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INTRODUCERE

Nenorocire rnie dacd dezud.lui aceste mistere

$i nenorocire rnie dacd nu le d.ezud.lui!

Zohar sau Cartea Splendorii,

sfrrqitul secolului al XIIIlea

in anul 2009, terminam oIn anul 2009, terminam o lucrare, consacrati magiei gi

criei sale, cu aceste rinduri:
,,Ceea ce ii leagi pe magi intre ei... este existenEa unei

istoriei sale, cu aceste rd.nduri:

cirEi.
O carte indescifrabili gi totugi foarte rAvniti., o carte

mereu recopiatS. si transmisS. mai departe. SchimbAndu-gi

titlul, infbgigarea gi autorul presuPus, de-a lungul epocilor...
AceastS. carte imi bintuie visele gi, gragie indicaEiilor pe

care le-am putut culege despre ea, cred ci. acum mi afu pe
. vrrl

o plsta senoasa '.

Fi bine, mi se parc cd.a venit momentul sa dezvalui rezul-

tatul investigaEiilor intreprinse.

$i iati nu una, ci treisprezece dintre lucrS.rile cele mai

misterioase care au jalonat istoria omenirii din secolele cele

mai indepirtate pini astazi.

Aceste texte au fost respinse, disprepite, distruse, rupte,

ascunse. Unele dintre ele, din contri., au fost apreciate, chiar

1 Cititorul va gisi la sflr;itul volumului toate notele gi referingele bibliografice
(.r.".)



ISTORIA SECRETA A CARTILOR BLESTEMAT'E

celebrate. Toate acestea din motive incorecte, care nu cores-

pundeau deloc cu adeviratul lor confinut.
Oricum, ascunse si, mai tar,la lumina zilei, aceste cirEi

au supravieguit intr-un fel sau altul.
Unele dintre ele, oricAt ar pdrea de uimitor, nici nu exis-

tau! in timp ce altele au dispirut.
Totusi, toate au li"sat urme si au marcat istoria cu

amprenta lor.
in paginile care utmeazl, am incercat si. le reconstitui

istoria gi sa ma apropii de conpinutul lor, in pofida secretu-
lui care le inviluie deseori.

ConEinutul acestor cargi va fi ori expus in detaliu, ori
doar schiEat, cind contextul in care au apirut sau umbra lor
mi s-a pi,rut c5. trebuia sa prevaleze faga de mesajul pe care

il vehiculau.
Si mi ierte Dum nezeu sau diavolul, cici aceste c5,rgi,

intr-un fel sau altul, sunt toate blestemate!

Unu

CARTEA LUI ENOH,
Respinsa de evrei gi de cresdni

Dupd nattered lui Enoh, Iared a mai trait opt
sute de ani ;i i s-au ndscut fi ;i fice .

Iar de toate, zilele lui Iared au fost noud. sute

saizeci;i doi de ani $ apoi a rnurit.
Enoh a trait yizeci ;i cinci de ani, ;i atunci i
s-a ndscut Matusalern.

$i a umblat Enolt, inaintea lui Dumnezeu,

dupd nayerea lui Matusalem, trei sute dr ani

/ i s-au ndscutfi;ifice.
Iar de toate, zilele lui Enoh aufost dz trei sute

;aizeci;i cinci de ani.

$i a umblat Enoh inaintea lui Dumnezeu

;i apoi nu s-A mai aflat, pentru cd l-a mutat
Dumnezeu.

Geneza 5, 19-24

Astizi, cind spunem ci un text este apocrif, inseamni ci
este atribuit in mod fals presupusului si,u autor.

Astfel, faimosul grimoar al vrajitorilog Marele Albert, nu
a fost scris, contrar celor anuntate in titlu, de filosoful din
Evul Mediu Albert cel Mare. Acesta a fost profesor in veacul
al XIII-lea la Koln si la Paris, unde a dat numele siu Piegei

