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Forord 
LOVEN 

 
Gjør hva du vil skal være hele Loven. 

 
 Med rettferdighet i hjertet kom hen hit og hør; for det er jeg, ΤΟ 
ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, som ga denne Loven til en hver som holder seg selv 
hellig. Det er jeg, ingen annen, som vil deres egen frihet, og 
oppstandelsen av full kunnskap og makt i dere selv.  

Se, Guds rike er i dere, slik som solen står evig i himmelen, lik ved 
midnatt og ved middag. Han står ikke opp: han går ikke ned: det er kun 
jordens skygger eller skyene over hennes landskap som skjuler ham.  

La meg så erklære denne Lovs mysterium for dere, slik det har blitt 
gjort kjent for meg på forskjellige steder, på fjellene og i ørkenene, men 
også i store byer, som jeg taler til dere for deres egen trøst og gode 
mots skyld. La det være slik for dere alle!  

Vit først at fra Loven springer fire stråler eller emanasjoner: slik at 
hvis Loven er sentrum i ditt eget vesen vil disse nødvendigvis fylle deg 
med sin hemmelige godhet. Og disse fire er lys, liv, kjærlighet, og frihet.  

Ved lys skal dere se på dere selv, og se alle ting som i sannhet 
kun er en ting, hvis navn har blitt kalt ingen ting av en grunn som senere 
skal erklæres for dere. Men substansen til lys er liv, ettersom det uten 
eksistens og energi ville vært intet. Ved liv blir dere derfor gjort til dere 
selv, evige og uforgjengelige, flammende som soler, selvskapte og 
selvopprettholdte; hver og en sentrum i universet.  

Nå, som ved lys dere ser, ved kjærlighet føler dere. Det er en 
ekstase av ren kunnskap, og en annen av ren kjærlighet. Og denne 
kjærligheten er kraften som forener alle ulike ting ved kontemplasjon av 
deres enhet i lyset. Vit at universet ikke hviler, men er i ekstrem 
bevegelse hvis sum er hvile. Og denne forståelsen om at stabilitet er 
forandring, og at forandring er stabilitet, at væren er å bli, og at å bli er å 
være, er nøkkelen til denne Loves gylne palass.  

Til slutt, ved frihet er makten til å dirigere din retning i henhold til 
din vilje. For størrelsen til universet er uten grenser, og dere er fri til å 
nyte som dere vil, i det tilværelsens mangfoldighet også er uendelig. For 
dette er også Lovens glede, at ingen to stjerner er like, og dere må også 
forstå at dette mangfoldet i seg selv er enhet, og at uten dette kunne 
enhet ikke vært. Og dette er et hardt utsagn mot fornuften: dere skal 
forstå, i det dere hever dere over fornuften, som kun er et sinnets 
manipulasjon, at dere kommer til ren kunnskap ved direkte oppfattelse 
av sannheten.  



Vit også at Lovens fire stråler flammer frem over alle stier: dere 
skal ei kun bruke dem i disse universets hovedveier som jeg har 
beskrevet, men i hver sidevei i deres daglige liv.  
 

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
OM FRIHET 

 
 Det er om frihet jeg først vil skrive til deg, for er du ikke fri til å 
handle kan du ikke handle. Dog må Lovens fire gaver uansett utøves til 
en viss grad, da disse fire er en. Men for aspiranten som kommer til 
mesteren er det første behovet frihet.  
 Det store båndet over alle bånd er uvitenhet. Hvordan skal et 
menneske være fritt til å handle om det ikke kjenner sin egen hensikt? 
Du må derfor først og fremst oppdage hvilken stjerne blant alle stjernene 
du selv er, ditt forhold til de andre stjernene rundt deg. Og ditt forhold til, 
og identitet med, helheten.  
 I våre hellige bøker er det gitt atskillige måter å gjøre denne 
oppdagelsen på, og enhver må gjøre den for seg selv og oppnå absolutt 
overbevisning ved direkte erfaring, ikke bare ved å resonnere og 
kalkulere hva som er sannsynlig. Og til enhver vil kunnskapen om ens 
endelige vilje komme, hvorved én er en poet, én er profet, én arbeider 
med stål, én annen med jade. Men også til hver skal kunnskapen om 
ens uendelige vilje komme, ens skjebne til å utføre det store verket, 
realiseringen av ens sanne selv. Om denne viljen la meg nå tale klart til 
alle, ettersom det angår alle.  
 Forstå at i dere selv er det en viss misnøye. Analyser dets natur 
nøye: ved enden er det i hvert tilfelle en konklusjon. Ondet kommer fra 
troen på to ting, selve og ikke-selvet, og konflikten mellom disse to. 
Dette er også en begrensning av viljen. Den som er syk er i konflikt med 
sin egen kropp: den som er fattig er på kant med samfunnet: og 
likeledes for resten. Til slutt er derfor problemet hvordan å ødelegge 
denne oppfattelsen av dualitet, og å oppnå innsikten om enhet. 
 Nå, la oss så anta at du har kommet til en mester, og at han har 
erklært til deg veien til denne oppnåelsen. Hva hindrer deg? Akk! Det er 
fremdeles mye frihet langt borte. 
 Forstå dette klart: at hvis du er sikker på din vilje, og sikker på dine 
midler, så er enhver tanke eller handling som er i strid med dine midler 
også i strid med din vilje. 
 Hvis mesteren derfor skulle pålegge deg et løfte om hellig lydighet, 
så er ikke aksepten om dette er overgivelse av viljen, men en 
fullendelse av den. 
 For se, hva hindrer deg? Det er enten utenfra eller innenfra, eller 
begge deler. Det kan være lett for søkeren med et sterkt sinn å sette sin 
hæl på allmenne meninger, eller å rive fra sitt hjerte de ting som han 
elsker, på en måte: men det vil alltid forbli mange uforenelige 



