita, pripada 
obema enako. Kjer si dva skupno zaupata 
svojo ljubezen, tam noben nepoklicani nima 
pravice do vmešavanja, ob čemer imata oba 
pravico boriti se pred vmešavanjem s silo, če je 
potrebno. Vendar nima nobeden od njiju, 
bodisi v sklenjenem zakonu ali izven njega. 
nobene pravice ali polnomočja do ljubezni ali 
afekcije. telesa ali spolnega življenja drugega in 
to ne glede na želje ene strani. Ko so vključeni 
otroci in se partnerja želita ločiti, se vedno 
soočita z resnimi problemi. Porušen dom je za 
otroka težak udarec. Dom brez ljubezni in poln 
grenkobe je še slabši. Nobena država ne more 
otroku zagotoviti starševske ljubezni. Toda 
lahko zagotovi otroku fizično blagostanje in 
varnost ter ga tako obvaruje pred mnogimi 
frustracijami v otroštvu in med odraščanjem, ki 
ga kasneje naredijo za labilnega in 
neprilagodJjivega. Zakone proti vzajemno 
sporazumni seksualni ekspresiji je treba ukiniti, 
skupaj z zakoni, ki prepovedujejo nudizem in 
kontrolo rojstev ter antipornografskimi zakoni. 
Neizpodbitno in pozitivno moramo zanikati, da 
je ljubezen kriminal in da je telo nekaj 
nespodobnega. Afirmirati moramo lepoto, čast. 
humor in veselost seksa. Vsekakor obstajajo 
obscene stvari v svetlobi in temi, stvari, ki 
zaslužijo uničenje. In med temi stvarmi je 
izkoriščanje žensk za bedno plačilo, nato 
sramotno poniževanje manjšin s strani majhnih 
odvratnih parazitov. ki sebe imenujejo za 
pripadnike višje rase, nadalje odkrito in 
z1onamerno provociranje vojne. Toda nikjer 
med temi stvarmi ne more biti ljubezen med 
moškim in žensko, ali dečkom in deklico. 
Obstajajo grehi, toda ljubezen ni med njimi. A 
je bila med vsemi stvarmi, ki so se imenovale 
grešne. ljubezen najbolj kaznovana in 
preganjana. Med vsemi znanimi stvarmi je 
pomlad ljubezni najbliže paradižu. In kakor vse 
mine, tudi ljubezen mine, vse prehitro, Ta 
najizvrstnejša in najnežnejša od vseh človeških 
emocij. zakaj ne bi bila svobodna, za njen 
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bežen trenutek večnosti? Zakaj bl ,se j,up<> •• 
in prodajala. uklenjala 10 preganjala. 
niso ljubimd, ujeti v vrtinec ekonomije 

zakona. preganjani kot krimi..:n;,a1;;d~'~~.;5~ 
služi in kdo ima korist od te it 
duhodčina ln advokati. Borimo se za 

etiko, ko gre za pravice ~ ,:;~:,,:::::~:~~~ 
ImenuJmo resnične grehe s 
v skladu s tem odpravimo. Vendar naj 
našlljubimd svobodni. Če hoč<,nodo,seč 
zdravo dvilizadjo. moramo ustanoviti 
izobraževalni program v vodenju 
Ijubezm, kontroliranju rojstev in 
preprečevanju bolezni. da bl omejili 
frustradje. aborcije in sifilis. 
Predvsem pa moramo izkoreniniti 
zloben ln barbarski koncept 
sramotnosti 10 nedostojnosti v 
seksu ter izpostaviti veščine in 
motive za njihovo sprevajanje. 
so starši. ki so, kot rezultat 
preizku.ša.nJa. dobro porečem: ki 
vzajemno radujejo strasti drugega, 
telesno. v goloti drugega. ki se ne bojijo 
izpostavljanja svojih teles in te1es!svoJih 
otrok; ki se ne sramujejo in ne zatirajo veselja 
svojih otrok v seksualnih igrah. In srečni so 
otroci takih staršev. 
se beseda za ~propadlo~ žensko. Jezus. kije bil 
bog, je reke1: ~Pojdi in ne greši večr Jaz pa. ki 
sem človek. ti pravim. tebi, ki si dala. z 
izvrstn1m veseljem in užitkom. brez misli na 
dobiček ali povračilo, ki si dala svoje telo 
zaradi potrebe po telesu moškega in njegove 
potrebe:. ki si dala svojo ljubezen svobodno v 
prid nJe80vemu duhu: *Bodi blagoslovljena v 
imenu človeka in če te katerikoli bog zaradi 
tega zavrže, bomjaz zavrgel tega boga. ~ Naši 
pradavni predniki. ki so bill preprosti in brez 
izvirnega greha. so videli Boga v aktu ljubezni, 
In v tem so videli velik misterij, zakrament. ki 
razkriva lepoto in razkošje sile. ki je ustvarila 
človeka in zvezde. In tako so oni častili. Ubop 
nevedni stari pogani - kako smo mi 
napredovali. Mi vidimo pokvarjeno šalo. In od 
te grozne in nelagodne šale nas lahko samo 
ženska sama odreši. Ona, ki je bila njen 
sramotIti vzvod, tarča zlobe in poroga, tarča 
moške manjvrednosti in krivde, samo ona nas 
lahko reši našega križanja in kastracije. Samo 
ženska. sama od sebe. se lahko upre bec!asIJ 
frusuacijlldea1a propagandistov. in vstane, 
sama rrtoc~. svoboden in sijajen individuum. 

!, , . 

da zavzame svoje mesto 
pod soncem kot oseba. 
družabnica. partner, 
sposoben za. in 
zahtevajoč nJč manj 
kot. pravega moža. 
Naredimo konec 
omejevanju in 
pretvarjanju. 
0dkrijmo kaj smo. 
in bodimo to. 

častno in brez 
sramu. Zajec je 
hiter. da 
uravnoveša svoj 
strah. in panter ima 
moč. da zadovolji 
svojo lakoto. Obstaja 
prostor za oba - ~ec bo izbral svet 
zajcev. a ta bo . kmalu 
prenaseljen. in Vse stvari so dobre 
- jeza. strah. sla. so uravnovešene z 
močjo in inteligenco. Medtem ko lažemo o 
stvareh. ki jih imenuJemo slabost ln grehJ. 
medtem ko govorimo kaj je zlo in zmota. in 
hočemo zanikati obstoj tega v nas samih. te 
stvari rastejo izkrivljeno v temi. Razkrijmo to. 
dopustimo. da obstaja. soočimo se s tem in 
upoštevajmo to, ln nas bo sram, da smo pustili. 
da se to izkrivlja in zanemarja. Tako bo naša 
bojazen izostrila našo spretnost proIJ težavam. 
jeza in moč se lahko pretopita v meč proti 
tiranom v nas samih in zunaj nas. In sla se 
lahko izuri. da postane čvrsta in prefinjena 
pomočnica v ljubezni in umetnosti. Ni potrebe. 
da karkoli zanikamo. Samo poznati~ moramo 
sami sebe. Nato bomo naravno Iskali. to kar 
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obstoj, in odpravljali to kar mu nasprotuje. A to 
lahko dovršimo samo z izkušnjO. Naša 

pomembnost ni v tem, koliko smo podobni 
drugim. niti v tem, kako se razlikujemo 

od njih, Temveč je v naši zmožnosti, da 
smo to kar smo. kar je lahko celoten 

smoter našega življenja, namreč. da 
odkrijemo sebe, naš smoter. Ato 

ne more biti neka nenadna 
i1uminacija. To je neprestan 

proces, ki traja tako dolgo. 
dokler 
proces ne 

smo v resnici živi. Ta 
more potekati 

nemoteno, če smo nesvobodni, da 
bi šli skozi vsako izkušnjo in 
nezmožni udeležbe 
bivanju. Potem ni 

vcdotnem 
pomembno 

vprašanje "je to prav" ali 
temveč prej ~kako to 

"je to dobro", 
čutimo" in 

Mkaj to pomeniM . Konec koncev 
edina vprašanja, ki nas lahko 

so to 

pripdjejo do neke vrste resnice. Ajih 
moremo zastavljati v odsotnosti 
svobode, Bili so časi, ko so se ta 
vprašanja šepetala v senci grmad. Ta 

ne 

krščanski način spreobrnitve danes sicer ni 
več v vdjavi, toda volja in zloba obstajata in 
bosta ostala, dokler ne bo moč praznovernega 
tabuja dokončno zlomljena . .Medtem religiozna 
dogma nadaljuje z ohrabrevanjem seksualnih 
ljubosumij psrnotičnih staršev do njihovih 
otrok in psihotičnih zakoncev do njihovih 
partnerjev, K temu pripomoreta tudi 
ekonomska kriza in pa hlepenje, da bi kriminal 
in vojna v vedno navirajočih valovih sprala 
svet. Potrebno je samo pogledati v srednji vek, 
ko so v treh zaporednih generacijah Ples 
SV,Virusa, epi1epsija in sifilis - te tri 
smrtonosne grozote krščanskega greha in 
sramu - počistile zahodni svet. Te strahote, 
kakor tudi pokvarjena in bedasta politika 
zahodnih kraljestev, so proizvedle liberalne 
revolucije osemnajstega stoletja. Vendar 
korenina, seksualni tabu. na nesrečo. ni bila 
uničena, in je spet oživela oblast religije nad 
novim meščanstvom. Histerično sovraštvo do 
židov, črncev in arabcev. (ki simbolizirajo 
prepovedano seksualno svobodo) ter sla po 
krvavih in ognjenih kopelih vojne. so klavnice 
seksualnih frustracij, nočne more duš v peklu 
grešnih želja, Kakor blazne rokujejo s svojim 

orodjem uničenja, da bi pokončale svet in 
umrle v holokaustu. Samo v neoviranem 
izvajanju seksualne funkcije, z generacijami, ki 
so od malega izvežbane v kontracepciji in 
tehniki ljubezni, je mogoče doseči zrele 
družbene odnose. V tej otročji neumnosti 
spolne posesivnosti vsak moški in vsaka 
ženska sovraži in se boji vsakega drugega 
moškega in ženske. kot možnega skrunitelja in 
vsiljivca v njihovo seksualno Življenje. Zakonski 
odnos se sprevrže v grozno šalo potom vedno 
prisotnih demonov ljubosumja in bojazni. 
Nenavadno je, da je možno celoten problem 
rešiti z aplikacijo dveh starih aksiomov: 
"Ljubite drug drugega." in "drugim delajte to. 
kar bi želeli. da vam oni delajo." Prenos teh 
maksim v sfero spolnosti je enostaven in 
ugoden. in če se trdno ustanovijo, se lahko 
prenesejo tudi na druge sfere, Seksualna 
revolucija ne more proizvesti kakršnegakoli 
takojšnjega paradiža, niti ne more biti dovršena 
brez solz, Pot rodu do njegove zrelosti je dolga 
in boleča, in mi, otroci in divjaki vsi skupaj, si 
ne moremo zamisliti njenega cilja. Lahko se jo 
pospeši z individualnim naporom, a tak trud je 
v glavnem nehvaležen; plačila, če sploh so. so 
intimnejše vrste. Če smo zmožni doseči v 
privatnem življenju zrelost in blaginjo. ki je 
posledica celovitega in zadovoljivega spolnega 
izražanja, je to dovolj . .Možno je. da so drugi 
smotri važnejši v visoki starosti, a ne vem za 
kakšno starost bi v tem primeru lahko šlo. 
Vsekakor se ne zdi mogoče častno ostareti, če 
ne poznamo vsaj delčka častne mladosti, 

IV. MEC IN DUH 

Nimamo evidence o tem. da je človek ustvarjen 
in programiran za božjega namestnika na 
zemlji, Nimamo vzroka. da bi verjeli, daje po 
naravi dober in prijazen in hraber in moder. ali 
da je to kdajkoli bil. Nasprotno. ogromno 
pokazateljev obstaja za dejstvo. da je zver, ki je 
pomotoma zašla v pragozd. kjer slepo in 

brezciljno tava v mentalnem svetu. kjer 
vsekakor ni doma, Očitno je po naravi krut. 
strahopeten. muhast, požrešen in nezaupljiv, in 
drži prevlado nad strašnimi notranjimi 
sovražniki in drugimi roparji potom vrline svoje 
divjosti, zvitosti in nepremagljive volje. V tem 
je njegova lepota in značaj: daje iz slepih 
primitivnih nagonov za preživetje in spolnosti 
skoval razum in znanost, ter spletel delikatni 



sijaj umetnosti in Ijubezni. Ce ne obstaja kak 
drug smoter in drug pomen. si je clovek sam ob 
priliki ustvaril smoter in pomen in se postavil. 
kot kreator bogov. v vrt. ki ga je sam zaplodil 5 

svojo kreativno mocjo. Hi ra.zmi.Sljamo v svojih 
lastnih pojmih, ki so relativni naspram 
zunanjega sveta. Ta svet se nam ne kaie 
drugace. kot Ie razSiritev svoje lastne 
percepcije. Pa ce tudi razlikujemo notranje od 
zunanjega. smo vendar del. in ne loceni od. 
ce10tnega procesa narave. Hi smo nastali iz 
super-nove potom sonca. narejeni iz zraka in 
kamenja. in morja. ter prvotnega ognja 
iivljenja. Obstajajo vezi v naSi zavesti. ki seiejo 
nazaj do prvih prednikov. in se sirijo do vseh 
drugih ljudi. in do vsega drugega kar iivi. 5 

cimer delimo vsakdanje stvarstvo in obicajno 
usodo. Obstaja celovitost. ki so jo Grki 
imenovali Pan. vse-pogoltni. vse-oplajajoci. 
iivljenje in smrt. dobro in zlo. bol in uiitek. 
enost. dvojnost, mnogoterost, vse onstran 
vsega. duSa noei in zvezd. Ce v svoji neumnosti 
in strahu pripisujemo vecjo moralno vrlino 
streli, zvezdi. ki sije. tigru. ki ubija. potem se 
tudi ne bomo obotavljali pripisati jo ienski. ki 
daje in moskemu. ki jemlje. in definirati Boga 
ter ustanoviti religijo. Tako smo iivi univerzum 
poniiali v brkato igrivo figuro. ki se ponaSa z 
nesmrtnostjo in sovraStvom do naSih 
sovrainikov. Ali pa set s temi naravnimi 
ljubimci. ki dobijo prehlad ali otrocicke. in ki se 
sporazumevajo z vsem v parku ponoci. v strahu 
umaknemo v razkosne sedeine kopeli 
Krseanske Znanosti ali Enosti. ali pa fanaticno 
objemamo vzrok; vse na poti v od·strahu
zledeno katalepsijo srednjega veka. Vsa narava 
prisostvuje vecnemu zakramentu iivljenja in 
smrti. plime in oseke. stvarjenja, unicenja in 
preporoda. To so hannonije vecnosti. ki se 
vedno spreroinjajo in nikoli ne menjajo. Otrocji 
jok odmeva v eksploziji super-nove. Ljudje. 
sonca in letni casi minejo in se spet povrnejo. 
Izliv semenaje enD z meglico zvezd. kijo Ijudje 
imenujejo Mlecna Cesta. Urn. ki dojema te 
nesmrtne procese v Ijubezni in caScenju. je 
nesmrtni urn. ki se vzpenja iznad casa in smrti. 
Hi smo vrstniki Ajshila in Sofokla in 
Shakespearea. iste krvi z Mojzesom in Lao
Tzejem in Newtonom. Telo se spreminja in 
propade, cas pohrusta vse oblike ielje. vse 
beine stvarL Vendar so oblike poie1jenja. 
ceprav beine. sarno vozilo clovekove avanture; 
on ne more prispeti. da zanika te divje konje. 

temvec jih mora ojacati, z vajo in uzdo Ijubezni 
in kreativne volje, dokler se jim ne razvijejo 
krila. Seks in lakota sta surovini umetnosti. Iz 
svoje strasti in besa in obupa umetnik 
preoblikuje oblike groze in obcudovanja v 
veeno lepoto. Tako se lahko vsaka ielja in 
vsaka zahteva preoblikuje z ljubeznijo in 
predanostjo v koristno aspiracijo. Vse poti so 
prave. ee imamo ljubezen in voljo za vodiea. in 
milina ter blagostanje iivljenja sta vsem 
dostopna, tako svetniku kakor gresniku, kdor 
ieli. Glas vetra. rnelanholija glasbe, grom strele. 
klieejo doveku naj si upa; naj se spozna. 
Soncni sij in morje in zvezde. in razkosje gale 
ienske. 50 price zaveze. ki je veena. Hi 
poznamo te stvari, poznamo z edino 
sigurnostjo, ki nam je bila kdajkoli dana. To je 
tisto eudovito in ialostno vedenje iz otrostva in 
prve mladosti. ki ga svet zanika in nujnost 
prepreeuje. To je vedenje pesnikov. umetnikov 
in pevcev, ki jih ljudje obcudujejo in 
izneverjajo; in mistikov. kijih ima svet za nore. 
In elovek. samokastriran in samozafrustriran. 
beii skozi koridorje noenih mort preganjan od 
monstruoznih masin, prernagan od satanskih 
moci. zasledovan od dornnevnih krivic in 
grozot. ki so plod njegove lastne domisljije. Beii 
v nesmiselnost. utaplja svoj duh v pretvarjanje. 
easti bronaste bogove moei in kositerne bogove 
uspeha. Nato. osramoeen zaradi svojih 
izumetnieenosti in frustriran zaradi 
samozanikanja, begavo projicira svojo grozo na 
namisljene sovrainike in iSee sprostitve v 
gresnih kozlih in zgresenih projektih, ter se 
udinja antropoidnim bogovom. oernjenim in 
pretresenim podobam njegovega duha, z 
zrtvovanjem krvi. Nic ni po svoji naravi zlo. in 
nie dobro. 210 je Ie izgred. dobro pa 
uravnoveSanje. Vse stvari se lahko zlorabi in z 
vsem si lahko pomagamo_ Ravnotezje ni v 
zanikanju. niti izgred v zadovoljevanju. 
Ravnovesje se Iahko doseie zgolj 5 

preseganjern. V elovekovi naravi so tako 
silovite moei, da se jih lahko uravnovesa samo 
5 skrajno samoekspresijo. Postaviti meje in 
pregrade tej naravi. pomeni graditi zid iz 
plasterja okrog sonea. ali rezati orlu hila. ali 
hraniti leva 5 korenjem. da bi shiral ali postal 
posasten. nikakor ne da bi postal ponosen in 
plemenitejsi. Temeljni smoter religije je doseCi 
istovetnost z mocjo, za katero se verjame. da je 
velicastnejsa od nas. in katere vsemogocnost in 
nesmrtnost si lahko delima. Potem ko smo 
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dosegli neko stopnjo te identitete. čutimo. da 
smo kos problemom in zmožni ciljev. ki bi nas 
sicer porazili. Zanašanje na religijo. kot tudi 
zanašanje na imovino. je odsotnost 
samozaupanja. Mi sami ustvarjamo te bogove 
moči in iz nas samih črpamo to moč. in ta jaz je 
mogočnejši od vsakega boga. ki ga ustvari. 

Potemtakem je poznavanje sebe najvišja oblika 
modrosti. in zaupanje vase najvišja oblika vere. 
Znanost. ki hoče vedeti. in umetnost. ki hoče 
interpretirati. sta dve obliki ljubezni. ki je edina 
pot čaščenja; in da so ti dve veličastni ekspresiji 
sužnji religije. politike. nacionalizma in vojne. 
je najbolj bedasto bogokletje. ki se je 
zabičevalo Boveškemu rodu. Nahajamo se 
sredi strahotne bitke med silami. ki se 
potegujejo za oblast nad razumom in duhom 
človeka. in to ni. na srečo. boj med dobrim in 
zlim. med svobodo in tiranijo. temveč spopad 
dogme z dogmo. autoritete z autoriteto. Glavni 
potegovalci so fašizem in komunizem. Obe 
doktrini sta tuji in sovražni idealu svobode. 
Vsaka pravi. da moramo izbrati med enim in 
drugim. in obe sta v resnici istovetIli ena z 
drugo. Vsaka zahteva popolno sužnost 
individualnosti. zanikanje intelekta in 
podvrženje volje. Autoritarijanci imajo prav. 
popolnoma prav. tako prav. da je vsaka 
skrajnost zmote. pritiska in tiranstva 
upravičena za doseg božanskega cilja. In za 
njihovo dobrohotnostjo. njihovo 
nepogrešljivostjo. se nahaja vedno prisoten 
zapor in koncentracijsko taborišče; sramotilni 
steber. grmada in inkvizicija najbolj 
obžalovanja vredne starodavne religije. Vsi ti 
sistemi so stari. stari kot zgodovina. stari kot 
sužnost in ubijanje in človeška beda ter obup. 
Svoboda in demokracija sta edini novosti pod 
soncem, in predstavljata žalitev tako za sužnja 
kot za gospodarja. "Pridite k meni". se glasi 
stara pesem vlačuge. "pridite k meni vi s 
skrbmi in verigami obteženi, predajte to 
neznosno breme svobode in napolnila vam 
bom usta s čudeži in bojo vaši želodci polni 
hrane. Pridite z menoj in bom zmedla vaše 
sovražnike ter vam pokazala raj. Poglejte. niti 
imena vam ni treba zamenjati. samo ohranite 
črke in zanikajte duha. kajti črka daje 
življenje." Ona zdaj žanje narode. ta stara 
kurba, za zmenek v mestu z imenom Armaged· 
don. Dogajal se bo lov na svobodne ljudi v 
imenu svobode. in zapiranja in pogromi v 

imenu demokradje. in umori ter sužnost v 
imenu bratstva. vse zavoljo premoči nad umi in 
telesi ljudi. Vendar obstaja izbira. Obstaja izbira 
svobode. ki nima nobenega drugega imena niti 
smotra. Človek. osvobojen svojih demonov. 
brez potrebe po dogmi ali uveljavitvi 
prepričanja. lahko sam po sebi in od sebe. 
potom neomajanega izkustva. uveljavi, si 
pribori in doseže pomembnost. To je vera 
tiberaka. vera vase in vera v človeka. Ne 
obstaja druga pot do polne možatosti. To je 
dolga pot. in mukotrpna. polna preizkušenj in 
zmot. napak in srčnih zlomov ter obupa. 
Vendar je to pot. ki jo vodi znanost in 
navdihuje umetnost. in pelje k zvezdam. To je 
naša izbira. Lahko verjamemo vase, v tovariše, 
verjamemo v svobodo in bratstvo. lahko 
začnemo. da bi tu in zdaj dosegli paradiž. ki je 
toliko časa pripadal onostranstvu. Z dogmatiki. 
pozitivisti. autoritaristi in vsemi 
fašisti bomo dosegli popol:lID~'I 

opico. od katere smo se tako 
pozno ločili, Če hočemo 
istovetnost z m')g')ČllojšO: 
silo. iščimo združitev z 
nami samimi - z na3'im 
popolnim jazom. ' 
povzdignjenim do 
najvišje potence 
modrosti. znanja iIt 
izkušnje. Če se 
hočc:md združiti z 
univerzumom, 
poklOnimo se vsej 
naravi. vsej 
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vsej resnici. čudeiu in temIju. sijaju in faJosti in boletini 
.s~tiJlvep ve.5Olja sa.m.qa. Kajti ru zunaj se nahaja ~ kije 
prvi in zadnji. poslednja avantura vsakep po5aIllcm1k.a do samep 

sebe. Spustiti se mora dol kakor Mojzes v svoj nemanJ ja%. ven v 
now dimenzijo. kakor onc:j in Arthur. in Tanun~ in Adonls. z 
Mittasom ln Jezusom., v labirint temne defde. Tam bo sreč.al 

Mater ln slišal konmo vprdanJe, lc.1 ni nesml.sdna 1J.8Ilflka, 
temveč najčudavitejk in naj5JWllc:jk od vseh vpraJanj: "K!q 
je človek7" Potem. ponem blizu srca ~tvcne matere, 

bo lahko naSe! Gral . .skrajno za~t. totalni spomin. 
Instinkt. Id po5tane 5otovost. razumnost. Id postane 
resnična. Onje ta čudovita po!&st. embrlonaln.l bo5, Id 
je plaval v ribI. se lZViI iz krokodllJe kok. se zibal:t 

opicami. ul s kaqlmi očmi in sttesal zemljo s tei1dml 
kopiti tiranoZ3vre. Onje ta, kije trpel na vseh krilih. 

vladal na. v.seh prestolih. brskal po vseh jarldh. On 
je ta. tI5ar obraz zmedeno odseveJo vsa nebaa ln 

vsi pekli, on, otrok zvezd, sin oceana. ta kn:atura 
Iz prahu, to čudo ln groza. imenOlIan človek. 