Maubert - piaga maestrului Albert - gi l-a avut ca disci-
pol pe teologul Toma d'Aquino. Imensele lui cunostinte au

fbcut sa fie considerat pu[in magician... Vom reveni.
Alt exemplu celebru: Protocoalele inyeleppilor Sionului, si

in acest caz contrar titlului, nu este opera unor reprezentanti
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ai Israelului. Aceste aga-zise procese-verbale ale unei reuni-

uni secrete a evreilo r care plS"nuiesc cucerirea lumii au fost

scrise, in realitate, la Paris, in anul 1901, de un obscur autor

rus pe nume Mawei Golovinski.
Totqi, la origine, cuvi.ntul ,,apocrif", din grecescul apo'

kryphos, insemna ,,ascttns, disimulat, secret". Apocrifele au

foit i"ig"l rexte pe care tradiEia religioasi biblici, cea a rabi-

nilor 9i apoi cea a Bisericii, a hot5.rd't si le elimine, si nu le

"orrrii.r. 
ci4i sfinte. Degi poare inspirate, parea prefera-

bil ca aceste texte si le rimAni ascunse credinciogilor, chiar

dacd, ar fi fost pistrate in secret ca si fie citite numai de

preoli. Cici aceite cirEi, ascunse de privirile muritorilor de

ia"a, aveau faima ci. ar contrine secrere ce n-ar fi trebuit si
fie dezviluite.

Evreii, apoi crestinii, intAi cei catolici, dupi aceea 9i cei

prorestanli, nu au refuzatintotdeauna acelea,gi cirgi. Insb' topi

au r.spins, au ascuns gi, dupa roate aparengele, au distrus cel

pufin una dintre ele.'. $i totu;i, acest text a supravieguit' A
.ontinuat si duci o existenlS. marginali, in ciuda faptului

ci rabinii l-au dispreguit ;i conciliile cregtine din primele

secole l-au respins in afara ansamblului textelor ,,canonice".

Aceasti cafte, dispiruti in spaEiul nedefinit al istoriei ;i
reapirutS" in mod miraculos, este Cartea lui Enoh'

iui Enoh, cel de-al gaptelea om dupa Adam, tatal lui

Matusalem, strS.bunicul lui Noe, i-a fost atribuit acest text

mitic. Este vorba de o culegere de viziuni stranii Pe care

evreii le-ar fi pastrat in taini de la o generalie la alta. Cel

pugin asa ne spune Zoharul sau Cartea Splendorii, care se

afll, la originea Cabalei.

Cartea*lui Enoh a fost fh.cuta cunoscuti lumii occidentale

la sfirgitul secolului al XVIII-lea de citre un cilitor sco-

Eian, cavalerul James Bruce of Kinnaird. El a adus trei copii

(,lA lt'l'lr)A LI / I ltiNOl I

manuscrise, in limb a ge'e'2, din Etiopi a. Cartea lui Enoh eta

considerati. intr-adev5.r o carte sfhnti a Bisericii Cregtine

din Etiopia.
in 1947, manuscrisele de la Marea Moarti, p5'strate in

grotele de la Qumran, au fost descoperite pe neagtePtate de

un pistor, ale cirui animale se ri.ticiseri prin acele locuri.

Atunci a apirut la lumina zilei textul original al lui Enoh,

scris in aramaicl'.
Prima parte, numitS. ,,Cartea pazitorilor sau a vegheto-

rilor", constituie asthzi cel mai vechi text aPocrif cunoscut,

compus intr-o perioadi anterioara secolului al III-lea i'Hr'
El ne aduce la cunogtingi ci patriarhul Enoh ,,a fost luat de

pe pimint si nimeni nu a stiut unde fusese luat, nici ce se

intimplase cu el".
Patiiarhul ne ffansmite secretele sale cereqti din locul

necunoscut in care se afa. El ne dezvi.luie, de exemplu,

numele conducitorilor inge rilor cilzufi, care nu se gisesc

in ci4ile canonice. Aceste secrete interzise 9i totugi pregi-

oase erau, dupi toate aparengele, rezerYate citorva inipiaEi

in taina templelor.
Versiunea etiopiana a CarYii lui Enoh a fost tradusi prima

oari in englezl. in 1821 de doctorul Richard Laurence.

Colaboratorii abatelui Jean-Paul Migne s-au inspirat din
aceasti traducere ca si propuni o versiune ftancezd,. Aceasta

a fost inserati in monumentalul Dicfionar de apocrife sau

Colecpia tuturor caryilor aporife referitoare la Wchiul ;i la

Noul Testament, ale carui doui volume au fost publicate de

Migne in 1856;i 1858.

Abatele isi avertiza cititorii in felul urmitor: ,,Din toate

timpurile, falsele religii s-au strS.duit s5.-i subjuge pe oameni

imprumutAnd caracterele care se potrivesc numai adeviru-

lui;. Cu alte cuvinte, apocrifele, precum Cartea lui Enoh,
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seami.n5. cu textele sfinte, dar aceasta este doar o aparenfe
inselS.toare gi chiar un artificiu diabolic, demonul dedAn-
du-se plicerii r5.ut5,cioase de a-l imita pe creatorul tuturor
lucrurilor.