påvirkninger i ham, som også vanenes bånd, og disse må han også 
beseire.  
 I vår helligste bok er det skrevet: "Du har ingen annen rett enn å 
gjøre din vilje. Gjør det og ingen andre skal si nei." Skriv dette også inn i 
ditt hjerte og i ditt sinn: for dette er nøkkelen til det hele.  
 Her er naturen selv din predikant: for i hvert fenomen av kraft og 
bevegelse erklærer hun denne sannheten høylydt. Selv i en så liten sak 
som å slå en spiker i en planke, hør den samme prekenen. Spikeren må 
være hard, glatt og spiss, hvis ikke vil den ikke bevege seg raskt i 
retningen du vil. Tenkt deg da en spiker av tørt tre med tyve spisser – 
det er visselig ikke lenger en spiker. Dog er nesten alle mennesker som 
denne. De ønsker seg et utall ulike karrierer; og kraften som kunne vært 
nok til å oppnå utmerkethet i én kastes bort på de andre: de er null.  
 Her så, la meg gi en åpen bekjennelse, og si dette: til tross for at 
forpliktet meg nesten i min barndom til det store verket, til tross for at de 
mektigste kreftene i universet kom meg til unnsetning for å holde meg til 
det, til tross for at vanen selv nå holder meg i riktig retning, har jeg ikke 
fullendt min vilje: jeg vender meg daglig vekk fra den utpekte oppgaven. 
Jeg vakler. Jeg nøler. Jeg sakker akterut.  
 La da dette være til stor trøst for dere alle, at hvis jeg er så 
ufullkommen – og av skam har jeg ikke understreket ufullkommenheten 
– hvis jeg, den utvalgte, fortsatt feiler, hvor lett er det ikke da for dere å 
overgå meg! Eller, skulle dere bare være lik meg, selv da hvor stor 
oppnåelse som skal være deres!  
 Vær derfor munter, ettersom både min fiasko og min suksess er 
argumenter til mot for dere. 
 Ransak dere selv kyndig, ber jeg dere, analyser deres innerste 
tanker. Og først skal du forkaste alle de grove og opplagte hindre for din 
vilje: dovenskap, tåpelige vennskap, bortkastede beskjeftigelser eller 
nytelser, jeg skal ikke ramse opp alle konspiratører mot din tilstands 
velstand.  
 Deretter, finn det minste av daglig tid som i god hvile er nødvendig 
for ditt naturlige liv. Resten skal du dedikere til de sanne midler til din 
oppnåelse. Og til og med disse nødvendige timer skal du tilegne det 
store verket i det du bevisst og konstant erklærer i det du utfører disse 
oppgavene, at du kun gjør dette for å opprettholde din kropp og sjel i 
helse for den riktige anvendelsen mot det sublime og ene målet.  
 Det skal ikke være veldig lenge før du forstår at et slikt liv er sann 
frihet. Du vil føle distraksjoner fra din vilje som å være det de er. De vil 
ikke lenger fremstå som behagelige og attraktive, men som bånd, som 
skam. Og når du har oppnådd dette, vit at du har passert den midtre 
portalen på denne sti. For du har forent din vilje.  



 Men selv på denne måten, om en mann satt på et teater hvor 
skuespillet kjedet ham ville han ønsket enhver distraksjon velkommen, 
og finne underholdning i et hvert uhell: men var han fordypet i stykket 
ville enhver slik hendelse irritere ham. Hans holdninger til disse er 
dermed en indikasjon på hans holdninger til selve stykket.  
 Først er oppmerksomhetens vane vanskelig å erverve. Vedbli, og 
du vil få periodiske motstandskramper. Fornuften selv vil angripe deg, 
og si: hvordan kan et så strengt bånd være veien til frihet? 
 Vedbli. Du har enda ikke kjent frihet. Når fristelsene er 
overkommet, og fornuftens stemme stilnet, da vil din sjel uhindret 
springe frem i sin utvalgte bane, og for første gang vil du erfare den 
enorme fryd over å være mester av deg selv, og derfor av universet.  
 Når dette er fullt oppnådd, når du sitter sikkert i sadelen, da kan du 
også nyte alle de distraksjoner som først gledet deg og så ergret deg. 
Nå vil du gjøre ingen av delene lenger: for de er dine slaver og leketøy.  
 Inntil du har oppnådd dette er du ikke fullstendig fri. Du må drepe 
begjær, og drepe frykt. Enden på alt er makten til å leve i samsvar med 
din egen natur, uten fare for at en del skal utvikle seg til forringelse av 
det hele, eller bekymring for at denne faren skal melde seg.  
 Drukkenboltene drikker, og er fordrukne: feigingene drikker ikke, 
og skjelver: det vise mennesket, modig og fritt, drikker, og priser den 
høyeste Gud. 
 Dette er da frihetens lov: du besitter all frihet i din egen 
berettigelse, men du må underbygge berettigelsen med makt: du må 
vinne din egen frihet i mang en krig. Ve til de barn som sover i friheten 
som deres forfedre vant for dem!  
 "Der er ingen lov hinsides Gjør hva du vil:" men det er kun de 
største blant menneskeheten som har styrke og mot til å adlyde den. 
 O menneske! Se deg selv! Med hvilke smerter du ble formet! 
Hvilke tidsaldere har gått med i din utforming! Planetens historie er vevd 
inn i selve substansen til ditt sinn! Var det alt for intet? Er det ingen 
hensikt i deg? Ble du skapt slik at du kunne spise, formere, og forgå? 
Tenk det ikke slik! Du inkorporerer så mange elementer, du er frukten av 
arbeidet av så mange eoner, du er formet slik som du er, og ikke 
annerledes, for et kolossalt formål.  
 Stålsett deg selv da, til å søke det og å gjøre det. Intet kan 
tilfredsstille deg bortsett fra fullendelsen av din transcendente vilje, som 
er skjult i deg. For dette da, opp til kamp! Vinn din egen frihet for deg 
selv! Slå hardt!  
 