V.IGRAMECA 

V preJJnj1h po5iavj1h sem preWr.oval 
liberalizem in libetalne prindpe ter 

povlekei neke zakijučke . .Med njimi 50 
najr.ll8čilnejJl naslednji: Ne obstaja 
ruumna baza za doamalbem ali 

pozitivi:tem 51ede na katerokoU 
tema. Resnica je relativna. Ne 

obstaja argument za i..uUjevanje ali 
omejevanje privatne .sfere 

po5ameznika. Vsi ljudje Imajo 
določene temeljne pravice v 
sferi privatne rnisU. akcije ln 

samoek.5preslJe. Nobena 
ddava niti skupina nima 

pravice menjati teh 
pravic. c:e dejanja nekih 

ljudi kriijo pravice 
dru&lh. mora drfava ta 

dejanja t'eSuUtati. 
PrImaren smoter 

obstoja ddavc: je 
J~tcnje pravic 

p<>MmCDill<a. 
Principi 

libetallzma 50 
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formirali te 
principe. da bi 
zadobili več kot le 
socialen značaj. Ne 
moremo si zamišljati 
plinastega boga. ki bi bil 
odtujen in ločen od človeka. 
kakor tudi ne nekega trajnega 
onostranstva. Ni nobenega očitnega 
razloga za praznoverno motrenje 
kakršnekoli vrste s strani cerkve. države. 
zakona. morale ali dogme. A obstaja v 
človeku veliko vrednega čaščenja, v naravi in 
človeštvu. kar je božansko. V svetu je lepega 
zadosti za katerikoli paradiž. sanjski ali 
fantazijski. Tako. če ne obstaja nadnaravno 
ugodje v časih stresa in nevarnosti. je tu volja 
in pogum. ki sta dokazano in očitno vedno 
služila bolje od vseh bogov. In če v nebesih ni 
nadnaravne ljubezni. obstaja ljubezen na 
zemlji. ki jo je dovolj za vse. na razpolago vsem. 
ki si upajo posedovati vzvišeno umetnost 
življenja. Lahko porečemo. da so to vseskozi 
negativne postavke. na katerih ne more stati 
nobena pozitivna doktrina. A to nikakor ni 
slučaj. Prerasti moramo potrebo po dogmah. ki 
nas prisiljujejo v poneumljene in mehanske 
odnose do življenja. ter začeti živeti po in s 
stalno živo izkušnjo. interpretirano in 
opo!nomočeno s kreativno mislijo. Nekomu se 
bo zazdelo. da gre tu za težavno in hazardersko 
življensko pot. To je res. in je vedno bilo res. 
Samo življenje zahteva največji pogum. Jezus je 
bil liberalec. in to eden najnevarnejših. ki je 
kdajkoli živel. zanikal je cerkev in pridigal 

osebno in notranjo 
naravo nebeškega 

kraljestva. Zanikal je 
avtoriteto države in doma. 

ter pridigal visoko poslanstvo 
'J individualne zavesti. Če bi 

1'. . njegova filozofija preživela. bi 
strmoglavila židovsko religijo in 

, rimsko državo. Da so ga porazili. je 
bilo najprej potrebno ubiti ga. kakor 

tudi vse njegove razumevajoče 
~ naslednike. in nato spreobrniti njegov 

nauk v nek drug "delaj-kakor-ti·je-bilo
povedano" pomiIjajoči sirup. prvi cilj je 

dosegla tedanja država. drugi pa Krščanska 
Cerkev. Na podoben način so bili preganjani 
moderni liberalci. in njihove filozofije 
preobračane. s strani fašistov in komunistov. 
patriotov in zelotov. po vsem svetu. 
Najučinkovitejši uničevalci pa so bili njihovi 
sledniki. ki so poteptali duha in križali duhovne 
dediče. Najmočnejše in najpremožnejše 
skupine so na strani reakcije in tirani je. 
podprte z vsemi možnimi triki propagande. ki 
lahko vpliva na suženjsko javno mnenje in 
masovno brezbrižnost. Najagresivnejše in 
najradikalnejše skupine so na strani revolucije 
in tiranije. Oba tipa skupin si privzemata ime 
liberalizma. da bi dosegla svoje nizkotne cilje in 
napadala prave liberalce. ki so ujeti med ta dva 
mlinska kamna. Uberalec se bo znašel v 
opoziciji in prikrajševan s strani cerkve. tiska. 
zakona in samega javnega mnenja. Imenovali 
ga bodo fanatik. prevarant, vizionar in norec. 
Vseskozi in povprek bodo vzkliki 
"komunizem". "fašizem" in "ateizem". kar so 
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moderni sinonimi za izdajstvo in herezijo. 
prihajali iz ust lovcev na Carovnice. 

fanatikov in rumenih iurnalistov. To 
so gesla zastraSevanja in izsiljevanja. 

ne more 
sarno iz 

Iskal bo organizacije. v katerih se 
bo lahko izrazil, pa jih bo nasel 

vse prevec voljne preohracati 
njegove principe v korist 

njihovih ciljev. Ce zivi po 
svojem preprieanju, bo 

prise! navzkriZ tudi s 
svojo druiino in 

prijatelji. Vendar 
sprejeti poraza 

razloga. ces da 
preteiak. Spoznal 
velikansko moc sil, ki 

preprostega 
je boj 

bo 
se bojo 

postavile nasproti 
in domala nepremagljive 
teiave v izvrsitvi tudi 
najmanjsega cilja zase. A bo 
spoznal tudi neprecenljiv dolg 
sampijonom svobode pred njim. ki so 
placali s krvjo to majhno svobodo, ki jo 

njemu. 

ima. In bo doumel svojo odgovornost do 
njih. do samega sebe in svojih tovariSev. in 
kako strahovito je potreben svetu za to 
malenkost, kar lahko stori. Bitka za svobodo se 
ne bije sarno na velikih frontah. bije se v 

RaziSce lahko zakone, skupine in dejavnosti 
svoje organizacije ali druibe. driave in svoje 
nacije. v luci teh principov. Kjer se ti krsijo. tam 
ima priloinost za hoj. Lahko sodeluje z drugimi 
posamezniki ali skupinami, ki so vsaj v delnem 
soglasju z njegovimi principi, in gleda, ne da bi 
prevec kompromitiral svoje lastne ideje, da bi 
dosegel vsaj neko dobit. Nauciti se mora biti 
zbran na omejen smoter. Zelo lahko bo naSel 
en zakon. enD skupino. enD dejavnost. ki 
odkrito krsi clovekove pravice in dostojanstvo. 
Lahko gre v napad z objavo. 5 peticijo ali 
agitacijo. Naletel bo tudi na druge, ki mu bodo 
pomagali zadobiti to svobodo, ce jim bo 
pomagal v njihovih sferah. V vsaki organizaciji 
je nevarnost. A so casi. ko je vecja nevarnost v 
pomanjkanju organizacije . .Mi se soocamo s 
takimi casi. Dvomljivo je. da bo liberalec za dlje 
casa preiivel ogromno moc skupin. katerih 
namen je njegovo iztrebljanje. Tekom zadnje 
vojne je bilo mnogo svobod zatrtih in ni 
nobenega znamenja njihovega povratka. Ljudje 
stalno in uspesno agitirajo za obdavcenje dela, 
za poslovno organiziranost ter regulacijo in 
nadzor vseh oblik privatnega iivljenja. 

Obstajajo teinje po domala nujni izdelavi 
neke oblike driavnega socializma. V luci 

zapletenih in unicujocih oblik moderne 
ekonomije in sociologije, je to morda 

neizogibno. Toda celo ce driava 
regulirati financno in ekonomsko vsakem domu. v vsaki druibi. v vsaki driavi na mar a 

svetu. Bije se v duhu in sreu vsakega cloveka. 
Kjer obstaja znanstvenik ali umetnik, ki se bori, 
cia bi izrazil svoje sanje. da bi bil resnicen do 
sarnega sebe: kjer obstajajo brezpravni ljudje, 
izkoriScani delavci. suienjski sporazum do 
vojaScine, clovek, ki ga zastraSuje sindikat ali 
napada diktator: tam se bije boj za svobodo. 
Kjer obstaja otrok, ki ga ustrahujejo, ali ienska 
suinja. kjer nevedne in verne izkorisca religija, 
tam je boj. In kjer sta decek in deklica 
preganjana in zasledovana. ker se ljubita, tam 
izvleci mec. Ne manjka projektov. Svoboda je 
vedno projekt. To ni vzrok za vtikanje v 
privatne afere drugih ali sprenevedanje in 
glasno iskanje izgovorov. ali kakSno drugacno 
delanje norca iz samega sebe v smislu lajanja a 
"Stvari". Mecje weden sarno tistih, kijihje 
volja boriti se, in tistih, ki imajo dober razlog, 
da se borijo. Plan bitke liberalca je preprost. Pri 
roki mu je temeljna deklaracija principov. 
kakrsni so orisani tu. Po teh principih lahko 
uredi svoje iivljenje in jih vplete v svoje delo. 

iivljenje nacije. ana ne sme in ne more 
zapletati se v privatrlO iivljenje 
posameznika. Ce liberalec razume razliko in 
odnos teh dvehsfer. lahko doseie veliko za 
druibo in za svobodo. Ce ne razume tega. bo 
postal nedostojen slepar driavnega suzenjstva. 
Enako vsesplosen in zlohoten je notranji 
sovrainik. Mi se puscamo dodohra zasuinjiti 
potom zavor, strahu. slabotnosti. enako kot se 
pustimo zasuinjiti navzven od bolj 
spektakularnih tiranov; in kako sma v zmoti. 
ko zanemarjamo nezaznavne ali malenkostne 
stvarl. Atom je majhen in elektron nezaznaven. 
Kriticna masa plutonija ni dosti vecja. KolikSna 
je teia oplojenega jajceca. iz katere nastane 
urn? Vendar so v tern umu zaobjete planine in 
poljane in planeti. megliee in svet zvezd. 
Poezija in filozofija, matematika in glasba 
uspevajo v tern neinem celicnem sistemu. A 
noben urn ne more dolgo kontrolirati sile 
narave. ce ni zmoien kontrolirati sebe. Intelekt 
lahko prizove demone iz atomov in sone. a 
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kontrolira jih 
lahkosarno 
volja. Kako 
dolgosmo 
varali velike 
elementarne 
sUe v brezbriini 
aroganci. Ogenj in 
zemlja. zrak in 
voda. veliki arhangeli 
saIni so poniino sluiili 
na.semu pohlepu. nasi 
zlobi in strahopetnosti. In 
vendar nismo zmoi.ni 
obvladovati teh moci niti v nas 
samih. Mascevanje. ki ga te sHe 
lahko nam podvzamejo. neumnim 
vajencem brez vescine upravljanja ali 
modrosti ubogati naravo. bo lahko poduk 
bodoeemu radu. V nas samih se je skoval mee, 
ki ga potrebujemo v na.sih bitkah. Sila. ki bo 
preobrazHa rod, izvira iz nasih dus. razuma in 
src. Na vseh nivojih je Ie ljubezen tista, ld kaj 
pomeni, toda ona ne more pomeniti nicesar. ee 
je ne brani voIja in pogum. Tei ka naloga je 
sarno ohraniti svoboda na doloeeni stopnji. 
PodaljSati jo. je herojski podvig. NaSa svoboda 
se ne ohranja in ne podaljsuje s pritrjevanjem 
in govorieenjem. Udobneje je prepustiti 
obrarnbo in sirjenje svobode v rake tistim. ki so 
zato izbrani in plaeani, vendar je to tudi 
najnevarneje, kakor vse kar je udobneje, 
mnogokrat. Ni lahko stalno se boriti ali biti 
vedno pripravljen na bOj. ostati zilav in trd 
naspram nujnosti. ki nikoli ni dalee. Vendar je 
pray to potrebno. ce hocemo vsaj ohraniti nase 
svoboscine v stanju. kakrsne smo dobili. 
Sovrainiki svobode so neutrudljivi in vse bolj 
smrtonosni. ker so moe, prestii. obieaj in 
inertnostjavnosti na njihovi strani. Cdo tistim. 
ki jim neupiranje pomeni udobje. suinost ne 
pomeni to. in sui.nost je pravo ime za 
organiziranost. navkljub pozitivnosti slednje. 
Cas za borbo za svoboda je cas. ko je svoboda 
ogro.iena. ne cas. ko je unieena; tedaj je i.e 
prepozno. Svoboda je ogroi ena zdaj. iznieenje 
svobode ni dalee. Zdaj je cas za boj. 

VI. ZENSKA OPASANA Z 
MECEM 

Tebi. ienska. tepa in pozabljena 
odresiteljica rodu. si drznem nasloviti tole 

poglavje. To, kar te vznemirja zdaj. ni norost. 
ni greb. ni bedastoca. temvec je iivljenje. novo 
iivljenje. Radost in ogenj. ki bo zaplodil novi 
rod. in ustvaril novo nebo in novo zemljo. Ko 5i 
bila otrok. mar te nista nagovarjala veter in 
sonce? Mar nisi 5lisaIa glasu planin, glasov reke 
in nevihte? Mar nisi slisaIa zvena zvezd. in 
glasov v tisini. neizrekljivih? .Mar nisi odhajala 
gola v gOld. odeta v veter. da bi obcutila objem 
Pana? Inje tvoje srce navdala pomlad. da bi 
vzcvetdo 5 poletjem in se spet uialostilo z 
volkom lime. Te stvarl so zaveza. in v njih je 
resnica. ki je vecna. In iskala si drui~bnike. 
ponosnih src. kakor ti. in jih nisi nasla. razen v 
nepovratnih spominih. v sanjah in pesmi. Ker si 
naletela na gorje v svetu, gorje tiSine in ialosti. 
in tvoji druiabniki so hodili okrog v krivdi in 
sramu. v strahu in sovra.stvu. grehu in 
ob.iaIovanju greha. in bila si sarna. Ah. bil je 
smeh. toda vrocieen smeh, uiitek. toda 
potuhnjen uiitek in skrit. nezadovoljen in 
osramoeen. T voje srce je polno ialosti. Vendar 
ne ialuj. moja ljubljena. Veseli se. in brez 
strahu. Kajti v tebi je pesem. ki bo pretresla 
tisino. in ogenj. ki bo izigal nesnago. Ti si 
odresenica. odresenica greha in .iaIosti. krivde 
in sramu. ti. ienska. ob. utelesena krasota! 
Kako dolgo si sluiila uklenjena. suinja pohoti 
svinj. in krivde svinj? Kako dolgo si trpela 
ialjivo poniianje svojega svetega imena. 
vlaeuga. ali molee prenasala neeastno 
pOniianje. imenovano cednost? Ti dobro 
poznas grmado. sramotilni steber. bie. resetke. 
verige. zapor in iivo lazidavo. ki so sluiili 
tvojemu gospodarju. Je bila ta vez bojazen. 
slabotnost. je bila to strahopetnost ali 
manjvrednost? Dh. sramota cloveka. nie od 
tega ni bilo, to je bila ljubezen. Moski je bit 
kriian za odresitev. ki ni uspela. In ce bi bilo 
desetkrat deset rnilijonov moi kriianih, ta 
sramota ne bi bila odkupljena. Sveeenik, oee. 
soprog. ljubimec. jeear. sodnik. rabelj. 
prevarant. izsiljevalec, unicevalec, ti so bili tvoji 
ljubimci, tvoji gospodarji, 0 oskrunjena zenska. 
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Vendar jih pomiluj. kajti tudi oni so iskali 
ljubezen. Vendar je konec in začetek in spet 
začetek in vsa prihodnost je s teboj. Ti si 
namreč mati novega rodu. odrešenica in 
ljubimka novega človeka, človeka, ki bo 
svoboden. Povedal ti bom nekaj o moških. Oni 
si želijo troje od ženske; da bi jim bila mati. več 
od njih samih, soproga. manj od njih. in 
ljubimka. ki bi jim bila enaka. Materi se vedno 
upirajo, soprogo zaničujejo. ljubimka se jim 
vedno izmika. Poglej soproga; kako sovraži 
žensko in beži od nje. v strahu. da je ne bi 
ugonobil. Poglej velikega ljubimca. kako grabi 
za ljubezen. pa njegove roke vedno grabijo v 
prazno. To so podivjani in prestrašeni otroci. ki 
se igrajo igre proti temi. In tisti. ki nosijo ščite 
in meče. ki besnijo in ubijajo. mar niso oni 
najbolj prestrašeni od vseh? Zato sejih usmili 
in jim odpusti. V starih časih so bili moški za 
eno sezono. nato so zrasla mesta in je prišla 
blaginja in pa prosti čas. in enigma sfinge. in so 
se vsi spremenili v napudcane papagaje. voljno 
sprejemajoč apsurd. Potem krščanstvo, opij za 
sužnje. aperitiv za barbare, z nasprotnim 
delovanjem, da jim pokvari prebavo. in 
korobač za gospodarje sužnjev. Faust je 
prototip za srednji vek. pa ne tisti Faust. o 
katerem nam je povedal zgodbo Kit Marlowe. 
Temveč temnejši Faust. Gilles de Retz. ki je 
izdal Dekle v svoji sli po moči in je nato uničen 
molil Boga v svoji Kapeli in začel z vsemi 
grozodejstvi v svojih kleteh. ln tako gre ta 
grozna zgodba. dokler se moški. šokiran od 
svojih lastnih nočnih mor. ni obrnil v sanje o 
svobodi. Glas Voltaira. izmučen, ciničen, 
naveličan neumnosti. je bil ta. ki je začel z 
uvodnim taktom silovitega in rogajočega 
preludija: Tom Paine. en mož. en pravi mož, ki 
so ga na koncu strtega izdali vsi leseni 
šampijoni: Cagliostro. ki se je koval v 
maščevanju Templarjev z žensko in ogrlico; 
Will Blake. govoreč v nerazumljivem jeziku 
angelov; Shelly in njegova lepa brezplodna 
gesta: Swinburne. ki je domala oživel Helado. 
preden so tudi njega strli: Byron. Puškin. 
Gautier. vsi instrumenti v preludiju simfonije. 
ki nikoli ni bila odigrana. In znanost, kako nas 
je hotela rešiti. Ta krasni novi svet Huxleya. 
Darwina. Hogla in H.G.WeUsa. z glasom 
Spenglerja. ki se edini ni strinjal. Znanost. ki bi 
na novo ustvarila svet. mednarodni jezik. 
univerzalno bratovščino. onstran nacionalnosti. 
predsodkov ali prepričanj. Hiša iz kart. krasna 

