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INTRODUKSJON

I
BOKEN

1
DENNE BOKEN ble diktert i Kairo, mellom klokken tolv og ett på tre
etterfølgende dager, 8., 9. og 10. april, i 1904 e.v. Forfatteren kalte seg
selv Aiwass, og erklærte seg for å være Hoor-paar-kraats utsending; det
vil si en budbringer fra de kreftene som nå styrer over denne kloden, noe
som vil forklares senere. 

Hvordan kunne han bevise at han faktisk var et vesen av en form
overlegent alle mennesker, og således berettiget til å tale med autoritet?
Han måtte selvsagt vise KUNNSKAP og MAKT som intet menneske har vært
kjent for å være i besittelse av.

2
Han viste denne KUNNSKAPEN hovedsakelig gjennom bruk av koder og
kryptogrammer i enkelte vers av boken, for å fremlegge ukjente fakta,
inkludert visse hendelser som ennå ikke hadde funnet sted, og det på en
slik måte at intet menneske kunne vite om dem; på denne måten
eksisterer beviset for hans påstand i selve manuskriptet til boken. Det er
således uavhengig av noe menneskelig vitne. 

Studiet av disse delene fordrer derfor nødvendigvis det ypperste
innen menneskelig lærdom; om man skal ha noen forhåpninger om å
tolke dem vil det kreve år med intenst arbeid. Det gjenstår fortsatt mye å
tyde, men nok har blitt oppdaget til å rettferdiggjøre hans påstand; selv
det mest skeptiske sinn er nødt til å vedkjenne seg dens sannhet. 

Dette er best å studere under Mester Terion, hvis år med
krevende forskning har ledet ham til opplysning. 

På den annen side er det meste av språket i boken
beundringsverdig, klart, enkelt og kraftfullt. Ingen kan lese den uten å
bli rørt i sitt innerste vesen.

3
Den overmenneskelige MAKTEN til Aiwass er vist gjennom hans Herres
påvirkning, og av selve Boken, på faktiske hendelser; og historien støtter
helt og holdent påstandene han har lagt frem. Disse fakta er alle i stand
til å se; men de er lettest å forstå med hjelp av Mester Terion.
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4
Den komplette og detaljerte beskrivelsen av hendelsene som ledet frem
til dikteringen av denne boken, med en faksimilereproduksjon av
manuskriptet og et essay av Mester Terion, er publisert i Te Equinox
of the Gods.

II
UNIVERSET

DENNE BOKEN forklarer universet.
Dets elementer er Nuit – rommet – det vil si summen av alle

muligheter av noe slag – og Hadit, et hvert punkt som erfarer disse
mulighetene. (Denne idéen er for enkelhets skyld symbolisert ved den
egyptiske gudinnen Nuit, en kvinne som bøyer seg lik nattehimmelens
bue. Hadit symboliseres som en bevinget klode i Nuits hjerte.)

Hver hendelse er en forening av en monade med en av
erfaringene som er mulig for den.

«Hver mann og hver kvinne er en stjerne», det vil si, summen av
muligheter av alle slag, i det de konstant forandrer seg ved hver nye
hendelse som påvirker ham eller henne, enten bevisst eller ubevisst.

Hver og en av oss har således et eget univers, men det er det
samme universet for hver av oss så snart det inkluder all mulig erfaring.
Dette impliserer en utvidelse av bevisstheten til å inkludere all annen
bevissthet.

På vårt nåværende stadium er objektet du ser, aldri det jeg ser; vi
slutter likevel at det er det samme objektet, siden din erfaring stemmer
overens med min på så mange punkter at de faktiske forskjellene i vår
observasjon er uten konsekvens. Hvis for eksempel en venn vandrer
mellom oss, så ser du kun hans venstre side, jeg ser bare hans høyre; men
vi er enige om at det er den samme mannen, skjønt vi kan være uenige i
hva vi ser av hans kropp, og hva vi kjenner av hans kvaliteter. Denne
overbevisningen om hans identitet vokser seg sterkere jo oftere vi ser
ham, og jo bedre vi blir kjent med ham. Like fullt, hele denne tiden kan
ingen av oss vite noe som helst om ham i det hele tatt, med unntak av
det totale inntrykket han har gjort på våre respektive sinn. 

Det vi har beskrevet ovenfor, er et ekstremt forenklet forsøk på å
forklare et system som forener alle eksisterende skoler i flosofen.

5



III
THELEMAS LOV†

DENNE BOKEN forfekter en enkel atferdskodeks.
«Gjør hva du vil skal være hele Loven».
«Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje».
«Der er ingen lov hinsides Gjør hva du vil».
Dette betyr at hver og en av oss, som stjerner skal bevege oss i vår

sanne bane, som er staket ut ved vår posisjons natur, loven om vår vekst,
impulsen av våre tidligere erfaringer. Alle hendelser er likeverdig lovlige –
og hver eneste én i siste instans nødvendige – for all av oss i teorien; men
i praksis er kun én handling lovlig for hver av oss til ethvert gitt
tidspunkt. Vår plikt består derfor i å strebe etter å erfare den riktige
hendelsen fra bevissthetens ene øyeblikk til det neste.

Hver slik handling eller bevegelse er en kjærlighetshandling,
foreningen av en eller annen del av «Nuit»; hver sådan handling må være
«under vilje», valgt slik at den fullender snarere enn hindrer den sanne
naturen til det individet det angår.

De tekniske metodene for å oppnå dette kan studeres i «Magick»,
eller mottas gjennom personlig instruksjon fra Mester Terion og hans
utnevnte assistenter.

IV
DET NYE ÆON

DET TREDJE KAPITTELET I BOKEN er vanskelig å forstå, og kan virke
støtende på mange mennesker født før datoen boken ble mottatt (april
1904 e.v.).

Det forteller oss hva som karakteriserer den perioden vi nå har
gått inn i. Overfadisk sett virker den skremmende. Vi ser allerede nå
noen av den egenskaper med en forferdelig klarhet. Men frykt ikke!

Det beskriver at visse store «stjerner» (eller opphopninger av
erfaring) best kan bli beskrevet som guder. En av disse styrer skjebnene
på denne planeten i perioder på 2000 år‡. I verdenshistorien, slik vi
kjenner den, har det vært tre slike guder: Isis, moderen, da universet ble
forstått som enkel næring mottatt direkte fra henne; denne perioden er
markert med matriarkalt styresett. Deretter, 500 år før den alminnelige
tidsregningen starter, begynte Osiris, faderen, da universet ble forstått
som en katastrofe; kjærlighet, død og gjenoppstandelse var metodene
som erfaringen ble bygd opp gjennom; denne korresponderer til de
patriarkalske systemene.

