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LIBER XXX 

LIKEVEKTENS BOK 
 

0. Lær først - O I som higer til vår gamle Orden! - at Likevekt er 
grunnlaget for Arbeidet. Hvis I selv ikke hadde en sikker 
grunn, hvorpå ville I da stå for å styre Naturens krefter?  

1. Vit da, at slik mennesket er født inn i Materiens mørke i denne 
verdenen, og kampen mellom konkurrerende krefter; så må 
dets første handling være å søke Lyset, gjennom foreningen 
av disse.  

2. I da som har gjennomgått prøvelser og ubehag, gled I over 
dem, thi i disse er Styrke, og gjennom disse åpnes en sti inn i 
det Lys.  

3. Hvorledes kunne det vært annerledes, O menneske, hvis liv 
bare er som en dag i Evigheten, en dråpe i tidens Hav; 
hvorledes, hvis ikke Eders prøver var mange, kunne I rense 
Eders sjel fra jordens urenheter?  

1. Er det bare nå at det Høyere Liv har blitt fylt av farer og 
vanskeligheter; har det ikke alltid vært slik med fortidens 
Vismenn og Hierofanter? De har blitt forfulgt og spottet, de har 
blitt torturert av menneskene; dog har også eders Ære økt 
gjennom dette.  

4. Gled Eder derfor, O Initiat, thi jo større Eders prøvelse er, 
desto større er Eders Triumf. Når menneskene spotter Eder, 
og taler falskt om Eder, har ikke Mesteren sagt, “Velsignet er 
I!”?  

5. Dog, O Aspirant, la ikke Eders seiere gjøre Eder Forfengelig, 
for Kunnskapens øken burde ledsages av Visdommens øken. 
Han som vet lite, tror han vet mye; men han som vet mye har 
lært om sin egen uvitenhet. Ser I et menneske som er vis i 
sine egne forestillinger? Der er mer håp for en dåre enn for 
ham.  

6. Vær forsiktig med å fordømme andre; hvordan vet I at I i deres 
sted ikke ville gitt etter for fristelsen? Og selv om det var slik, 
hvorfor skulle I forakte en som er svakere enn Eder selv?  

7. I da som søker Magiske Evner, vær sikker på at Eders sjel er 
fast og ubevegelig; thi det er gjennom å gi ære til Eders 
svakheter at de Svake vil få makt over Eder. Vær ydmyk 



overfor Eder selv, men dog skal I frykte hverken menneske 
eller ånd. Frykt er mislykkelse, og det som kommer forut 
mislykkelse: og mot er dydens begynnelse.  

8. Frykt derfor ikke åndene, men vær fast og høflig blant dem; thi 
I har ingen rett til å se ned på eller spotte dem; og dette også 
kan lede Eder på den gale sti. Befal og fordriv dem, forbann 
dem ved de Store Navnene om I trenger; men hverken spott 
eller se ned på dem, for derav vil I uten tvil ledes inn i 
villfarelse.  

9. Et menneske er det som det gjør seg selv til, innenfor de 
begrensningene som er fastlagt gjennom hans arvede 
skjebne; han er en del av menneskeheten; hans handlinger 
påvirker ikke bare det han kaller seg selv, men også hele 
universet.  

10. Tilbe, og fornekt ikke, den fysiske kroppen som er Eders 
midlertidige tilknytning med den ytre og den materielle verden. 
La derfor Eders mentale Likevekt, være hevet over 
forstyrrelsene forårsaket av materielle hendelser; styrk og 
kontroller de dyriske lidenskaper, disipliner følelsene og 
fornuften, gi næring til de Høyere Aspirasjoner.  

11. Vær god mot andre for dets egen skyld, ikke for belønning, 
ikke for takknemlighet, ikke for sympati. Om I er generøs, vil I 
ikke lengte etter at Eders ører skal bli stimulert av uttrykk for 
takknemlighet.  

12. Husk at ubalansert kraft er ondt; at ubalansert strenghet er 
intet annet enn ondskap og undertrykkelse; men også at 
ubalansert nåde bare er svakhet som ville tillate og gi næring 
til Ondskapen. Handle lidenskapelig; tenk rasjonelt; vær Eder 
Selv.  