Totugi, acest punct de vedere nu rezisti. in faga faptelor
istorice. Biserica din primele timpuri, ca;i scrierile rabinice,
mai inainte, a avut nevoie de secole ca s5" se hotirasci sa

accepte anumite texte si si le respingi pe altele, si asta in
urma unor dezbateri agitate in care taberele se invinuiau de
erezie.

Ascunderea si, mai des, distrugerea pur si simplu a unor
texte ale curentului care a pierdut lupta in cele din urmi"
nu trebuie si" ne faca, a posteriori, si credem ci apocrifele
au fost respinse de la inceput. Cu alte cuvinte, n-au f).cut
parte dintr-un val marginal dintotdeauna. Daci" acel curent
invins ar fi iqit invingS"tor, contrariul ar fi fost adevirat gi

textele astlzi ,,canonice" ar fi fost considerate minoritare
si marginale, ba chiar, dupi cum sugereazl. abatele Migne
despre ,apocrife", diabolice in pretinsa lor falsitate...

Putem si trebuie, agadar, si ne punem intrebarea: Ce
anume contrazicea, in cazul CdrTii lui Enoh, ceea ce avea

si fie definit, la evrei si apoi la crestini, ca ,,ortodox"? in
fapt, acest text se prezenta ca fiind al unui adevl"rat patriarh
biblic de legendi., care se trS.gea direct din Adam si era stra-
mogul lui Noe. Geneza gi alte scrieri din Biblia canonici ne

vorbesc despre Enoh ca despre un profet luat de Dumnezeu
in mod misterios.

ingerii dezvaluie in ,,Cartea veghetorilor", ca si in cele-
lalte pirgi, posterioare, ale CarVii lui Enoh, in esengS. cunos-
tinge ascunse referitoare la astre. Ei anungS, si rS.zbunarea pe

care creatorul o pregS.te;te impotriva celor creaEi, rlzbunare
care se va concretizain cele din urmi. printr-un potop, apa

IO II

(,lAlt'l'ltiA LI/ I I|N)H

acoperind planeta. O catastrofb din care vor scipa numai
Noe gi ai lui, insogigi de reprezentanfii regnului animal.

Firi de care n-am mai fi putut si vorbim acum despre toate

acestea.

De ce trebuia Dumnezeu si se rizbune pe omenire? Aici
se complicS. lucrurile, daci putem spune aga, gi se inde-

pirteaz|, considerabil de tradiEia pe care o transmite Biblia
ebraic5.. Vechiul Testament al crestinilor spune ca pedeapsa

care trebuie si-i loveasci gi si-i mS.ture Pe oameni de pe

Pimint are drept cauzi nenumiratele lor p5.cate...

Dar iata ce ne spune Cartea lui Enoh:

Chnd copiii oamenilor s-au inmulpit in acele zile, s-A

intdmplat caficele sa li se nascafrumoase ;i grafioase. $i aLnd

ingerii, copiii cerurilor, le-au udzut, le-au tndragit;i;i-au spus

unii altora: ,,Sd ne alegem femei din sentinpia oamenilor ;i sa

Auern copii cu ele".

LegAndu-se prin,,blesteme reciproce", in pofida amenin-
girilor conducitorului lor, pe nume Samyaza, doua sute de

ingeri ,,gi-au ales fiecare o femeie si s-au apropiat gi au con-

vieEuit cu ele; gi le-au invigat vri.jitoria, farmecele 9i insugi-

rile ridicinilor si copacilor".

,,$i aceste femei au conceput gi au nS.scut gigangi."

inalli de trei sute de cogi, acegti mongtri i-au devorat pe

oameni, apoi pisirile, reptilele, pestii, ca s5. se infrupte cu

carnea;i cu singele lor.

