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nu exist6; gi cum ativrea sd existe ceva fbrd ratiune? Chiar nebunia
nu izbucnegte firi ratiune. Ratiunea este necesitate,legea este regula
oricdrei libertdtri pi directia oricdrei iniliative. Daci Dumnezeu este,
el este prin ra{iune. Conceplia unui Dumnezeu absolut in afard sau
independent de rafiune este ingerul magiei negre, adicd fantoma de-
monului.

Demonul este moartea care se deghizeazn cu vegminteleuzate ale
vietii; este spectrul lui Hirrenkesept trondnd peste rimlqitele civili-
zaliilor ruinate, ascunzdndu-gi nuditatea oribild cu zdrenfele aruncate
ale incarndrilor lui Viqnu.
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RECIPIANDARUL

DISCIPLINA
ENSOPH
KETER

Cdnd un filosof a luat drept temei pentru o noud revelaJie a
intelepciunii umane acest rationament: ,,GAndesc, deci exist,', a
schimbat intr-un anumit fel, gi fbrd gtirea lui, urm6nd revelafia creg-
tind, notiunea anticd de FiinJd Suprem6. Pentru Moise, Fiinta Fiinte-
lor spunea: ,,Eu sunt cel care sunt", omul lui Descartes spunea: ,,Eu
sunt cel care gdndesc" gi, cum a gdndi inseamnd a vorbi interior, omul
lui Descartes poate spune asemenea Dumnezeului sfintului Ioan evan-
ghelistul. ,,Eu sunt cel in care se afl6 gi prin care se manifestd Ver-
bul'o,In principio erat verbum.

Ce este un principiu? Principiul este temeiul cuvdntului, raJiurea
de a fi a verbului. Esenta verbului se afld in principiu: principiul este
ceea ce este; inteligenta este un principiu care vorbegte.

Ce este lumina intelectuali? Este cuvdntul. Ce este revelaJia? Este
cuvAntul. Fiinla este principiul, cuvdntul este mijlocul, iar plenitudi-
nea sau denoltarea gi perfec{ionarea fiintei este scopul: a rosti in-
seamnd a crea.

Dar a spune: ,,Gdndesc, deci exist" inseamnd a extrage conse-
cinta din principiu gi recente contradictii stArnite de un mare scriitor
(Lamennais) au dovedit suficient imperfectia filosoficd a acestei me-
tode. Eu sun! deci existd ceva, ni se pare afi obazAprimitivd gi sim-
plistd a filosofiei experimentale.

Eu sunt, deci fiinta existS.
Ego sum qui sum: iatdprimarevelalie a lui Dumnezeu in om qi a

omului in lume gi, de asemenea, prima axiomd a filosofiei oculte.
tltN JttrN trtN
FiinJa este flrin{a
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Aceastd filozofie are drept principiu ceea ce este Pi nu are ni-
mic ipotetic, nici hazar dat.

Hermes Trismegistul iqi incepe admirabilul simbol cunoscut sub

numele de Tabla de smarald prin aceastd tripld afirmaJie: ,,Este ade-

vdrat, este in mod cert adevdrat, este adevSrul adevhrat." Astfel, ade-

vdrul confirmat prin experien{I in fizicd, certitudinea desprinsd de

orice fel de adaos de gregeald in filozofie, adevirul absolut indicat
prin analogie in domeniul religiei sau al infinitului, acestea sunt pri-
mele necesitifi ale adevdratei gtiinle qi ceea ce numai magia poate

acorda adeptilor sii.
Dar, mai inainte de toate, cine eqti ttt, tu, cel care tii aceasti carte

in mdini qi te pregdteqti s-o citegti?...
Pe frontispiciul unui templu pe care antichitatea il dedicase

Dumnezeului luminii se poate citi o inscriptie contin6nd urmdtoarele

cuvinte: ,,Cunoagte-te pe tine insuti".
Acelagi sfat il dau oric5rui om care vrea sb se apropie de gtiint6'

Magia pe care cei vechi o mrmeau sanctum regnum, sf6ntul re-

gat sau regatul lui Dumnezeu, regnum Dei, nu e frcuti dec6t pentru

preoli qi pentru regi: sunteti rege, sunteti preot? Sacerdofiul magiei
nu este unul de rdnd gi regalitateaei nu are nimic de impartit cu prinlii
lumii acesteia. Regii qtiinlei sunt preofii adevdrului 5i domnia lor ri-
mdne neqtiutd muliimii, ca gi sacrificiile qi rugiciunile 1or. Regii qti-

in{ei sunt acei oameni care cunosc adevdrul gi pe care adevdrul i-a
frcut liberi, conform promisiunii categorice a celui mai inalt dintre
initiati.