vizija. kako je padla. Ti stvarniki nove dobe. ki 
si ne upajo govoriti niti misliti brez dovoljenja 
vojaščine. Neuklenjeni titani. ki bi viseli. če bi 
govorili preko neke meje. kje je vaš novi svet? 
Šampijoni. kje je svoboda? Kaj je bilo narobe? 
Lahko ugibamo. toda razrešiti tega ne moremo. 
za odgovor se moramo obrniti na žensko. Bilo 
je pred mnogimi tisoči let. preden se je 
zgodovina začela pisati. ko je prišlo do 
spremembe. Naš spomin mora poseči še dlje. 
Zakaj tega nismo zmožni. ki smo izšli iz teh 
ledij. čeprav je davno tega. v dobi Izide. kijo 
napačno imenujemo matriarhat. To ni 
matriarhat. kakor si ga mi predstavljamo. 
vladavina nasilnih žensk ali frustriranih kur. To 
je enakost. Ženska je svečenica. v njej počiva 
misterij. Ona je mati. rodnica. vendar blaga. 
ljubimka. naenkrat polna strasti in vzvišena. 
žena. spoštovana in ljubkovana. Ona je 
čarovnica. Ona je enakovredna. Brez 
razlikovanja. mož. vojskovodja. lovec. soprog. 
ljubimec. mislec. praktik. Ženska. svečenica. 
čuvarka skrivnosti. sibila nezavednega. 
prerokinja sanj. Tako uravnoteženo: stabilnost. 
Potem. nezaslišana katastrofa. patriarhat. 
arhetipiziran z demonsko monoseksualno 
pošastjo. lehovo. ln zadaj. v vladavini 
svečenika. je ženska manjvredna žival. moški 
pa superiorni bog. osamljen in v milosti svoje 
brezmilostne inteligence. Vojna je. vojna brez 
smotra. in potratna. med čustvi. ki morajo. in 
razumom, ki noče. Vse religije patriarhata so 
samonasprotujoče si pošastnosti - Judaizem. 
Krščanstvo, Budizem. Mohamedanstvo. 
fašizem. komunizem. demolcracija, znanost in 
vsa druga prepričanja in vere svete zgodovine. 
To je dogma. prepričanje utemeljeno na 
aksiomih. ki jih veter intelekta razprši kot 
slamo. in na tej majavi strukturi je človek 
zgrešil. in mora zgreŠiti. saj ve za njeno 
jalovost. za katero se bori z bolestno mrzlico 
frustracije, On se zaveda. daje majhen deček. 
ki se igra s postavljajočimi igračami in 
kemijskimi sadikami. in se gre ravbarje in 
žandarje v igri. ki gre predaleč. IzgubUje svojo 
mati. izbral je napačno soprogo. lju,bimka ga 
izneverja. Misterij se ne nahaja več v templju, 
pregnal ga je senilen in samozadovoljen koncil 
brad, Ženska. ženska. kje si vendar? Vrni se. 
ženska. spet nazaj k nam! Odpusti. pozabi. 
vsedi se v naš tempelj. primi nas za roke. 
poljubi nas na ustnice. reci. da nas ljubiš. in da 
nismo sami. Č:arovnica. vstani iz pepela grmad. 
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znova! Poglej, v dianicnih kultih se je 
nadaljevala stara pot. Te krasne in strasne 
zenske, Messalina, Toffana, La Voisin in de 
Brinvilliers, 50 se izvrstno ma.scevale. In ostali. 
zenske in tudi moski, 50 iskali prepovedano 
skrivnost v tajnih obredih, in prodali to 
kratkotrajno zdruzitev za grozno ceno. To je 
bilo upanje device Orleanske in upanje 
milijonov. da j~ koneno prisla ienska, ki bo 
odresila svet. Naj te njeDa vera in njena napaka 
pouCi. da nedolinost ni zascita. Bodi zvita, oh. 
ienska. bodi modra. bodi prefinjena. bodi brez 
milosti. Rekel sem, razumi. odpusti, pozabi. A 
ne pozabi prevec. Ne zaupaj nobenemu. razen 
sebi. Govoril sem a teh velikih zastrupljevaleih, 
a obstaja hujse ma.seevanje. Vedi. da so vsa 
ma.scevanja, ma.scevanja samemu sebi, in 
najstra.snejse je mascevanje. ki ga podvzame 
frigidna zenska. Racunaj na milijone in 
desetmilijonov takih. Ne oziraj se na to, kaj ona 
rece svojemu mozu ali ljubimcu. pazi na to kaj 
ona rece svojemu zaupniku. svojemu doktorju. 
Toda pri mnogih lezi vzrok gIobje. Taje v dveh 
stvareh. v nezmoznosti njenega partnerja. da bi 
bi! moski. in njeni nezmoznosti. da bi bila 
resnicna do same sebe. Obstaja croa ubijalska 
krivda. s katero starsi zastrupijo svoje otroke. 
in to je vzrok frigidnosti. Obstaja zatrta 
incestoidna Ijubezen. Obstaja strah pred 
boleznijo, in pred otroei. Toda tit ki nekaj yes 0 

teh receh. potemtakem ne imej sramu. Moc ni 
prirojena. temvec se jo pridobi z razumevanjem 
in premagovanjem. Pojdi zatorej svobodna! Poj 
tisto staro. divjo pesem: EVOE 10. EVOE 
IACCHUS [0 PAN [0 PAN EVOE BABALON! 
Pojdi k planinam in oceanom in v gozd. pojdi 
gola poleti. da si znova pridobis staro radost in 
Ijubi sreena in svobodna pod zvezdami. Mar ni 
tela cudovito? V tern je skrivnost. Tela oblikuje 
urn. Objemi strah. potrtost. sovraStvo. nato 
pogiej telo - ali bolje. ne giej ga. Temvec pojdi 
svobodna. vesela. brez ovir. ted malo gala. 
Potem pogiej kako ti bode liea porde1a. in prsi 
nabrekle. sproseene postave. plapolajoeega 
ritma. Vse bolezni in deformacije izrodi strah in 
sovraStvo. Zato, oh, zenska. se imenujes 
zeiraviteljica. Zenska. svecenica iracionalnega 
sveta! Iradonalnega. toda neizmerno 
pomembnega, in kako smrtonosnega. ker je 
nepristopen in zanikan. M.i noeemo biti pijani. 
ubijalski, frustrirani. obuboiani in bedni brez 
vzroka. Te stvari Diso smotrne ali znanstvene. 
vendar obstajajo. Pravimo, da ne mararno 

vojne. Vendar je vzrok vojne psiho!oska 
nujnost in vojna se bo nadaljevala, dokler ta 
nujnost ne bo izpolnjena na ka.sen drug: nacin. 
To nam nie ne pomaga, ce recemo, da bomo 
ljubili to osebo ali jo sovrazili, ker je to 
razumljivo. M.i sma ganjeni hoees-noces proti 
na.semu razumu in moe nase volje izbija iz 
nezavednega. iracionalnega sveta, od sil, ki 
narn govore v sanjah, v simbolih in v nasih 
lastnih nerazumljivih dejanjih, in to se lahko 
razresi Ie z razurnevanjem, ki se imenuje 
zenska. Sarno potom razumevanja lahko volja 
in inteligenca zmagata. drugaee nista nie vee 
kot slepi unicujoci sili. Zenska, odvrzi necastna 
oroija. Odvrzi zlobo in strup. laino frigidnost in 
zmotno bedastoeo. Izvleci meet dvorezni mee 
svobode. in pozovi moskega. da se sreca s 
teboj v postenem spopadu, moza. ki ti je 
sposoben biti soprog. zmozen za oceta tvojim 
orlieem. Poklici gao preizkusi ga z mecern in te 
bo vreden. Kajti vidva sta arhetipa novega 
rodu. Nekje v tern svetu danes zivi zenska, za 
katero je mec skovan. Obstaja nekdo, ki je 
slisal trobente nove dobe. in ki se bo odzval. 
Ona se bo odzvala. ta nova zenska, temu 
vzvisenemu truScu zvezdnih tromb; priSla bo 
kakor unicujoci ogenj. kakor razburkana 
pesem. glas v sodnih dvoranah, zastava na celu 
armad. PriSla bo opasana z mecem svobode in 
bodo pred njo trepetali kralji in sveceniki. in 
bode padla mesta in kraljestva, in imenovala se 
bo BABALON, skrlatna zenska. Kajti ona bo 
strastna in ponosna; ana bo prefinjena in 
smrtonosna, ana bo neustavljiva in 
nepremagljiva kot go10 rezilo. In zenske se 
bodo odzvale njenemu bojnemu klicu. in 
odvrgIe bode svoje lisice in verige, in mozje 
bode odgovorili na njen izziv. odvracajoe se od 
neurnnih poti, in malih poti: ana pa, ki bo sijala 
kakor rdeca zvezda veeernica v krvavem 
soncnem zahodu Gotterdamerunga, bo znova 
zasijala kat zvezda jutranjica. ko bo noc minila 
in bo nova zora udrla v Panov vrt. Tebi, oh, 
neznana zenska. je poverjen mec. 

Obeirzi zaupanjel 
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AVTOSUGESTIJA all 
SKRlVNOST PODZAVESTI 

Preden nadaljujem Z opisom vaj Drugega 
Koraka. naj razloiim skrivnost podzavesti in 
njene prakticne konsekvence. Na isti naCin 
kakar ima nonnalna zavest svoj sede! v duSi in 
se aktivira potom moigan v telesu oz. glavi, je 
tudi podzavest last du.se. a 5 sedeiem v malih 
moiganih. to jet v zadnjem delu glave. Z ozirom 
na magikalno prakso se posvetimo studiju 
psiholoske funkcije malih moigan oz. 
podzavesti. 

V vsakem posamezniku normalnih eutov je 
normalna sfera zavesti nedotaknjena. se pravi. 
da je vedno in kadarkoli sposoben uporabiti 
funkcijo normalne zavesti. Kakor sledi iz na.sih 
raziskav, v vesolju nid. v Cloveku ni sileo ki ne bi 
variirala med dvema nasprotnostima. V skladu 
5 tern lahko smatramo podzavest kot nasprotno 
normalni zavesti. To kar v normalni zavesti 
uvrscamo v koncept miSljenja. cutenja, volje. 
spomina. razuma, inteligence. se v naSi 
podzavesti reflektira na nasproten naan. 
Reeeno prakticno, lahko smatramo naSo 
podzavest kot naSo nasprotnico. Navdih ali 
impulz vsemu, kar je nezaie1jeno, kot so na 
primer naSe sttasti. naSe zmote in slabosti. 
izvira ravno v tej sferi podzavesti. Tako se 
ucenec v svoji introspekdji znajde pred nalogo 

razkritja deIovanja te podzavesti. v skladu s 
kljucem elementov ali tetrapolarnega magnets. 
To je naloga. ki ucenca pravtako navaja 
zanaSati se na svojo lastno refleksijo ali 
meditadjo. 

Podzavest je tako nadih vsemu 
nezaieljenemu. Poglejmo. kako to spremeniti. 
namrec. antagonistiCni aspekt naSega ega tako. 
cia nam ne bo vci: skodil. temvec nasprotno. cia 
nam bo v pomoe v realizaciji naSih resniCnih 
leIja. Podzavesti je potreben Cas in prostor v 
materialnem svetu. da bi se lahko udejanjila. 
torej dva baziena prindpa, ki ovrednotita vse. 
kar naj bi se iz vzroene sfere udejanjilo v 
realnem svetu. Ce podzavesti odvzamemo cas 
in prostor. bo bipolarnost prenehala vplivati na 
nas in bomo sposobni uresniati svoje leIje 
skozi podzavest. Ta nenadna ukinitev 
podzavestnega nam ponuja kljuc za praktieno 
uporabo autosugestije. Ce. na primer. v 
podzavest vcepimo leIjo. da npr. jutri in nadalje 
ne bomo vee kadili in pili (alkohol). bo imela 
podzavest dovolj casa, da nam na naSa pot 
postavi ovire. posredno ali neposredno. V 
veCini primerih, v grobem. nam bo vsled 
slabotnosti in nedovrSenosti moa volje. 
podzavest vedno povzroCala telave ter nas 
preseneCala. Ce na drugi strani. podzavesti 
odvzamemo koncepdjo casa in prostora. 
impregnirajoc jo z naSa resnieno leIjO, bo na 
nas delovalle pozitivni pol podzavesti. ki boo 
izenacujoe se z normalno zavestjo, povzroeil 
pricakovani uspeh. To vedenje in njemu 
pripadajoee zmoinosti. so skrajno pomembne 
za magijsko dovriitev in moramo nanje 
raeunati, ko obravnavamo fenomen 
avrosugestije. 
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Fraziranje, ki ga uporabljamo po izbiri v 
praksi avtosugestije. mora vedno biti izraz 
sedanjosti in imperativa. Ne smemo reči: Nehal 
bom kaditi in piti ipd .. Pravilna oblika je: Naj 
ne pijem in ne kadim! Lahko izberemo 
pozitivni ali negativni izraz katerekoli izbrane 
želje. Ključ se nahaja torej v fraziranju in obliki 
le-tega. To moramo upoštevati na vsak način, 
če hočemo izvajati avtosugestijo potom 
podzavesti. 

Podzavest deluje najučinkoviteje in 
najprodorneje ponoči. ko spimo. Med spanjem. 
ko je normalna zavest odsotna. namesto nje 
deluje podzavest. Zatorej je najprimernejši čas 
avtosugestije tedaj. ko naše telo zaspano 
počiva. tik pred spanjem in tik po prebujenju, 
ko ostajamo še na pol budni. To pa ne pomeni. 
da kdaj drugič ni mogoče prakticirati 
avtosugestije, temveč da je to, vsaj za 
normalnega človeka. najprimernejši čas, čas 
največje sprejemljivosti podzavesti. Vsled tega 
magik nikoli ne bo šel spat vvznemirljivem 
emocionalnem stanju jeze, depresije, skrbi. saj 
bi le-to imelo nedvomno neugodno posledico 
na podzavest. Zapomnimo si zatorej. da nikoli 
ne hodimo spat. če nismo mirni, ljubeznivi. 
optimistični ter se na vsak način ugodno ne 
počutimo. 

Preden se odločite za avtosugestivno 
prakso. si nardite koraldo iz približno 30 do 40 
lesenih ali bisernih ali kristalnih kroglic, ki vam 
bo služila za nemoteno štetje sugestij. Ta mali 
izum nam bo pravtako pomagal pri štetju 
prkinitev zbranosti v praksi koncentracije in 
meditacije. 

Praktična raba avtosugestije je torej zelo 
preprosta. Ko ste uspeli izraziti to. kar hočete 
doseči v precizno sentenco v sedanji in 
imperativni obliki, kot so na 
primer: "Vsak dan se počutim 
bolje in bolje" ali "Nočem kaditi" 
ali "Nočem piti alkohola" ali 
"Zdrav sem, zadovoljen in srečen" 

itd., potem lahko začnete z 
dejansko prakso, Tik pred 
spanjem vzemite svojo koraldo, ki 
je lahko tudi običajna vrv z vozli. 
ter potihem ali pa v mislih počasi 
začenjajte ponavljati izbrano frazo 
in ob vsaki ponovitvi premaknite 
vozel ali biser. dokler ne pridete do 
konca ali naokrog. Tako boste sigurni. da ste 
frazo avtosugestije ponovili tolikokrat. kolikor 

biserov imate na koraldi. In obenem. kar je 
bistveno, ste popolnoma prepričani, da seje 
vaša želja že dejansko realizirala in dejansko 
postala resničnost. Če po zaključku ciklusa še 
ostanete budni. ostanite ta čas v mislih ali viziji 
udejanjene želje, dokler z njo vred ne vstopite v 
sen oz. v spanje. Če ste zaspali že prej, ko še 
niste končali ciklusa. nič hudega. vaja je bila 
izgotovijena s prenosom želje v sen in 
podzavest. 

Zjutraj. ko še niste povsem prebujeni in 
imate še nekaj časa na razpolago. vzemite spet 
koraldo in ponovite vajo. Če imate navado, da 
ponoči kdaj vstanete, zavoljo izpraznitve 
mehurja ali zaradi česa drugega. pravtako 
ponovite vajo. kar se vam bo bogato 
obrestovalo. 

Pojavlja se vprašanje: kakšne vrste želja 
lahko uresničimo potom avtosugestije? V 
principu lahko vsako željo uresničimo, vsaj kar 
se nanaša na duha. dušo in telo. na primer. 
rafiniranje karakterja in odpravo naših slabosti 
kot so psihične in zdravstvene težave, kakor 
tudi izdelavo zmožnosti in kvaliltet. ki so nam 
potrebne. Vsekakor pa želje. ki nimajo nobene 
zveze z našo osebnostjo kot so dobitki na 
loteriji in podobno, ne moremo na ta način 
nikoli uresničiti. 

K avtosugestiji ter kontroli podzavesti in 
asttalnega sveta se bomo tokom naših vaj 
vedno znova vračali, zato naj za konec poglavja 
povemo le še to. da nikar ne prehajajte z ene 
želje na drugo dokler prve v celoti niste dovršili 
in dosegli zaželjenega rezultata. ki ne sme 
dopuščati nobenega dvoma Kdor bo začel 
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resno in sistematicno s temi vajami. bo kmalu 
presenecen nad ugodnim vplivom avtosugestije 
in se bo k tej metodi. morda v drugacni obliki. 
vracal vse zivljenje. 

MENTALNI MAGIKALNI 
TRENING (II) 

Pri Prvem Koraku naSega mentalnega 
magikalnega treninga smo se naucili 
kontrolirati in obvladovati svoje misli. Zdaj pa 
gretno naprej in se naucimo. kako dvigniti naSo 
ZIlloznost mentalne koncentracije v cilju 
ojaeanja naSe moo volje. 

Postavite pred sebe nekaj 
predmetov. recimo noz, vZigalice. 
pern. vilice. zlico. gumb in podobno. 
ter uprite pogled na nekaj izmed teh 
predmetov za trenutek. Poskusajte si 
zapomniti njihovo obliko. barvo. kar 
se da tocno. Nato zaprite 00 in si 
enega izmed njih predstavljajte 
plasticno. v tacno isti obliki kot je v 
resnici. Ce izgine iz vaSe predstave. ga 
povrnite nazaj. Sprva boste v tem 
eksperimentu uspdni zgolj za par 
sekund. a s ponovitvami in 
vztrajnostjo. bo objekt postal vse bolj 
jasen in razlocen ter stanoviten v vaSi 
viziji oz. predstavi. Ne ustraSite se 
zacetnih napak in ce vas en predmet 
utrudi. poskuSajte z drugim. Sprva naj 
vaja ne traja vec kot deset minut. a 
SCasoma jo Iahko podaljsujete do pol 
ure. malo po malo. Prekinitve 
zbranosti si zabelezujte z biseri na vaSi 
magijski koraldi . tako boste svoj 
napredek ime1i vseskozi na vpogled. 
Cilj vaje bo dosezen. ko boste 
sposobni v mislih obdrZati sliko 
predmeta brez vsake prekinitve za pet 
minut. 

Ko boste priSli do te tacke. greste lahko 
naprej in si predstavljate predmet Z odprtimi 
oCmi. Objekti morajo ob tem dajati vtis kot da 
visijo v zraku pred va.simi oem.i. in sicer v tako 
plasticni obliki. kakor bi bili otipljivi. Razen 
izbranega objekta. ne sme "viseti" pred vaSiIni 
oCm.i nie drugega. kar bi se lahko zdelo. da se 
nahaja v blimji okolici in dlje. Pravtako 
uporabite koraldo za evidenco va.sega progresa 
ali zaeasnega nazadovanja. v skladu z 
razlicnimi motecimi pogoji. Ko boste uspeli 

zadr.zati pred vaiiimi oeIni predmet vsaj pet 
minut dolgo. bo vaja dovr.sena. 

Po vizualni koncentraciji raziseimo tudi 
sIu.Sno koncentracijo. Najprej si bomo pomagali 
z naSO ustvarjalno domisljijo. kajti nekako 
nemogoce je reci: predstavljaj si tiktakanje ure 
ali kaj podobnega: pojem irnaginacije po navadi 
pomeni vizualizacijo ali slikovno predstavo. Da 
se bomo bolje razumeli. recimo tako: 
predstavljajte si. da slisite 
tiktakanje ure. 
Uporabimo ta 
izraz 

za lUIS 

namen. Torej 
predstavljajte si. da slisite 
tiktakanje stenske ure. Najprej bo seveda 
teiko. a morate vztrajati. Kmalu boste sliSali 
izbrani zvok bolj ali manj razloeno in brez 
motenj. Tudi ob tem se posluzujte svoje 
koralde. Kasneje preidite na druge predstave. 
tiktakanje zepne ure ali roene. ali zvok zvonov 
v razlienih harmonijah. nadalje zvok gonga ali 
kladiva. zvoke skripanja. praskanja. grama. 

N®X 



slapa. vetra in tako dalje. do različnih glasbenih 
instrumentov. Pomembno pri the vajah je to. 
da se držimo meja slušne predstave in jih ne 
mešamo z vizualnimi. še več. takoj ko se 
slednje pojavijo. jih moramo nemudoma 
ukiniti. Vaja bo zaključena. ko bomo sposobni 
zadržati zvočni vtis ali predstavo najmanj pet 
minut. 

Sledeča vaja je senzuaina koncentracija. 
Poskušajte proizvesti občutek hladu. vročine. 
teže. lahkotnosti. lakote. žeje. ali utrujenosti ter 
zadržite ta občutek najmanj pet minut. brez 
najmanjšega vmešavanja vizualne ali 
auwtorične imaginacije. Ko boste sposobni 
proizvesti kakršnokoli senzacijo po volji in jo 
zadržati. greste lahko naprej . 

Besedo moramo posvetiti tudi koncentraciji 
vonja. Predstavljajte si. da vohate duh različnih 
cvetlic. vrtnic. lilij. vijolic in drugih dišav. 
najsibodo prijetne ali neprijetne. Zadržite 
izbrani vonj brez vmešavanja drugih čutnih 
vtisov. Vsled te vaje. boste sposobni 
predstavljati si katerokoli dišavo in jo zadržati 
najmanj pet minut. 

Zadnji čut. ki se mu bomo posvetili v tem 
koraku. bo okus. Brez misli na katerokoli hrano 
ali pijačo in brez slike o le-tem. se zberite na 
sam okus. sladkobo. kislost. grenkobo ali 
slanost. odločno zavračajoč vsako vidno 
predstavo ali vonj. Ko boste dosegli določeno 
spretnost v primeru osnovnih okusov. preidite 
na okuse različnih začimb. Cilj vaje bo dosežen. 
ko boste dosegli spodnji časovni limit petih 
minut. kakor pri prejšnjih vajah. 

Ob teh vajah bomo 
spoznali. da so naši različni t.i. 
astralni čuti "težavnejši" od 
drugih. kar pomeni. da so 
naše možganske funkcije z ozirom na določen 
čut bile zanemarjene ali nerazvite. Večina 
vzgojnih in učnih sistemov zanemarja ostale 
čute na račun vida in sluha. Kakorkoli že. ena 
od najpomembnejših nalog magika je razviti 
sposobnost izvajanja vsake čutne impresije, kar 
je predpogoj za vsako raziskovanje 
~ nevidnega" sveta. kije merilo vidnega. 

PSIHIČNI MAGIKALNI 
TRENING (II) 

V prvi fazi se je učenec naučil prakticirati 
introspekcijo. Zabeležil si je svoje dobre in 
slabe lastnosti z ozirom in v skladu s štirimi 
elementi ter jih razdelil v tri skupine. Na ta 
način si je izdelal dva magična ogledala. belega 
in črnega, ki predstavljata njegov psihični 
karakter. Zdaj mora v teh ogledalih poiskati 
elementarne sile. ki ga preobsedajo. najsibodi 
na videz dobre ali slabe. in nato ustanoviti 
ravnovesje vseh the vplivov na njegovo psiho. 
Brez ravnovesja elementov v njegovem 
astra1nem telesu ali duši namreč ne bo mogel 
doseči nobenega magika1nega napredka. V 
skladu s tem se moramo posvetiti nadaljnemu 
koraku. Če magik novinec poseduje dovolj 
moči in volje . lahko začenja obvladovati svoje 
strasti in vrline. ki imajo največji vpliv nanj. Če 
to ni slučaj. potem naj se najprej posveti 
uravnovešanju manjših slabosti. da bi se tako 
usposobil za spopad. malo po malo. z 
usodnejširni napakami. in jih tako obvladal. Na 
razpolago ima tri možnosti: 

1. Sistematična uporaba avtosugestije. ki 
smo jo opisali 

2. Pretvorba strasti v nasprotne vrline. ki 
so dosegljive potom avtosugestije oziroma 
redno meditacijo na 
njih ter nenehno izgradnjo vrlin. 

3. Pozornost in volja. To je metoda 

spopadanja z 
vsako 
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strastjo v njeni srži ter 
nedopuščanja. da le-ta postane dejavna. Očitno 
je to najtežavnejša metoda. primerna samo za 
tiste. ki 
imajo močno voljo ali željo po njej. 