† Telema er gresk for Vilje, og har samme numeriske verdi som Agape, gresk for kjærlighet.
‡ Øyeblikket for endring fra en periode til en annen har den tekniske betegnelsen Gudenes Jevndøgn.
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Nå, Horus, barnet, hvor vi forstår hendelsene som en
kontinuerlig vekst som tar grunnleggende del i begge metoder, og som
ikke overvinnes av forholdene. Den nåværende perioden innebærer
erkjennelsen av individet som en enhet i samfunnet.

Vi fullender våre muligheter, slik det ble forklart i de første
avsnittene i dette essayet. Hver eneste hendelse, inkludert døden, er kun
enda en del av vår erfaring, fritt valgt av oss selv fra begynnelsen og
derfor også forutbestemt.

Denne «guden», Horus, har en teknisk tittel:
Heru-Ra-Ha, en kombinasjon av tvilling-gudene Ra-Hoor-Khuit og
Hoor-Paar-Kraat. Betydningen av denne doktrinen kan studeres i
«Magick». (Han er symbolisert som en haukehodet gud som sitter på sin
trone).

Han styrer over den nåværende perioden på 2000 år, som
begynte i 1904 e.v. Overalt kan man se at hans styre slår rot. Iaktta selv
hvordan oppfatningen av synd brytes ned, hvordan uskyld og
uansvarlighet har vokst, de merkelige forandringene av det reproduktive
instinktet, med en tendens til å bli biseksuell eller kjønnsløs, den barnlige
tilliten til fremskritt kombinert med den marerittlignende frykten for
katastrofe, som vi ennå ikke har vært villige til å ta de nødvendige
forholdsregler mot.

Tenk på hvordan diktaturer bryter frem, noe som kun er mulig
når den moralske veksten er på sine tidligste stadier og tilstedeværelsen av
infantile kulter som kommunisme, fascisme, pasifsme, helsehysteri,
okkultisme i nesten alle dets former, og religioner sentimentalisert til det
punktet at de praktisk talt er utryddet.

Tenk på populariteten til kinoen, kringkastingen, fotball-
tippingen og gjette-konkurransene; alle er de måter å trøste uregjerlige
spedbarn på, intet frø av hensikt i noen av dem.

Tenk på sport, den babyliknende iveren og raseriet som den
oppildner, hele nasjoner som blir forstyrret av krangler mellom
guttunger.

Tenk på krig, udådene som skjer på daglig basis og etterlater oss
uberørte og knapt bekymret. 

Vi er barn.
Hvordan dette nye æonet til Horus vil utvikle seg, hvordan

barnet vil vokse opp, dette er det opp til oss å avgjøre, i det vi selv vokser
opp i henhold til thelemas lov, under den opplyste ledelsen til Mester
Terion.
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V
DET NESTE STEGET

DEMOKRATIET VAKLER.
Blodtørstig fascisme, og kaklende kommunisme, like store

svindlere, praler sinnsvakt over hele kloden.
De sperrer oss inne.
De er aborterte fødsler av barnet, det nye æonet til Horus.
Friheten rører seg på ny i tidens skjød.
Evolusjonen skaper sine forandringer på anti-sosialistiske måter.

Det «unormale» mennesket som forutser tidens trend og tilpasser seg
forholdene på en intelligent måte, blir ledd av, forfulgt, ofte tilintetgjort
av fokken; men han og hans arvinger er de som overlever når krisen
kommer.

Over oss i dag henger en trussel uten sidestykke i historien. Vi
undertrykker individet på fere og fere måter. Vi tenker med
utgangspunkt i fokkinstinktet. Krig dreper ikke lenger soldater; den
dreper alle uten å gjøre forskjell. Hvert nye lovforslag til de mest
demokratiske og autokratiske styresettene er kommunistiske i sin essens.
De bringer alltid restriksjoner. Vi blir alle behandlet som om vi var
imbesile barn. Anti-terror– og krigslover, kjøpmannsloven, vegtrafkk-
loven, søndagsstengningen, sensuren – de stoler ikke en gang nok på oss
til at vi kan krysse veiene som vi vil.

Fascismen er som kommunismen og uærlig på kjøpet.
Diktatorene undertrykker all kunst, litteratur, teater, musikk og nyheter
som ikke passer inn i deres verdensbilde; men verden vil kun bevege seg i
inspirasjonens lys. Flokken vil i sin helhet bli tilintetgjort.

Etableringen av thelemas lov er den eneste måten å sikre
individets frihet på, og å sikre artens fremtid.

For å sitere det berømte paradokset til Comte de Fénix – den
absolutte makten til staten skal være til disposisjon for den absolutte
friheten til hver individuelle vilje.

Alle menn og kvinner inviteres herved til å samarbeide med
Mester Terion på dette store verket.

O.M.
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KAPITTEL I 

1. Had! Manifesteringen av Nuit.

2. Avsløringen av himmelens selskap. 

3. Hver mann og hver kvinne er en stjerne. 

4. Hvert tall er uendelig; der er ingen forskjell. 

5. Hjelp meg, o krigsherre av Teben, i min avsløring foran menneskenes Barn! 

6. Vær du Hadit, mitt skjulte sentrum, mitt hjerte & min tunge!

7. Se! det er åpenbart ved Aiwass, Hoor-paar-kraats utsending.

8. Khabsen er i Khuen, ikke Khuen i Khabsen.

9. Tilbe da Khabsen, og se mitt lys spredd ut over Eder! 

10. La mine tjenere være få & skjulte: de skal herske over de mange & de kjente.

11. Disse er dårer som mennesker dyrker; både deres Guder & deres mennesker
er dårer. 

12. Kom frem, o barn, under stjernene, & ta eders mette av kjærlighet! 

13. Jeg er over Eder og i Eder. Min ekstase er i Eders. Min glede er å se Eders
glede. 

14. Over den juvelbesatte asur er 
      den nakne prakten til Nuit; 
Hun bøyer seg i ekstase for å kysse 
      den skjulte higen til Hadit. 
Den bevingede klode, det stjerneblå, 
      er mine O Ankh-af-na-khonsu! 

15. Nå skal I vite at den utvalgte prest & apostel av uendelig rom er fyrstepresten
Dyret; og i hans kvinne kalt Skarlagenskvinnen er all makt gitt. De skal samle
mine barn inn i sin fold: de skal bringe stjernenes herlighet inn i menneskenes
hjerter.

16. For han er evig en sol, og hun en måne. Men til ham er den bevingede skjulte
famme, og til henne det styrtende stjernelys. 

17. Men I er ikke slik utvalgt.

18. Brenn på deres panner, o strålende slange!

19. O asurlokkede kvinne, bøy over dem! 

20. Nøkkelen til ritualene er i det skjulte ord som jeg har gitt ham. 

21. Med Guden & Tilbederen er jeg intet: de ser meg ikke. De er som på jorden;
jeg er Himmelen, og der er ingen annen Gud enn meg, og min herre Hadit.