Omul care este sclavul pasiunilor sale sau ale prejudeciJilor aces-

tei lumi nu va putea fi initiat, nu va reuqi niciodatd atdt timp cAt nu
se va reforma; acesta nu va putea fi un adept pentru c5 adept in-
seamnd cel care a ajuns prin vointa gi operele sale.

Omul cdruia ii plac ideile lui qi ii e teami sd nu le piard6, cel

ciruia ii e frici de noile adevdruri qi nu e dispus s6 se indoiasci de

nimic, admitdnd mai degrabl totul la int6mplare, acela trebuie sd

inchidd carteacare este inutild qi periculoasS pentru el; va infelege
pe dos gi va fi tulburat 9i chiar cutremurat dacd o va in{elege bine.

Dacd tineJi la ceva mai mult pe lume decdt la raliune, adevir 9i

dreptate, dacd voinfa vd este nesiguri qi govditoare, fie in bine, fie
in rdu, daci logica vi sperie gi adevirul vd face sd rogiJi, daci vi
simfiJi lezat cAnd sunt atacate gregelile bine inrddicinate, condamnali
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aceasti carte $i preferati-vd, necitind-o, cd ea nu existd pentru voi,
dar n-o descrieti ca periculoasd: secretele pe care le reveleazi vor fi
inlelese de un numdr mic de oameni gi cei care le vor inlelege nu le
vor dezvdlui. A ardta lumina pdsdrilor de noapte inseamnd a o as-
cunde, pentru c6 ea le orbegte devenind pentru ele mai intunecatd
decAt intunericul nopJii. Voi vorbi deci clar, voi spune totul qi am
ferma convingere cd numai inilia{ii sau cei care sunt demni de a fi
vor citi totul gi vor in{elege ceva.

Existd o qtiintd adevdratd gi una fals6, o magie divind gi una in-
femald, adici mincinoasd gi intunecatd; trebuie s-o revelim pe una
gi s-o denunlim pe cealaltd; trebuie sd distingem magicianul de vrd-
jitor gi pe adept de garlatan.

Magicianul dispune de o fo4a pe care o cunoaqte, wdjitorul abu-
zeazd de ceea ce nu cunoagte.

Diavolul, daci este permis ?ntr-o carte de gtiintd si folosim acest
cuvAnt atdt de blamat gi wlgar, diavolul se supune magicianului, vri-
jitorul se supune diavolului.

Magicianul este suveranul pontif al naturii, vrdjitorul nu e decdt
profanatorul acesteia.

Vrdjitorul este pentru magician ceea ce superstiliosul gi fanaticul
este pentru omul cu adevirat religios.

Inainte de a merge mai deparle, si definim limpede magia.
Magia este gtiinJa traditionald a secretelor naturii care ne vine

de la magi.
Prin intermediul acestei gtiinte, adeptul este investit cu un fel de

atotputere relativd putdnd sd actioneze intr-un mod suprauman, adicd
depdgind dimensiunea comund a oamenilor.

Iatd de ce mai mul{i adep{i celebri ca Hermes Trismegistul, Osi-
ris, Orfeu, Apollonius din Thiana gi alJii, periculos sau necuviincios
s6-i numim, au putut fi adorati qi invocati dupd moarte ca niqte zei.
latd de ce altii, urmdnd fluxul gi refluxul opiniei publice care pro-
voacd capriciile succesului, au devenit stdlpii Infemului sau aventu-
rieri suspecti, precum impdratul Iulian, Apuleius, vrdjitorul Merlin
qi arhivrajitorul, cum era numit in vremea lui, ilustrul pi nefericitul
Cornelius Agrippa.

Pentru a ajunge la sanctum regnxtm, adic6 la puterea gi qtiinta
magilor, patru lucruri sunt indispensabile: o inteligen{i luminatd de
studiu, ur curaj pe care si nu-l opreascd nimic, o vointd pe care nimic
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si n-o induplece gi o discrelie pe care nimic sd n-o corupd sau s-o
imbete.