Če ima novinec dovolj časa na razpolago in 
si želi hitrega napredka. potem se lahko posluži 
vseh treh metod. in sicer tako. da bo vse 
posvetil eni želji. vključujoč tudi druge metode. 
kot so zavestno hranjenje. magijo vode itd .. 
Uspeh mu bo zagotovljen. 

Namen tega Koraka je uravnovešenje 
elementov v duši. Učenec se mora potruditi. da 
se kar se da hitro znebi vseh svojih slabosti. ki 
ga ovirajo v njegovem magikalnem napredku. 
Pod nobenim pogojem ne sme preiti na 
naslednji Korak. če ni povsem obvladal 
Drugega in dosegel v teh vajah nedvomnega 
uspeha. Težiti mora k rafiniranju svojega 
karakterja in če na tej stopnji ne bo dosegel 
ravnovesja. se pravi. če ne bo izkoreninil vseh 
svojih slabosti in razvad. potem bo na nadaljni 
poti to dosegal vse težje. saj bodo z njegovo 
rastjo rasle tudi nJegove napake. 

FIZIČNI MAGIKALNI 
TRENING (II) 

Naloge magikalnega treninga telesa 
v skladu s Prvim Korakom morajo 
biti osvojene in postati dnevna 
navada; umivanje s hladno vodo. 
otiranje vsega telesa. jutranja 
telovadba. magija vode. 
zavestno dihanje itd .. V 
naslednjem Koraku bomo 
spremenili vaje dihanja. 
V Prvem smo se 
naučili zavestnega 
dihanja. 
inhaliranja svoje 
želje potom 
zraka (skozi 
akaša princip) 
v pljuča in kri. 
Zdaj pa bom 
opisal 
zavestno 
dihanje skozi 
pore. 

Naša koža 
ima dvojno 
funkcijo. 

funkcijo dihanja in funkcijo izločanja. Zatorej 
lahko smatramo našo kožo kot druga pljuča in 
druga ledvica našega telesa. Tako lahko vsakdo 
razume. zakaj smo priporočili otiranje telesa ter 
hladno umivanje. Predvsem hočemo s tem v 
celoti razbremeniti naša pljuča in delno ledvice. 
in na drugem mesti stimulirati pore k večji 
aktivnosti. Očitno je odveč razlagati koristi tega 
za naše zdravje. a nas z magikalnega stališča 
trenutno predvsem zanima zavestno dihanje 
skozi pore. zato bomo takoj prešli k praksi. 

Sedite udobno v naslanjač ali pa lezite v 
zofo ter sprostite mišice. Zamislite si. da z 
vsakim vdihom 
ne dihajo. se 
pravi. inhalirajo 
zrak. zgolj 

trdno 
prepričani. da 
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temveč vse telo. Bodite trdno prepričani, da 
skupaj s pljuči obenem vsaka pora vašega 
telesa sprejema vitalno moč inja dovaj v telo. 
Počutiti se morate kakor suha spužva. ki hitro 
vsrka vodo, ko jo potopite vanjo. Morate imeti 
isti občutek pri dihanju. Tako bo vitalna moč iz 
vašega okolja prehajala v vaše telo. V skladu s 

karakterjem, bo vsak to občutil na svojevrsten 
način. To ponavljajte toliko easa in redno. 
dokler tega občutka ne boste popolnoma 
osvojili, namreč simultanega vsrkavanja vitalne 
moči skozi pljuča in skozi pore v koži. Nato pa 
lahko preidete na zavestno inhaliranje svoje 
izbrane želje skozi vse svoje telo. Ko v tem 
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doseiete doloeeno stopnjo rutine. potem lahko 
istoeasno z inhaliranjem izbrane zelje izvajate 
tudi izloeanje vsega nepotrebnega v vaSem 
maeaju. slabosti. skrbi itd .. Ko ste uspeli 
predvsem v izdihavanju in vdihavanju. tako 
skozi pljuca kat tudi skozi vse tela. potem je ta 
vaja dovrsena. 

Naslednja vaja se nanaSa na konttolo 
vaSega telesa. Velika veseina je potrebna za to. 
da lahko sedimo mimo in udobno. zata se 
moramo naueti. kako si to sposobnost 
pridobiti. Sedite na stol tako. da boste imeli 
hrbtenico pokond. Na zaeetku naj yam ba 
dovoljeno pomagati si z naslonjalom. Stapala 
driite skupaj in naj 5 koleni. ki so tudi skupaj. 
tvorijo pravt kot. Sedite sprosceno z rokami 
poCivajocimi na stegnih. Nastavite budilko. da 
se oglasi po petih minutah. sami pa zaprite oei 
in opazujte svoje telo. Sprva boste opazili. da 
yam vsled nervne stimulacije miSice postajajo 
nemirne. Kar se cia odloeno morate prisiliti 
svoje telo. da ostane mirno. Navidez enostavna 
vaja je za zacetnika precej tefka. vendar po 
vzttajanju postaja vse laija. In ko ste dosegli 
spdsobnost sedeti Cisto pri miru in brez muk 
vsaj pet minut, potem ste vajo dovrsili za 
erikraL Vendar je ta sele zaeetek. Iz dneva v 
dan morate vajo podaljsevati za enD minuto in 
ko baste dosegli pol ure sedenja v miru in 
udobju. boste spomali. da ni boljse pozicije 
relesa za poCitek in sprostitev. kot je tat ki ste si 
8'llzbrali za prvo vajo. Kdor ",Ii lahko nato 
posku.sa tudi kak drug poloZaj. indijski ucitelji 
joge priporoeajo se mnogo vee poz ali asan. 
tzmed katerih ima vsaka svajo moe in vrlino 
vpUvanja na obee in posebno blagostanje 
telesa in duba. A kar je za nas najpomembneje 
~· to. CIa potrebujemo enD asano za vaje iz 
k~nceritradje in meditadje. v katerih nam 
predVsem teIo ne sme delati nobenih teZav ali 
niotel1l. 

ZaCetn1k mora to vajo konttole telesa 
izVajati redno in vsak dan. kar se mu bo bogata 
obrestovalo. saj je nemogoee naSteti vse koristi 
teo vaje. poleg bistvenih. ki smo jib ze omenili. 

° V smislu kontrole telesa in vseb njegovih 
itnpulzov je potrebna staIna pozomost. Na 
primer, ee se pocutite uttujenega. se prisilite. 
da poenete kaj drugega navkljub vaSi 
utrujenosti. bodisi da gre za nek hobi ali pa 
kratek sprehod. Ce ste lacni. preloi:ite obed za 
pol ure; ce ste kjni. ne pijte takoj. temvee 
poCakajte malo. Ce ste navajeni hiteti ves Cas, 

skusajte delovati poeasi. In pa obratno. ee ste 
lenoba. pottudite se, da se venomer podvizate. 
Vse to je pottebno. da bi postali gaspodarji 
svojega telesa in ne njegovi suinji. za kar pa je 
potrebna mac volje. To je vse za drugi korak. 

POVZETEK 
1. Mentalni magikalni trening: 

1. Avtosugestija ali veena uganka Podzavesti. 
2. Vaja koncentracije: 

a.) vizualne 
(opticne). 

b .) auditoricne. 
c.) senzualne. 
d.) 

olfaktoriene. 
e.) vaje 

okusa. 
Vaje. ki 

vsebujejo 
eliminadjo 
misli (negativnih stanj). se tu poglobijo. 
2. Psihicni magikaJni trening: 
Mago-asttalno ravnovesje z ozirom na 
elemente, preoblikovanje ali prifinjenje 
karaktelja: 

a.) neposrecino z bojem ali kontrolo, 
b.) z avrosugestijo. 
c.) s pretvorbo ali preoblikovanjem v 

nasprotno kvaliteta. 
3. Fizicni magikalni trening: 

a.) zavestno dihanje skozi pore, 
b.) zavestna pozidja telesa (asana). 
c.) kontrola telesa v vsakdanjem 

Zivljenju po volji. 
Fred spanjem vzemite s seboj najlepse misli in 
emodje. 

Konec cirugeg8 koraka. 
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ASTRALNI NNO 

1.) KOJ SO "astralna" in "duhovna" bl~a? 
Qovek je edinstven. To je primer neke zavesti. ki zavzame čutno 
obliko. Mikrokozmos in elementali. Mogoče ima nek elemental 
(npr. pes) kozmično predstavo po kateri je on makrokozmos. 
človek pa je nepopoln. O tem ne moremo odločati •• podobno kakor 
v primeru več vrst prostora. Podobno se naša groba materija utegne 
zdeti neresnična bitjem iz finejše materije. Pravtako smatra manost 
obIčajno percepcijo za napačno. Mi sploh ne moremo zaznavati 
razen znotraj naše lastvice. npr. koncentriranih parfumov, ki se 
nam zdijo smrdeči. ali dejstev. Id so skrita v času. kot npr. krila 
ddujočega venti1atorja.ldjih muhe labko razločljo. Torej: ne 
poznamo apriori razloga zaradi katerega bl zanikali obstoj 
zavestnih inteligenc. Id nimajo čutnih rdes. Gotovo pomamo rudi 
vrste umov. (muhe itd.. mogoče rasdine) Id razmišljajo s pomočjo 
ne<ioveške možganske strukrure. 
Temdjnl problem religije je naslednji: ali obstaja kakšna 
preterhumana inteligenca iste vrste kot je naša. Id ni odvisna od 
možganskih struktur iz materije v wlgamem smislu te besede? 
2.) "Materija" vključuje vse kar je gihljivo. Tako so električni valovi 
"materija". NI razloga. da bi zanikali obstoj bitij. Id zaznavajo na 
drugačen način tiste subtilne sile. Id jih ml opažamo le s pomočjo 
naših Instrumentov. 
3.) Na druga bilja, zavestna ali ne. lahko vplivamo kot npr. 
kroti1d levov. vrtnarii itd. lahko podležemo njihovemu vplivu 
kot v primeru nevibte. bacilov ltd. 
4.) Med našimi čuti in njihovimi korespondencami v zavesti 
obstaja očiten razkorak. Teorija potrebuje medij. da bl 
združila materijo in duha. kakor so rudi fiziki nekoč 
potrebovali "eter". za prenos in pretvorbo vibradj . 
5.) Vsa biljalabko smatramo za dd nas SamIb. aje 
primerneje. če jih jemljemo kot neodvisna. Na! 
kanon "resnice" je maksimalna prikladnost ' 
Tako lahko pripišemo fizične fenomene vplivu 
.. astralnih" bitij. ne da bi se pri tem zavezali 
kakršnikoli teoriji. pri tem se od nas zahteva 
le koherenca. 
6.) Magika nam omogoči zaznavati čutne 
vtise svetov, ki se razlikujejo od 
"fizičnega" (kot ga ponavadi razume 
profana manost). Ti svetovi imajo 
svoje lastne zakone: njihovi 
prebivald so pogosto opremljeni 
s kvazi.humano inteligenco. 
Med nekaterimi našimi 
"idejami" in njihovimi 
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izrazi, ter dolocenimi tipi fenomenov, obstaja 
jasen skup reIacij. (Tako nam simboli, Kabala 
itd. omogoeajo komunicirati s komerkoli 
hocemo.) 
7.) "Asttalna" bitja posedujejo znanje in moe, ki 
so drugacne narave od nsSih. njihov 
"univerzum" se domnevno razlikuje od naSega v 
dolocenih ozirih. (NaSa predstava 0 kosti se 
razlikuje od tiste, ki jo ima pes; kratkoviden 
Clovek bo videl SNarl drugace od nekoga z 
normalnim vidom.) PRAKTICNEJEje 
predpostaviti obstoj angela, ki nam podaja 
novo znanje, kot pa ttditi. cia je nsSa invokacija 
v nas prebudila nadnaravne moei. Po 
incidentih kakrsna sta Calderazzo 3 in Jakob 4 

postane to se bolj prepricljivo. 
8.) Kabala nas prikazuje s pomocjo konvencije. 
Vsak aspekt vsakega objekta je mogoce najti 
na Drevesu Zivljenja, ter ga prizvati z uporabo 
pravega kljuCa. 
9.) Cas in prostor sta obliki 5 pomoejo katerih 
dobimo (izkrivljeno) podobo idej. NaSa merila 
o casu in prostoru so grobe konvencije in za 
druga bitja zelo varlrajo. (HaSiS nam dokazuje 
kako lahko isti urn varira.) 
10.) Lahko priznamo, da nam je lahko 
katerikoli aspekt kateregakoli objekta ali ideje 
predstavljen v simbolicni obliki, ki ima kot taka 
(popolnoma) iracionalno vez z oznaeenim. ( 
Tako ni racionalne vezi med udarcem na zvon, 
ter zvokom, ki se ga more ob tern zaznati. NaSa 
predstava 0 zvoncu ni nic vee kot Ie 
personifikacija impresij. ki jih ta proizvaja na 
naSe cute. NaSa sposobnost in moe uporabe 
tega zvonca implicira vrsto korespondenc med 
razlienimi sloji narave. ki so nataneno analogni 
Magiki. kot ko npr. zadobimo vizijo lepote z 
uporabo dolocenih barv, oblik. zvokov itd.) 
11.) "Astralna H bitja lahko definiramo na isti 
naCin kot "materijalne" objekte; ona 
predstavljajo neznane vzroke raznih opaienih 
posledic. Lahko so iz kateregakoli reda obstoja. 
Fincno obliko in ime smo podelili zvoneu, ne 
pa njegovemu tonu, ceprav v obeh primerih ne 
poznamo nicesar razen naSih impresij. Toda mi 
snemamo glasbene zvoke potom posebne 
konvencije. Tako torej lahko poimenujemo 
dolocen skupek lastnosti "Ratziel'" , ali 
opiSemo neko impresijo kot "saturnijsko", ne 
cia bi si pri tern domisljali. da nam je karkoli od 
tega sarno po sebi znano. Vse kar morarno 
vedeti je kako udariti zvonec, ki bo ugajal 
na.sim usesom. ali kako prizvati duha, ki nam 

bo sporocil stvarl. ki so nasim inteIektualnim 
zmoinostim skrite. 
12.) 

a) Lahko smatramo, da ima katerikoli 
objekt "astralno obliko", kije dovzetna za naSe 
subtilne percepcije. Ta "asttalna oblika" je 
glede na svojo materijalno osnovo v takSnem 
odnosu kot sta naS clove.ski karakter ter fizicna 
pojavnost. To asttalno obliko si Iahko 
predstavljamo, e.g.lahko "vidimo" posodo z 
opijem kot zapeljivo iensko krutega nasmeha. 
kakor vidimo na obrazu zvitega in nepostenega 
cloveka poteze takSne iivali kot je lisica. 

b) Lahko izberemo katerokoli lastnost 
kateregakoli objekta, ter ji podelimo asttalno 
obIiko.Tako lahko personificiramo hudomusne 
pasti gora v obliki skratov, ali desttuktivne 
energije samuma kot .. djine". 

e) Katerekoli izmed teh simbolov lahko 
analiziramo, ter tako dobimo finejso obliko; 
tako "duh" vsebuje "angela", angel "arhangela" 
itd. 

d) Katerokoli serijo simbolov lahko 
sintetiziramo, ter tako dobimo splosnejso 
ohliko. Tako lahko skupino zemeljskih duhov 
klasificiramo kot gnome. 

e) Vse to se lahko postavi na Drevo 
Zivljenja, ter v skladu stem poloiajem 
obravnava. 

f) Mag: lahko pripravi cutno telo za 
katerekoli izmed teh simbolov, ter jih prizove 5 

primernimi rituali. 
13.) "Realnost" ali "objektivnost" teh simbolov 
ni cliskutabilna. Ideje kot so X4 in·l so se 
izkazale kot koristne pri napredovanju 
matematike k resnici; ni pomembno ce cetrta 
dimenzija "obstaja" ali ne, ali ce ima -1 pomen 
v smislu kot ga ima 4 (stevilo enot kvadrata 
sestavljenega iz stirih enot). 
Asttalni niva . resnicen ali imaginaren . 
predstavlja nevarnost za kogarkoli, ki ga ne 
obravnava z zrncem soli, ki ga vsebuje zgoraj 
navedeno stalisce; za tistega. ki prekrsi njegove 
zakone, bodosi hote, zaradi nepozornosti. 
nevednosti. ali ker si predstavlja, da ga njegov 
psiholoski karakter locuje od fizicnih zakonov 
v najoijem smislu: ali za tistega, ki se odpove 
svoji avtonomiji mislec. da subtiina narava 
astralnih fenomenov jamCi za njih avtoriteto in 
integriteto. 
14.) Raznolikost spiosnega znacaja "nivojev" 
bivanja je neskoneno obsirna. A obstaja 
nekoliko glavnih tipov simbolizma. ki usttezajo 
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oblikam plastične p=lstavitve. ki so jih ustvarili 
umi človeštva. Vsak tak "nivo" ima svojo 
posebno pojavnost, prebivalce in zakone. Med 
temi so posebej opazni "egipčanski" nivo. ki 
se sklada z Idejami in metodami Magike. ki 
so se nekoč prakticirale v dolini Nila. 
"keltski" nivo. ki je na las podobeo 
"pravljlčnl deželi" in katerega glavna 
značilnost je poganski panteizem, ki je 
včasih zakrit s krščansko nomenklaturo. zatem "alkemijskj" nivo, 
kjer je Veliko Delo predstavljeno v obliki simbolično sestavljenih 
pokrajin. ki so nastanjene s kvazi·heraldičniml živalmi in 
hJeroglifsko različnimi tipi ljudi. ki izvajajo skrivne operacije 
hermet1čne umetnosti. 
Obstajajo tudl "nivoji" prispodob. pravljic in folklore; skratka vsaka 
dežela. verovanje in literatura so vtisnili svoj značilni način 
predstavitve na ta all oni "nivo", 
Toda obstajajo nivoji lastni vsakemu vidcu. ki raziskuje Astralna 
Svetlobo brez p=lsodkov; v tem primeru stvari zavzamejo obliko 
njegovega uma in njegova percepcija bo odvisna od njegove čistosti. 
Na višjih nivojih se zmanjšuje ramolikost oblike. kije posledica 
grobih vibradj. Tako se astralna vizija "Wde" zelo razlikuje od vizije 
"Kali". Prva je vizija materinstva in modrosti. skrajno čista. jasna in 
ljubeča. druga pa je vizija morilstva in norosti. opitosti s krvjo, 
zamegljena je s slo in krutostjo. Edina vez med njima je simbol 
ženskosti. A kdor izvede samadi na Kali zadobi isto iluminacijo kot 
bi ga izvedel na Izida. saj v obeh primerih doseže istovetnost s 
kvintesenco ideje ženskosti. ki je neomadeževana z lastnosoni S 

katerimi so jo zakrili oboževald bodisi Nila ali Gangesa. 
Tako prihaja na nižjih nivojih inidadje do dogmatičnih sporov. ki 
jih povzročajo astralne izkušnje; kot Sv. Janez razlikuje med vlačugo 
BABALON in žensko odeto s soncem. med zaklanJm Jagnjem in 
Zverjo 666 čigar smrtna rana seje zacelila; kakor tudi ne razume, 
da je Satan. starodavna kača v breznu. jezero ognja in žvepla v 
bistvu Oče-sonce. vibracija življenja. gospod neskončnega prostora. 
ki žari s svojo energijo in je pravzato tista ustoličena luč katere duh 
obliva mesto draguljev. Vsak nivo je zastor tistega nad njim; 
originalne, individualne ideje postanejo diferencirane. ko izrazijo 
svoje elemente. Dva aoveka s skoraj identičnimi Idejami bi napisala 
o neki stvari dve popolnoma različni razpravi. 
15.) Splo~na kontrola astralnega nivoja. sposobnost odkrivanja poti. 
ki vodi do svetišča, ki je zaščiteno pred profanimi. sposobnost 
takšne navezave stikov s prebivalci asttala. ki nam pomagajo 
zadobitl znanje in moč oziroma poslušnost· vse to je stvar 
splošnega magijskega dosežka študenta. 
V svojem asttalnem telesu se mora počutiti popolnoma udobno. ter 
ga narediti popolnoma neranljivega. Adept mora biti v zavzemanju 
božanskih oblik. v uporabi vseb orožij. sigilov. kretenj. besed in 
znakov. Seznanjen mora biti z besedami in ~tevilkami. ki spadajo k 
delu. s katerim se ukvaJja. Mora biti buden. senzitiven in 
pripravljen izkazati svojo avtoriteto. obenem tudi kurtoazen. 
prijazen. potrpežljiv in sočuten. 
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nasprotni si 
metodi 
raziskovanja 
astralnega nivoja: 

a) nekdo si lahko 
izbere nek dejanski 
predmet v naravi, ter ga 
analizira evocirajoč njegovo 
astralna formo, ter ga spozna in 
obvlada z uporabo ključev Kabale 
inmagike. 

b) nekdo lahko deluje tako da 
prizove potrebno idejo. ter jo vtelesi tako, 
da jo postavi v stik z odg:ovarjajočimi elementi 
v naravi. 
17.) Vsak mag: poseduje astralni univerzum, ki je 
značilen zanj. kakor tudi izkušnja kateregakoli 
človeka ni zamenljiva z izkušnjo nekega drugega 
človeka. Seveda bo obstajalo soglasje o glavnih 
značilnostih; tako je Mojster Terion sposoben opisati 
glavne značilnosti teh nivojev, kakor bi lahko napisal 
geografski opis petih kontinentov. oceanov in morij. 
najznamenitejših gora in rek; ne domišlja si. da je sposoben 
predstaviti znanje, ki ga poseduje katerikoli od kmetov o 
svojem terenu. Toda natančno to znanje predstavlja za kmeta 
najpomembnejše informacije za vsakodnevno življenje. Tako bo 
mag hvaležen Mojstru Terionu za kompas. ki ga bo vodiJ ponoči. za 
zemljevid. ki obsega poznavanje dežele, ter mu pripoveduje kako 
bo najudobneje potoval po njej. za nasvet o sandalih in palici ki 
bodo naredile varnejša njegova pota. za knjigo. ki mu pripoveduje 
kako lahko razbije svoje skale s kladivom. ter postane mojster 
deviškega zlata. A razumel bo. da je njegovo lastno poslanstvo na 
zemlji njegovo kraljestvo in da je celo Mojster Terion le človek iz 
sosednje doline. ter da mora s svojimi rokami in očmi sam raziskati 
in izkoristiti svojo dediščino. Mag ne sme sprejeti opisa Mojstra 
Teriona. ki zadeva astralni nivo. njegovih kabalističnih odkritij ali 
njegovih inštrukcij glede magike. Te so lahko resnične za večino 
ljudi. a vendar ne morejo biti v celoti resnične za nikogar razen za 
njega. kakor tudi dva umetnika ne moreta narisati identičnih slik 
istega predmeta. Še več, celo osnove stvari. čeprav so resnične za 
celotno človeštvo - kot ponavadi nečimrno trdimo - utegnejo biti za 
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določenega maga neresnične. Mar ne more zastava, ki se zdi 
tisočim rdeča· biti zelena za nekoga. Tako vsak moški in ženska . 
bivši zvezde· imenujejo zeleno to, kar vidijo. da je zdeno; če pa 
človek pristane na pravila črede. ter to poimenuje za rdeče. mar ni s 
tem prelomil palice resnice. na katero se ves čas opira? Vsakdo. ki 
torej hoče biti mag. mora raziskati univerzum zase. To je še 
predvsem resnično v primeru astralnega nivoja. kjer so simboli zelo 
senzitivni. Nič ni lažjega kot vsiljevati vizije ali izumljati fantazme, ki 
ugajajo nekogaršnjim idejam. 