 
 



II 
OM KJÆRLIGHET 

 
 Det står skrevet at "Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje." Her 
er et Arcanum skjult, fordi på gresk har Αγαπη, kjærlighet, den samme 
numeriske verdi som Θεληµα, vilje. Av dette forstår vi at den universelle 
viljen er kjærlighetens natur.  
 Nå, kjærlighet er ekstasens oppildning av to som vil bli én. Det er 
således en universell formel for høy magi. For se nå hvordan alle ting, i 
sorg som følge av dualitet, av nødvendighet må ønske enhet som sin 
medisin.  
 Her er også naturen påminner for de som søker visdom ved 
hennes bryst: for i foreningen av elementer med motsatte poler er det en 
glans av varme, av lys, og av elektrisitet. På samme måte ser vi i 
menneskeheten den åndelige frukt av poesi og alt genius, oppstående 
fra kimen til det som kun er en dyrisk gest, i vurderingen til de som er 
skolert i filosofi. Og det skal sterkt bemerkes at de mest voldsomme og 
åndelige lidenskaper er de mellom mennesker av totalt uharmonisk 
natur.  
 Men nå vil jeg la deg vite at i sinnet er det ingen slik begrensning 
med hensyn til arten som hindrer et menneske fra å bli forelsket i et 
livløst formål, eller en idé. For til den som på noen måte er fremskreden 
på meditasjonens sti virker det som alle formål bortsett fra det ene 
formål er usmakelig, til og med de som oppstod tidligere med 
utgangspunkt i ens tilfeldige ønsker til Viljen. Så derfor må alle ting 
fattes av sinnet, og varmes i kjærlighetens syvfoldige ovn, til de forenes i 
en eksplosjon av ekstase og forsvinner, for de, da de er ufullkomne, 
ødelegges fullstendig i skapelsen av unionens perfeksjon, selv som 
personene til elskeren og den elskede smelter sammen til å bli 
kjærlighetens åndelige gull, som ikke kjenner noen person, men som 
forstår alt. 
 Allikevel, siden hver stjerne kun er én st jerne, og sammenfallet av 
to kun er én partiell henrykkelse, så må aspiranten til vår hellige 
vitenskap og kunst øke konstant med denne metoden for å assimilere 
idéer, slik at til han slutt blir i stand til å forstå universet i én tanke, og 
han kan springe frem mot dét med den konsentrerte voldsomheten til sitt 
Selv og ødelegge begge disse, og bli til enheten hvis navn er Ingen 
Ting. Søk derfor konstant etter å forene dere i henrykkelse med hver og 
en ting som er, og det med den ytterste lyst og lidenskap til unionen. Til 
det formål ta først og fremst alle ting som fremstår som naturlig 
motbydelig. For det som er behagelig assimileres lett og uten ekstase: 



det er i transfigurasjonen av det motbydelige og avskyelige til den 
elskede at Selvet rystes til grunnen av kjærlighet. 
 Således ser vi også i menneskelig kjærlighet at middelmådige 
menn parrer seg med uttrykksløse kvinner: men historien lærer oss at 
verdens mest ypperste mestere stadig søker de gyseligste og mest 
grusomme skapninger som sine konkubiner, og overskrider selv de 
begrensede lovene til sex og art i sitt behov for å transcendere 
normene. Det er ikke nok hos slike å tenne lyst eller lidenskap: fantasien 
selv må oppildnes med alle midler. 
 For oss, da, frigjort fra alle grunnleggende lover, hva skal vi gjøre 
for å tilfredsstille vår Vilje til enhet? Ingen mindre elskerinne enn selve 
universet: ingen lupanar stuet mer full enn endeløst rom: ingen 
voldtektsnatt som ikke er like gammel som evigheten! 
 Vurder da at slik kjærligheten har kraft til å frembringe all ekstase, 
så er fravær av kjærlighet den største lengsel. Den som vegrer seg for 
kjærligheten lider visselig, men den som ikke aktivt har lidenskap til alle 
ting i hjertet er trett av av lengselens smerte. Og denne tilstanden er kalt 
mystisk «tørrhet.» For dette tror jeg ei det finnes noen annen kur enn 
tålmodig standhaftighet under én leveregel. 
 Men denne tørrheten har sitt fortrinn ved at derav blir sjelen renset 
for de ting som drar viljen i tvil: for når tørken er perfekt, er det sikkert at 
sjelen ikke kan tilfredsstilles på noen måte, bortsett fra ved fullendelsen 
av det Store Verket. Og i sterke sjeler er dette stimulus til Viljen. Det er 
tørstens ovn som brenner opp alt slagg i oss. 
  Men til hver handling av Vilje korresponderer en særskilt form for 
tørke: og slik kjærligheten øker i deg, likeledes gjør smerten fra Hans 
fravær. Vær også dette til deg en trøst i prøvelsen! Videre, dess mer 
plagsom impotensen er, jo raskere og mer plutselig vil den bekjempes. 
 Her er metoden til kjærlighet i meditasjon. La aspiranten først øve 
og deretter disiplinere seg selv i kunsten å fiksere oppmerksomheten på 
hva som helst som man måtte ønske, uten å tillate den minste tenkelige 
distraksjon. 
 La ham også utøve kunsten å analysere idéer, og å nekte sinnet 
dets naturlige reaksjon til dem, behagelige eller ubehagelige, og således 
innordne seg i enkelhet og likegyldighet. Når disse tingene oppnåes i 
dere høysesong skal det avsløres for deg at alle idéer har blitt like i din 
oppfatning, fordi hver er enkel og alle likegyldige: hvilken som helst av 
disse  vedblir i sinnet med vilje uten å røre eller å kjempe mot, eller å ha 
lett for å gå videre til en annen. Men hver idé vil besitte en særskilt 
kvalitet som de alle deler: dette, at ingen av dem er det Sanne Selv, 
ettersom det oppfattes av Selvet som noe motsatt. 
 Når dette sitter gjennomgående og dypt i nedslaget av dets 