A gti, a indrdzni, avrea, atdcea: iatd cele patru verbe ale magiei
inscrise in cele patru forme simbolice ale sfinxului. Aceste patru
verbe se pot combina in patru feluri, explic6ndu-se astfel de patru
ori unul pe altull.

Pe prima paginb a cdr\ii lui Hermes, adeptul este reprezentat cu
capul acoperit de o vastd pdldrie care, avdnd borul rabatabil, ii poate

ascunde toatdfala. tine o m6nd ridicatS spre cer c5ruia pare s6-i co-
mande cu bagheta, cealaltd se odihnegte pe piept; in fala lui se aflb
principalele simboluri sau instrumente ale gtiintei, pe altele le as-

cunde intolba lui de scamator. Trupul gi bralele formeazA literaAleph,
prima din alfabet pe care evreii au imprumutat-o de la egipteni, vom
reveni maittrziu asupra acestui simbol.

Magul este cel pe care cabaligtii evrei il numeau cu adevdrat mi-
croscop, adicd creatorul lumii mici. Prima qtiintd magici fiind cu-
noagterea de sine, prima intre operele gtiintei, cea care le include pe

toate celelalte, fiind principiul marii opere, este creatrie de sine: cu-
v6ntul are nevoie de explicalie.

Ra{iunea supremb fiind singurul principiu invariabil gi, in con-
secinji, nepieritor, pentru ci schimbarea inseamnd moarte, inteligenta
care aderd gi intr-un fel se identificd acestui principiu, devine qi ea

invariabilb qi, in consecin{d, nepieritoare. Se infelege c5, pentru a adera

invariabil la raliune, trebuie si devii independent de toate for(ele
care provoacd prin migcareafatalil gi necesard alternativele viejii gi

ale mor{ii. A gti sd suferi, sd te abtii gi sd mori, acestea sunt primele
secrete care ne ridicd deasupra durerii, a poftelor senzuale qi a spai-
mei de neant. Omul care cautd gi gdsegte o moarte glorioasd crede
in nemurire gi umanitatea intreagd crede odati cu el gi pentru el,
cici ea ii ridicd altare qi statui ca un semn al vietii eteme.

Omul nu devine regele animalelor dec6t domesticindu-le, altfel
devine victima sau sclavul lor. Animalele reprezintd patimile noas-

tre, forfele instinctive ale naturii.
Lumea este un c6mp de bAtelii in care libertatea infruntd forfa

inerfiei, opun6ndu-i forta activ6. Legile fizice sturt morile a cdror s6-

mdn{d egti tu, dacd nu gtii sd fii morarul.

l. A se vedeajocul de tarot.
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Egti chemat sd fii regele aerului, apei, pdmdntului, focului; dar
pentru a stdpdni aceste patru animale ale simbolismului, trebuie sd
le invingi pi si le inlSntui.

Cel care aspirl sd devind un intelept qi sd cunoascdmareaenigmd
a naturii trebuie sd fie moqtenitorul gi spoliatorul sfinxului; ii trebuie
un cap de om pentru a stdp6ni cuvdntul, aripi de vultur pentru a cu-
ceri indltimile, crupd de taur pentru a ara addncurile qi gheare de leu
pentru a-qi face loc la dreapta, la stdnga, in fa!5 qi in spate.

Tu, care vrei sd te iniliezi, egti la fel de savant ca Faust? Egti ne-
pdsdtor ca lov? Nu, nu-i aga? Dar poJi si fii daca vrei! Ai invins vdr-
tejul gAndurilor incdlcite? Ai renunjat la govliald gi capricii? Nu ac-
cepJi pldcerea dec6t atunci c6nd o vrei, gi nu o vrei dec6t atunci cdnd
trebuie? Nu, nu-i a6a? Sau nu e intotdeauna aga? Dar poate fi daca
vrei.

Sfinxul nu are numai cap de om, are gi sdni de femeie; qtii sd re-
zistila atracliile unei femei? Nr-r, nu-i aga? $i ucirlzi, rbspunz6ndu-mi
qi laud6ndu-te cu slSbiciunea ta moralS pentru a glorifica in tine
forfa vitald qi materiala. Fie, ili dau voie sI aduci un omagiu md-
garului lui Steme sau Apuleius, cd mdgarul avea merite, sunt intru
totul de acord, era consacrat lui Priap ca qi Japul zeului lui Mendes.
SA-l lasam acolo unde e gi sd aflam numai dacd el e stapdnul t6u sau
tu poti si fii stdp6nul lui. Numai cel care a invins iubirea de volup-
tate poate cu adevdrat stdpdni voluptatea iubirii. A o putea folosi gi
a te abfine, inseamnl a-ji dubla puterea. Femeia te inlSnfuie prin do-
rintele tale; fii stdpdnul dorinJelor tale gi vei inlinlui femeia.