,,$i atunci, pamintul i-a condamnat pe cei rii."
Interpretirile moderne ii considerS. pe Pizitori sau

Veghetori ,,ingeri", ii identificS. pe gigangi ca ,,demoni".
Aceste interpreti.ri apropie confinutul Cdrpii lui Enoh de

textul biblic clasic, unde este vorba intr-adevi.r despre ingeri
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gi demoni... intr-un fel, Enoh ar fi fost forgat astfel sa se

conformeze.
Totusi, nu s-ar putea concepe o lecturi. mai pupin

ortodoxi.?
Cine sunt acesti ,,pdzitori", acesti ,,copii ai cerurilor"

despre care ne vorbeste textul atribuit patriarhului Enoh?
Au venit din nori impreunS. cu conducatorii lor. S-au indri-
gostit de frumusegea fiicelor oamenilor si s-au impreunat cu
ele, ca si dea nastere unei rase de giganEi. Ace;tia au elimi-
nat specia uman5. si au exploatat apoi natura cu o asemenea

nerusinare, incit, in cele din urmi., pimintul devorat i-a
condamnat si s-a rizbunat, dezllnguind o catastroft clima-
ticl, Farl, precedent. . .

Aceasti" relatare ciudati n-ar face oarc aluzie la venirea pe
planeta noastri. a unor creaturi extraterestre?

? .'ll t ^ a .

,,Ingerii" care le invigi pe femei vrS.jitoria ii invaEi gi pe
birbagi, st5. scris in Cartea lui Enoh, mS.nuirea unor arme
periculoase si ,,arta de a observa stelele". Acegti ingeri venigi
din ceruri cunosteau secrete si le-au transmis in mod impru-
dent oamenilor. Textul lui Enoh ne spune ci din cauzalog
din catza acestor Veghetori sau PS.zitori coborApi din cer,

,,intregul pimint a fost plin de sAnge si de nedreptate".
futfel inc6.t ,,apele potopului se vor rispindi pe faga pimAn-
tului gi orice creaturi va fi nimiciti'.

A cincea gi ultima parte a ci.rgii, numiti,,Epistola lui Enoli',
scrisi., dupi toate aparengele, in secolul al Il-lea gi secolul I
i.Hr., revine asupra acestei catastrofe finale. Enoh il convoacS"

atunci pe fiul lui, Matusalem, gi pe ai lui, ca sa le dezvaluie

evenimentele apocaliptice care urmau: ,,Toate pirgile pimin-
tului vor fi mistuite de foc, impreuni. cu locuitorii lor".

Atunci are loc nasterea lui Noe. Felul cum arati acesta

ne pune inci. o dati pe ginduri: ,,Ascult5., deci, tat5. [i-a zis

IZ r3

( |Alt'l'lriA LI /l IINOH

Matusalem lui Enohl gi afli ci fiului meu, Lameh, tocmai i

s-a ni.scut un fiu care nu seamini deloc cu el ;i care nu pare

si facl parte din rasa oamenilor. E mai alb decAt zilpada,

rnai rozaliu decAt trandafirul; are parul mai alb decA-t lAna gi

<rchii lui arunci raze casoarele: cind ii deschide, umple casa

cle lumini'.
Cel care era destinat si salveze o parte din creagie de

potopul care se anunfa, cel care va fi, ne sPune Cartea lui
Enoh,,,consolarea pi,mintului dupi marea catastrofI' pare

,si si. fie rodul uneia dintre acele incruci;iri cu ,,ingeri", al

carei secret p5.rea sa fie cunoscut de femeile oamenilor. Oare

Iisus Hristos nu va fr. prezentat, mai bine de doui secole

rnai tArziu, ca rodul unei zi.misliri la fel de aParte (de altfel,

nasterea lui a fost anunfati mamei sale de un inger)? Apoi,
la mijlocul Evului Mediu, magicianul;i profetul Merlin nu
va fi considerat gi el fiul unei fecioare si al unui ,,demon"?

Thadigia ciudati a imperecherilor dintre fiicele oamenilor

;i fiinlele extraterestre, numite ingeri sau demoni, spirite,

;tlzitori sau veghetori, aceasti tradilie, lansati de Cartea

lui Enoh, nu s-a transmis oare subconstient pini in zilele

noastre? Dovadi, eventual, opere de ficgiune precum filmele
Rosemary's Baby sau Zhe Ornen, dar gi relati.rile halucinante

ale unor fiinge omenesti care afirmb' c5' au fost ripite de

extraterestri.
Mai concre, Cartea lui Enoh pare si fi fost cunoscuti

de anumiEi savanli din Occident inainte de redescoperirea

ei la sfbrgitul secolului al XVIII-1ea, apoi in 1947. Este in
mod vidit cazullui John Dee (1 527-1608), sfetnicul regi-

nei Angliei, Elisabeta I. Matematician, astronom gi astro-
log, Dee a fixat data ;i ora incoronirii suveranei a c5.rei

domnie a fost intr-adevir favorizati de astre. Tot Dee,

pasionat de navigaEie, a inleles importanga descoperirilor
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si a coloniilor, astfel ci a inventat pentru regina lui expre,
sia ,,imperiul britanic", acel imperiu pe care marinarii si

soldaEii MaiestiEii Sale aveau si.-l cucereasci. dincolo de
oceane.