22. Nå derfor, er jeg kjent for Eder ved mitt navn Nuit, og for ham ved et skjult
navn som jeg vil gi ham når han endelig kjenner meg. Siden jeg er Uendelig
Rom, og de Uendelige Stjerner derav, gjør I også slik. Bind intet! La det ikke
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være noen forskjell blant Eder mellom én ting & enhver annen ting; for derav
kommer smerte.

23. Men hvem enn som gagnes i dette, la ham være alts høvding!

24. Jeg er Nuit, og mitt ord er seks og femti.

25. Del, legg til, gang, og forstå.

26. Da sa profeten og den skjønnes slave: Hvem er jeg, og hva skal være tegnet?
Så hun svarte ham, idet hun bøyde seg ned, en lekende famme av blått, alt-
rørende, altgjennomtrengende, hennes yndefulle hender på den sorte jorden,
& og hennes smidige kropp buet for elskov, og hennes myke føtter ikke
skadende de små blomstene: Du vet! Og tegnet skal være min ekstase,
bevisstheten om værens fortsettelse, min kropps allestedsværen. 

27. Da svarte presten & sa til Rommets Dronning, kyssende hennes yndefulle
panne, og duggen av hennes lys badende hele hans kropp i en søtt-duftende
parfyme av svette: O Nuit, du Himmelens bestandige ene, la det alltid være
slik; at menneskene ikke taler om Eder som En, men som Ingen; og la dem
ikke tale om deg i det hele tatt, siden du er sammenhengende! 

28. Ingen, åndet lyset, svakt og alve-aktig, fra stjernene, og to.

29. For jeg er delt for kjærlighets skyld; for muligheten til forening. 

30. Dette er verdens skapelse, at smerten ved deling er som intet, og gleden ved
oppløsning alt. 

31. Om disse dårer blant mennesker og deres vé bry du deg ikke det minste! De
føler lite; det som er, er oppveid av svake gleder; men I er mine utvalgte. 

32. Adlyd min profet! etterfølg mine kunnskaps prøvelser! søk kun meg! Da vil
min kjærlighets gleder forløse Eder fra all smerte. Dette er så: jeg sverger det
ved mitt legemes hvelving; ved mitt hellige hjerte & tunge; ved alt jeg kan gi,
ved alt jeg begjærer av Eder alle. 

33. Da falt presten i en dyp transe eller svime, & sa til Himmelens Dronning;
Skriv ned prøvelsene til oss; skriv ned ritualene til oss; skriv ned loven til oss! 

34. Men hun sa: prøvelsene skriver jeg ikke: ritualene skal være halvt kjent &
halvt skjult: Loven er for alle. 

35. Dette som du skriver er den trefoldige Lovs bok. 

36. Min skriver Ankh-af-na-khonsu, fyrstenes prest, skal ikke endre én bokstav i
denne bok; men for å unngå dårskap, skal han kommentere den ved Ra-
Hoor-Khu-its visdom. 

37. Også mantraene og besvergelsene; obeahen og wangaen; stavens arbeid og
sverdets arbeid; disse skal han lære og lære fra seg. 

38. Han må undervise; men han kan gjøre prøvelsene harde. 

39. Lovens ord er Θελημα.

40. Den som kaller oss Telemitter gjør intet feil, ser han bare nøye på ordet.
For der er Tre Grader der i, Eremitten, Elskeren og Jordens menneske.
Gjør hva du vil skal være hele Loven. 
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41. Syndens ord er Begrensning. O mann! Nekt ikke din hustru, hvis hun vil! O
elsker, hvis du vil, bryt opp! Der er intet annet bånd enn kjærlighet som kan
føye sammen det delte: alt annet er en forbannelse. Forbannet! Forbannet
være det for æonene! Helvete. 

42. La det være den tilstand av mangfold bundet og i avsky. Så med alt ditt; du
har ingen annen rett enn å gjøre din vilje. 

43. Gjør det, og ingen andre skal si nei. 

44. For ren vilje, udøyvet av hensikt, befridd fra begjær etter resultat, er på alle
måter fullkommen. 

45. Det Fullkomne og det Fullkomne er ett Fullkomment og ikke to; nei, er intet!

46. Intet er en skjult nøkkel til denne lov, Seksti-en kaller Jødene den; jeg kaller
den åtte, åtti, fre hundre & atten. 

47. Men de har halvparten: foren ved din kunst så alt forsvinner. 

48. Min profet er en dåre med sitt ett, ett, ett; er ikke de Oksen, og intet etter
Boken? 

49. Opphevet er alle ritualer, alle prøvelser, alle ord og tegn. Ra-Hoor-Khuit har
inntatt sitt sete i øst ved Gudenes Jevndøgn; og la Asar være hos Isa, som også
er en. Men de er ikke av meg. La Asar være tilbederen, Isa den lidende; Hoor
i sitt skjulte navn og prakt er den innviende Herre. 

50. Det er et ord å si om den Hierofantiske gjerning. Se! der er tre prøvelser i en,
og den kan bli gitt på tre måter. Det grove må gjennom ild; la det fne bli
prøvd i intellekt, og de opphøyde utvalgte i det høyeste; Slik har I stjerne &
stjerne, system & system; la ikke ett kjenne det andre godt! 

51. Det er fre porter til ett palass; gulvet i det palasset er av sølv og gull; lapis
lazuli & jaspis er der; og alle sjeldne dufter; jasmin & rose, og dødens
emblemer. La ham trede i tur eller med ett de fre porter; la ham stå på
palassets gulv. Vil han ikke synke? Amn. Ho! kriger, om din tjener synker?
Men der er måter og måter Vær derfor staselige: kle Eder alle i vakre kleder;
spis kostelig føde og drikk søte viner og viner som skummer! Og, ta Eders
mette og vilje av kjærlighet som I vil, når, hvor og med hvem I vil! Men alltid
til meg. 

52. Hvis ikke dette blir rett; hvis I sammenblander rom-merkene, og sier: De er
ett; eller sier, De er mange; om ikke ritualet alltid er til meg: vær rede for Ra
Hoor Khuits vredesfylte dommer! 

53. Dette skal gi verden ny kraft, den lille verden min søster, mitt hjerte & min
tunge, til hvem jeg sender dette kyss. Og, o skriver og profet, enda du er av
fyrstene, så skal dette verken døyve deg eller frita deg. Men ekstase være din
og jordens glede: alltid Til meg! Til meg! 