Cea mai mare injurie care i se poate aduce unui bdrbat este si-l
faci laq. Ce este un lag?

Lagul este cel care nu se ingrijeqte de demnitatea lui mora16,
penlru a se supune orbegte instinctelor naturii.

Inprezenla pericolului, intr-adeviq e firesc sd ne fie fricd qi s6
incercim sE fugim: de ce ar fi o rupine? Pentru ci onoarea ne in-
vatd si preferdm datoria inaintea atrac{iilor 5i temerilor noastre. Ce
este, din acest punct de vedere, onoarea? Este presentimentul uni-
versal al imoralitilii gi aproximarea mijloacelor care pot conduce la
ea. Ultima victorie pe care omul o poate obline asupra morfii este
sd invingS gustul vietii, nu prin disperare, ci printr-o sperantd mai
inaltS, inclusd in credintS, in tot ceea ce este frumos gi cinstit in asen-
timentul intregii lumi.
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A invdta sa te invingi inseamnd ainvdla sd trdiegti, iar austeri-
t6{ile stoicismului erau o zadamicd ostenta{ie a libertdtii.

A ceda fo4elor naturii inseamni a urma curentul vietii colective,
inseamnd a fi sclavul cauzelor secunde.

A rezista naturii qi a o imbl6rzi inseamnd a1i constmi o viala per-

sonald qi nepieritoare, inseamnd a te elibera de vicisitudinile vieJii
qi ale mo(ii.

Orice om care este gata sd moari decdt sd abjure adevarul qi

dreptatea este cu adevdrat viu, pentru ci in sufletul lui e cu adevd-
rat nemuritor.

Toate inilierile antice aveau drept scop de a gdsi sau de a forma
asemenea oameni.

Pitagora igi exersa discipolii prin tdcere gi abstinente de tot felul;
in Egipt recipiandarii erau pugi la incercare prin patru elemente; in
India, se gtie la ce prodigioase austeritdfi se condamnau fachirii gi

brahmanii pentru a ajunge in regatul liberei voin{e gi a independen-

tei divine. Toate chinurile ascetismului sunt imprumutate din vechile
mistere qi ele au dispirut pentru c[ initiatorii nu mai gdseau disci-
poli in ini{iere, iar directorii de congtiintd au devenit de-a lungul tim-
pului ignoranti qi vulgari, orbii s-au plictisit si-i urmeze pe orbi gi

nimeni n-a mai vrut sd suporte probe care nu duceau decdt la indo-
ial6 9i disperare; drumul luminii s-a pierdut.

Pentru a face ceva trebuie sa gtii ce vrei si faci sau cel pulin sd

ai incredere in cineva care qtie. Dar cum s6-mi risc vialala intAm-
plare gi sA urmez aiurea pe cel care nici el nu gtie unde merge?

Pe calea inaltelor gtiinle nu trebuie sdte angajezi cu temeritate,
ci odati pomit trebuie sd inaintezi ori sd mori. A te indoi inseamni
a innebuni, a te opri inseamnd a cddea, a da inapoi inseamni a te
arunca intr-o prdpastie.

Tu deci, care ai inceput lectura acestei cdr\i, dacl vrei sd in{e-
legi qi s-o urmezi pdnd la capdI, ea va face din tine un monarh sau

un smintit. Deci poti sa faci cu acest volum ce wei, nu vei putea nici
sa-l disprefuiegti, nici siJ uiJi. Dacd egti curat, el iti va fi lumin4 dacd

egti putemic, iti va fi arma; daci eqti sfdnt, ifi va fi religia, daci eqti

intelept, ea iJi va ordona in{elepciunea.
Dar dacd eqti rdu, cartea aceastavafr pentru tine ca o torfd in-

fernal6, ili va scormoni in piept sfdgiindu-l ca un pumnal; va r5-
mAne in amintire ca o remu$care; iti va umple imaginatia de himere
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gi te va conduce prin nebunie la disperare. Ai vrea s6"rdzi pi nu vei
face decdt sd scAncepti pentru cd aceastd carte va fi pentru tine ca
pila din fabuld pe care un Sarpe incearcd s-o roadd gi nu reugegte
dec6t s5-qi sfbrdme dintii.