erkjennelse, da er det tid for at aspiranten retter sin Vilje til Kjærlighet 
mot det, slik at hele hans bevissthet finner fokus i den éne idé. Og ved 
den første kan den være fiksert og død, eller holdt lett. Dette kan da 
passere til tørrhet, eller til avsky. Så til slutt ved ren standhaftighet i den 
handling av Vilje til Kjærlighet, skal Kjærligheten selv reise seg, som en 
fulg, som en flamme, som en sang, og hele sjelen skal bevinge en ildfull 
sti av musikk til besettelsens høyeste himmel. 
 Nå, i denne metoden er det mange veier, noen enkle og direkte, 
andre skjulte og mystiske, selv slik som det er med menneskets 
kjærlighet hvorav ingen har gjort så mye som de første skissene til et 
kart: for kjærlighet er endeløs i mangfold slik som stjernene. Av denne 
grunn etterlater jeg Kjærligheten selv som mester i hjertet til hver og en 
av dere: for den skal lære dere rettmessig hvis dere bare tjener den  
med  flid og hengivenhet helt til oppgivelse. 
 Ei heller skal du bli støtt eller overrasket over de underlige pussene 
som den skal spille deg: for den er som en egensindig og løssluppen 
gutt, listig som Afrodite vår frue, hans gode mor: og alle hans spøker og 
grusomheter er krydder i tilbredningen av list som ingen kunst kan stå til. 
 Fryd deg derfor i all hans lek, uten å sende tilbake din egen varme, 
men glødende med stikkene etter hans pisk, og med latteren selv som 
et sakrament som virker som adjuvant til Kjærligheten, selv som vinen 
fra Rheims er skarp og perler fint, som om de var tjenere til 
ypperstepresten i dets beruselse. 
 Det er også passende å skrive til dere om viktigheten av renhet i 
Kjærligheten. Nå angår ikke dette på noen måte målet eller metoden til 
øvelsen: den ene essensielle saken er at ingen fremmede elementer 
kommer til bry. Og dette har den høyeste relevans for aspiranten i dette 
primære og mundane aspektet av hans arbeid hvor han etablerer seg 
selv i metoden gjennom sine naturlige følelser. 
 For vit at alle ting er masker eller symboler for den Ene Sannhet, 
og naturen tjener alltid til å peke ut den høyere perfeksjonen under 
sløret til den lavere perfeksjonen. Således skal all kunst og håndverk av 
menneskelig kjærlighet tjene deg som en hieroglyf: for det er skrevet at 
Det som er ovenfor er lik det som er nedenfor: og Det som er nedenfor 
er lik det som er ovenfor. 
 Derfor gagner det deg også å være oppmerksom slik at du ikke 
feiler i dette som angår renhet. For selv om hver handling kan ansees 
som å være fullkommen på sitt plan, og ingen påvirkning fra et annet 
plan skal bringes inn for innblanding  eller tilsetning, for således blir alt 
urent, skal hver handling allikevel være så fullkommen og perfekt i seg 
selv at den speiler perfeksjonen på alle andre plan, og derav bli 
deltakende i det rene Lyset fra det høyeste. Også, ettersom alle 



handlinger skal være handlinger av Vilje i frihet på alle plan, er alle plan i 
virkeligheten kun et: og dermed er det laveste uttrykket til hvilken som 
helst funksjon av Viljen samtidig et uttrykk for den høyeste Viljen, eller 
eneste sanne Vilje, som er det som allerede impliseres ved å akseptere 
Loven. 
 La det også være godt forstått av deg at det ikke er nødvendig eller 
riktig å utelate noen form for naturlig aktivitet, som visse falske 
mennesker, åndens evenukker, så feilaktig formidler, til så manges 
ødeleggelse. For alle ting innehar sin egen passende perfeksjon, og å 
fornekte den fulle og hele operasjon og funksjon av en del bringer med 
seg forvrengning og degenerering av det hele. Handle derfor på alle 
måter, men transformer effektene av alle disse veiene til Viljens ene vei. 
Og dette er mulig fordi alle veier i sannhet kun er én vei, i det universet 
selv er én og kun én, og dets fremtreden som mangfoldig er 
kardinalillusjonen som det er Kjærlighetens mål å oppløse. 
 I oppnåelsen av Kjærlighet er det to prinsipper, det om mestring og 
det om ettergivelse. Men naturen til disse er vanskelig å forklare, for de 
er  subtile, og læres best av Kjærligheten selv i banen til hans 
operasjoner. Men det skal bli sagt generelt at valget av den ene eller 
den andre formelen skjer automatisk, da dette er verket til den mest 
innerste Viljen som er levende i deg. Søk derfor ikke etter å ta dette 
valget bevisst, for heri kan ikke sant instinkt feile. 
 Men nå avslutter jeg uten videre ord: for i våre hellige bøker er det 
skrevet mange detaljer angående de faktiske utøvelsene av Kjærlighet. 
Og disse er det beste og det sanneste som er skrevet subtilt i symbol og 
bilde, særlig i tragedie og komedie, for hele naturen til disse tingene er 
på dette viset, og Livet selv er kun frukten fra Kjærlighetens blomst. 
 Det er derfor om Livet jeg nå må skrive til deg, i det du ser at i hver 
handling av Vilje i Kjærlighet skaper du det, en kvintessens mer mystisk 
og gledelig enn du kan se, for dette som mennesket kaller liv er kun en 
skygge av det sanne Livet, din fødselsrett, og gaven fra Thelemas Lov. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
OM LIVET 