OCrrNo JE NE110G0CE KOIIUNIORATI Z NEKO NEODVISNO 
1N1EL1GENCO • KAR JE EDINI (PRllVI) PREV1IET ASTl!ALNEGA 

RAZISKOVANJA · CE NEKDO SI701I DOJfI$UUI DOVOU. DA SE OBDA S 
5NUBCI. lU JIH JE USlVAR1LA SA1IA. 

te nekdo pričakuje. da bodo njegove vizije podobne tistim 
Mojstra Teriona. se bo to tudi zgodilo in če ga njegovo spoštovanje 
do Mojstra Teriona navede. da jih sprejme za resnične. potem tak 
človek laže svoji lastni duši; vizije se mu bodo maščeva1e. Glede na 
to da videc nima pravega vodila bo zašel v divjino 
strahu, kjer bo prevaran in mučen, prizval bo svojega idola Mojstra 
Teriona in v njegovi podobi izumil strašljiv privid. ki se mu bo 
posmehoval v njegovi bedi, dokler se njegov um ne upogne in 
zlomi, dokler norost ne naskoči njegove mrhovine z viška. ter 
zaslepi njegove oči z grozno vizijo, kjer bo vidd svojega mojstra 
kako se spreminja v tisto strašno halucinadjo· v demona Crowleya. 

Pomnite torej vedno. še posebej pa pri opravku zastralnim 
nivojem, da človekovo dihanje premika peresje resnice. Kar nekdo 
vidi in slišI je "resnično" na svoj poseben način. ne glede na to alije 
takšno samo po sebi. izkrivljeno zaradi nekogaršnjih želja ali 

ustv8Ijeno s strani človekove osebnosti. za resnico ni 
preizkusnega kamna: avtentičnega NakhieJa ni mogoče ločiti od 

mag;ove osebne ideje Nakhiela. kar se tega tiče . Močnejši kot je 
ustv8Ijalec, hitreje se astralna luč odzove in ustvarja tovrstna 
bi~a. Ni nujno daje takšno početje napaka. toda to 
predstavlja že drugo smer nekogaršnjega dela. Iz notranjih 
virov ni mogoče pričakovati zunanje pomoči. Potrebno je 
uporabiti podobno previdnost kot pri poglavju o divinadji. 

DOLGO CASA LAHKO l'IAGU Dvomo TER GA VARAJO A5TRAL1. lU 
JIH JE SA1IIIODIDCIRAL ALI USlVAJUI.. NJIHOVI! Nl!Rl!VNI! 

USlDtJ~ru"IIU BO • UBOGI OPlO • UGAJALAI PIU:Tl7I!R.11!L1 SE BODO. 
DA liU ODICRIVI!JO NEVERJETNE 1IISTERIJE. NEIZGOVORLIIVO 

OCi!RUIVE SPREVODE LEPOTE IN CUDEZE1r. Nl!GNJEN BO 1< 7'E1IU. 
DA JIH SPRE111E ZI! RE5N1CNE. l<ER SO ro NJEGOVE LI!STNE 

PODOBE. lU JIH JE IDEI!L1Z1R1!U1 NJEGOVI! IIII!GINI!CUI!. 

I! NJEGOV RE5N1CNI Nl!PREDEK BO OBSTI!L NI! IIRTVI TOCKI. TE 
PRlKl!<~IIU BODO ONE110G0CiLE PRITI 17 srne Z NEODVISNII11 

1N1EL1GENCI!1I1. lU SO EDINE OD lCI!TElIIH SE I.I!HI<D Nl!UCI 
I<I!J NO'llEGll. 

NJEGOVO ZI!N11II!NJE ZI! Ll!STNO OSEBNOST SE BO 
POVEGu.o. D01I1SUi!L SI BO DA DOSEGA ENO INIClI!CIJO 

ZI! DRUGO. NJEGOV EGO SE BO NEOPI!ZNO Ri!ZS1R1L. 
DOl<UJI SE liU NE BO Zl!ZDEW. DA liii! NEBO POD SVOJIIfl 

NOGAl'II. I! lISE ro BO U: NJEGOVI! Nl!RQSOVI! POD01II!. 
lU SE liU BO 1II1ZI!LI! IZ \UDE. 17 I<AI'ERI BO UTONIL. 
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Tovrstne teZave na astralu - v Cisto navadnih vizijah brez 
oCitnega moralnega pomena - lahko privedejo do najresnejsih teiav. 
Kot prvo: napake zavajajo: onesnaiiti nekogarsnjo predstavo 
Jupina dopuSeajoc vplivom Venere. da jo izkrivijo. se lahko konea 
tako. da nam kasneje. ko pride do kakSne krize na.sega dela. Jupiter 
postane neprijeten. 

Drogo: tako se navadimo delati napake. ter jih puSeati 
nepopravljene. Kdor zaene erkovati JeheSuah s crko ReS. lahko 
konea tako. cia namesto imena svojega angela. izpiSe ime 
Mprebivalca na pragu. M 

In nazadnje: magika je piramida. ki se jo gradi sloj po sloj. 
Delo svetlobnega telesa . 5 tehnikami Joge - je temdj cde piramide. 
Razumevanje astralnega nivoja mora biti tocno. saj odtod izvira -
potom analize- razumevanje angelov. arhangelov in bogov. Ce 
hoeemo priddati Cisto pivo. moramo imeti ciste sestavine. Ce 
imamo 0 univerzumu nepopolno predstavo. kako lahko potem 
raziskujemo njeg:ove zakone? 

Tako se lahko izvoma nepazljivost ali napaka razSirita na 
visje nivoje. Predpostavimo. da bi bil mag. ki priziva Sonce zaveden 
5 strani verodostojnega duha Saturna. ciaje on solarna inteligenca. 
ki jo potrebuje. ter da se mora izogobati eloveski Ijubezni. ee hoee 
doseCi Znanje in Razgovor 5 svojim Svetim Angelom Cuvajem: 10. 
predpostavimo, cia sta volja in narava angela takSna. ciaje osnova 
njegove formule liricna egzaltacija! 

Razen regularnih testov - narejenih pravocasno -
verodostojnosti kateregakoli duba. mora mag narediti pozoren 
zapis vsake vizije, pri cemer ne sme izpustiti nobenega detajla: 
zatem se mora preprieati. cia se ta v vsaki tocki ujema 5 

korespodencami ki so dane v Liber 777 ter v Liber D. Ce oclkrije. da 
je. (npr.) prizivajoe Merkurja. dobil vizijo. ki vsebuje stevila Marsa, 
ali elemente. ki so macilni za Pisces. potem naj zacne najiskreneje 
iskati vzrok napake. da bi jo popravil ter preprecil njeno 
ponavljanje. 

Toda vsi zgoraj omenjeni testi ne bode dovolj za odkrivanje 
avto-sugeriranih prikazni. Bolj kotje nekogarsnja aura zmedena z 
maso nerazumljivih simbolov. bolj bo vizija hipnoticna in bolj bo 
ugajala vidcevim standardom. Nic mu ne bo povzroCalo telav. ali 
mu se postavljalo po robu in tako bo pletd svojo zgodbo v 
brezbrunem preziru do kriticizma. Vedno si lahko dokaie. da ima 
pray: kabala se vedno lahko privlece za lase in rdeca barva je tako 
blizu oranine. ki je v resnid sarno osencena rumena, ta pa je 
komponenta zelene. ki se staplja z modro in kaj je hudega. ce se 
namesto angela azurne barYe pojavi hudobec v cinobru. 

Pravi. koncni test resnienosti nekogarsnjih vizij je njihov 
pomen. Najbolj velieastna izku.snja na astralu. naj bo se tako 
osupljujoCa in ganljiva. ni nujno v skladu z resnicno voljo videa: in 
ce torej ni - ceprav ni v resnid nikdar resniena - potem ni resnicna. 
ker nima nobene uporabne vrednosti zanj. (Mar nismo maloprej 
povedali. da ni resniea nic drugega kot Ie najbolj prikladen nacin 
izraianja stalisc?) 

Vizija lahko videa zastrupi in vzhici. Iahko ga navdahne in 
ojaea na vsak nacin. utegne mu osvetliti najsvetejse misterije in 
istocasno biti Ie interpretacija njegove individualnosti: to je 
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Onanova formula in ne Abrahamova. 
Ti plasticni "Portreti mladega umetnika", 

so zadovoljivi za tistega, ki je ie sliSal za 
"spoznaj samega sebe.·' Pottebni so tudi pri 
analizi nekogarsnje narave, kijo je Probationer 
A.. A .. dolian izvesti, Toda "ljubezen je zakon, 
Ijubezen vsklajena z voljo." In naSa dama Nuit 
je "razdvojena zaradi moinosti zdruiitve," Ti 
prividi iz ogledala niso dela magike v skladu z 
zakonom Teleme. Resnicna Horusova magika 
zahteva strastno zdruienje nasprotij. Dokaz, da 
je nekdo v stiku z neodvisno entiteto. je 
odvisen od obcutka, ki bi moral biti za 
zdravega Cloveka nepogresljiv. Svojih cutnih 
impresij ne smemo v zmoti imeti za impresije 
neke druge osebe. Le clovekova neozdravljiva 
prevzetnost je razlog. da imata na asttalu 
zablodeli pijanee ali mistik svoje pijano 
blebetanje za glas najvisjega. 

BISTVO PRd.VEGA OBC'uTK.1. IE V SPOSOBNom 
PREPOZNAVE RESNICNoSTI DRUGEGA BITJA. 
euo V PRII1ERU SIl1PATETICNE RE.AKOIE IE 

PRAVILOIM VEDNO PRISOTEN DOLOCEN £LE. 
l1ENT soVRAiNom. CELO SVOJEGA PRIJATEUA 
BlOB PRVEl'f SI1KU NE SPOZNALI ZA T.AK.SNEGA. 

Vzttajamo torej na tern. da katerakoli 
resniena pojava na asttalu daje vtis sreeanja 5 

tujcem. Sprejeti jo moramo kot neodvisno. pa 
eetudi gre za arhangela Elfa, ter se v skladu s 
tern vesti do nje. Od oje se moramo uciti. 
ceprav jo preziramo. ter jo ljubiti. ne glede na 
to kako nam utegne biti odvratna. 

Pri beleienju v dnevnik mora postati 
jasno. da je sreeanje povzrocilo definitivno 
spremembo. Nekdo je izvedel in zacutil nekaj 
tujega in oi zgolj pomeril novo obleko. V pravi 
astralni viziji vedno obstaja sled neznatne 
boleCine; naS jaz je prizadet, ko je pottebno 
priznati obstoj ne·jaza, in moiganom je 
potrebno kar nekaj casa, da zabeleiijo novo 
mise!. To je resnicno tudi sprva. celo ko sta 
eksaltacija in stimulacija poslediea radosti ob 
vzpostavitvi prijetnega kontakta. 

Obstaja se globja posledica prave 
reakcije na obstoj tujegajaza; ta vpliv 
neprestano teii k razbitju doloeene 
kompleksnosti videa. Tovrstne ideje so vedno 
onemogoeane, oznaeene in odvriene. Sedaj jih 
je pottebno razpakirati in preurediti njihovo 
vsebino. Nadlega je vsaj tolikSna kot tista, ki jo 
pred odhodom doiivi Clovek ob spoznanju. da 
je pozabil spakirati piiamo. V boljsem primeru 
pa kaj takega lahko revolucionira njegovo 

prevec. 

primeru starega samea z 
urejenim iivljenjem, ki 

nenadoma sreea enD dekle 

Vsaka resnicna prvoklasna astralna 
vizija. eelo na niijih nivojih, bi torej morala 
videa pouCiti. ter obeoem pripraviti oa 
iniciacijo. Vizije, k.i ne spadajo v to kategorijo. 
naj se enostavno zabeleii kot prakso. 

SE ZMJNJA pRJPOl'flIA SE ZDI UJ1ESTNA. HE 
Sl'JEl10 TRDm DA JE HEKO ASTRM.NO BITJE 
-REAl.lfO- ALl ·OBJEKITVNO" LE NA PODUGI 

SUBJEKTIVNEGA CurA 0 NJEGOVE11 HEODVISNE11 
OBSI'OJU. VZTRAJATI }fORAlfO NA DOICAZIH. KI 

SO OCITNI ZA VSE KVALIFIORANE OP.AZOVALCE. 
cr HOtElfO UTEl1EUm GLAVNO PREl'fISO 

REUGIJE, DA OBSTAJA NEKA ZAVESTNA 
INTELIGENCA.. KI JE HEODVISNA OD }foiGANov 

IN ZIVUV; KOT Jm POZNA110. CE TA OBENEIf 
POSEDUJE TUDI }fOC. POTE1'J TOUKO BOUE. 

CEPRAV SO NA11 HEORGANSKE SIL£ i.e ZNANE. 
NIl1Al10 NOBENIH DOKAZOV 0 OBSTOJU 

ANORGANSKEGA UIM. KI BI BIL SAl10ZAVESTEN. 
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Kako nam pri tem lahko pomaga astralni 
nivo? Ni dovolj dokazati - kar zlahka storimo -
vez med invokacijo in neko pojavnostjo. 
Izključiti moramo koincidence. 1> telepatija 1 in 
nezavedno znanje .• II Naša preterhumana 
inteligenca mora sporočati resnico ki ni znana 
nobenemu izmed človeških umov, bodisi 
preteklih ali sedanjih. Pa vendar mora biti ta 
resnica preverljiva. Na svetu obstaja le en 
dokument, ki dokazuje, da popolnoma 
zadovoljuje te pogoje. To je 

LIBER Al. VEL UGIS 

Knjiga Zakona 
tega Novega Horusovega Eona. Kronanega in 
Osvajajočega Otroka Eona, katerega lagos je 
Zver 666, čigar ime v zunanjem redu je 
FRATER PERDURABO. Narava dokazov o 
ločenem obstoju preterhumane inteligence, 
ki je neodvisna od telesne oblike. je zelo 
zapletena. Naštejmo nakratko nekaj 
glavnih značilnosti: 

AIWAZ, ime inteligence o kateri je 
govora. dokazuje: 

a) svojo sposobnost 
vnaprejšnjega urejanja dogodkov. ki niso 
povezani z njegovim pisarjem, na tak 
način. da se ti ujemajo z osebnimi 
domnevami pisarja. E.G.: Stela ki 
razodeva teogonijo Knjige. je bila uradno 
oštevilčena v Boulak muzeju z zaporedno 
številko 666. Pisar je sprejel število 666 
kot svoje magijsko število mnogo let pred 
tem. Zopet je ime pisarjeve hiše. ki jo je 
kupil mnogo let pred tem, imelo številčno 

vrednost 418 I Pisar je izračunal 418 kot 
število Velikega Dela leta 1901 e.v .. To, daje 

odkril, da ima ime njegove hiše številčno 
vrednost 418, je posledica Aiwazove omembe 
tega dejstva. 

b) svojo moč prikrilia koherentnega 
sistema številk in črk v hitro napisanem 
dokumentu. ki vsebuje zagonetke in številke. ki 
predstavljajo mojstrski ključ, ki pisarju ni bil 
znan., a je vendar povezan z njegovim lastnim 
sistemolJl; ta ključ nadalje predstavlja 
komentar na sam tekst. E.G. beseda Zakona je 
"TELEMA ", (Volja): ta beseda ima številčno 
vrew{ost 93. "Ljubezen je Zakon. ljubezen 
vsklajena zValja." Ljubezen, Agape, kakor tudi 
Telema, šteje do 93. sam AIWAZ pravtako nosi 
številčq9.. vrednost 93. 10 Vse to seje pisarju 
zdelo zelo čudno. a je leta kasneje odkril 

"izgubljeno besedo" enega izmed svojih redov, 
ki je pravtako štela do 93. Izkazalo se je, da 
beseda njegovega najsvetejšega reda pravtako 
šteje do 93. 11 93 je torej tri krat 31; 31 je LA. 
"ne" in AL. "ono" ali "bog" ; te besede se 
pojavljajo vseskozi Knjigo in tako dajejo 
mnogoter pomen mnogim pasažam knjige; 31 
predstavlja sestavljeno črko ShT. dva hieroglifa 
Sh in T (stara mnogo stoletij) sta sliki. oziroma 
"drarnatis personae", Knjige: in ShT je slučajna 
črta. ki je načečkana na rokopisu knjige, ki se 
dotika ravno črk, ki imajo seštete številčno 
vrednost 418. tako določujoč" ta krog napačno 
kvadriran" kot. kije točen do šeste decimalke 
itd. In nadalje: " ne boš spoznal ". s pomenom: 
" spoznal boš LA " in " ... ki bo odkril ključ vsega 
tega", id est, ključ AL, 

c) svojo sposobnost kombiniranja 
zaporednih dogodkov, ki so izven kontrole 
pisarja. ali njegovih sodelavcev na takšen 
način, da ti pottjujejo izjave knjige. Ali. per 
contra. sposobnost napovedovanja takih 
dogodkov. 

E. g. Prva Skrlatna ženska se je izkazala 
za nevredno in je pretrpela točno napovedane 
kazni. Zopet: .. nekdo prihaja za tabo; on bo 
odkril kljUČ." Ta eden je moral biti "otrok" 
pisarja ... in to na čuden način." 

Devet mesecev zatem. ko je Zver 666 
zaplodil magijskega "otroka" svoji konkubini 
Jane foster. je bilo rojeno "Dete B.rezna", frater 
Achad, ki je uveljavil svojo pravico do te 
stopnje in tako "prišel za" Zverjo 666, ki je bil 
zadnji Adept, ki je to storil pred njim. ln ta 
"otrok" je bil definitivno "eden". saj je "eden" 
pomen njegovega mota AChD. In nenazadnje je 
on dejansko "odkril ključ vsega tega" zatem, ko 
sami Zveri to po 14 letih študija to ni uspelo. 

d) Svojo moč predstaviti in izraziti s 
konciznimi izrazi prave solucije temeljnih 
problemov univerzuma. E. g. formuli Nuit in 
Hadit pojasnjujeta obstoj v terminih 
matematično-logične filozofije. tako 
odpravljajoč težave. ki se pojavljajo ob 
poizkusu sprave dualizma. monizma in 
nihilizma. vseh antinomij v vseh sferah. ter 
obenem predstavijO izvorno popolnost z očitno 
nepopolnostjo stvari. 

Zopet "Delaj po svoji volji", 
najsublimneje strog etični predpis, ki je bil 
kadarkoli izgovorjen, se po analizi izkaže za 
"ves zakon", edini in zadostni porok za 
človekovo delovanje. poistovetitev usode s 
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svobodno voljo in konec državljanske vojne v 
človekovi naravi potom imenovanja kanona 
resnice in skJadanja stvari z njimi samimi, da 
determinirajo vsako človekovo delovanje. 
"Delaj po svoji volji" pomeni zvezdam 
zaukazati naj sijejo. trtam Daj rojevajo grozdje. 
vodi naj poišče svojo raven: človek je edino 
bitje v naravi. kise je potrudil 
spraviti se v nesoglasje s samim 
seboj. 

e) Svojo sposobnost 
tolmačenja duha Novega 
Eona. padec 
najdvillziranejših nadj v 
neusmiljeno divjaštvo ob 
času, ko so vsi 
najodgovomejšlljudje 
dlskredititall vojno. 

f) Svojo moč 
doumeti in 
kontrolirati te različne vrste idej in dogodkov 
tako demonsttlrajoč um in sredstva. ki so za 
ljudi daleč iznad vseh njihovih sposobnosti. 
čeprav so jim doumljiva: povezati vse to v 
kompakten kriptograf. ki razodeva mojstrsko 
obvladovanje angleščine, matematičnih in 
filozofskih koncepcij, poetični sijaj in silovito 
strast, medtem. ko je v črkah in besedah skril 
kompleksno šifro. ki vsebuje poznavanje 
dejstev. ki doslej niso nikoli obstajale v 
nobenem od človeških umov in ki je bila 
odvisna od kontrole pisarjeve roke. čeprav je ta 
mislil. da piše zavestno po nareku; stkati v en 
sam vzorec toliko niti različnih dokazov, da se 
lahko vsak um. če je le odprt in iskren. 
prepriča v obstoj AIWAZA kot bitja. ki je 
neodvisno od telesa. zavesttlega. in 
individualnega. z umom. ki presega 
človekovega in močjo onstran aoveške. ki jo 
udejanja potom volje. 

Z eno besedo Knjiga Zakona dokazuje 
prvi postulat religije. Magje torej lahko 
prepričan da spiritualna bitja obstajajo. ter išče 
Znanje in Razgovor s svojim Svetim Angelom 
č:uvajem z isto gorečnostjo kot FRATER 
PERDURABO. ki je zapustil vse. ljubezen. 
bogastvo. položaj in slavo. da bi ga našel. Ne. 
to mora storiti ali pa se obsoctiti na to. da ga 
raztrgajo menade njegovih brezumnih 
impulzov: razen če ni sam Bakhus. mu ni 
pomoči. Bakhus. božanski in človeški I Bakhus 
od Zevsa in Semele. od ptešuštnega gospoda 
groma. ki je surovo ugrabil svojo deviško žrtev. 

Bakhus. 
dete 

skrito 
pred 

sovraJtvom v 
naj.vetejJem od 

najsvetejJih. 
skrivnost tvojega 

veličanstva v koritu 
zvezdnega vetra. IQer Je 

ena kača tvoja dušal 
Bakhus. dvojno-vobličenl, moški·ženska. 
Bakhus. čigar nedolžnost ukroti tigra. medtem. 
ko ti vendar lije kri v usta in vzbujajo tek 
vinskega veselja tja do morllske norosti. 
Bakhus. s tvoje palice curlja žlvljensklsok. 
bršljan se ovija okoli nje. tvoja levja koža drsi • 
tvojih lesketajočih se ramen. drsi s tvojih gibkih 
ledij. opit z naslado božanskega grozdja več ne 
veš za težo \l')esa in hrepenenje duše. 