Sd incepem acum seria de initieri.
Am spus cd revelajia este Verbul. Verbul, intr-adevar, sau cu-

vdntul este vdlul fiintei gi semnul caracteristic al vielii. Orice formd
este vdlul unui Verb pentru cd ideea mam6 a Verbului este unica ra-
liune de a fi a formelor. Orice figurd este un caracter, orice caracter
aparfine gi se intoarce la Verb. Iatb de ce vechii inJelepti, al clror or-
gan era Tiismegistul, gi-au formulat dogma lor unicd in acegti termeni:

,,Ceea ce este deasupra se afld gi dedesubt, gi ceea ce este jos
este qi sus".

Cu alte cuvinte, forma este proporfionalS ideii, umbra este m6-
sura corpului, calculatd in relatie cD taza luminoasd. Teaca este la
fel de addncd pe cdt e sabia de lung6, negafia este proporfionald afir-
matiei contrare, producfia este egald cu distrugerea in migcarea care
conservd viata gi nu existd in spa{iu un punct care sd nu fie centrul
unui cerc a cdrui circumstanli sd nu creascd gi sa nu se extindd la
infinit in spatiu.

Orice individualitate este deci infinit perfectibild pentru cd mo-
ralul este analogic ordinei fizice qi pentru ci neputdnd concepe un
punct care si nu se dilate, sd nu creascd gi sd nu lumineze intr-un
cerc, din punct de vedere filosofic, infinit.

Ceea ce se poate spune despre sufletul intreg se poate spune gi
despre fiecare facultate a lui, luati sepaxat.

Inteligen{a qi vointa omului sunt instrumente de o dimensiune
qi de o fo(5 incalculabile.

Dar inteligenfa gi vointa au drept auxiliar gi instrument o facul-
tate pulin cunoscutd gi a cdrei atotputernicie Jine exclusiv de dome-
niul magiei; vorbesc de imagina{ie pe care cabaligtii o numeau dia-
fan ul sau tra ns I uc idul .

Imaginatia e, intr-adevdr, ca un ochi al sufletului qi in ea se schi-
leazL gi se pdstreazd formele gi prin ea vedem reflexele unei lumi
invizibile, ea este oglinda viziunilor gi aparatul vietii magice: prin ea
ne vindeclm de boli, influentdm anotimpurile, despdrfim moartea de
cei vii gi reinviem morfii pentru cd ea exaltd voin{a pi-i dd putere
asupra agentului universal.
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Imaginalia determind forma copilului in pdntecul mamei gi

ftxeazd destinul oamenilor; ea dE aripi contagiunii gi orienteazd ar-
mele intr-un rdzboi. Sunteti in pericol intr-o bitilie? Credefi-vi im-
batabili caAhile gi veli ?nvinge, spune Paracelsus. Frica atrage gloan-

tele gi curajul le intoarce din drum. Se gtie cd oamenii amputati se

pl6ng adesea de membrele pe care nu le mai au. Paracelsus opera
pe sdnge viu ob{indnd rezultatele unei sAngerdri; vindeca durerile de

cap de la distan{d operdnd pe fire de pdr; el o luase, prin gtiinfa uni-
t6lii imaginare gi a solidaritdfi totului cu pdrfile, cu mult inaintea
teoriilor sau experientelor celebrilo r magnetizatori. Vindecdrile lui
erau miraculoase gi a meritat sd i se adauge la numele de Theophrast
Bombast pe acela de Aureola Paracelsus, insotit de epitetul divin!

Imaginatia este instrume ntul adapt drii Ver bului.
Imaginatia aplicatd raliunii este geniul.
Ratiunea este una, cum geniul este unul in multiplicitatea ope-

relor sale.
Existd un principiu, existi un adevdr, o ra{iune, o filozofie abso-

luti gi universali.
Ceea ce este in unitate considerat ca principiu se reintoarce la

unitatea considerati ca scop.

Unul este in unul, adicd totul se afl6 in tot.
Unitatea este principiul numerelor, dar qi principiul migcdrii gi

in consecintd viata.
Orice corp uman se rezumd in unitatea unui singur organ care

este creierul.
Toate religiile se rezumd in unitatea unei singure dogme care

este afirmarea fiintei gi a egalitafi cu sine insdgi gi care-i constituie
valoarea matematicd.