Era el insusi un c5.li.tor insetat de cunostinEe: s-a dus la
Anvers ca si achiziEioneze o copie rari dupi manuscrisul
Steganografa al abatelui Johannes Tlithemius, lucrare con-
sacrat;. scrierilor cifrate. L-a cunoscut in Flandra pe marele
geograf Mercator. Apoi, a poposit Ia Pnga, in anturajul
impiratului Rudolf al Il-lea, suveran pasionat de ocultism,
mecena al alchimistilor si pictorilor manieristi, precum
talentatul Arcimboldo.

Dar viaga lui Dee a fost complet dat5. peste cap dupi
intAlnirea cu Edward Kelly, spre care a fost atras probabil
de zvonul ci era foarte erudit si pugin vrijitor. Kelly avea

calitigi de medium, o inteligenEi. rcmarcabili ;i mai ales

o imaginagie de netS.giduit. Sub dictarea lui Kelly, de la
22 decembrie 1581 pAni la 23 mai 1583, Dee a notat
mesaje angelice in care cosmarul se invecina cu minu-
niEia. Descoperite in fundul dublu al unui cuflr dupi
moartea lui Dee, aceste note au fost publicate in 1559 de
eruditul Mdric Casaubon sub titlul Dr John Dee's Actions
with Spirits (A Tiue and Faithful Relation of What Passed

for Many Years Between Dr John Dee and Some Spirits),
adica ,,Acgiunile doctorului John Dee cu spiritele (O rela-
tare adevlrat|;i de incredere asupra ceea ce s-a int6.m-
plat mulgi ani intre doctorul John Dee gi citeva spirite)".
Casaubon considera,,ingerii" doctorului Dee spirite male-
fice gi aceaste publicagie, ce a stArnit un adevS.rat scandal,
l-a transformat pe cel care, in timpul viepii, fusese con-
siderat un mare savant protejat de Curte intr-un necro-
mant invocator de demoni.

r4 rt

( )AII'I'IIA I,IJI IINOH

Iatd,, ca si ne facem cAt de cAt o idee, un scurt fragment
din cele Cinci c,irpi ale misterelor lasate de Dee, in care se

exprimi ingerul Uriel, prczent deja in paginile Carpii lui
Enoh:

Uri.el a deschis o carte in mhna lui;i a zis:

,,5-a desc/.tis o fanthna de inpelepciune. Natura ua f cunos'

cuta: Pdmdntul cu secretele sale, dezualuite. Elementele, cu

puterile lor, chntarite".

Dezviluirile ingerului Uriel se f).ceau prin intermediul
acelui medium Kelly, dar gi prin utilizarea unor tiblige gi

sigilii scrise intr-o limbi necunoscuti. Aceste caractere

secrete, revelate doctorului Dee gragie mesajelor angelice

- sau demonice, dupi pilrerea lui Casaubon -, amintesc

foarte bine de alfabetul,,teban", transcris in Poligrafa abate-

lui Tlithemius, pasionat de ocultism, o lucrare pe care Dee

o avusese foarte probabil in mini.
Dupi mai bine de trei secole, un grup de maegtri franc-

masoni britanici, adepgi ai magiei, aubotezat alfabetul pus

la punct de Dee gi Kelly;i inspirat de spiritele angelice (sau

demonice) cu numele de,,scriere enohiani'.
in capitolele 80-82 ale Cdryii lui Enoh se gisegte, intr-ade-

vir, pasajul urmator: ,,[Uriel] mi-a mai sPus: <Priveste,

Enoh, aceste tiblige ceresti, am citit tot ce era scris gi am

aflat totul. Am citit cartea tuturor faptelor oamenilor, tutu-
ror copiilor ffupegti lcare triiescl pe pamint, pAni la ultima
genera[ie)".

E lesne de ingeles c5. aceasti promisiune a unei cunoasteri
absolute in privinEa totalitigii faptelor oamenilor i-a fascinat

pe Dee gi pe mediumul lui, Kelly. Eava inspira, la sfbrgitul
secolului al XIX-lea, o noui. revelagie...