13. Sant rituale er like mye handling som ord; det er Vilje.  
14. Husk at denne Jorden bare er som et atom i universet, og at I 

selv bare er som et atom på den, og at selv om I skulle bli 
Guden på denne jorden hvor I kryper og kravler, at selv da 
ville I bare vært et atom blant mange.  

15. Uansett ha den største selvrespekt, og gjennom dette, synd 
ikke mot Eder selv.  

2. Den synd som er utilgivelig er ved viten og vilje å forkaste 
sannheten, å frykte kunnskap om da ikke den kunnskapen gir 
næring til Eders fordommer.  



16. For å oppnå Magisk Kraft, lær å kontrollere tankene; tillat bare 
de tanker som er harmonisk med det ønskede mål, og ikke 
hver tilfeldige og motsigende Idé som presenterer seg selv.  

17. Den faste tanke er et middel for å nå et mål. Vær derfor 
oppmerksom på de stille tankenes- og meditasjonens makt. 
Den materielle handling er bare det ytre uttrykk for Eders 
tanker, og derfor har det blitt sagt at “dårskapens tanke er en 
synd.” Tankene er handlingens årsak, og om en tilfeldig tanke 
kan produsere så store effekter, hva kan ikke da en fast tanke 
gjøre?  

18. Derfor, som det allerede er blitt sagt, Etabler Eder selv fast i 
kreftenes likevekt, i Elementkorsets sentrum, det kors hvis 
sentrum er det Kreative Ord, som ble gitt ved fødselen til 
universets daggry.  

19. Vær I derfor rask og aktiv som Sylfene, men unngå 
lettsindighet og rastløshet; vær energisk og sterk som 
Salamanderne, men unngå irritabilitet og sinne; vær fleksibel 
og oppmerksom på bilder som Undinene, men unngå latskap 
og foranderlighet; vær arbeidsom og tålmodig som Gnomene, 
men unngå enkelhet og grådighet.  

20. Således skal I gradvis utvikle Eders sjels krefter, og gjøre Eder 
tilpasset til å befale elementenes Ånder. Thi skulle I tilkalle 
Gnomene for å gi næring til Eders grådighet, skulle ikke I 
lengere befale dem, men de ville befale Eder. Ville I mishandle 
de rene vesene i skogene og fjellene for å fylle Eders 
skattkister og tilfredstille Eders sult for Gull? Ville I fornedre 
den Levende Ilds Ånder, for å tjene Eders vrede og hat? Ville I 
ødelegge renheten til Vannenes Sjeler, for å gi næring til 
Eders lyst for umoral? Ville I tvinge Åndene til Kveldsbrisen til 
å se over Eders dårskap og rastløshet? Vit da at I med slike 
ønsker bare kan tiltrekke Eder de Svake, ikke de Sterke, og i 
disse tilfellene vil de Svake ha makt over Eder.  

21. I sann religion er det ingen sekt, ta deg derfor i akt, slik at I 
ikke bringer blasfemi til det navnet en annen kjenner sin Gud 
ved; thi om I gjorde dette med Jupiter ville I blasfemere YHVH 
og med Osiris YHSVH. Spør og I skal ha! Søk, og I skal finne! 
Bank, og det skal bli åpnet for Eder!  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIV OG FRIHET 

 

Er truet overalt 

 

VI TRENGER ET 

 

MOTTO 

 

OG ET 

 

BANNER 

 

FOR KAMPEN 

 

VI TRENGER ET 

 

PRINSIPP 

 

FOR Å REKONSTRUERE 

 

 

Og så: 

 

Gjør hva du vil skal være hele Loven. 

 



Hvis du ønsker 

 

FRIHET 

 

Må du slåss for den 

 

 

Hvis du vil 

 

SLÅSS 

 

Må du organisere 

 

Hvis du vil 

 

ORGANISERE 

 

Skriv til 

 

ORDO TEMPLI ORIENTIS NORGE 

Postboks 247 

7477 Tiller 

 

www.oto.no 
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