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Глава I

КОМЕНТАР [ датумите во загради ја даваат 
соларната позиција (An 0. Sol in Aries а тоа е 21март, 
1904, ΨΧ), се однесува на времето на пишување 
одделни делови од овој коментар]

1. Спореди со II. 1, како дополнување на овој стих. Во 
Ну е скриен Хад; со помош на Хад се манифестира 
Ну.

Бидејќи Ну е 56, а Хад е 9, нивното спојување 
резултира со 65, Адонаи, Светиот Ангел Чувар. 

Види Sepher Sephiroth и “Буден Свет” во 
“Konx Om Pax” за натамошни детали во однос на 65.
 Сепак, забележи ги шеесет и петте страници 
од ракописот на Liber Legis.
 Или ако ја сметаме NV 56, а HAD 10, добиваме 
66, кое е Sigma (1 - 11).

Понатаму Хад е центар на клучниот збор 
“Abrahadabra.”

2. Оваа книга е ново откровение или разоткривање 
на светите.

3. Ова не би требало да се сфати во спиритуалистичка 
смисла.  Тоа значи дека во секоја личност постои 
возвишена ѕвездена природа, состојба на свесност 
која треба да се достигне со помош на пропишаните 
методи.

[Сепак, тоа може да значи дека постои реална 
поврзаност меѓу одредена личност и одредена 
ѕвезда. Зошто да не? Меѓутоа, ова сеуште го немам 
осознаено. Види Lib. 418.]

4. Ограниченоста е обична маска; безграничноста е 
единствената вистина.

5. За да се разоткрие Ну, во почетокот ѝ е потребен 
смртен посредник. 

Треба да се претпостави дека Ankh-f-n-
khonsu, воинствениот господар од Теба, свештеникот 
на Мен Ту, на некој суптилен начин е идентичен или 
со Аиваз или со Ѕверот.

6. Примателот на ова знаење треба да се 
идентификува со Хадит, па на тој начин целосно да 
ги изрази мислите на нејзиното срце со нејзиниот 
особен јазик.

7. Аиваз – види Вовед. Тој е 78, Мезла  „влијанието“од 
Највисоката Круна, и бројот на картите во Таротот, 
Rota, сеопфатното Тркало.

Хоор-паар-Краат. Види II. 8.
Аиваз е наречен пратеник на Хоор-паар-

Краат, Богот на Тишината; зашто неговиот збор е 
Говорот во Тишина. 

8. Овде започнува текстот.
Кабс е тајното Светло или L.V.X.; Ку е магичкиот 
ентитет на човекот.
 Подоцна открив (Sol in Virgo, An VII.) дека 
Кабс значи ѕвезда. Во тој случај види стих 3.

Доктрината која овде се поучува е дека 
Светлото е највнатрешниот, суштествен човек. Intra 
(а не Extra)Nobis Regnum Dei.

9. За овој Кабс е објавено дека е светлоста на Ну. Тој 
е обожаван во центарот, а светлината исто така го 
исполнува ободот, па така сѐ е светлина.

10. Законот на Телема е таков, што нејзините адепти 
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треба да бидат невидливи водачи. Може да се 
забележи дека секогаш бил ваков случајот.

11. “Мнозинството и знајните,” меѓуБоговите и 
меѓулуѓето се почитувани; тоа е лудост.

12. Клучот за обожавањето на Ну. Соединување на 
свеста со бесконечниот простор преку водење на 
љубов, пасторална или паганска. Но “vide infra.”

13. Ова доктрина имплицира некоја мистична 
врска, која претпоставувам дека може да се сфати 
само преку искуство; оваа човечка екстаза и таа 
божествена екстаза се во интеракција.

Слична доктрина може да се најде во Багавад 
Гита.

14. Овој стих е директен превод на првиот дел од 
стелата. Тој сокрива одреден таен ритуал од највисок 
ред, кој е во врска со претходните два стиха.

15. Авторитетот на Ѕверот почива врз овој стих; но 
треба да се поврзе заедно со одредени понатамошни 
стихови, а тоа им го оставам на студентите да го 
истражат и протолкуваат. Сепак, склон сум да 
верувам дека „Ѕверот“ и „Скерлетната Жена“ не 
означуваат личности, туку претставуваат називи на 
служби, онаа од Хиерофантот и Првосвештеницата 
(wиg), инаку би било тешко да се разбере следниот 
стих.