54. Endre ikke så mye som formen på en bokstav; for se! du, o profet, skal ikke
skue alle disse mysterier deri gjemt. 

55. Barnet av ditt innerste, han skal skue dem. 

56. Vent ham ikke fra Østen, eller fra Vesten; for fra intet ventet hus kommer det
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barnet. Aum! Alle ord er hellige og alle profeter sanne; selv om de bare forstår
litt; løs første halvpart av likningen, la den annen være uangrepet. Men du har
alt i det klare lys, og noe, dog ikke alt, i mørket. 

57. Påkall meg under mine stjerner! Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje. La
ei heller dårene ta feil av kjærlighet; for der er kjærlighet og kjærlighet. Der er
duen, og der er slangen. Velg I vel! Han, min profet, har valgt, idet han
kjenner festningens lov, og det store mysteriet til Guds Hus. Alle disse gamle
bokstaver av min Bok er rette; men :er ikke Stjernen. Også dette er skjult צ
min profet skal åpenbare det til de vise. 

58. Jeg gir ufattelige gleder på jord: visshet, ikke tro, mens i live, ved døden;
usigelig fred, hvile, ekstase; ei krever jeg heller noe ofer. 

59. Min røkelse er av kvaefylt tre & sevje; og det er ikke blod deri: fordi mitt hår
Evighetens trær. 

60. Mitt tall er 11, som alle deres tall som er av oss. Den Femtakkede Stjerne,
med en Sirkel i Midten, & sirkelen er Rød. Min farge er sort for de blinde,
men det blå & gullet blir sett av de seende. Og jeg har en skjult glans for de
som elsker meg. 

61. Men å elske meg er bedre enn alle ting: hvis du under nattestjernene i
ørkenen snart brenner min røkelse foran meg, påkallende meg med et rent
hjerte, og Slangefammen deri, skal du komme til å ligge litt ved min barm.
For ett kyss vil du da være villig til å gi alt; men den som gir ett fnugg av støv
skal miste alt i samme stund. I skal samle goder og lager av kvinner og
krydder; I skal bære kostbare juveler; I skal overgå jordens nasjoner i prakt &
stolthet; men alltid i kjærlighet til meg, og slik skal I komme til min glede. Jeg
byder Eder inderlig å komme frem foran meg i én eneste kappe, og dekket
med et kostelig hodeplagg. Jeg elsker Eder! Jeg lenges etter Eder! Blek eller
purpur, tilslørt eller vellystig, jeg som er all nytelse og purpur, og
drukkenskap av den innerste sans, begjærer Eder. Sett på vingene, og vekk
opp den kveilte prakt inne i Eder: kom til meg! 

62. Ved alle mine møter med Eder skal prestinnen si - og hennes øyne skal
brenne av begjær mens hun står naken og jublende i mitt skjulte tempel - Til 
meg! Til meg! kallende frem fammen i alles hjerter med sin elskovssang. 

63. Syng den henrykkede elskovssang til meg! Brenn vellukt til meg! Ta på juveler
til meg! Drikk til meg, for jeg elsker Eder! Jeg elsker Eder! 

64. Jeg er Solnedgangens datter med de blå øyelokk; jeg er det nakne strålevell av
den vellystige nattehimmel. 

65. Til meg! Til meg!

66. Manifesteringen av Nuit er til ende. 
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KAPITTEL II
 

1. Nu! Hadits gjemme.

2. Kom! I alle, og lær hemmeligheten som ennå ikke er blitt åpenbart. Jeg,
Hadit, er fullendelsen av Nu, min brud. Jeg er ikke utstrakt, og Khabs er
navnet på mitt hus. 

3. I sfæren er jeg overalt senteret, liksom hun, omkretsen, er ingensteds funnet.

4. Dog skal hun være kjent & jeg aldri. 

5. Iaktta! ritualene fra den gamle tid er sorte. La de onde bli støtt bort; la de
gode bli lutret av profeten! Da skal denne Kunnskapen gå i orden. 

6. Jeg er fammen som brenner i hjertet til hvert menneske, og i kjernen til hver
stjerne. Jeg er Liv, og giveren av Liv, men derfor er også kunnskapen om meg
kunnskapen om død. 

7. Jeg er Magikeren og Eksorsisten. Jeg er akselen på hjulet, og kuben i sirkelen.
«Kom hen til meg» er et narraktig ord: for det er jeg som går. 

8. Den som har tilbedt Heru-pa-kraath har tilbedt meg; ille, for jeg er
tilbederen. 

9. Husk I alle at væren er ren fryd; at alle sorgene kun er som skygger; de går
forbi & er gjort; men der er det som forblir. 

10. O profet! du har slett vilje til å lære denne skrift. 

11. Jeg ser deg hate hånden & pennen; men jeg er sterkere. 

12. På grunn av meg i Deg som du ei kjente. 

13. For hvorfor? Fordi du var den kjennende, og meg. 

14. La der nå bli en tilsløring av denne helligdom, la nå lyset oppsluke mennesker
og ete dem opp med blindhet! 

15. For jeg er fullkommen, værende Ikke; og mitt tall er ni ved dårene; men hos
de rettvise er jeg åtte, og en i åtte: Hvilket er livsviktig, for jeg er i sannhet
ingen. Keiserinnen og Kongen er ikke av meg; for der er enda en
hemmelighet. 

16. Jeg er Keiserinnen & Hierofanten. Således elleve, slik min brud er elleve. 

17. Hør meg, I folk av sukken! 
       Pinens og angerens sorger 
 Er etterlatt til de døde og døende, 

      folket som ei kjenner meg ennå. 

18. Disse er døde, disse frender; de føler ikke. Vi er ikke for de ynkelige og triste:
jordens herrer er av vår slekt. 

19. Skal en Gud bo i en hund? Nei! men de høyeste er av oss. De skal frydes, våre
utvalgte: de som sørger, er ikke av oss. 

20. Skjønnhet og styrke, springende latter og skjønne drømmer, kraft og ild, er av
oss. 
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21. Vi har intet med de utstøtte og upassende: la dem dø i sin elendighet. For de
føler ikke. Medlidenhet er kongers last: tramp ned de elendige & de svake:
dette er den sterkes lov: dette er vår lov og verdens fryd. Tenk ei, o konge, på
den løgn: At Du Må Dø: visselig skal du ikke dø, men leve. La det nå være
forstått: Hvis Kongens legeme oppløses, skal han forbli i ren ekstase for evig.
Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Solen, Styrke & Syn, Lys; disse er for Stjernens
& Slangens tjenere. 

22. Jeg er Slangen som gir Kunnskap og Glede og strålende herlighet, og egger
menneskers hjerter med drukkenskap. For å tilbe meg ta vin og fremmede
droger som jeg skal fortelle min profet om, & vær drukne derav! De skal ikke
skade eder i det hele tatt. Det er en løgn, denne dårskap mot selvet. Blottelsen
av uskyldighet er en løgn. Vær sterk, o menneske! begjær, nyt alle ting av sans 
og henrykkelse: frykt ikke at noen Gud skal fornekte deg pf grunn av dette. 