Nu existd dec6t o dogmi in magie, iat-o: vizibilul este mani-
festarea invizibilului sau, cu alte cuvinte, Verbul perfect este in lu-
crurile apreciabile qi vizibile in propo(ie exactd cu lucrurile inapre-
ciabile simturilor gi invizibile ochilor.

Magul ridicd o mdnd spre cer gi o coboari pe cealaltd spre pd-
mAnt, spunAnd: ,,Suso imensitatea! Jos, tot imensitatea; imensitate
egal imensitateo'. Acestea sunt adevdruri in lucrurile vizibile ca gi

in cele invizibile.
Prima literi a alfabetului limbii sfinte, aleph, N reprezintd un om

care ridici o mdnd spre cer qi o coboard pe cealalti spre pdm6nt.
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Aceasta este expresia principiului activ al oricdrui lucru: creatia
in cer corespunde atotputemiciei Verbului aici jos. Aceastd literd este
ea singuri wr pentaclu, adici un caracter exprimdnd gtiinla universald.

Litera N poate suplini semnele sacre ale macrocosmosului gi
microcosmosului, ea explicd dublul triunghi masonic qi steaua str6-
lucitoare in cinci colfuri; cdci Verbul este unul, iar revelatia este una;
Dumnezeu, d6ndu-i omului ratiunea, i-a dat cuvdntul; qi revelatia,
multipli in formele sale, dar una in principiu, se afla intreaga in Ver-
bul universal, interpret al rafiunii absolute.

Acesta este gi sensul cuvdntului catolicism, atdt de prost inteles
gi, care, ?n limba hieraticd modemd inseamnd infaitibilitate.

Dacd raJiunea absolutd convinge o societate intreagd sd creadd
irezistibil in cuvdntul unui copil, acest copil va fi infailibil fat6 de
Dumnezeu qi fald de lumea intreagd.

Credinta nu este altceva decdt increderea rezonabild in aceastd
unitate a ratiunii gi in universalitateaVerbului.

A crede inseamnd a dobdndi ceea ce nu gtii incd, dar despre care
ratiunea ne asigurd inainte de a gti sau cel putin inainte de ziuain
care o vom recunoa$te.

Absurzi sunt, deci, filosofii care spun: ,,Nu pot crede in ceea ce
nu gtiu".

Bietii oameni! Dacd ai gti, ai mai avea nevoie s6 crezi?
Dar pot crede la intAmplare, fbrd nici o raJiune?

- Nu, firegte! Credinta oarbi gi aventuroasi este superstitie qi
nebunie. Trebuie sd credem in cauzele in a cdror existentd raJiunea
ne obligd si credem dupd mdrturia efectelor cunoscute gi apreciate
de qtiin16.

$tiinla! Cuvdnt mare gi mare problemd!
Ce este qtiinta?
Vom r5spunde acestei chestiuni in al doilea capitol al cdrlii de fa!A.

2=B

COTOANELE TEMPLULUI

CHOCMAH
DOMUS
GNOSIS

$tiinta este posesiunea absolutd qi completb a adevdrului.
inteleptii tuturor timpurilor au tremurat infalaacestui cuvAnt ab-

solut qi teribil: le-a fost teamd sd-pi abroge primul privilegiu al Divi-
nititii, atribuindu-gi gtiin{a, 9i s-au mulfumit, in locul verbului a g/i,

cu acela care exprimS cunoagterea, qi in locul cuvdntului Stiinld au

adoptat pe acela de gnosd, care expriml numai ideea de cunoagtere
prin intuitie.

Ce gtie omul cu adevfuat? Nimic ai totugi nu-i este permis si ig-
nore chiar totul.

Cunoaqterea presupune binarul; celui care cunoagte ii trebuie un
obiect cunoscut.

Binarul este generatorul societdlii gi al legii; este, de asemene4
numdrul gnosei. Binarul este unitatea multiplicdndu-se prin ea insaqi
pentru acrea; iati de ce simbolurile sacre o creeazApe Eva din coasta
lui Adam.