 
 Systole og diastole: disse er fasene til alle komponenter i ting. Slik 
er også menneskets liv. Dets kurve reiser seg fra den latente tilstanden 
til det befruktede egget, sier du, til en topp hvorfra det synker ned til 
dødens tomhet? Riktig vurdert er ikke dette hele sannheten. 
Menneskets liv er kun et segment av en slanges kurve som strekker seg 
ut til evigheten, og dets nullpunkter markerer bare endringen fra pluss til 
minus, og minus til pluss, koeffisient med dets ligning. Det er av denne 
grunn, blant mange andre, at vise menn i gamle tider valgte slangen 
som hieroglyfen til livet. 
 Livet kan da ikke ødelegges i likhet med alt annet. All ødeleggelse 
og konstruksjon er forandringer i Kjærlighetens natur, som jeg har 
skrevet nærliggende om til deg i forrige kapittel. Men slik blodet fra et 
pulsslag i armleddet ikke er det samme blodet som i det andre, slik 
ødelegges individualiteten delvis ved hvert livs ende; nei, selv med hver 
tanke. 
 Hva utgjør da mennesket, hvis det dør og gjenoppstår forandret 
med vært åndedrag? Dette: bevisstheten om kontinuitet som blir gitt av 
minnet, forestillingen om selvet som noe hvis eksistens slett ikke trues 
av disse forandringene, men i sannhet forsikres av dem. La så 
aspiranten til den hellige visdom ikke lenger anse sitt Selv som et 
segment av slangen, men som det hele. La ham utvide sin bevissthet til 
å omfatte både fødsel og død som like trivielle hendelser som systolen 
og diastolen til hjertet selv, og like nødvendig som de er for dets 
funksjon. 
 For å feste sinnet til denne oppfatningen av Livet foretrekkes to 
tilstander, som innledende skritt til den større erkjennelsen som skal 
diskuteres i riktig rekkefølge, erfaringer som transcenderer selv 
oppnåelsene til Friheten og Kjærligheten som jeg har skrevet om hittil, 
og dette Livet som jeg nå tegner ned her i min lille bok som jeg lager for 
deg slik at du kan komme til denne store fullkommengjørelsen. 
 Den første måten er ervervingen av det såkalte magiske minnet, 
og metodene er beskrevet med nøyaktighet og klarhet i visse av våre 
hellige bøker. Men for nesten alle mennesker har dette vist seg å være 
en særskilt vanskelig øvelse. La da aspirenten følge impulsen til sin 
egen Vilje i valget om å velge denne eller ei. 
 Den andre måten er lett, behagelig, ikke slitsom, og til slutt like 
sikker som den andre. Men slik feilen til den første ligger i motløshet, 
skal du i den andre se opp for falske stier. Jeg kan visselig si generelt 



om alle arbeid at det er to farer, fiaskoens hinder, og snaren til suksess. 
 Nå, denne andre måten er å disassosiere de vesen som livet ditt 
består av. Først, fordi det er det enkleste, bør du segregere formen som 
er kalt lyslegemet (og også kjent under mange andre navn) og sette deg 
til å reise i denne formen, og å gjøre systematiske utforskninger av de 
verdener som for materielle ting er som lyslegemet er til din egen 
materielle form. 
 Nå, det vil forekomme for deg på disse reisene at du kommer til 
mange portaler som du ikke kan passere. Dette er fordi lyslegemet ditt i 
seg selv enda ikke er sterkt nok, eller fint nok, eller rent nok: og du må 
så lære å skille kroppens bestanddeler ved en prosess som er lik den 
første, med bevisstheten din værende i det høyere i det den forlater det 
lavere. I denne øvelsen fortsetter du, og bøyer din Vilje som en stor bue 
for å drive din bevissthets pil gjennom himlene, stadig høyere og 
helligere. Men vedvarelsen av denne måten er i seg selv av vesentlig 
verdi: for det skal bli slik, at den nåværende vanen selv skal overtale 
deg om at legemet som fødes og dør i et så lite rom som en syklus med 
Neptun gjennom Dyrekretsen ikke er noen essensiell del av ditt Selv, at 
Livets som du har blitt deltakende i, mens det selv må svare til Loven 
om aksjon og reaksjon, flo og fjære, systole og diastole, nå er 
følelsesløs i forhold til livets lidelser som du tidligere holdt for å være ditt 
eneste bånd med tilværelsen. 
 Og her må du holde ditt Selv til å gjøre den største bestrebelse: for 
så blomsterlagt er denne Edens eng, og så sør er fruktene i dens hager, 
at du vil elske å dvele blant de, og la deg behage av dovenskapen og 
sommelet du finner der. Derfor skriver jeg til deg med styrke slik at du 
ikke skal gjøre slikt til hinder for din egen sanne fremgang, fordi alle 
disse nytelser er avhengig av dualitet, slik at deres sanne navn er 
illusjonenes sorg, lik menneskets verdslige liv som du har satt ut for å 
overgå. 
 Vær det i samsvar med din Vilje, men lær dette, at (som det er 
skrevet) de er bare lykkelige som har begjært det uoppnåelige. Det er 
da best, til slutt, hvis det er din Vilje å finne din største nytelse alltid i 
Kjærlighet, det vil si, i erobring og i død, det vil si, i overgivelse, som jeg 
har skrevet til deg allerede. Slik skal du så finne behag i disse 
ovennevnte nytelser, men bare som leketøy, og jeg skal holde din 
manndom fast og ivrig til å bore inn til dypere og helligere ekstaser uten 
å stanse Viljen. 
 Enn videre, vil jeg at du skal vite at i denne utøvelse, etterstrebet 
med uslokkelig glød, er den særlige nåde, at du vil komme som om det 
var ved lykke, inn i tilstander som overgår utøvelsen i deg selv, og er av 
naturen til det rene lys sitt arbeid som jeg vil skrive om til deg i det 