23. Jeg er alene: der er ingen Gud hvor jeg er. 

24. Se! disse er veldige mysterier; for det er også dem blant mine venner som er
eremitter. Tro nå ikke å fnne dem i skogen eller på fellet; men i senger av
purpur, kjærtegnet av prektige hunndyr med store lemmer, med ild og lys i
sine øyne, og mengder av fammende hår omkring seg; der skal I fnne dem. I
skal se dem herske, foran seierrike hærer, ved all gleden; og der skal være i
dem en glede en million ganger større enn dette. Gi akt på at ingen tvinger en
annen, Konge imot Konge! Elsk hverandre med brennende hjerter; trå på de
nedrige mennesker i eders stolthets ville vellyst, på eders vredes dag. 

25. I er imot folket, O mine utvalgte! 

26. Jeg er den skjulte Slangen kveilet klar til sprang: i min kveilen er der fryd.
Hvis jeg løfter opp mitt hode, er jeg og min Nuit ett. Hvis jeg senker mitt
hode og spyr gift, er der jordens henrykkelse, og jeg og jorden ett. 

27. Det er stor fare i meg; for dem som ikke forstår disse runer skal gjøre en stor
feil. Han skal falle ned i avgrunnen kalt Fordi, og der skal han forgå med
Fornuftens hunder. 

28. Nå en forbannelse på Fordi og hans slekt! 

29. Må Fordi være forbannet for alltid! 

30. Hvis Viljen stopper og roper Hvorfor, påkallende Fordi, så stopper Viljen &
gjør intet. 

31. Hvis Kraft spør hvorfor, da er Kraft svakhet. 

32. Også  fornuft er en løgn; for der er en faktor uendelig & ukjent; & alle deres
ord er på vrengt vis. 

33. Nok av Fordi! Må han være forbannet som en hund! 

34. Men I, o mitt folk, stig opp & våkn! 

35. La ritualene bli rettmessig utført med glede & skjønnhet! 

36. Der er ritualer for elementene og fester for tidene. 

37. En fest for den første natten til Profeten og hans Brud! 

38. En fest for de tre dagene til skrivningen av Lovens Bok. 
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39. En fest for Tahuti og Profetens barn – skjult, O Profet! 

40. En fest for det Ypperste Ritualet, og en fest for Gudenes Jevndøgn. 

41. En fest for ild og en fest for vann; en fest for liv og en større fest for død! 

42. En fest hver dag i eders hjerter i min henrykkelses fryd! 

43. En fest hver natt hen til Nu, og behaget ved den ytterste vellyst! 

44. Ja! fest! gled eder! der er ingen frykt heretter. Der er oppløsningen og evig
ekstase i kyssene til Nu. 

45. Der er død for hundene. 

46. Svikter du? Er du bedrøvet? Er frykt i ditt hjerte? 

47. Hvor jeg er, er ikke disse. 

48. Ha ikke medynk med de falne! Jeg kjente dem aldri. Jeg er ikke for dem. Jeg
trøster ikke: jeg hater den trøstede & trøsteren. 

49. Jeg er enestående & seierherre. Jeg er ikke av slavene som forgår. Må de være
forbannet & døde! Amen. (Dette er av de 4: der er en femte som er usynlig &
deri er jeg som et barn i et egg.) 

50. Blå er jeg og gull i lyset av min brud: men det røde glimtet er i mine øyne; &
mitt fitter er purpur & grønt. 

51. Purpur hinsides purpur: det er lyset som er høyere enn øyensyn. 

52. Der er ett slør: det sløret er sort. Det er sløret til den bluferdige kvinne; det er 
sorgens slør, & dødens klede: dette er ikke av meg. Riv ned det lyvende
spøkelse av århundrene: tilslør ikke eders laster i dydige ord: disse laster er
min tjeneste; I gjør godt, & jeg skal belønne eder her og heretter. 

53. Frykt ikke, o profet, når disse ord er sagt, skal du ikke være sorgtung. Du er
ettertrykkelig min utvalgte; og velsignet er øynene du skal se på med glede.
Men jeg vil skjule deg i en maske av sorg: de som ser deg skal frykte at du er
falt: men jeg løfter deg opp. 

54. Ei heller skal de som roper høyt sin dårskap at du intet betyr, føre frem; du
skal åpenbare det: du skal vinne frem: de er slaver av fordi: De er ikke av meg.
Skilletegnene som du vil; bokstavene? endre dem ikke i utforming eller verdi! 

55. Du skal fremskafe rekkefølgen & verdien til det Engelske Alfabet; du skal
fnne nye symboler og gi til dem. 

56. Vekk! I spottere; enda I ler til min ære, skal I ei le lenge: når I da er triste, vit
at jeg har forsaket eder. 

57. Han som er rettferdig skal forbli rettferdig; han som er skitten skal forbli
skitten. 

58. Ja! regn ikke med endring: I skal være som I er, & intet annet. Derfor skal
jordens konger være Konger for alltid: slavene skal tjene. Der er ingen som
skal bli styrtet ned eller løftet opp: alt er alltid som det var. Men der er
maskerte som er mine tjenere: det kan være at hin tigger er en Konge. En
Konge kan velge sin drakt som han vil: det fnnes ingen sikker prøve: men en
tigger kan ikke skjule sin fattigdom. 
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59. Gi derfor akt! Elsk alle, for kan hende er en Konge skjult! Sier du så? Dåre!
Hvis han er en Konge, kan du ikke skade ham. 

60. Slå derfor hardt & lavt, og til helvete med dem, mester! 

61. Der er et lys foran dine øyne, o profet, et uønsket lys, ytterst ønskverdig. 

62. Jeg er oppløftet i ditt hjerte; og stjernenes kyss regner hardt på din kropp. 

63. Du er uttømt i inspirasjonens vellystige fylde; utåndelsen er søtere enn døden,
mer hurtig og latterfull enn et kjærtegn av Helvetes egen orm. 

64. Å! du er overveldet: vi er på deg; vår fryd er over hele deg: hill! hill! profet av
Nu! profet av Had! profet av Ra-Hoor-Khu! Nå gled deg! nå kom i vår
stråleglans & henrykkelse! Kom til vår lidenskapelige fred, & skriv søte ord
for Kongene! 

65. Jeg er Mesteren: du er den Hellige Utvalgte. 

66. Skriv, & fnn ekstase i skrivning! Arbeid, & vær vårt leie i arbeid! Sitre ved
gleden av liv & død! Ah! din død skal være vakker: hvem enn som ser den,
skal være glad. Din død skal være seglet på løftet til vår tidelange kjærlighet.
Kom! løft opp ditt hjerte og gled deg! Vi er ett; vi er intet. 