Adam este tetragruma umani rcztrnatl,in jod-ul misterios, ima-
ginea falusului cabalistic. Adiugati la acest jod numele temar al Evei
gi veti forma numele lui Jehova, tetragramd divina cuvdntul caba-
listic qi magic prin excelenfd:

t'!tt

pe care preotul in templu il pronunJa Jodcheva.
ln acest fel, unitatea completd in fecunditatea temarului, for-

meazd cu el cuaternarul care este cheia tuturor numereloq a tuturor
mipcSrilor gi a tuturor formelor.
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Pdtratul, invdrtindu-se in jurul lui insugi, produce cercul egal
cu el insugi, aceasta fiind cuadratura cercului pe care miqcarea cir-
culard a celor patru unghiuri egale o obtine, invdrtindu-se in jurul
aceluiapi punct.

,,Ceea ce este sus, spune Heimes, egaleazl ceea ce este jos"; iatd
binarul servind de mdsurd a unitdtii; gi relatia de egalitate intre sus
gi jos, iatd din ce se formeazdternarul.

Principiul creator este falusul ideal; gi principiul creator este
cteisul formal.

Inserfia falusului vertical in cteisul orizorftal formeazil stauros-ul
gnosticilor sau crucea filosoficd a masonilor. Astfel incrucigarea celor
doud dd patru, care, migcdndu-se, determini cercul cu toate gradele
sale.

N este omul; I este femeia; I este principiul;2 este verbul; A
este activul; B este pasivul; unitatea este Bohas; binarul este Jakin.

In triagramele lui Fohi, unitatea este yang; binarul este yin.

lrlr
yang yin

Bohas pi Jakin sunt numele celor doud coloane simbolice strd-
juind poarta principalS a templului cabalistic al lui Solomon.

Cele doul coloane explicd in cabald toate misterele antagonis-
mului, fie natural, fie religios, gi, pe deasupr4 lupta generatoare intre
bdrbat gi femeie: dupd legea naturii, femeia trebuie si reziste bdrba-
tului, iar el trebuie s-o farmece sau s-o supund.

Principiul activ cautd principiul pasiv, plinul e indragostit de gol.
Botul parpelui atrage coada gi invdrtindu-se in jurul ei, fuge de sine,
urmirindu-se in acelagi timp pe sine.

Femeia este crealia bdrbatului, iar crea\ia universald este femeia
primului principiu.

Cdnd fiinta principiu a devenit creatoare, ea a alcituit un jod sau
un falus gi pentru a-i face loc in plinul lumii increate a trebuit sd sape
un cteis, sau un ad6nc de umbr4 egal cu dimensiunea determinati de
dorinta sa creatoare 9i atribuitd de ea unui jod ideal al luminii strd-
lucitoare.

Dogma inaltei Magii 61

Acesta este limbajul misterios al cabaligtilor in Talmud 9i, din
cauzgignoranlei gi a r6utdJii celui de rAnd, ne este imposibil si o ex-

plicdm sau s-o simplificdm mai mult.
Ce este deci creatia? Este casa Verbului creator. Ce este cteisul?

Este casa falusului.
Care este natura principiului activ? Acela de a rdspdndi. Care

este natura principiului pasiv? Sd adune 9i sI fecundeze.

Ce este barbatul? El este iniliatorul, cel care sf6qie, ard qi sea-

mdnd.
Ce este femeia? Ea este formatoarea, cea care reuneqte, stro-

peqte qi rccolteazd.
Bdrbatul face r6zboiul, femeia aduce pacea; bdrbatul distruge

pentru a crea, femeia construieqte pentru a conserva; birbatul este

revoluti4 femeia este impicarea; bdrbatul este tatdl lui Cain, femeia

este mama lui Abel.
Ce este inlelepciunea? Este impdcarea qi uniunea celor doud

principii, este bldndelea lui Abel dirijdnd energia lui Cain, este bdr-

batul urm6nd potolitele inspira{ii ale femeii, destrdbdlatul invins de

legitima cdsitorie, este energia revolutionard imblilrzild qi domesti-

citd de ordine qi pace, este orgoliul supus iubirii, gtiin{a recunosc6nd

inspiraliile credin{ei.
Atunci qtiinla umani devine inteleaptd pentru cd este modestd

gi se supune infailibilitalii raliunii universale, deprinsd prin iubire sau

prin caritatea universald. Ea se poate numi atunci gnozi" qtiind cd nu

se poate inc6 l6uda cu perfectiunea gtiintei.
Unitatea nu se poate manifesta dec6t prin binar; unitatea in sine

gi ideea de unitate fac deja doi.
Unitatea macroscopului se reveleazd prin cele doud puncte opuse

ale celor doud triunghiuri.