kommende kapittel. For det er visse portaler ingen vesen som fremdeles 
er bevisst om dualiteten, det vil si, om selvet og ikke-selvet, som 
motpoler, kan passere gjennom: og i stormingen av disse portalene ved 
flammende angrep av himmelsk lyst, vil din flamme brenne voldsomt 
mot ditt eget grove Selv, selv om det allerede er gudommelig langt over 
din nåværende fatteevne, og fortære det i en mystisk død, slik at i 
passeringen av portalen blir alt oppløst i et formløst lys av enhet. 
 Nå da, i tilbakekomsten fra disse værelsens tilstander, og i 
tilbakekomsten er det også et gledens mysterium, vil du bli avvent 
månemørkets melk og gjort til deltakende i vinens sakrament som er 
solens blod. Dog ved det første kan det være sjokk og konflikt, fordi den 
gamle tanken vedblir med kraften til dens vane: det er opp til deg å 
skape ved gjentatt handling, den sanne og rette vane for dette livets 
bevissthet som forblir i lyset. Og dette er enkelt, hvis du vil være sterk: 
for det sanne livet er så mye mer levende og fullkomment enn det falske 
at (som jeg grovt anslår) en time til det første gjør et inntrykk på 
hukommelsen lik et år av det andre. En eneste opplevelse, i lengde kan 
den bare være noen få sekunder i jordlig tid, er nok til å ødelegge troen 
på virkeligheten til vårt intetsigende liv på jorden: men denne 
opplevelsen slites gradvis vekk hvis bevisstheten, gjennom sjokk eller 
frykt, ikke holder fast ved den, og Viljen ikke streber stadig til 
gjentakelse av den lykksalighet, mer skjønn og fryktelig enn døden, som 
den har vunnet ved Kjærlighetens dyd. 
 Det er dessuten mange andre måter å oppnå forståelsen av det 
sanne liv, og disse følgende to er av stor verdi for å bryte isen i ditt 
vesens visjon om din jordlige villvarelse. Og av disse er den første den 
stadige kontemplasjon av kjærligheten- og dødens identitet, og 
forståelsen av kroppens oppløsning som en kjærlighetshandling utført 
på universets kropp, som det også er skrevet utførlig om i våre hellige 
bøker. Og med dette blir, som om det var søster med tvillingbror, 
utøvelsen av jordlig kjærlighet som et sakrament, symbolsk på den 
større død: som det er skrevet «Drep deg selv» og igjen «Dø daglig.» 
 Og den andre av disse mindre måter er utførelsen av den mentale 
oppfattelse og analyse av idéer, hovedsaklig som jeg allerede har lært 
deg, men med særlig vekt på valget av ting som er naturlig frastøtende, 
spesielt døden i seg selv, og dets tilhørende fenomener. På denne 
måten ba Buddha sine disipler om å meditere over ti urenheter, rettere 
sagt, på ti tilfeller av forråtnelsesdød, slik at aspiranten, ved å 
identifisere seg selv med sitt eget lik i alle disse forestilte former, kunne 
miste den naturlige avsky, vemmelse og frastøtelse som han kan ha hatt 
for de.Vit dette, at hver ide av enhver type blir uvrikelig hjernespinn, og 
ytterst manifisert illusjon, hvis den blir underlagt vedvardene, konsentrert 



undersøkelse. Og dette er spsielt enkelt å oppnå når det gjlder alle 
kroppslige inntrykk, fordi alle materielle ting , og spesielt de som vi er 
først bevisst,nemlig,våre egne kropper, er de groveste og mest 
unaturlige av alle falskheter. For det er i oss, latent, det lys i hvliket 
ingen villfarelse kan vedvare, og Det lærer allerde vårt instinkt til å 
forkaste først og fremst de slør som er mest tett svøpet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 
OM LYS 