67. Stans! Stans! Hold deg oppe i din henrykkelse; fall ei i svime ved de utsøkte
kyss! 

68. Hardere! Hold oppe deg selv! Løft ditt hode! pust ei så dypt – dø! 

69. Ah! Ah! Hva føler jeg? Er ordet uttømt? 

70. Det er hjelp & håp i andre besvergelser. Visdom sier: vær sterk! Da kan du
tåle mer glede. Vær ikke dyrisk; forfn din henrykkelse! Hvis du drikker, drikk
etter de åtte og nitti kunstens regler: hvis du elsker, overgå ved fnfølelse; og
hvis du gjør noe gledesfylt, la det være forfnelse i det! 

71. Men overgå! overgå! 

72. Streb alltid mot mer! og hvis du er i sannhet min – og tvil ikke på det, og hvis
du er noen gang glad! – døden er alltings krone. 

73. Ah! Ah! Død! Død! du skal lengte etter døden. Døden er forbudt, o
menneske, for deg. 

74. Din lengsels lengde skal være dens herlighets styrke. Han som lever lenge &
begjærer døden meget, er alltid Kongen blant Kongene. 

75. Ja! lytt til tallene & ordene: 

76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Hva betyr
dette, o profet? Du vet ikke, ei heller skal du noen gang vite. Der kommer en
til å følge deg: han skal utdype det. Men husk, o utvalgte, å være meg; å følge
kjærligheten til Nu i den stjerneopplyste himmelen; å skue frem på
mennesker, å fortelle dem dette glade ord. 

77. O vær du stolt og mektig blant mennesker! 

78. Løft opp deg selv! for der er ingen lik deg blant mennesker eller blant Guder!
Løft opp deg selv, o min profet, din høyde skal overgå stjernene. De skal tilbe 
ditt navn, frefoldig, mystisk, vidunderlig, menneskets tall; og navnet på ditt
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hus 418. 

79. Slutten på Hadits gjemme; og velsignelse & tilbedelse til profeten av den
skjønne Stjerne! 

KAPITTEL III

1. Abrahadabra; gjengjeldelsen til Ra Hoor Khut.

2. Det er adskillelse henimot hjemover; der er et ord ikke kjent Staving er dødt;
alt er ikke intet. Pass på! Holdt! Øk fortryllelsen til Ra-Hoor Khuit. 

3. Nå la det først være forstått at jeg er en Krigens og Hevnens gud. Jeg skal
hanskes hardt med dem. 

4. Velg I en øy! 

5. Befest den! 

6. Dyng den ned med krigsmaskineri! 

7. Jeg skal gi eder en krigsmaskin. 

8. Med den skal I slå folkene; og ingen skal stå fremfor eder. 

9. Snik! Trekk tilbake! På dem! dette er Loven til Erobringens Slag: slik skal min
tilbedelse være omkring mitt skjulte hus. 

10. Få fatt i selve åpenbaringens stélé; sett den i ditt skjulte tempel – og det
tempelet er allerede rett ordnet – & det skal være din Kiblah for alltid. Den
skal ikke falme, men underfull farge skal komme tilbake til den dag etter dag.
Lukk den inn i låst glass som bevis til verden. 

11. Dette skal være ditt eneste bevis. Jeg forbyr diskusjon. Erobre! Det er nok. Jeg
skal gjøre lett for deg utfrielsen fra det slett ordnede hus i den Seierrike By.
Du skal selv ledsage den med tilbedelse, o profet, selv om du ikke liker det.
Du skal få farer & slit. Ra-Hoor-Khu er med deg. Tilbe meg med ild & blod; 
tilbe meg med sverd & med spyd. La kvinnen være påspent et sverd fremfor
meg: la blod fyte til mitt navn. Tramp ned Hedningene; gå på dem, o kriger, 
jeg skal gi deg av deres kjøtt å ete! 

12. Ofre kveg, smått og stort: etter et barn. 

13. Men ikke nå.

14. I skal se den timen, o velsignede Dyr, og du den Skarlagensrøde Frille til hans
begjær! 

15. I skal være sørgmodige derav. 

16. Forvent ikke for ivrige at løftene skal oppfylles; frykt ikke å gjennomgå
forbannelsene. I, selv I, kjenner ikke denne mening helt. 

17. Frykt ikke i det hele tatt; frykt verken mennesker eller Skjebner, eller guder,
eller noe som helst. Frykt ikke penger, eller latter av folks dårskap, eller noen
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annen makt i himmelen eller på jorden eller under jorden. Nu er din tilfukt
liksom Hadit ditt lys; og jeg er styrken, kraften, makten, i dine armer. 

18. La miskunn fare: fordøm de medlidende! Drep og torturér; skån ikke; gå på
dem! 

19. Denne stélé skal de kalle ødeleggelsens vederstyggelighet; tell godt dens navn,
& det skal være for deg som 718. 

20. Hvorfor? Fordi fallet til Fordi; at han ikke er der igjen. 

21. Sett opp mitt bilde i Øst: du skal kjøpe deg et bilde som jeg skal vise deg,
spesielt, ikke ulikt det du kjenner. Og med ett skal det bli lett for deg å gjøre
dette. 

22. Sett de andre bildene omkring meg for å støtte meg: la alle bli tilbedt, for de
skal fokke seg for å opphøye meg. Jeg er den synlige gjenstand for tilbedelse;
de andre er skjulte; for Dyret & hans Brud er de: og for vinnerne av Prøvelsen
X. Hva er dette? Du skal vite. 

23. Til vellukt bland mel & honning & tykke slanter av rød vin: så Abramelin-
olje og olivenolje, og etterpå gjør mykt & glatt med fyldig friskt blod. 

24. Det beste blodet er av månen, månedlig: så det friske blodet fra et barn, eller
drypp fra himmelens skare: så fra fender; så fra presten eller fra tilbederne: til
sist fra et dyr, uansett hvilket. 

25. Brenn dette: av dette lag kaker & spis hen til meg. Dette har også en annen
bruk; la det bli lagt fremfor meg, og holdes tykt av dine bønners vellukt: det
skal bli som var det fullt av biller og krypende ting helliget meg. 