Pridi Bakhus. pridi semkaj. pridi z 
vzhoda. pridi z vzhoda na Priapovem oslu l 
Pridi s svojo gostijo plesalcev in pevcev. Kdo te 
je spremljal in se pri tem zmogel ogniti smehu 
in poskočnosti? Pridi. v tvojem imenu Dioniz. 
da se device združijo z bogom. Pridi. v tvojem 
imenu Jakhus. da s svojo mistično pahljačo 
požlahtniš zrak. da vsak sunek tvojega duha 
navdahne naše duše. da ti porodimo sinove v 
tvoji podobI! 

Resnično in amenl Naj mag niti za en 
sam trenutek ne pozabi kaj je njegov edini 
posel. Njegovo neiniciirano sebstvo (kot ga on 
absurdno razume) je banda podivjanib žena. 
histeričnib od nerazumJjenib ln nepotešenlh 
živalskih Instinktov; raztrgale bodo Penteusa. 
edinega človeškega boga. ki si jih upa krotiti. 
na drobne kose mesa; njegova edina mati . 
narava. ga bo prva zgrabila za goltanec. Nihče 
razen Bakhusa. tvojega Svetega Angela <:Uvaja. 
nima naklonjenosti. da bi lahko bil kralj te 
podivjane tolpe; le on lahko pretvori to 
neurejeno drhal v svečan sprevod skladnlh 
gibov. uglasi njihovo hijensko zavijanje v lepoto 
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himne in njihovo norost v samokontrolirani 
zanos. To je angel, ki je dvakrat dvojne narave, 
da bi se lahko udeleiil vsakega zakramenta. On 
je naenkrat bog, kije opit zvinom zemlje in 
sesalee, ki loka boijo kri, da bi ga precistila 
njegove smrtnosti. Onje zenska, ki sprejema 
vse impulze; mar niso njegovi ? On je moski, ki 
se pritisne ob vse kar ga 

casti. On vihti palko z 
borovim storiem in 
brsljanom; angel ki 
ustvarja neprestano 
vijoc svojo voljo v 
zvestolepoto.kije 
nesmrtno zelene 
barve. 

Tiger, 
simbol clovekovih 
surovih strasti 
poskakuje ob 
nogah svojega 
gospoda; in on 
jezdi 
Priapovega Z 

osIa, on 
naredi, da 

ga njegova spoina moc nosi kamor ga je volja. 
Naj se torej mag poda na astralni Divo z 

jasno izrazenim namenom, da prodre v svetiSce 
neutelesenih bitij, ki so ga sposobna pouciti in 
ojaeati in pravtako dokazati svojo identiteto z 
neizpodbitnimi dokazi. Vse druge raz.1age so 
uporabne Ie ce vecajo in uravnovesajo znanje, 
ali ce mogoce predstavljajo oskrbo z energijo 
takim magom, ki so naSH pot do izvorov moci. 
V vsakem primeru je vse brez vrednosti, ce De 
sluii enemu namenu - Velikemu Delu. Kdor 
doseze inteligenee takega tipa. ki 50 izven 
vsake diskusije, lahko pricakuje velike teiave. 
Steze 50 zastraiene. lev stoji na poti. Tehnicno 
znanje mu ne bo v pomoc. 

Potrebno 
je 
zadovoljiti 
cuvaje 
naSih 
pravic, ce 

hocemo 
stati v 

prisotnosti 
mojstra. Utegnejo se 

postaviti posebne 
obveze. naloziti 

preizkuSnje in dodeliti 
iniciacije. To 50 najresnejse 
zadeve. svetlobno telo mora 
biti popolnoma odraslo. 
nepreklicno utrjeno, saj bo v 
nasprotnem primeru razpadlo 
ob izstopu iz fizicnega telesa. 
Ce pa je svetlobno tela 
sposobno prestati te 
preizkuSnje. potemje 
popolnoma vezano na svoje 
besede in dejanja. Niti 
pribliino ne more prelomiti 
prisege kot to lahko stori 
meseno telo. 

TakSenje torej splosen 
opis astralnega nivoja ter 
magovega primernega 
obnaSanja na astralnem 
nivoju. 

1 Zavedati se gre dejstva. da je 
ta tekst v izvorno napisani 
obliki. Soror Rhodon. proba
tioner A .. A .. , je leta XVll, 
sonee v Devici. ko je uiivala 



privilegij bivanja v doloceni opatiji Teleme. 
zaprosila Mojstta Teriona. da tej knjigi doda 
prikaz uranografije asttalnega nivoja, a v manj 
tehnicnem jeziku kot je tisti iz Libra 777. V 
skladu 5 tern so bile napisane te opombe. 
Nadaljnja elaboracija teksta hi ga privedla v 
nesoglasje z ostalim delom razprave. 

2 Glej Poincare. pasaie navedene spodaj. Gre 
za naslednje odlomke teksta:. 

.. Aksiomi geometrije torej niso niti 
apriorne sinteticne sodbe. niti eksperimentalna 
dejstva. So zgolj konvencije ... Kaj naj si torej 
mislimo 0 naslednjem vpraSanju : Je evklidska 
geometrija sploh pravilna ? Le-to nima 
nobenega smisla. Prav tako bi se lahko vpraSali 
ce je metricni sistem sploh pravilen in ce ni 
morda anticni ritem nepravilno zasnovan ; ali 
so kartezijanske koordinate pravilne in so 
morda polarne koordinate napaene. Neka 
geometrija ne more biti bolj pravilna od druge. 
lahko je Ie bolj primerna. To pomeni da se je 
preko naravne selekcije naS duh prilagodil 
pogojem zunanjega sveta, da je sprejd tisto 
geometrijo. ki najbolj ustreza prostoru, ali z 
drugimi besedami, tisto. ki je najholj primerna. 
To poplnoma ustreza naSim sklepom; 
geometrija ni pravilna. je kveejemu ustrezna." 
( Poincare. La Science et' 1 . Hypothese) 

.. Hi si torej takih pravil ne izbiramo, ker 
bi bila pravilna, temvec ker so najbolj primerna 
in jih lahko povzamemo rekoc : .. simultanost 
dveh dogodkov ali red v katerem si sledita. ali 
enakost trajanja dveh dogodkov, mora biti 
definirana tako. da izraia najvecjo enostavnost 
in moznost zakonov narave. Z drugimi 
besedami, vsa ta pravila, vse te definicije niso 
nie drugega kot sad nezavednega oportunizma. 

(Poincare, Le Valeur de Science) 

Naj se student obrne na MNaravo resnice" H.H. 
Joachima. ee hoee ovreci zgornje. A vecini tega 
dlakocepljenja bistvo uhaja. Resnica mora biti 
definirana, saj je vendar ime. glede na to. cia je 
samostalnik (nomen). in vsa imena so Clove.ski 
simboli za stvari. Resnica predstavlja moe 
vzbujanja dolocene reakcije ("soglasja" ) . pod 
dolocenimi pogoji . v cloveku. ( "Zelenost". teZa 
in vse ostale lastnosti so pravtako moa.) Qna 
obstaja v ohjektu latentno ali manifestirano, ter 
tako izkusivsi obe moznosti spreminja in ne 

spreminja dejstev. To je solipsizem. saj se lahko 
zavedamo Ie Iastne zavesti. a obenem ni 
solipsizem. ker nam naSa zavest pravi. da se 
spreminja zaradi vpliva zunanjih silo V skladu 5 

prvim Newtonovim zakonom je to stvar 
definicije. MKaj je resnica r poleg tega 
poizveduje po naravi te moei. V vseh stvareh je 
inherentna in zato se lahko vse mogoce trditve, 
ali njihova nasprotja. prikaie kot resniene. Da 
bi se O=X itd. uviddo neposredno, je potrebna 
kvaliteta urna, kije iznad "normalnega", kot 
tudi rezoniranje H. H. Joachima zahteva viSje 
glediSce od tistega. ki je lastno buSmanu. 

3 Glej zgodbo spodaj 0 nastanku Knjige 4. 

4 Glej zgodbo spodaj 0 Alamantrahu. 

5 Arhangel OlOkmaha. druga Sefira. 

6 Stalen test mojstra Tetiona je ta, da napiSe 
ime dolocene sile na kos papirja. tega skrije. ter 
zatem naskrivaj prizove to silo in poslje ucenca 
na astralni nivo. kjer mora svojo vizijo pripisati 
neki sili. Ucenec zatem preveri omenjeni kos 
papirja - imenovana sila je tista. ki je napisana 
na tern papirju. 

7 Najznamenitejsi Fielding;ov roman se 
imenuje Tom Jones. Nekoc je FRATER 
PERDURABO bi! v nekem hote1u v Londonu . 
Tdefoniralje prijatelju Fieldingu na dom, kjer 
mu je tajnica povedala. da je ta pravkar 
zapustil hiSo in cia ga lahko dobi Ie ce poklice v 
doloceno pisarno v mestu med 11.00 in 11.15 
dopoldan. FRATER PERDURABO je ime1 ob 
11.00 zmenek z neko glasbenico pred 
gledaliScem. Da ne hi pozabil na telefon. je 
naredil mentalno belezko. da bo v hipu. ko se 
sreca z mlado damo dvignil roko in rekd se 
predenjo pozdravi: "Spomni me, da moram 
takoj poklicati Fieldinga. • Tako je tudi storil: 
mlada dama se mu je prihliZa1a z natanko isto 
kretnjo rekoc: .. Spomni me, cia moram 
poklicati Tom Jonesa." SIednjije bil njen 
glasbeni agent. Tu je oeitno. da ni povezave 
med elementi koincidence. Ce bi se kaj takega 
pripetilo med komunikacijo z nekim 
domnevnim duhom, bi takSno dejstvo 
pozdravili kot zelo dober dokaz obstoja neke 
neodvisne inteligence. Da bi to razloZil. born 
zamenjal demente enaCbe. Predpostavimo dva 
neodvisna medija. A in B. ki v istem trenutku 
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vsak posebej prejmeta dve sporočili in sicer 
prvi, Vprašaj B kdo je napisal Hamleta?". 
drugi pa : "Vprašaj A za ime Shakespearove 
najznamenitejše tragedije." 

Koincidenca je tu enostavnejša in ni 
tako izrazita kot tista. ki je omenjena zgoraj. saj 
ni govora o doseganju identičnosti s pomočjo 
slučajnih sinonimov. prikrivajoč njihovo 
racionalno povezanost. A vendar bi večina 
študentov okultnih fenomenov priznala. da 
obstaja velika verjetnost. da si je neka 
inteligenca namenoma izmislila ti dve sporočili 
z namenom dokazovanja svojega obstoja. 
8 V novemberski številki revije International iz 
leta 1918. je bil objavljen zaključek Banka 
MOJSTRA TERJONA imenovanega "Preporod 
magike". Zadnji stavek se glasi, "Tuje 
modrost. naj tisti. ki ima razumevanje prešteje 
število Zveri. kajti to je število aoveka. in to 

število je 666. TO MEGA TERJON. Velika 
Divja Zver ima v skladu z grškim sistemom 

številčno vrednost 666. To je seveda 
naziv Mojstra Teriona. 

Mojster Terion je bil v tistem 
času v komunikaciji z inteligenco, 
ki se je predstavila kot 
Amalantrab. V nedeljo 24. 
februarja. leta 1918 ob 21.30. je 
Mojster Terion vprašal 
Amalantraha. če labko vzame 
besedo TERJON. kot daje 

hebrejska, z namenom. da bi 
pridobil nove infor· 

čnemu 

pomenu 
te besede. 

Odgovor je 
bil pritrdilen. 

Tedaj je vprašal, 
oo Naj vzamem 

samo besedo 
TERJON. ali vse tri 

besede TO MEGA 

TERJON?" Odgovor je glasil. da je potrebno 
vzeti samo besedo TERION. Nato je mojster 
Terion vprašal katere hebrejske črke bi bilo 
potrebno uporabiti pri transkripciji iz grščine. 
Odgovor je bil ,Tav. Jod. Kiš. Jod. Oin. Nun. 
kar šteje do 740. ali 1390. odvisno od tega ali 
vzamemo črko Nun z običajno vrednostjo 50. 
ali v njeni končni obliki. ki šteje 700. Nobena 
od teh številk ni imela nikakršnega pomena za 
Mojstra Teriona Postal je skrajno nezadovoljen 
z Amalantrahovo neuporabnostjo, tako da je 
komunikacija postala nejasna in delo je bilo 
potrebno za tisti večer prekiniti. Poizkusil je 
tudi razna druga hebrejska črkovanja besede. a 
ni bil sposoben najti kaj zanimivega. To je 
sploh obembe vredno. saj je skoraj vedno 
mogoče dobiti bolj ali manj dobre rezultate s 
preizkušanjem različnih možnosti. Črka O je 
naprimer labko Oin. Vav ali pa Alef. 

V ponedeljek zjutraj je Mojster Terion 
odšel v uredništvo revije International, katere 
izdajatelj je bil. Ob tistem času je v New Yorku 
primanjkovalo premoga in je bilo zato 
prepovedano ogrevati pisarne ob ponedeljkih. 
Zadržal se je le toliko da je vzel svojo pošto. ter 
se zatem odpravil domov. V torek zjutraj je na 
mizi našel pismo. ki je prispelo v ponedeljek in 
je bilo naslovljeno na glavnega urednika. ki pa 
ga je dostavil Mojstru Terionu za odgovor. saj 
se je nanašalo bolj nanj kot pa na glavnega 
urednika. To pismo je bilo napisano in poslano 
v nedelja zvečer, torej ob približno istem času 
kot se je odvijala komunikacija z 
AnJal.anlIaloOln .. Pismo se konča s temi 
be!iedlanli: "Prosim obvestite svoje bralce da 

jaz Samuel bar Aiwaz bie Yackou de 
Sh,,,a1)ad izračunal število Zveri in to število je 
število človeka: 

(heri od desne proti levi) 

nor t 
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Tukaj torej vidimo najpresenetljivejšo 
možno rešitev problema. ki je bil predstavljen 
Amalantrabu. Opaziti je da Amalantrab ni hotel 
dati pravega odgovora neposredno. da bi. 
kakor se nam dozdeva. poudaril pomen 
intervencije tega asirskega korespondenta. 
Opaziti je tudi da avtor pisma ni seznanjen z 
osnovno Kabalo. saj je skoraj obče znano da 



TO MEGA THRlON v grščini šteje do 666. 
Nadalje je opazno, da so minili štirje meseci 
odkar je problem bil predstavljen v 
Intecnationalu. Asirec je živel nekoliko izven 
New Yorka in je bil poplen tujec za kogarkoli 
izmed osebja Internationala Presunljiv dokaz o 
Ama1antrahovem obstoju je dejstvo. da je ta bil 
večji mojster v Kabali kot sam MOjster Terion 
in, da je nadalje bil sposoben prizvati ta štiri 
mesece star problem v um nekega popolnoma 
nepovezanega tujca. kar je imelo za posledico. 
da je ta sporočil pravi odgovor natanko ob 
času, ko je bilo vprašanje postavljeno kilometre 
stran od njega. 

Naključje. ki je tako poplnoma primerno 
za razlago Fielding·Tom Jones incidenta. je kot 
alternativna teorija v tem primeru poplnoma 
nekompetentno. Naravnost namenskega 
značaja okoliščin ni mogoče zanikati; toda. če 
smo pri zanikanju možnosti Amalantrahovega 
obstoja popolnoma determinirani. nam še 
vedno preostane en vir. ki celo zadevo pojasni 
na dovolj preprost način. Ta vsebuje težave, ki 
se zdijo Majstru raianu podobne tistim. ki 
ovirajo zgoraj omenjeno teorijo. a kljub vsemu 
niso povsem izven meja mogočega. Ta teorija je 
telepatija. Lahko bi predpostavili, da je rešitev 
problema že obstajala v podzavesti Mojstra 
Teriona. ali pa v podzavesti njegovega vidca in. 
da je bila ta rešitev telepatsko vtisnjena v 
zavest tega asirca na tako silovit način. da je to 
imelo za posledico, da je ta sporočil odgovor 
sodelavcu Mojstra Teriona na International. Ne 
glede na splošno neveIjetnost te hipoteze. je 
čudno. da bi Amalantrah - če bi resnično bil 
nezavedni um vidca -lahko dal napačno 
ortografijo. Če bi kaj takega storil vedoč za 
pravilno črkovanje. potem bi se to dalo 
pojasniti le tako. da ni hotel spremeniti svojega 
načrta. da bi lahko eksplozivno asirčevo pismo 
pričalo o njegovem obstoju. kar se ne bi 
zgodilo, če bi bila skrivnost prekmalu odkrita. 
Primer je tu naveden predvsem. da nam 
pokaže kako skrbno je bilo potrebno izključiti 
vse alternativne hipoteze. preden smo priznali 
obstoj nevtelešene inteligence. Naj še vseeno 
omenimo. da točno v tem primeru obstaja 
število drugih incidentov. ki kažejo na to. da 
teorija o telepatiji ne more držati. 

9 V mnogih pSiholoških razpravah je navedena 
dobro znana zgodba katere heroina je nevedno 
angleško dekle. ki je zaposlena kot služkinja. ki 

ni ravno najbolj inteligentna in ki ne obvlada 
nobenega jezika. celo materinega jezika ne 
obvlada ravno najbolje. Med napadom visoke 
temperature je zapadla v delirij. v katermje 
recitirala dolge pasaže v učeni hebrejščini. 
Raziskave so pokazale. da je v rani mladosti 
bila zaposlena pri nekem hebrejskem rabinu. ki 
je imel navado recitirati svoje ceremonije v 
prisotnosti dekleta. čeprav ni besedam 
pripisovala nobenega pomena. jih je mehansko 
zabeležila v svoji podzavesti, ter zatem 
reproducirala, ko je napad temperature vzdražil 
skupino celic. kjer so bile shranjene. 
10 Ta numeracija je bila odkrita leta pozneje. 
Zatem se je pojavilo vprašanje potom S. 
Jacobsovega razmišljanja o tem odkritju: 
"Zakaj se AlWAZ piše AIWA5S in ne AlWAZ. v 
Knjigi Zakona? V grščini je AiFass 418. Avtor 
knjige je v svojem imenu prikril ne le eno. pač 
pa dve števili. obe največjega pomena v knjigi. 

Il To seveda niso vsi primeri. Predvsem je 
Frater Perdurabo leta 1923 e.v. odkril. da 
hebrejska beseda za "voljo" pravtako šteje do 
93 in njeni posebni tehnični pomeni mečejo 
nadaljno luč na pomen besede Telema. kot jo 
je uporabil AlWAZ. 
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DRAMA 

TET RA 
GRAMMA 
TON 

(Zgodovinska freska. drama v stirih dejanjih 
s prologom in epilogom. sarno za 
otroke Izraela) 
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PROLOG 
M05ki. Zc:nska. Otrok. PolnoCna idila povprecne evropske druiine. 

Otrok: Mami. mami. pravljico! 
Moski (utrujeno vzdihne v naslanjacu): Tecen je kot drek. 
Zenska (v drugem naslanjacu pravtako utrujena): l'IisliS dobesedno 

ali simbolno ali v prispadobi? (ura odbije palnoc) 
Moski: Povsem dobcsedno. draga. ne vern kakSen drugacen smisel 

bi to lahko imelo. (resnicno zaeudc:n) 
Zenska: Drek je lahko tudi baSiS. saj veS. Si ze pozabil. da si bil 

veasih hipi, toCneje freak ali spaka. No. mlad in nor. v 
svoji ana1ni fazi. 

Moski: l'IisliS. da bi baSiS bit tecen? 
Zcnska: Ja. misteriozc:n. intriganten. kompleksen. prlzadevajoc. 

skratka. tecen. da. (si pili nohte) 
Moski: Ottokava teenost. zopmost. teZko. cia hi hila skrivnostna. ali 

pa ... nama ima najin otrok nekaj zela skrivnostnega za 
povedat. nekaj vamega in tecnega? (molk) 

Zaspal je. Koneno. 
Zenska: V naroeju angda. ki go Cuva. 
Moski (vstane in vzame 5 police knjigo ter jo odpre. stoji) : 

Psihologija vsakdanjosti. Kako dolgoeasna knjiga. 
Zenska: Kaj pa venomer taka vneto iSces v njej? (Otrok se spet 

oglasi. ana orude v otrosko sabo) Mater ... 
Moski: Mater. da mater iScem. (se vsede z zaprto knjigo) Kdo je pa 

ne? V prenesenem smislu. seveda! 
ienska (se vrne): A ne dobesedno? 
Moskl: Ne. nikakor ne. Mater je lahko vse kaj drugego. kot pa 

roditeljica v tem iivijenju. Neka pradavna zaveza. 
Zenska: Tudi jaz bi bila rada nekaj drugega, ne sarno mater. 
Moski: Saj si. Ljubimka, preSu.Stnica, sveeenica. Vse to spada k 

materinstvu. 
Zenska: Ne. mislim dobesedno. (Molk. Oba zamiSljeno strmita 

nekam v daljavo svojih misli.) 
Mosld : BraSit ha galgalirn. Kaos. Teos. Logos. Diabolos. In beseda 

je meso postala. Toda alije bila se vedno bog? Was fur 
dn Atawismus ist das? 

Zenska: Seveda. brezmadcina. to Ii zagotavljam dragi. 
Mosld: Hila je ena in nobena. Torej povsem nepomembna. 
Zenska: 80di kakor Artemis Panu. 
MoSkl: In predri pajcolan device! (molk) 
Zenska: Ali je momo. da je nesreea naSe civilizacije ravno v tern. 

ker jc: bil nek mit razumljc:n dobesedno. in se vec, kot 
zgodovina? 

Moski: To<:no to, draga. Kako si pametna. (resnicno presenecen) 
Zenska: Torej je na zenski cia odre.si svet, pravzaprav sarno izbrane. 
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ne vsega aovcitva. Datno je bila vecina ljudi 
rojena pod drugacnim zakonom. ki pripada Zalostni 
sivi deieli. V mojih med.itacijah... ,.!i 

Moski: CIovekoljubnih. poliliCnih ... 
Zenska: Hi to se vedno predstavlja velik problem. Nietzsche je 

imelprav .. . 
Moski: Oovek ali druiba, vseeno. Jaz glasujem za boga! 
Zenska: Vi. moski. ste si ga tudi izmislili! 
MoSki: Zagotavljam Ii. draga. da glede PRAPOCELA ni nobene 

evidence 0 spolu. On je dvospolen. On je ottak. 
Zenska: Otrok je vendar priSel kasneje .. .. Ne .... mislim, da ... se 

strinjam s tabo in ostalimi antropologi. da vcasih 
ljudje preprosto sploh Diso vedeli. kako pride do " 
spoeetja C!oveskega otroka ... in potem, ka so l~ 
sveeeniki informirali obCo javnost, da je moski tisti. • ,\ 
ki oplodi zenska in da ana ne rajeva kar sarna od 
sebe. In tako je moski v tem dejstvu dojel svojo 
prilaZnost za prevlado in manipulacijo. za 
vladavina. Kako preprosto. kat vse velike resnice. 
In zdaj traja ta PATRIARHAT ie dva tisoc let in se 
mu ni videti kanca. konca tej neumnosti. 