 
Jeg ber deg, vær tålmodig med meg i det jeg skal skrive angående 

Lys: for her er en vanskelighet, stadig økende, i bruken av ordet. Videre, 
jeg bæres selv ofte avsted og overveldes av sublimiteten til dette emnet, 
slik at hverdagslig tale kan virvles opp til lyriske uttrykk når jeg ellers 
ville vandret fredfullt med didaktiske uttrykk. Mitt beste håp er at du kan 
forstå ved dyden til din intuisjons sympati, slik som to elskere kan 
samtale på språk så uforståelig for andre at det virker dumt, fjasete og 
kjedelig, eller som i den andre beruselsen som blir gitt av Eter, hvor de 
deltagende fører fortrolige samtaler med uendelig skarpsindighet eller 
visdom, avhengig av hvordan humøret griper dem, ved hjelp av et ord 
eller en gest, ved å være innvidd i forståelsen ved drogens sublimitet. 
Slik kan jeg som er oppildnet av kjærlighet til dette lyset og beruset på 
lysets eteriske vin, ikke kommunisere så mye med din fornuft eller ditt 
intellekt, men med prinsippet som er skjult i deg, som er rede til å ta del i 
det med meg. Nettopp slik kan mannen og kvinnen bli gale av 
kjærlighet, når ingen ord blir sagt mellom dem, som følge av 
induksjonen (som om det var) av deres sjeler. Og din forståelse vil 
avhenge av din modenhet til å oppfatte min Sannhet. Enn videre, hvis 
så Lyset i deg er rede til å bryte frem, da vil Lyset oversette til deg disse 
mørke ord i Lysets språk, akkurat som en livløs streng, riktig justert, vil 
vibrere til dets særegne tone, slått med en annen streng. Les derfor, 
ikke bare med øyet og hjernen, men med rytmen til Livet som du har 
oppnådd ved din Vilje til Kjærlighet og gjort til raske, dansende rytmer 
med disse ord, som er bevegelsen til min stav av Vilje til Kjærlighet, og 
ved det oppildne ditt Lys til Liv. 
 I denne tilstand avbrøt jeg meg selv i nedtegnelsen av denne, min 
lille bok, og i to dager ot netter har jeg søvnløst gjort overveielser, i 
voldsom kamp med min ånd, for at jeg ikke skal, ved hastverk eller 
skjødesløshet, mislykkes ovenfor deg. 
 I utøvelsen av Vilje og Kjærlighet er det underforstått bevegelse og 
forandring, men i Livet oppnås en Enhet som bare beveges og 
forandres i puls eller fase, og er som musikk. Dog i oppnåelsen av dette 
Liv vil du derav allerede ha erfart kvintessensen av rent Lys, en formløs 
ekstase, uten grenser eller størrelse. I dette Lys eksisterer intet, for Det 
er homogent: og derfor har mennesket kalt det Stillhet, og Mørke, og 
Ingenting. Men i dette, som i alle andre forsøk på å navngi det, er roten 
til enhver usannhet og misforståelse, ettersom alle ord innebærer noe 
dualitet. Derfor, selv om jeg kaller det Lys, så er det ikke Lys og heller 



ikke fraværet av Lys. Mange har forsøkt å beskrive det ved motsigelser, 
ettersom gjennom opphøyet negasjon av all tale kan det oppnås til en 
viss grad. Også ved bilder og symboler har mennesket strebet etter å 
uttrykke det: men alltid forgjeves. Dog de som var rede til å oppfatte 
dette Lysets natur har forstått det ved sympati: og slik skal det være 
med deg som leser denne lille bok i det du elsker den. Imidlertid, la det 
være kjent for deg at den beste av alle instruksjoner om denne sak, og 
Ordet best egnet til Horus' tidsalder, er skrevet i Lovens Bok. Dog er 
boken Ararita også rett verdig i Lysets Verk, som Trigrammaton i Viljen, 
Cordi Cincti Serpent i Kjærlighetens måte, og Liberi i Livets måte. Alle 
disse bøkene omfatter også alle disse fire gaver, for til slutt vil du se at 
alle og enhver er uadskillelig fra enhver annen. 
 Jeg ønsker å skrive til deg om tallet 93, verdien til θέληµα. For det 
er ikke bare verdien til dets fortolkning Aγάπη men også til det av et Ord 
ukjent for deg, med mindre du er neofytt i vår hellige Orden A.'.A.'., som 
representerer i seg selv oppstigningen av Tale fra Stillhet, og 
tilbakekomsten av den i Slutten. Nå, dette tallet 93 er tre ganger 31, som 
på hebraisk er LA, det vil si IKKE, og slik nekter det utvidelse i Rommets 
tre dimensjoner. Jeg vil også at du skal meditere ytterst nøye på navnet 
NU, som er 56, som vi blir fortalt å dele, legge til, gange og forstå. Ved 
deling kommer det frem 0.12, som om det var skrevet Nuith! Hadith! Ra-
Hoor-Khuith! forran Dyaden. Ved addering kommer 11, verdien til sann 
magi: ved multiplikasjon er det 300, verdien til ildens hellige ånd, 
bokstaven Shin, hvori alle ting er fortært totalt. Med disse overveielsene, 
og i full forståelse av mysteriene til tallene 666 og 418 vil du være 
mektig bevæpnet ved denne lange reisens vei. Men du bør også 
overveie alle tall i deres skalaer. For det er ingen løsningsmiddel bedre 
enn ren matematikk, ettersom deri er grove idéer allerede gjort fine, og 
alt er ordnet og rede for det store verkets alkymi.  
 Jeg har allerede skrevet til deg om hvordan Lyset i Vilje til 
Kjærlighet reiser seg som en hemmelig del av Liv. Og i det første, det 
lille, elskede, det oppnådde Liv er stadig personlig: senere blir det 
upersonlig og universelt. Nå er Vilje ankommet, kan jeg si, som dets 
magnetiske pol, hvorfra punktene til energilinjene peker alle veier og 
ingen vei: og Kjærlighet er ikke lenger et arbeid men en tilstand. Disse 
kvalitetene har blitt deler av det universelle liv, det fortsetter uendelig 
med Viljens glede, og med Kjærlighet som er underforstått deri. Disse 
ting, derfor, i deres fullkommenhet, har mistet sine navn, sin natur. 
Likevel var disse Livets substans, dets far og mor: og uten deres 
virksomhet og innvirkning vil selv Livets pulsering gradvis opphøre. Men 
ettersom hele Universets uendelige energi er deri, da er vel ingenting 
annet mulig enn dets tilbakekomst til dets egen opprinnelige hensikt, 