26. Slå disse i hjel, i det du navngir dine fender; & de skal falle foran deg. 

27. Og disse skal avle lyst & kraften av lyst i deg ved at du spiser derav. 

28. I skal også være sterke i krig. 

29. Enn videre, beholdes de lenge, det er bedre; for de sveller ved min kraft. Alt
fremfor meg. 

30. Mitt alter er av gjennombrutt messingarbeid: brenn derpå i sølv eller gull! 

31. Det kommer en rik mann fra Vesten som skal tømme sitt gull over deg. 

32. Av gull smi stål! 

33. Vær rede til å fykte eller å slå! 

34. Men ditt hellige sted skal forbli urørt gjennom århundrene: selv om det med
ild og sverd blir brent ned & knust, dog står der et usynlig hus og skal stå til
det Store Jevndøgns fall; når Hrumachis skal reise seg og den tvestavede skal
innta min trone og plass. En annen profet skal tre frem, og bringe frisk feber
fra himlene; en annen kvinne skal vekke Slangens lyst & tilbedelse; en annen
sjel av Gud og dyr skal blande seg i den klodede prest; et annet ofer skal
stenke krypten; en annen konge skal herske; og velsignelser ikke lenger bli
skjenket Til den Falkehodede mystiske Herre! 

35. Halvparten av ordet til Heru-ra-ha, kallet Hoor- pa-kraat og Ra-Hoor-Khut.

36. Da sa profeten til Guden: 
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37. Jeg tilber deg i sangen – 

      Jeg er Herren fra Teben, og jeg 
Mentus inspirerte talerør; 

      for meg avsløres den tilslørte himmel, 
Den selv-drepte Ankh-af-na-khonsu 

          hvis ord er sannhet. Jeg påkaller, jeg hilser 
ditt nærvær, O Ra-Hoor-Khuit! 

      Ytterste enhet vist! 
Jeg tilber Din åndes velde, 

      Mektigste og fryktelige Gud, 
Som får gudene og døden 

      til å skjelve fremfor Deg: – 
jeg, jeg tilber deg! 

      Kom til syne på tronen til Ra! 
Åpne veiene for Khu! 

      Lys opp veiene for Ka! 
Veiene til Khabs strømmer gjennom 

      for å røre meg eller roe meg! 
Aum! La det drepe meg! 

38. Slik at ditt lys er i meg; & dets røde famme er som et sverd i min hånd for å
fremme din orden. Der er en skjult dør som jeg skal lage for å stadfeste din
vei i alle himmelhjørner, (dette er tilbedelsene, som du har skrevet), som det
er sagt:

      Lyset er mitt; dets stråler fortærer 
Meg: jeg har laget en skjult dør 

      Inn i Huset til Ra og Tum, 
til Kephra og til Ahathor. 

      Jeg er din Tebaner, O Mentu, 
profeten Ankh-af-na-khonsu! 

      Ved Bes-na-Maut mitt bryst jeg slår; 
ved vise Ta-Nech jeg vever min seid. 

      Vis din stjerneprakt, O Nuit! 
Byd meg å dvele i ditt Hus, 

      O bevingede slange av lys, Hadit! 
Bli hos meg, Ra-Hoor-Khuit! 

39. Alt dette og en bok for å si hvorledes du kom hit og en gjengivelse av dette
blekk og papir for alltid – for i den er ordet skjult & ikke bare på Engelsk –
og din kommentar til denne Lovens Bok skal være vakkert trykt i rødt blekk
og sort på vakkert håndlaget papir; og til hver mann og kvinne som du møter,
om det bare er for å spise eller drikke til dem, skal Loven gis. Da skal de
kanskje forbli i denne lykksalighet eller ei; det er ingen forskjell. Gjør dette
raskt!

40. Men arbeidet med kommentaren? Det er lett; og Hadit som brenner i ditt
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hjerte, skal gjøre din penn snar og sikker. 

41. Opprett ved din Kaaba et skrive-hus; alt må gjøres skikkelig og på forretnings
vis. 

42. Prøvelsene skal du selv ha oppsyn med, unntatt bare de blinde. Nekt ingen,
men du skal kjenne & ødelegge forræderne. Jeg er Ra-Hoor-Khuit; og jeg har
makt til å beskytte min tjener. Suksess er ditt bevis: diskuter ikke; omvend
ikke; snakk ikke for mye! De som prøver å legge feller for deg, å styrte deg,
angrip dem uten medlidenhet eller nåde; & ødelegg dem fullstendig. Rask
som en slange som er tråkket på, snu deg og slå til! Vær du enda mer dødelig
enn ham! Dra deres sjeler ned til fryktelig pine: le av deres frykt: spytt på
dem! 

43. La Skarlagenskvinnen ta seg i akt! Hvis medfølelse og medlidenhet og sarthet
besøker hennes hjerte; hvis hun forlater mitt arbeid for å leke med gamle
sødmer; da skal min hevn bli kjent. Jeg vil drepe meg hennes barn: jeg vil
fremmedgjøre hennes hjerte: jeg vil støte henne ut fra menneskene: som et
krypende og foraktet ludder skal hun krype gjennom dunkle våte gater, og dø 
kald og uthungret. 

44. Men la henne reise seg i stolthet! La henne følge meg på min vei! La henne
gjøre ondskapens verk! La henne drepe sitt hjerte! La henne være høyrøstet og 
utro! La henne være dekket av juveler, og kostelige kleder, og la henne være
skamløs overfor alle menn! 

45. Da skal jeg løfte henne til maktens tinder: da skal jeg avle av henne et barn
mektigere enn alle jordens konger. Jeg skal fylle henne med glede: ved min
kraft skal hun se & slå mot tilbedelsen av Nu: hun skal oppnf Hadit. 

46. Jeg er Førtiårenes Krigsherre: Åttiårene kryper sammen foran meg, & er
ydmyket. Jeg skal bringe eder til seier & glede: jeg skal være ved eders våpen i
kampen & I skal nyte å drepe. Suksess er eders bevis; mot eders rustning; gå
på, gå på, i min styrke; & I skal ikke vende om for noe! 

47. Denne boken skal oversettes til alle tungemål: men alltid med originalen i
Dyrets håndskrift; for i bokstavenes tilfeldige form og deres stilling til
hverandre: i disse er mysterier som intet Dyr skal gjette. La ham ikke forsøke:
men én kommer etter ham, hvorfra sier jeg ikke, som skal oppdage Nøkkelen
til det hele. Da er denne trukne linje en nøkkel: da er denne sirkelen kvadrert
i sin mislykkethet også en nøkkel. Og Abrahadabra. Det skal være hans barn
& det underlig. La ham ikke lete etter dette; for kun derved kan han falle fra
det. 

48. Nå er dette mysteriet ved bokstavene gjort, og jeg ønsker å gå videre til det
mer hellige sted. 

49. Jeg er i et skjult frefoldig ord, blasfemien mot alle menneskets guder. 

50. Forbann dem! Forbann dem! Forbann dem! 

51. Med mitt Haukehode hakker jeg mot øynene til Jesus mens han henger på
korset. 

52. Jeg slår mine vinger i ansiktet til Muhammed & blinder ham. 
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53. Med mine klør river jeg ut kjøttet på Inderen og Buddhisten, Mongolen og
Din. 