ISTORIA SECRETA A CARTILOR BLESTEMATE

in 1887, doctorul'Westcott, McGregor Mathers gi docto-
rul\foodman, trei maestri francmasoni membri ai Societagii
rozacruciene engleze, au fondat Golden Dawn (Zorii aurii),
o societate secreti destinata studiului pi rena;terii magiei in
diferite forme.

La originea acestei societi.Ei a stat transmiterea ci.tre doc-
torul Westcott, printr-o misterioas i FniuleinAnna Sprengel,
a unor note cifrate despre ritualurile mai multor grade inigi-
atice, pe care Ordinul Golden Dawn s-a stri.duit si le puni
in practica dupi descifrarea acelor documente.

Printre cei mai faimogi inigiagi ai acestui ordin ii gisim
pe poetul irlandez,laureat al Premiului Nobel pentru lite-
raturi., \flilliam Butler Yeats (1865-1939), marcat profund
de trecerea sa prin ordin, precum ;i pe magul modern
Aleister Crowley (I875-1947), care a primit iniEierea la 18

noiembrie 1898 si a luat numele de ordin Frater Perdurabo
(,,Fratele perseverent" sau ,,rezistent"). Acesta din urmi,
care isi zicea Marea Fiara 666;i despre care vom mai vorbi
in aceste pagini, chci a lisat ;i el o carte blestemati, va gribi
prabugirea Ordinului Golden Dawn, care s-a petrecut in
1923. Unele temple ale societS.gii si-au continuat totugi acti-
vitatea;i dupi acea datl..

in cadrul Ordinului magic Golden Dawn, ,,magia eno-
hiani', inspirata de Cartea lui Enoh propriu-zisi (amintim
c5. fusese tradusi in engleza ln 1821) gi de lucrS.rile lui John
Dee, juca un rol considerabil. Membrii ordinului s-au folo-
sit indeosebi de scrierea,,enohianf' pusi la punct de docto-
rul Dee si pi"strati. in manuscrisele sale, ca gi pe sigiliile lui
gi pe tibligele care se pot vedea 9i astizi la British Museum,
dar ;i la Ashmolean Museum din Oxford.

Daci ar fi sa-i dim crezare lui Ellic Howe, francmason
erudit si autor al celei mai documentate istorii a Ordinului
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rnagic Golden l)awn, ,,Mathers a restr6.ns masa incoerentS"

r notelor gi jurnalelor doctorului John Dee [...] intr-un
sistem de magie enohiani'. [Jn sistem, precizeazS' Howe,
care era adus la cunostinfi numai membrilor Ordinului
interior Golden Dawn... ,gi care supravieEuieste astazi in
cadrul Ordinului Pietrei Cubice".

Aleister Crowley, apoi discipolul gi secretarul lui, Israel

t{egardie (1907-1985), au dezvaluit numeroase ritualuri
sccrete ale Ordinului Golden Dawn, printre care cele ale

,,rnagiei angelice", numit5. gi ,,enohiani'.
Aceasta amestecS, tiblige cu scris enohian imprumutate

clirect de la Dee, dedicate celor patru elemente tradiEio-

rrale (apa, aerul, pimintul, focul), cu Cabala si astrologia.

Ansamblul este un amestec de credinfe, un sincretism vesel,

in maniera Ordinului Golden Dawn. Dar este vorba 9i de

rrn joc subtil de corespondenge in spiritul magului francez

si scriitorului de talent Eliphas L6vi. Pe numele siu adevirat

Adolphe-Louis Constant (1810-1875), acesta i-a infuen-

1at at6.t pe poetrii romantici - Charles Baudelaire afAndu-se

printre primii -, c6.t si pe ocultigtii din secolul al XIX-lea.
Magia enohiani dezvoltati de Ordinul Golden Dawn,

inspirata direct de lucririle lui Dee 9i Kelly, ca gi de Cartea

lui Enoh originali., urmiregte siJ apropie pe adept de ade-

v:trata naturS. ascunsi in strifundul lui: acea naturi divini
crare ne duce din nou, la sfArgit, la cuvintele enigmatice ale

rclatS.rii biblice din Geneza despre patriarhul Enoh:

$i a umblat Enoh inaintea lui Dumnezeu ;i apoi nu s-a

ntai af.at, pentru cd l-a rnutat Durnnezeu.