oppløsende seg selv litt etter litt i det Lys som er dets mest hemmelige 
og subtile natur? 
 For dette universet er i sannhet null, en likning hvor summen er 
null. Hvorav dette er beviset, at hvis ikke ville det vært i ubalanse, og 
noe ville ha kommet fra ingenting, som er absurd. Dette Lys, eller 
Ingenting, er derfor resultanten eller totaliteten derav i ren 
fullkommenhet; og alle andre tilstander, positive eller negative, er 
ufullkommen, ettersom de utelater deres motsatser. 
 Dog vil jeg ha deg til å overveie at denne liknings likhet eller 
identitet mellom alle ting og ingen ting er ytterst absolutt, slik at du vil 
ikke forbli noe mer i den ene enn du gjorde i den andre. Og du vil forstå 
dette største Mysterium veldig enkelt i lyset av de andre erfaringene 
som du vil ha behaget deg i, hvori bevegelse og hvile, forandring og 
stabilitet, og mange andre subtile motsatser, har blitt forløst til å 
identifisere seg ved din hellige meditasjons kraft. 
 Lovens største gave kommer da frem ved den mest fullkomne 
utøvelse av de tre mindre gavene. Og så grundig må du streve i dette 
arbeidet at du er i stand til å passere fra en side av likningen til den 
andre ved vilje: ja, til og med å forstå det hele med en gang, og for alltid. 
Dette da, skal din tid-og-rombegrensede sjel bereise, i henhold til dens 
naturs bane, og avsløre Loven til de som vandrer i lenker, fordi dette er 
nøyaktig din funksjon. 
 Nå, her er mysteriet til onskapens opprinnelse. Først, ved ondskap 
mener vi det som er i opposisjon til våre sanne viljer; det er derfor 
relativt, og ikke et absolutt begrep. For enhver ting som er det største 
onde for noen, er igjen det største gode for noen andre, akkurat som 
treets hardhet sliter ut tømmerhuggeren, men er trygghet for ham som 
våger seg ut på havet i et skip bygd av det samme tre. Og dette er en 
sannhet som er enkel å forstå, i det den er overfladisk, og forståelig for 
det allmenne sinn. 
 All ondskap er således relativ, eller tilsynelatende, eller illusorisk: 
men, ved å returnere til filosofi, vil jeg gjenta at dets rot alltid er i dualitet. 
Derfor er flukten fra denne tilsynelatende ondskap å søke Enhet, som 
du skal gjøre slik jeg allerede har vist deg. Men jeg vil nå gjøre merknad 
av det som er skrevet angående dette i Lovens Bok.  
 Ettersom det første steg er Vilje, så kommer ondskap tilsyne ved 
definisjonen «alt som hindrer Viljens utførelse.» Derfor er det skrevet 
«Syndens ord er Begrensning.» Det bør også bli bemerket at de De 
Tredve Æthyrers Bok fremtrer ondskap som Choronzon hvis tall er 333, 
som på gresk er verdien til impotens og ørkesløshet: og Choronzons 
natur er adskillelse og inkoherens. 
 På Kjærlighetens vei fremtrer ondskap da som «alt som tenderer til 



å hindre foreningen mellom to ting.» Således sier Lovens Bok, under 
skikkelsen til Nuits stemme: «ta Eders mette og vilje av kjærlighet som I 
vil, når, hvor, og med hvem i vil! Men alltid til meg.» For enhver 
kjærlighetshandling må være «under vilje,» rettere sagt, i samsvar med 
denne Sanne Viljen, som er å ikke hvile fornøyd med delvise og flyktige 
ting, men å fortsette urokkelig hele veien til Slutten. Slik er det også i De 
Tredve Æthyreres Bok at de sorte brødrene som lukker seg selv opp, 
uvillige til å ødelegge seg selv i Kjærlighet. 
 For det tredje på, på Livets vei fremtrer ondskap som «alt det som 
ikke er upersonlig og universelt.» Her opplyser Lovens Bok gjennom 
Hadits stemme oss i at «I sfæren er jeg overalt senteret.» Og videre, 
«Jeg er liv, og Livs giver» [...] «'Kom hen til meg' er et narreaktig ord: for 
det er jeg som går.» «For jeg er fullkommen, værende Ikke.» For dette 
Liv er på hvert sted og tid samtidig, slik at i Det eksisterer ikke disse 
begrensningene mer. Og du vil ha sett dette for deg selv, at i en hver 
kjærlighetshandling forsvinner ved dens dyd tid og rom gjennom 
skapelsen av Liv, slik som også personligheten i seg selv gjør det. For 
tredje gang, da, i en enda mer subtil forstand, «Syndens ord er 
begrensning.» 
 Sist, på Lysets vei er den samme setningen nøkkelen til 
forståelsen av ondskap. Men her er begrensningen i nederlaget med å 
løse den store likningen, og senere til å favorisere et uttrykk eller fase av 
universet fremfor et annet. Vi er advart mot dette i Lovens Bok ved Nuits 
ord, som sier «ingen [...] og to.» «For jeg er delt for kjærlighetens skyld; 
for muligheten til forening,» og derfor, «Hvis dette ikke blir rett; hvis I 
sammenblander rom-merkene, og sier: De er ett, eller sier, de er mange 
[...] vær rede for Ra Hoor Khuits vredesfylte dommer!» 
 Nå derfor ved Thoths gunst har jeg kommet til slutten av denne, 
min bok: og dere bevæpner dere tilsvarende med de fire våpen: staven 
for frihet, begeret for kjærligheten, sverdet for liv, skiven for lys: og med 
disse utføre alle vidunder med den høye magiens kunst under den nye 
tidsalders lov, hvis ord er  θέληµα. 
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