54. Bahlasti! Ompehda! Jeg spytter på eders kvalmende trosbekjennelser. 

55. La den ubesmittede Maria bli slitt over hjul: for hennes skyld la alle kyske
kvinner bli fullstendig foraktet blant eder! 

56. Også for skjønnhetens skyld og kjærlighetens! 

57. Forakt også alle feiginger; yrkessoldater som ikke tør slåss, men leker; forakt
alle tåper. 

58. Men de heftige og de stolte, de kongelige og de opphøyde; I er brødre! 

59. Slåss I som brødre! 

60. Der er ingen lov hinsides Gjør hva du vil. 

61. Der er en slutt på ordet til Guden som troner i Ras sete, lettende sjelens
bjelker. 

62. Til Meg gjør I aktelse! til meg kommer I gjennom prøvelsenes motgang, som
er salighet. 

63. Dåren leser denne Lovens Bok, og kommentaren til den; & han forstår den
ikke. 

64. La ham komme gjennom den første prøvelsen, & det skal være som sølv for
ham. 

65. Gjennom den andre, gull. 

66. Gjennom den tredje, stener av kostelig vann. 

67. Gjennom den ferde, ytterste gnister av den innerste ild. 

68. Men for alle skal det se vakkert ut. Dets fender som ikke sier så, er kun
løgnere. 

69. Der er suksess. 

70. Jeg er den Hauke-Hodede Herre av Stillhet & av Styrke; min nemyss
innhyller den natteblå himmel. 

71. Hill! I tvilling-krigere ved verdenssøylene! For eders tid er nær forestående. 

72. Jeg er Herren til den Doble Stav av Makt; staven til Coph Nias Kraft – men
min venstre hånd er tom, for jeg har knust et Univers; & intet forblir. 

73. Kleb arkene fra høyre til venstre og fra øverst til nederst: da se! 

74. Det er en prakt gjemt i mitt navn og strålende, som solen ved midnatt alltid
er sønnen. 

75. Slutten på ordene er Ordet Abrahadabra. 

Lovens Bok er Skrevet og Skjult 

Aum. Ha. 
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KOMMENTAREN

Gjør hva du vil skal være hele Loven.

Studiet av denne Boken er forbudt. Det er svært klokt å ødelegge dette
eksemplaret etter den første gjennomlesningen.

Den som overser dette gjør det på eget ansvar, og setter seg selv i fare.
Denne er ytterst grufull.

De som diskuterer innholdet i denne Boken, skal skys av alle som kilder
til farsott.

Ethvert spørsmål angående Loven skal avgjøres kun ved henvendelse til
mine skrifter, hver for seg selv.

Det er ingen lov hinsides Gjør hva du vil.

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.

FYRSTENES PREST,
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OM UTGIVELSEN

Gjør hva du vil skal være hele Loven.

I 2007 e.v. publiserte O.T.O. Norge er nyutgivelse av Liber AL vel Legis,
eller Lovens Bok, bestående av en introduksjon til boken, selve over-
settelsen, eller Liber 220, en faksimile av Liber 31, og den såkalte korte
kommentaren til denne.

Introduksjonen ble først publisert i utgivelsen av Lovens Bok fra
det britiske O.T.O. ved vårjevndøgn i 1938 e.v., og ble her utgitt for
første gang på norsk.

Når det gjelder Liber 220 har det vært et mål å holde over-
settelsen tettest mulig opp til den originale teksten. Dette er i seg selv en
utfordring, fordi originalteksten inneholder deler som knapt kan sies å
være velformulert engelsk i vanlig språklig forstand. Vi tillater oss i denne
sammenheng å minne om at Lovens Bok er et esoterisk skrift, og som
boken selv understreker, nettopp i språket og bokens anvendelse av det,
skjuler det seg mysterier. Det vil imidlertid være en umulig oppgave å
bevare disse språklige delene av mysteriene i en oversettelse.

Man bør derfor alltid konsultere den opprinnelige engelske
teksten, og de anerkjente kommentarene til denne.

Det er brukt en del arkaiske tiltaleformer i den engelske teksten, i
stedet for å skrive disse om til en moderne form, ser vi at disse fungerer
bra i sammenheng på norsk også, og de er således beholdt.

Den opprinnelige tegnsettingen, med bruk av kolon, semikolon
og ampersand, er forsøkt beholdt. Det er satt inn komma på noen få
steder, for å unngå at den norske teksten skulle bli misvisende eller uklar.

I juli 2012 e.v. kom O.T.O. i besittelse av Aleister Crowleys
personlige kopi av den første utgivelsen av Lovens Bok. Denne boken
inneholder en notert endring i kapittel III vers 37, som ble annonsert
som en autorativ korreksjon av Ordenens overhode 10. april 2013 e.v.
Denne endringen er innført i dette dokumentet. Se erratum på s. 27.

Denne digitale utgivelsen inneholder ikke faksimilen av Liber 31,
originalmanuskriptet til Lovens Bok. Dette manuskriptet kan konsulteres
i et separat dokument på våre nettsider, og i den publiserte utgivelsen av
boken.

Lovens Bok er tilgjengelig hos din nærmeste O.T.O.-avdeling, og
direkte fra sekretariatet@oto.no.

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.

E.M.R.
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ERRATUM

Gjør hva du vil skal være hele Loven.

I sitt personlige eksemplar av den første utgivelsen av Lovens Bok i boken
Telema (1909 e.v.), også kjent som Te Holy Books, korrigerte Aleister
Crowley ordet «fylle» [fll] til ordet «drepe» [kill] i Liber Legis III:37.
Dette forble uoppdaget frem til juli 2012 e.v. da denne unikt viktige og
kommenterte boken ble donert til O.T.O.-arkivet av Clive Aleister
Windram, sønn av James Tomas Windrams (Fra. Semper Paratus

6°=5▫ A.A. og Mercurius X° O.T.O.).
Liber Legis hadde blitt publisert med A.A. sitt imprimatur i

klasse A. Crowley skapte A.A. -klassifkasjonssystemet, og var ansvarlig
for å godkjenne verk som ble publisert i denne klassen. Dette var delvis
en implementering av retningslinjene gitt i Liber Legis I:36, I:54 og
II:54. En egenhendig korrigering gjort av Crowley i en kopi av Liber
Leg i s , trykt under klasse A-godkjenning, er derfor en autorativ
korreksjon av klasse A-teksten.

Denne korrigeringen retter og oppløser en hundre år gammel
tekstdiskrepans som har en kompleks historie.

For mer informasjon, se: www.oto.org/legis.html

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.

HYMENAEUS BETA XII°
Frater Superior, O.T.O.
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