Moski: KakSni neumnosti? 
Zenska: Da se producira lai. da je PRAPoCELO moski. 
Moski: V primeru Cloveka. ce sma ze pri Cloveku. tej opici brez 

repa. je moski zgolj aplojevalec. osemenjevalec. To 
se vet toda ne ve se, kje tia velika lail (molk) V 
metafiziki. 

Zenska: V moskem svetu. vsekakor, v moSki konspiraciji. V 
imenu aceta in Sina in Svetega duha: v tem je 
velika laZ. 

Moski: Sveti dub je sveta sperma. kar se mene tice. ki sem 
najvecji feminist na treh kontinentih. Sicer pa je 
zenska emancipacija resna stvar. (molk) Vendar. 
nikar zopet, draga. pustiva ze enkrat metafiziko pri 
miru. Formula zenske je se bolj zagonetna, vsaj za 
maske. Kar je danes pomembno. je to. cia 
dojamemo PRAPOCELO kot otroka. ki obstaja 
pred in neodvisno ad svojih tozemskih starsev. 

Zenska: Nam. zenskam. pa preostaja to, cia pozabimo na 
spolnost. 

Moski: Verjemi. meni je se teije. Gre vendar za ta. da sma 
pozorni na bistvo. na nottanjast. ne na zunanji 
videz. na spot nekega bitja. 

Zenska: Oh. rada bi bila ze stara. jalova. zgubana. tedaj born 
dojela vaSa metafiziko. morda. 

Moski: Ottok je svobodna du.sa iz nekega purgatorija v nekih 
nebesih. nekje onstran pac. Izbere si stade in se 
inkarnira. In beseda meso postane. Najprej je bila 
beseda. In beseda je bila bog. ta pa je postal 
Clovek. 

Zenska: Ne. Bog je zgolj beseda! Saj res. Beseda. beseda. to je 
vaS najmoenejsi urok. 

Mosk: Seveda. draga. 
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Zenska: In kdaj je postala UIZ? 
Moski: Na poti do na.sih uSes je priSlo do motenj. taka cia ne 

sliSimo drugega kot blebetanja opic ... (prisluhne) in 
marcia brencanje Svetega Skarabeja Govnaca. ki 
vali Sonce skozi podzemlje. da bi spet vzSlo. 

Zenska: Sit. Set. Satan. (mu skOCi v naroeje) Moj moski. moj 
osemenjevalec ... polizana moskost. vedno vekajoCi. 

Moski: ]n ti si moja oplemenjevalka. Jaz te osemenim. ti pa me 
opiemenitiS. ImCiS ti kakSno drugo idejo, ali marcia . 
besedo? 

Zenska: Ti mene oplemenjujci, saj vern, da obstaja ljubezen 
vedno onstran, anstran. vedna iznad. vedno viSe. 
ab ... Fiat AUMGN ... rablo simuJira nekakSen 
orgazem. molk) In te obsemenim. obsedem. (SI! 

poljubljata. strastno, nato se v trenutku ustavita.) 
Otrokje mesija. (predab in spet poljub, dolg in 
rafiniran) 

Moski: (zajame sapo) Hesijaje edenska kaea ... Ureus. kraljevska 
kaca. maScevalec svojih starSev. 

Zenska: Lai in seks in politika in velika konspiradja prod 
Bovcltvu. (tema) 

Moski: Pam besedo. 

ZASTOR. 

PRVO 
DEJANJE 
(dogaja SI! nekje v temnem obdobju cloveStva. v zacetku 

14.stoletja Vulgarne ere, na vzhodni transverzali. 
Prvi prizor. Zenska v sveeeniSki obleki. modri 
vezeni v zlatu. sedi na nekakSnem prestolu. v 
ozadju nekakSen oltar 5 sveCami in neko knjigo in 
roiami. rdecimi vrtnicami. Kip Izide z otrokom 
Horusom. kaea. krokodil in tiger. Podobe so 
zatemnjene. Pride vitez v bojni opremi in poklekne 

1""& n)o::' 

Vitez: PriSd sem po tvoj blagoslov. mati. gospodarica. ljubimka. 
najbolj poieljenja vredna. najskrivnostnejsa. 
Prosim. daj mi odvezo. 

Svecenica: (si podpira glavo z roko): Zakaj ne iSeeS odveze pri 
skofu? (se vznemiri) 

Vitez: GovoriS kot tujka. kakor da me nikoli ne bi poznala. kaj 
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šele ljubila. 
Svečenica, Saj tako ali drugače moraš na pot, Jaz nimam nič pri 
Vitez: Hočem, da mi poveš smisel. sicer ne grem nikamor. Vcl. da 

škofu nikoli nisem verjel, kako naj me zadovoljijo 
njegove litanije o svetem grobu in antikristih. 

Svečenic", Kaj pa boš drugega. Ti si vojak. ki mora ubogati na UI<J"' llMIt' 
te ti je kaj do ranga v redu. seveda. 

Vitez Najsvetejši red je v mojem srcu, požvižgam se na zunanje 
kroge. 

Svečenica: ln če te ekskomunidrajo? Ali še kaj hujega ... 
Vitez, Nikoli nisem zatajil ljubezni do tebe. vedno sem te oboževal. 

povej mi. ali obstaja smisel v poti v Jeruzalem? 
Svečenica, Vsekakor prej kot pa v Rim. (zakolne) I!ahlastil 

Ompehdal Toda. gre za tvoje ubogo življenje. ki stremi 
za .. (?) 

Vitez: Najsvetejšim in najresničnejšim! 
Svečenica, QJj ni pomemben. pomembna je pot. Pot, pa čeprav 

neskončna blodnja. 
Vitez: Na koncu teme mora obstajati žarek svetlobe. 
Svečenica: Seveda. to naj te ne skrbi. sicer pa te poznam. moj 

najtemačnejši ljubimec. moj naJmelanholičn~ši 
trubadur. moj (ji pade v naročje) najbolj nori otrok. 
Ah. kako naj te blagoslovim, ko pa te bom 
pogrešala. .. (se odmakne) 

Vitez (strogo) , Kaj je s teboj. od kod žalost v tvojih nedrjih. ta kača 
strupenjačal 

Svečenica ( e more skriti solza): ObuplObupi Novi Jeruzalem 
obstaja samo v naših sanjah. 

Vitez, Kaj pa Sveti Gral? Mar obstaja še kaj drugega? 
Svečeni ca: Obstajajo imena. imena. besede. Blebet opic. A tišina bo 

prekrila vse. 
Vitez: Torej mi ne privoščiš niti ene ljubke laži? 
Svečenica: VrnU se boš iz Jeruzalema obogaten z izkušnjo še večje 

tragedije človeštva. Če ne boš obžaloval si rešen. A 
tvojega angela varuha ne morem priklicati jaz. 

Vitez, Ne skrbi me to. skrbi me ta celotna tragikomedija. kako Jo 
bodo videli zanamci. Nočem biti udeležen v 
neumnosti. Zakaj pa sem bil posvečen v viteza? 

Svečenic," Iz napuha. iz prezira. iz pohlepa po zavrženih relikvijah. 
Bratstvo se je sprevrglo v slepo slo po gnilobi. Hijene 
so povsod. Kakšno viteštvo, ba, hal (trkanje, vstopita 
stražarja. vitez je osupel. prime za meč) 

Stražar: 1\1 smo po nalogu svete stolice. 
Vitez, Kaj Je zdaj to? 
Stražar (spoštlJivo) , Gospo moramo odvesti pred sodnika zaradi 

suma krivoverstva in bogokletja (mu da prebrati 
nalog). 

Svečenica, No. oba odhajava na dolgo pot. Mi boš dal odvezo? Mi 
boš oprostil? Ali me zavrgel. kakor da se te nič ne tiče, 
kot jaz tebe? 

Vitez (zmeden ln izven sebe), Nisi me zavrgla. Nemogočeje 
doumeti ... 

Svečenica, Človeka. kakor tudi boga. Obstaja Ne-bogi Bog NE 
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Hijene. 

obstaja! A oni tega ne bode nikdar doumeli. Ali pa· po 
svoje ... Moloh se je razbil na tisoc in nic koliko 
kosckov. tako da zdaj vsak casti svoj odkruSek, svojo 
kost obiCaja. 

(straiarjajo skuSata odvesti. prijeti za komolce) 
Fanta. moja poslednja zeljaje spregovoriti svoje poslecinje besede. 

predno se zavijem v tiSino ... (zmedeno se 
sprenevedata). temule. ki gaje doletela ta cast, in 
varna. ce imata uSesa. da slisita tucti tisto. kar je 
nemogoce preslisati. (molk) 

Victim. ljubi. cutim da si izbranee, eden izmed redkih in eden imled 
mnogih med temi redkimi. Ne Ie. da veIjamem. vern. 
da smo Ziveli za najvisje. in se vedno iivimo in bomo 
vedno iiveli Ie za najvisjel Vale. frater. (stopi k vitezu, 
ta pa spontano poklekne z obrazom stremec k njej. 
ona mu da svojo desno dian na vrh glave v blagoslov). 
V imenu Zofije, in najskrivnostnejsega Gospoda (se z 
isto roko dotakne njegovega mednoija. nakar se 
straiarja posmehljivo spogledata). in Mesije (mu poloii 
roko na srce) ARARITA. Hi smo eno in nobeno! Oni 
pa so kakor sanje. (ga poljubi na celo. nakar octide in 
straZarja pohitita za njo, Vitez moke gleda za njimi. 
klece ottpne.) 

ZASTOR. 

DRUGO 
DEJANJE 

Dva viteza jezdita drug ob drugem in se pogovarjata. SliSi se 
prisotnost mnoiice. razlicni glasovi in zvoki. 

Prvi vitez: Prvic smo potovali dosti iivahneje, kot prava vojska. 
Drugi vitez: Kaj si ie bil v leruzalemu? 
Prvi: Bit in bival, prebival. prebadal. prebrodel in preiivel. preiveeil 

in izpljunil. kakor je zapovedano: sivo izpljuni. bela ali 
erne pa pogoltni! Ha! Sicer pa je enkrat. kakor 
nobenkrat ali pa i e rue kolikokrat. Ko sem priSel tja. se 
mije zazdelo. kot da sem tam ie bil. Vse se mi je zdelo 
tako znano in domace. Osli. k.i nemo in nepremicno 
bulijo v zidove hiS. zenske pri vocinjakih. in bOjevniki. 
k.i se norcujejo iz tvojega kriia in dolgih sulie in 
mecev ... in najsvetejsa arabska ttava in odaliske in pa 
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prava rajska vrata. 
Drugi, ln grob odrešenika? Pa Salomonov tempelj? 
Prvi, Ha, ha, hal ln sveta kri in svetu graj. ha, hal 
Drugi: O naši sveti vojni si nisem nikoli delal utvar, dragi brat. ki se 

norčuješ iz svetih stvari. Mar potuješ spet v sveto 
deželo zgolj po ukazu? Ali da bi spet izpljunil to sivino 
vsakdanjosti? 

Prvi: Ni beline niti črnine! Niti brezvercev niti pravih sovražnikovi 
Obstaja samo skrita slava in pa sijaj meča v mesečini. 
ter okus najsvetejše arabske travel In ta peklenski 
vonj. ki ga ne pozabišl 

Drugi: Kakšne ttave? Kakšen vonj? 
Prvi, Takšne, zaradi katere je Nebukadnezar zblaznel in odšel gol 

na trg! Takšne. ki ti vse dišave sveta izpridi v 
bogokletje! 

Drugi: Vsi Kirkini zvarki so ista univerzalna medicina Pa ne boš 
rekel. daje to vse kar ti je ostalo v spominu? 

Prvi: Vse ostalo sem pozabil. 
Drugi, Zakaj? 
Prvi: Ah. ne sprašuj. naivnež saj si vojak. .. in vitez ... katerega 

oddelka? Katerega ranga, če imam takšno čast 
izvedeti? 

Drugi, za najsvetejši Red, ki mu pripadam, obstajajo samo trije 
rangi. kot je razumel celo še veliki Platon. Tako kot ti. 
sem zgolj vojak. bojevnik. To naj nama zadostuje. 

Prvi: Nasvetejši red. ha. ha. hal Ali pa se greš skrivalnice. kot je to 
navadi tudi na vzhodu. ne le v cerkvi vesoljnega Rima. 
Vsaka oblast je ista. 

Drugi: Kakor nam je bilo zagotovljeno pri posvetitvi. so nam vrata 
oblasti prosto odprta. 

Prvi: Vrata Novega Jeruzalema so rajska vrata. To so vrata 
absolutne svobode. široka kakor brezno vesolja Kje je 
tu oblast. brat vitez? 

Drugi: V tebi levjesrčni, v volji do oblasti nad slepimi silami narave. 
ki nas obvladujejo in ki jim ljudstvo slepo služi, če ni 
oblasti. 

Prvi: Govoriš kot pravi musliman. 
Drugi: Religija je samo ena. Ki je bila. je in ima za priti. Ljudje smo 

ena družina. ena rasa in ena država zemljanov. To je 
ključ novega Jeruzalema. dragi Adeptus! 

Prvi: Pa vendar samo slepa sila vedno prevlada in meč vojne. Da. 
ker nekateri tako hočejo. Nemara bogovi? 

Drugi, Bogovi hočejo kar je pravično. PrebivaJa neba bodo vedno 
naši sodniki. Prebivalci v svetlobi! Tisti ki so izven 
naših tegob. 

Prvi: Mi hočemo vojno. to je naša služba in naša edina religija 
Drugi: Naša edina resna preizkušnja. kakor tudi za vladarje. 

Katerakoli vojna pride prav. Mene ne zanimajo vzroki 
in še najmanj krivda. 

Prvi, V JeruzaJemuje tekla kri v potokih, ko smo ga zavzeli. A 
zaman. izgubili smo ga ob prvem mlaju. In tako se 
Saladin še naprej in še bolj lahko norčuje iz nas. Zanj 
je vojna šport. viteški turnir. prekleti hašišar! Živ 
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Satan! šejtan. kakor pravijo arabci. 
Drugi: Sejtan. ha I To je samo eden od židovskih demonov. samo 

eden izmed dvainsedemdc:setihm. s pomočjo katerih je 
Salomon zgradil svoj Tcmpdj. 

Prvi: SI se pa dobro pripravil na svoj izlet od tebe bom še kaj 
izvedel? 

Drugi: Štirje bogovi štirih največjih religij, Brahma, Aleh, Jezus, 
Buda. so za hebrejce zgolj štirje princi zla. ki vladajo in 
bodo vladali svetu še kakih tisoč let, 

Prvi: Prepričal si me. brat Adeptus Minor. Srečanje z mlajšimi brati 
mi še vedno pomeni pravo doživetje. In priznam. da 
me je sram. da nisem za nikakršen zgled. čeprav imam 
že sivo brado. Verjetno se ti zdim prava zguba. 

Drugi: Vsak posameznik je zame suveceno božanstvo. še posebej 
brat bojevnik. Kako bo magd podcenjevati nekoga. še 
posebej. če mije brat. ki mu ne morem soditi. niti 
ocenjevati poti. ki mu jo je namenila skrita usoda božje 
previdnosti? (molk) 

Prvi: Nekaj se dogaja". (mimo prijezdi kolovodja in oznani 
skorajšnji postanek. šepne na uho stacc:jšemu vitezu. 
nakar se ta poslovi od mlajšega viteza s toplim stiskam 
roke in nekimi skrivnimi znaki) .. . Moram naprej. 
upam. da se še vidiva in še kaj pogovoriva. Edino kac ti 
imam za povedati v pouk in memento je to, da ne 
pozabi, da smo VESELI romarji! Vale, frater! (se 
zarc:ži) 

Drugi: Vale. v imenu Abadona! (ostane sam) Pa vendar mi ni do 
smeha. Verjetno sem premalo nor. (molk) Preveč 
mislim. (začne mrmraje ponavljati neko ritmično 
sentenco ... ) Adonai Artc:mis Agape .. . (čez nekaj časa 
se ob njem ustavi drugjc:zdec, ki se očitno skriva pod 
meniš ko kapuco) 

Neznanec: Ave. fratec! (izroči vitezu pismo) Od žive. (vitez bere) 
Zaprisegla je da v življenju ne spregovori več besede. 
Ne vem če bo vzdržala muke. ki so jih zmožne 
povzročiti inkvizicijske hijene. 

Vitez (prepozna neznanca): Diana. ah, ti pa vedno prideš. ko te 
najmanj pričakujem. 

Diana: Tega so zmožne le prave dame! te hočeš odgovoriti. sem 
obljubila, daji prinesem. Zabavno je biti sel ljubimcev. 

Vitez: se zabavaš? Kaj pa živa? Kakor vem. sta si bile zelo. zelo 
blizu. 

Diana: In7 
Vitez: Nič7 (prebere) Nimam kaj za odgovoriti ... preveč žalostno, 

preveč ljubezni. 
Diana: Me potem ne boš poslal nazaj. domov? 
Vitez: Kam pa greš? 
Diana: S tabo, vendar ne s tabo, lepi moji (molk) V Jeruzalem. 
Vitez: zdi se mi. da so jo povampirili. BUaje žalostna. ln sploh čisto 

spremenjena. kakor da je ne bi nikoli prepoznal. 
Diana: Samo čarovnice so se zmožne popolnoma spremenitil 
Vitez: .Ali pa novopečeni vampirji. 
Diana: Ne podcenjuj nas. možiček! Kolikokrat ti bom morala še to 
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dopovedovati. Me smo se odrekle humanosti in jo 
pcepustile Yam. moskim. Me nismo ljudje. 

Vitez: Sem ie sliSa.J.. da. 
Diana: Pa ne verjames. Saj ni treba. 
Vitez: 0 vern. vern. da ste boianske. a v tern ni stvar. pa nehaj ie 

enkrat s svojim feminizmom. Ko boste nekoc. 
upam. proizvedle svojo zenska formulo. ali 
kakorkoli ze to imenujemo. born vedel in zaupal. 
Zaenkrat pa. me ne dolgocasi prosim, ker sem 
irnun na feminizem. Tudi jaz scm ienska. pa ceprav 
imam oneta med nogami. Tudi jaz sem mati. 
ceravno ne ravno na materialnem nivoju. 

Diana: Pax templi. Fratre! In Nomine Babalon! (molk) Onaje 
bila kristjanka. Ona ni bila uspesno posvecena. A 
to ni njena napaka. 

Vitez: 0 cern govoriS? KakSna kristjanka? (igava napaka? 
Diana: Onaje bila prava ienska. to je to ... napaka? No ... verjela 

je v spolnost. Poleg tega, bila je zaljubljena. 
Pateticno. kakor se sliSi. vendar res. predala se je 
ljubezni dokoncno. taka vsaj misli. a v resnici se je 
predala moskemu. oblasti moskega. oblasti 
inkvizicije. Po moje gre za neozdravljivi 
kongenitalni mazohizem. 

Vitez: Kaj bi rekla. ce bi tebe dobili v past? 
Diana: Brez skrbi. jaz hodim po poteh. po katerih mi ne morejo 

slediti. Jaz niscm zapeckar ali zvezda stalnica. ce 
hoces. 

Vitez: Ti si pravi blodni vitez. sestra. 
Diana: A to se ne pomeni. da nisem dama in cuvar Grala. 
Vitez: Vern. mati! (molk) Gospodarica noei, najskrivnostnejsa ... 
Diana: Verjamem. da si iskren. ker te poznam in vern. da si tudi 

nor. 
Vitez: Nisem. bi pa rad bi!. Nic ni balj vrednega poieljenja. kotje 

norost. verjemi. (molk) la nvo bi si tudi ide1. da bi 
bila zares to. za kar jo imajo ali hocejo imeti. 
norico. Za njih. bedake. je norost. kakor tudi 
Ijubezen in smrt. straSno zlo. ki nima mesta v 
njihovi boianski gredi. v njihovih pasjih sreih. 

Diana: Zakaj mislis. da naju ne zavohajo. ali se koga drugega od 
naSih carovnikov? 

Vitez: Ne klici hijen! Sicer pa je naSa pot v Sveto Deielo za njih 
isto kot nekakSna kazenska ekspedicija. Mislis da je 
papei res kdaj verjel v svojo kriievniSko gardo? In 
vse te zgodbe 0 .... 0 ... ne. briga me. kaj si papei 
misli. On pac ustvarja zgodovino. Pa vendar se 

. vedno ne vern, kdo bo koga preslepil. mi njega. ali 
on nas? In kako dolgo bo stal Rim? 

Diana: Vsak bo dobil svoje. Sploh pa. ti kaj ni vsec? 
Vitez: NBS vek bode zanamci imeli za temacnega, ker ne bodo 

videli njegove skrite slave. nas pravih boreev za 
Pravo vero in vse kar je dostojno cloveka ... 

Diana: In ienske! Da strinjam se s teboj. lato se veseliva. brat. 
iivljenje je cista radost. Glej. noeoj se naSa 
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karavana ustavlja na enem od naših najljubkejših 
gradov. Trefen. v dolini Temenice, majhne, a svete 
reke, ki jo poznamo samo me. ki se spoznamo na 
vodovje, Trefen, izračunaj to sveto ime in doumi, s 
tremi Davidovimi zvezdami. ARARITA. ARARITA. 
ARARITA! Nocoj. če le ne bo preveč hijen blizu, boš 
imel priložnost prisostvovati velikemu prazniku. 

Vitez: Prazniku? Kakšnemu prazniku? 
Diana: Pst! Boš že še videl, brez skrbi. Glej. karavana se ustavlja. Ne 

pozabi da sem moški, to je moja najljubša krinka. še 
več. celo menih. Glej. tam nad reko v zavetju gore 
Vzdibljajev. kar si velja zapomniti. grad. Raja je lačna. 
grem. dobil me boš v Dvorani Vitezov. po maši. če 
hočeš. seveda. če pa ne. se vidiva nekje v 
neskončnosti, brat. ljubi... (si izmenjata bratski stisk 
rok. nakar ona odjezdi) 

Vitez: Vale. Soror! (gleda za njo) Diana Trivia ... 

ZASTOR. 

" 

NASLEONJIC 
DO 
KONCA 
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"Bojim se, cia sem preJdnil vaSa meclitacijo ", je 
nadaJjevaJ prulek. "Prosim, da mi oprostite. 
NadaJjevaJ bom svojo pot." Toda mladenie seje 
nasmehniJ, rezko in grenko. "Spioh ne, .. je rekel malce 
posmehljivo, "saj se llBIPeravam sarno ubiti. " 

"Dobro", je odvrnil droiJ.:,ki sa lahko identificiramo 
kot UCitelja Zakona TeIem~,,"" in'ta zgodba bo razloZila 
kaj to je - "OdobravamvaSo odloCitev. " 

MJadenie, eeprav ne ueenec, je v ceJoti zgresil pomen 
UCiteljevih besed. Takoj se je zaeelopravicevati. "Ko 
bi Ie vedeli za vse moje vzroke za to, " je zaeel 
obiaJovati. 