16. Во II. 16 откриваме дека Хад треба да се земе 
како 11 (види коментар за II. 16,). Тогаш Hadit = 421, 
а Nuit = 466.
421 - 3 (Луна) = 418.
466 + 200 (Сонце) = 666.
 Ова се двата најголеми броја од 
кабалистичкиот систем, кои ми овозможија да 
ги протолкувам знаците што ме доведоа до оваа 
откровение.
 Крилестиот таен пламен е Хадит, надвиената 
ѕвездена светлина е Нуит; овие се нивните вистински 
природи и нивните функции во врвниот ритуал што 
беше спомнат погоре.

17. “Вие” се однесува на другите обожаватели на 
Нуит, кои мораат да изнајдат свој пат за да бидат 
избрани.

18. Змијата е божествен и кралски симбол. Таа, исто 
така, е симбол на Хадит, призван над нив.

19. Самата Нуит ќе ги прекрие со својата сенка. 

20. Овој збор веројатно е Абрахадабра, светиот збор 
од 11 букви.

21. Се однесува на стварната слика на стелата. Нуит 
е концепција која се наоѓа бескрајно над се она 

што луѓето некогаш го поимале како Божествено. 
Оттука, таа не е само ѕвездена божица, ами далеку 
повозвишен поим, скриен од темниот превез на тој 
неизговорлив сјај. Ова знаење може да се достигне 
само од адептите; надворешните не можат да го 
досегнат.

22. Ветување—се уште неисполнето. [Исполнето со 
влегувањето на (Sol in Sagittarius, An ) ]
Налог да се уништи способноста за разликување 
меѓу илузиите.

23. Водач, според тоа, е оној кој го уништил ова 
чувство на дуалност.

24. Нуwn = 6 + 50 = 56.

25. Со делење на 6/50 = 0.12.
0 - ободот, Нуит.
.центарот, Хадит.
1 Единството кое произлегува, Ра-Хоор-Куит.
2 = коптскотоХ [h], чија форма многу наликува на 
арапскиот број 2 [٢], Здивот на животот, што се 
вдишува и издишува. Човечка свесност. Тот.
Со додавање 50 + 6 = 56, Ну, а со концентрирање 5 + 
6 = 11, Абрахадабра, итн.
Со множење на 50 x 6 = 300, #иРуах Елохим, Светиот 
Дух.
Склон сум да поверувам дека постои натамошна 
мистерија сокриена во овој стих; веројатно повторно 
поврзана со 418 и 666.

26.Пророкот бара некој знак за неговата мисија, кој 
е ветен: Самади за бесконечното.
 Ова ветување беше исполнето подоцна – 
види „Храмот на Кралот Соломон“, каде е изложена 
оваа материја во право време.

27-31. Овде е присутна длабока филозофска догма, 
во извесна смисла веројатно е објаснување и 
расветлување на пропозициите во „Берашит“.
 Дијадата (или универзумот) е создадена со 
малку болка со цел да се оствари блаженството на 
растопувањето. На тој начин страдањето на животот 
може да се искупи преку блаженството на смртта.
 Сепак, овој восхит е само за избраните 
служители на Ну. На надворешните може да се гледа 
онака како што картезијанците гледаа на животните.

32. Правилото и целта на Редот: ветувањето од Нуит 
на нејзините избраници.

33. Пророкот потоа бараше инструкции: искушенија, 
ритуали, закон.

34. Првото барање е одбиено, или можеби е 
пренесено на поинаков начин преку пишувањето.

[Тоа беше нешто подоцна пренесено.]
Второто е делумно исполнето; или доколку 
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е целосно исполнето, тогаш не е наменето да биде 
познато за јавноста.

Третото е безусловно исполнето.

35. Дефиниција за оваа книга.

36. Прв стриктен налог да не се чепка ниедна буква 
од оваа книга.
 Коментарот треба да се напише „со помош 
на мудроста од Ra-Hoor-Khuit,” “т.e.” со отворена, а 
не со посветеничка мудрост.

37. Потполно нов систем на магија треба да се учи и 
подучува, како што тоа сега се прави.

38. Вообичаена одговорност во работата од 
овој тип. Секој човек има право да постигне; но 
подеднаква должност на адептот е да провери дали 
тој прописно ја заслужува својата награда и да го 
тестира и тренира неговиот капацитет и сила.