"Saj me ne zanimajo, " je odvrnil priletnik. "Ra':/Pasil si 
svojo namero. Na obee vljuden naCin sprejemam tvojo 
namero kot izraz tvoje resniene Volje. To je zadosten 
razlog za vseobei spokoj. Ne obstaja namree Z;Jkon 
jznad: Delaj po svoji voljl. Poleg tega bos proizvedeJ 
en kup kosti. 

M1acli moi je strmeI skoraj clivje. "Ne, jaz nisem 
blaznei, .. se je nasmehnil UCiteJj. "Te bo morda 
dolgoeasilo, ee razjasnim svoje vzroke za to, da 
samomora ne izkljueujem jz dejanj, ki bi trenumo bila 
nezakonita? To te bo morcia osvobodiJo od kakSnib 
neumnih okJevanj in ti daJo zagon s risto mirno 
ekstazo, ki naj bi spremljaJa vsako naSe dejanje. " 

"Sila zanimivo, .. se je strinjaJ mladenie, nakar je drugi 
prikimaJ. 

Vsecliva se tukaj, kjer lahko uiivava to Jepoto 
meseCine. Morda se mi bos pridruiiI v kajenju 

" clgare?" 

"Jaz kadim samo cigarete. " 

"Vsak Ima svoj okus. Torej, "nakar je priigaJ, "da bi se 
vskladili z AJeademijami, bi bilo najbolje zaceri 5 

PJatonom. Kaj praviS?" 



I 

Mladenič je umaknil svojo cigareto in ustrežljivo 
prikimal. 

"Faidon .• je nadaljeval adept, "je nedvomno 
najslaboumnejši izmed njegovih Dialogov. To je kup 
plehkega sofizma in klasični primer načela petitio 
principu (zahtevanje dokaza. opp.). Vendar je argu· 
ment proti samomoru tu podan z vso prepričljivostjo 
pestunje. 'Bogovi to kaznujejo. nemara •. je Alfa in 
Omega tega monolita neumnosti. sam Sokrat je to 
uvidel. brez dvoma. spremenivši temo zelo osomo. A 
da bi se obvaroval. se je lahko samo skril za Pitagoro. 
Vedel pa je. kakor tudi ti. da je za filozofa smrt 
poželjiva stvar ... in dasi mladec. prijatelj moj. če te 
lahko tako kličem. tvoje čelo izraža ljubezen do 
modrosti ... toda je ni smatral za 'bližnjico pod stopali 
ljubezni ali pod koleni morilca. ki jo dohiteva •. 
zavoljo bogov. Pravtako je podal tudi najizvrstnejše 
motive želje po smrti. vendar jim je odrekel vsako 
vrednost. Toda zanj je bil samomor. kakor priznava 
kasneje. to. da ni pobegnil v l1egaro ali Boetio. 
Resda je imel izvrsten razlog za to. zakar se je 
vseeno odločil. toda če dopuščamo en 
vzrok. s tem dopuščamo tudi 
nekega drugega. če 



neko dejanje dopuSca ijubezen do zakona in reda. pa 
ceprav nepravienega - in to je. kakor ti je znano. 
Sokratov argument - zakaj ga ne bi tudi. recimo. 
varnost republike? Kaj bomo rekli za sla. padlega v 
roke sovrainika. ki se usmrti. da ga ne bi s 
trpincenjem prisiJili na izdajo skrivnosti; ali za 
nekoga. ki se me s splava. da bi resil tovariSa; Kaj 
bomo tekli za woe primerov od Curtiusa do Jezusa 
Krista. sIednji bivsi najboij premiSijen samomor izmed 
vseh moinih. saj ga je planiral ce10 veenost. vkljueno 
z mukami. da bi ustvaril svet neskonene agonije. da bi 
ga potem odrciil s svojim samomorom. Verjetno si 
kristjan?" 

l1ladenic je izjavil. da je skrornen. gresen. a iskren 
slednik Cloveka iaJosti. 



·Potem lahko vidiS kakoje samomor zaSeitni znak 
tvoje reJisije. 'Ce tvoja roka gresi. 51 jo ocisekaj. • Bieaj 
se. stradaj. !iii gobaverane. tvegaj vse. a resi si duso. 
To je vse samomoz;'bddisi delno. bodisi v celoti. In ta 
sploh ne zahteva motiva;golo sovraStvo do telesa 
zadostuje. In. spec, ''.Mesena misel je bogokletje'; zatri 
jo; vera ilIcubogJjivost zadostujeta; razum bi ju gotovo 
uniCil. kakar tudi duso . 

• 

"In celo nesreeneii. ki. kakor jaz sam. Diso kristjani. 
ill rumajo kaj dosti za prigovarjati. lahko v5aj 
prikimajo nekomu v neki euc1ni okoliSCini. ee se 
odlOO. da bo polom roko nase. Kdo lahko presodi 
tako okoliSCi1Io? Se moramo za to posvetovati s 
svojim odvetnikom, ali razpisati referendum? 
Nesmisel. se bos strinjaI. Kaj nam torej preostane 
drugega. kot naSa 185ma presoja? In ee 5e mi zdi 
dobet in zadosten razlog za samomor to, da 'sem brez 
.pos/a:ilI tudi brez denarja '. kakor v primeru Pri1Iza 
florizeJa iz KIuba Samomorilcev: kdomi bo sodil? 
Lahko.se ne stri1ljaS; Lahko me imaS za norega in 
zlobnega ill karkoli hocci; ali pajaz tebe z isto 
pravico. ee bi ieJel biti nev./iuden. A si lahko 
ptecistavUam llI1logo situacy, nerazumJjivih.vsakeIl1u 
razen njih osrednji figuri. kibi liU1ko upravii!#e tako 
dejanje voceh vsakogaz; ki bi razumel za kaj se grt;. 
Vsak elovekje vrhovni poveUlliksvojega lasmega' 
iiv./ienja; ill vse svoje odloCil;ve mora podvzeti v · 
svetiSeu svoje lasme duse. Kdor gre kdrugemupo. 
nasvet, se v tem odpove~uje svojemu boianstvu, 
raze/! ¢e to seon zgoUz namenom, da bi sliSallll1lenje 
nekoga .. drugega. Dokoncna ocllOOtev je njegova . 
lasma .odgovorno, t; v resnici se j/ sploh ne more 
izogniti, tudi ce bi hotel. razen vsled podloinosti ill 
suienjstva, kl sta StI'aSnejSa od vsakega drugega 
moinega samomora ... .. 

"Seveda, samomor je protizakonit, .. je moledoval 
mladi moi, segajoc.iivCno po svoji sec1mi cigareti, 
·vsled d~stVa. da smo dolini sluiiti KraUu . .. 

"To je obicCljno oroije. kakor tudi sama reJisija. z 
VSenll. . • njenimi predpisi. tirana nasproti suitljem . • 



Priznavati ta argument pomeni izpovedati se za 
sužnja. To bi bilo pametno orožje za nasprotno stran; 
če bi sto delavcev istočasno naredilo samomor, bi še 
isti dan prišlo do socialne revoludje; namesto da 
neumno štrajka jo. Jaz nisem vprašal Kralja. če se 
lahko rodim; na svet nisem prišel po svoji volji. zato 
naj mi bo dovoljeno vsaj to. da ga zapustim, kadar jaz 
hočem! v Srednjem Veku je bila nuja preprečevanja 
samomorov tako temeljito razumljena, da so iznašli 
strašne in smešne načine za trpinčenje telesa - kakor 
da bi to bilo mar razumnemu samomorilcu. Dandanes 
je popu/adja večja in to ni več tak problem. Tirani se 
zanašajo na praznoveIje. Ko se jaz kdaj pa kdaj 
umaknem iz javnosti brez prejšnje napovedi. moji 
učend vedno konzultirajo moje zaskrbljene ljubimke s 
pripombo, češ 'saj se ne morem ubiti, ko pa tako 
dobro vem kakšna kazen bi temu sledila '. Jaz bi jim 
odgovoril, 'seveda se ne bi ubil, že zaradi vas, vi 
tepčki/' A moji učend ne razumejo tega in blebečejo 
pompozne in bogokletne nesmisle, da bi me 
onečastili. James Thompson v osupljivem govoru 
Brad/ausha pove tole: 

;To življenje kratko je za vse. kar moremo prestati: 
za najsvetejši spokoj groba se nam ni treba bati; 
Človek zaspi in se nikdar več ne prebudi; 
To razpadajoče meseno telo je vse, kar je njegovo, 
Čigar elementi razkrojijo se in spet strnejo na novo 
V zemljo, vodo, rastlinje in druge ljudi . . -
in nato zaključi kar se da svečano: 
'In če revnega življenja svojega izpolniti nočeš, 
Ga lahko končaš kadarkoli hočeš, 
Brez strahu, da bi zbudil se po smrti .. 

Ni kaj da bi na to odgovoril. To ti prisegam na vso 
svojo magijsko čast. Priznavam. da poznam stanja 
bivanja. ki tebi kot človeku niso poznana. Vendar. ali 
ego ostane po smrti? Prijatelj moj, predobro veš, da 
ne ostaja niti po enem izdihuJ To je najosnovnejše 
dejstvo v budistični psihologiji! Potem (da nBŽenam 
Gauthamo v njegovo džunglo): "Kaj lahko pridobimO, 
in kaj zgubimo? Kdo lahko pokonča samega sebe, in 
kako?" Toda vsa ta metafizik.a nam koristi še manj kot 



mestnemu svetniku rezana 
salama. Svetujem. da sejo 
izogneš v naslednji 
inkarnaciji. mladi prijatelj. 
če te bo doletela. (Zate ni 
važno, če te bo ali ne bo. 
doletela nova inkarnadja, 
ker te očitno ne zanima. 
Kakorkoli že, kaj paje 
zanamstvo storilo zate?) Pustiva metafiziko vnemar 
vsaj za trenutek, ki nama je še preostal. Če se vrneva 
k vprašanju pravice do tega, da se znebimo samega 
sebe - če zanikamo to, potem še toliko bolj zanikamo 
pravico do tega da komu drugem,u končamo življenje. 
Torej tudi država nima pravice kaznovati s smrtno 
kaznijo. Mi smo soudeležend v umoru vsakič, ko 
obesijo kakšnega morilca. Ljudem prepovedujemo 
vojskovati se in celo zdravnikom prakticirati 
medicino. Obstajajo izvrstni razlogi za obešanje ali 
streljanje drugih in to počnemo sami ali pa preko 



drugih povsem mirno. In če to počnemo v skladu 
žrtve ali celo na njegovo lastno izrecno željo, smo 
izven vsake kritike. Edini meni znani ugovor 
zdravnikom, ki nudijo trpečim popolno eutanazijo je 
to, da se s tem ponuja možnost lažjega umora. Poznaš 
ti morda kakšen bolj pameten argument? 

"ljudje pravijo, da je samomor strahopetno dejanje, • 
je drzno odvrnil mladenič, ki si je zdaj privoščil 
cigaro, ki mu jo je ponudil adept, in jo prižgal s 
pokorščin o na pol hipnotiziranega človeka. 

"Sramota, kakšna sramota!", je razkačeno odvrnil 
Mojster, vstavši na svoje noge in jezno hodeč gor in 
dol. "Sramota za takšne obrekovalce, ki skušajO 
zamaskirati svoje lastno strahopetništvo, da 
onečaščajo z večno sramoto najbolj junaško dejanje, 
ki gaje človek zmožen. Mar ni Smrt Človekova 
Katedrala Strahu? Mar ne odlikujemo s častjo in križd 
in penzijami ljudi, ki se soočajo s smrtjo v redkih 
trenutkih, ki se jim ponujajo v bitkah? Mar ne 
javkamo in ne žalujemo vsi, ko smo končno stisnjeni 
v kot gomile? Mar ni strah pred smrtjo temelj religije 
in medicine in večine prava in mnogih drugih oblik 
lopovščine in nepoštenja? Ti pa se popolnoma 
hladnokrvno soočaš s tem hudobcem, mirno in 
možato - in to brez mOŽIlosti začasnega izogiba ali 



premisleka - in se soocaS z gotovostjo v trenutku. ko 
bi ves ostali svet zajela panika - in te imenujejo za 
strahopetca! Zakaj pomeni smrt takSno grozo. da je ie 
sarna beseda tabu v dostojni druZbi? l1ar zato ker 
legiji ni uspelo utrditi duse naprarn zli slutnji. da ona 
sarna ni vec v modi. Narnesto nje se predajarno plesu 
in glasbi in vinu in vsemu. kar nam lahko pomaga. da 
bi odgnali zlo mise!. Na modernih praznovanjih ne 
dovoljujemo skeletov. Filozofija se v veliki meri 
nanaSa na smrt: proc 5 filozofijo! Clovestvo dandanes 
preklinja vsako diskusijo 0 stvarnosti. kajti za 
modernega Cloveka je smrt skrajna stvarnost in jo 
hoce pozabiti. 5trah pred smrtjo je tao ki je ukanil 
Ijudi. da verjarnejo v takSne nesmisle in odvratnosti. 
kot sta 5pirituaJizem ali Krscanska Znanost. "Bilo bi 
mi v cast. gospod. "se je ustavil pred mladenicem. "ce 
mi dovolite seCi v roke najpogumnejsemu Cloveku. ki 
sem ga kdajkoli srecal. v samem trenutku njegove 
kulminacije!" 

l1ladenic je vstal. skoraj avtomaticno in podal Adeptu 
roko. "Hvala. gospod. "je nadaljeval slednji. "ker ste 
mi dali lekdjo skrajnega poguma. Tisockrat imate 
prav. Ko zlo iivljenje postane neznosno. potem naj se 
konca. Imarn pomisleke. da bi se varn pridruZil. a kaj 
ko imarn toliko ucencev. " 

Globoko je vzdihnil in odvrgel ostanek svoje dgare. 
potem ko si je z njim prugal naslednjo. ''Zdi se mi da 
se danes dela prevec hrupa okoli smrti. kakor tudi 
okrog njene sestre dvojCice Ljubezni. Anticni ucitelji 
so nas 0 teh stvareh dobra poucili. kakor nas danes 
Kitajd in Japonci. 5trah pred tema dvema stvarema -
ki sta pac moi in iena pred portalom v Park Zivljenja. 
smo verjetno uvozili od pomehkuienih strahopetnih 
in degeneriranih ras z Indijskega polotoka. Zgodnji 
kristjani 5 svojimi agapae in mucenistvi se niso bali ne 
ene ne droge. pravtako se ju Kriiarji niso bali. toda 
nacije. ki so se izcrpale in ki pridigajo mir in moralo 
ter pravice iensk. te imajo duha. ki je lasten scenetu. 
DuSa evnuha: za njihje smrt strasna in Ijubezen 
pogubna. 110iat znacaj Rimljanov je zagrabil za 
koprivo. ki tudi vznemirja in ne sarno uige. Ta znacaj 



je propadel in vojna naj bi ga prenovila. tako da Jjudje 
beiijo od smrti in Jjubezni. Ljubezen stoji stran in 
veka; smrt pa vzklika Tally - Ho. in nas preganja tja 
do pekla. 'Kako suha je lui tvojega Jjubimca Ipsithilla. 
ki krci njegove vene •. 'Novem continuas futationesi". 
je zakljucil adept. dvigajoc svoj glas celo iznad 
umetniSkega okusa, ceprav konec koncev breg reke 
ponoo ni noben oder. Ko se je maIo pribraI. je 
nadaJjevaI maIo boJj neino. "Oprosti mi mladi gospod. 
prosim vas. " je rekel. "Custva me vcasih za trenutek 
premagajo, Ce se plaSimo Jjubezni. se plaSimo smrti; 
ce se plaSimo smrti. se plaSimo iivJjenja. Teiko je inti 
kot zmagovaIec. ". je dodaI smeje. "z obema kroglama 
v mrtvem kotu . .. (AJuzija na biljard.) Mladenic seje 
zasmejaI. ne zgoJj iz vJjudnosti. temvec boJj iz 
presenecenja navkljub svoji tragicni situaciji. 

"Ce na stvari gledamo lahkotneje. tudi res postanejo 
lahkotne." je nadaJjevaIl1ojster. "samozaupanje veJja 
za dva bataIjona v vsakem naSem regimentu. 5trah 
povzroci zmedo. Naprej. s pesmijo na ustnah in 
mecem v roki in se sooci z vsem radostno. Kvragu 
posledice! Ce se zaJjubiS v dekle ji to dokaii preko 
Barbare in l10jce pa vse do Rezke ali karkoli ie je 
Omega logike - pozabil sem . .. 



Fant mu ni mogel pamagati. ceprav se je trudil. 

"te vidiS nevarnost. jo objemi •• je nadeljevaI starejsl 
moi. Vldeti je bilo. cia nic ne more izerpati njegovega 
saastnega govora. "te ti uspe ohraniti celo koio. 51 
iiveIIep5e in intenzivneje. te umres. pacem umreS in 
konecje vseb skrbl. (n ko smo utrujeni od iivljenja. je 
~bolj5a SCVar sooeen}e z Veliko Avanturo. radostno 
in ljubeznivo - kakor ti nocoj!" 

"Tore) n/nIate nobenega 118ovora kakrsnekoli vrste •• 
je advrnil mladenic. bolj iskreno lahkomiselneje 
kakor je sicer bila njegova navada v oblcajnih 
okoliScinah. "na usodno dejanje. ki ga bom podvzeJ. 
kakor hitro bom ostaI brez vaSega Sarmantnega 
druSrva. kar bo se nad~ljni razlog. kar se da izvrsten. 
za koncanje z iivljenskimi mukami . .. 

"Nobenega •• se je nasmehnill'1ojster in prav papeiko 
prJklonivsl se. izkazujoc vljudnost. na katero ga je 
privadila doJsoIetnilusIuinost llJegovih UCencev. 
"Razen tnorda. ce pagJedamo na sCVar drugace. 
Predpostavimo za aenutek. da sl. kar empJriCno 
imenl.!/em. nesmrtna duSa. ki se ad Casa do Casa 
inkarnira v razlicnih .teJesih. kakor nanese priloinost. 
Dobro; to pomeni. cia sf ieli5 blvati v tem teJesu. 
Pogoje pozna5 - predpostavljaj to! Dobro: patem 
formuliraS usodno dvojnost. zanikaS svojo lastno voljo 
5 tem. da sl konW iivljenje. Ali recimo takoIe: zamisli 
sf svojeteJo kot insaument. 5 katerim zaznavaS 
materialne stvari. zavoljo kaprice ali neke 
nerazJoiYive ielje. !le vem katere. Zakaj bi patem 
uniCil svoj instrument? Resda. Iahko je brezupno 
poSkadoyaIl0' tako da zaznava slabo. Ce bl gabilo 
tnogoee popraviti. bi z veseljem prestaI nujne . 
boIeCJne: a Ce je vse zanic. ga zavrii in sl nabavi 
novega. Edini 118ovor temu je. cia sl morda ieli5 
opazovati to veliko]crutost Narave. ne Ie z oCmi. 
temvec z vsemi moinimi cud. da bi te patem to se 
utrdilo vodloCitvi. da ga odresiS vseb muk. A to je vse 
en kup predpastavk. torej maIo bolje ad blebetanja 
budistov in krisljanov in vseh ostalih 118anjevaIcev. Ne 



meni se zanje. 'Ti 
nimaš druge pravice kot te. da 
izvršuješ Svojo Voljo. Delaj to in 
nihče ti ne bo oporekal. . Torej, ker 
je tvoja volja, da se pokončaš, se 
ne odvračaj od svoje namere. To bi 
vsekakor bila pregreha. Najboljši 
argument proti samomoru, ki sem 
ga kdajkoli slišal, če mi dovoliš 
uvesti novo pričo, je primer 
nekega angleškega žurnaJista, 
katerega obraz je načel rak. ki se 
muje razširil iz želodca. Nekoč 
sem mu pripomnil, 'Zakaj ne 
prizaneseš občutkom vseh 
prisotnih in si ne poženeš krogle 
v glavo?' Nal{ar je odvrnil, 
duhoviti Cecil : 'Kam bom pa 
potem točil svojo pijačo?' 

Adeptje še enkrat vstal. "Ne bi 
te hotel zadrževati, .. se je 
mrmraje opraVičeval. "Religija, 



filozofija , etika in zdrav razum se vsi strinjajo v 
tvoji nameri. Neskončno si me zadolžil z užitkom, 
ki sem ga bil deležen v tvoji elegantni in poučni 
konverzadji z menoj; ne upam si spregovoriti niti 
glasu v obžalovanje, ker ne bom imel več možnosti 
kultivirati najinega poznanstva. Zbogom! 'Ljubezen 
je zakon, ljubezen v oblasti Volje'" 

Mojster se je priklonil in počasi odpravil proti 
vzpenjajočemu se bukovju. Fant pa - bilo mu je 
komaj osemnajst let - je skočil na noge in šel za 
njim. "Pravite ", je vneto izjezikal, v svoji vnemi 
pozabivši na vljudnost, "pravite, da ste Učitelj. da 
imate učence. A sprejmete tudi mene?" 

Adept ni pokazal niti najmanjšega presenečenja. Ni 
se mu niti zdelo potrebno pokarati ta izbruh vsled 
njegove neobičajnosti. 

"Vsekakor. "je odvrnil. "Ker sem porabil vso svojo 
moč, da bi te prepričal v tvojo namero, ti pa zdaj 
želiš ravno nasprotno. si nadvse sposoben za 
učenca . Sijajno se boš razumel z drugimi. v to sem 
prepričan. 

Takšna privolitev v tako delikatno izfrazirani 
angleščini, v kateri je bil adept priznani Mojster. in 
ki jo je znal tako izostri ti s tisto trpko osladno 
kislostjo, kar ga je naredilo slavnega in neslavnega, 
je mladeniča nadvse vzradostila. Padelje k 
njegovim kolenom, prijel za Mojstrove roke injih 
začel ihte poljubljati. Mojstrove oči so se zameglile 
za trenutek; nekaj se je zganilo v njem, kar ni niti 
poskušal zatreti. Sklonil se je. mladeniča 
prijateljsko objel in ga dvignil. "Pridi." je še rekel. 
"Saj ni to tako velika stvar. Pogovarjajva se o čem 
drugem. Ali pa, če želiš. uživajva tišino te z 
mesecom obsijane ljubkosti. " 

Tedaj je vzšlo sonce in prebudilo svet v novi dan, 
vreden življenja. 

NE)X 
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