39. Според со Рабле. Исто така, може да се преведе 
како, “Нека бидат Волјата и Дејствувањето во 
хармонија.”

Но Θελημα исто така означува Волја во 
вишата смисла на Магиската Еднонасочност и во 
смислата што ја користеле Шопенхауер и Фихте.
 Веројатно постои и многу возвишено тајно 
толкување.

Сугерирам -
  The   есенцијалнотоt)ATh, Азот, итн., =  Θε.
  Word  Хокмах, Тот, Логосот, Втората Еманација.
  of    Партитив, Големата Мајка Бинах.
  the   Хесед, татковската моќ, одраз на горното “The”.
  Law   Гебурах, строго ограничување.
  is    Тифарет, видливо постоење, урамнотежена 
хармонија на световите.
Θελημα  Идејата што ја опфаќа сета оваа реченица 
во еден збор.
Или-
 Θ the   = +Лавот, “Ќе ги обединиш сите овие симболи 
во форма на Лав.”
 ε Word  = hбуквата на Здивот, Логосот.
 λ of    = lТерезија Урамнотежување.
 η the   = x 418, Abrahadabra.
 μ Law   = mОбесениот Човек, или Спасителот.
 α is    = ) 0 (нула, Nuit, која е Постоење).
 Θελημα  сумата на сите.

40. Θε, Пустиник, yневидливо, сепак просветлувачко. 
A ∴ A ∴ ..

λη, Љубовник, zвидливо како блесок на молња. 
Колегиумот на Адептот.
μα, Човекот на Земјата, pСрушена Кула. Збирот на 
овие три клуча дава 31 =)l Не и l)Бог.Така целиот 
зборΘελημα е еквивалентен на Нуит, сеопфатната. 
 Види ги Адутите на Таротот за натамошно 
проучување на овие рангови.
Θε = 14, Пентаграмот, владеењето на Духот врз 

уредената Материја. Силата и Авторитетот (+иh) и 
тајно 1 + 4 = 5, Хиерофантотw V. Исто: Leo Aries, Лавот 
и Овенот. “Види.” Исаија. Тоа е „милениумска“ 
состојба.
λη = 38, клучниот збор Абрахадабра, 418, поделен 
од бројот на неговите букви, 11. Правдата или 
Рамнотежата и Кочијашот или Мајсторството. 
Состојба на прогрес; божји воин.
μα = 41, Превртениот Пентаграм, материја што 
доминира со духот. Обесениот Човек и Будалата. 
Состојба на оние што не се адепти.

“Прави што ти е волја” не треба да се толкува 
само како дозвола или дури како слобода. Тоа може 
на пример да се земе дека значи Прави ти (Атех) 
што ти е волја; а Атех е 406 = w)t = Т, знакот на 
крстот. Оттука пасусот може да се чита како налог за 
саможртвување или урамнотежување.

Ја изложувам оваа сугестија само да ја 
покажам длабочината на мислата што е потребна за 
да се справите дури и со еден олку јасен пасус.
 Сите значења се вистинити, само доколку 
толкувачот е просветлен; ама ако не е, тогаш сите се 
лажни како што е тој лажен.

41, 42. Вплеткувањето во волјата на другиот 
претставува голем грев, зашто со тоа се потврдува 
постоењето на другиот. Оваа дуалност содржи 
страдање. Мислам дека на „волјата“ ѝ е припишано 
уште поголемо значење.

43. “No other” shall say “nay” (= никој нема да ти 
каже не) може да значи -
No-other (Никој = Nuit) ќе го изговори зборот No,(= 
Не), соединувајќи го аспирантот со Нејзе преку 
негирање односно уништување на она што тој е.

44. Препорачува “неприврзување.” Студентот 
ќе разбере како при медитацијата, умот што се 
приврзува кон надежта за успех е врзан исто како 
кон некоја ниска материјална идеја. Тоа е оков; а 
целта е слобода.

Препорачувам сериозно проучување на 
зборот „неослабена =unassuaged“кој овде не се 
јавува баш најразбирливо.

45. Веројатно значи дека преку додавање 
совршенство на совршенство се резултира со 
единство и на крајот со Негативитет.

Меѓутоа, мислам дека тука има многу повеќе 
од тоа.

46. 61 = Ny). Но Вистинското Ништо на Нуит е 8, 80, 
418. Сега 8 ex, кое изговорено целосно, tyx, e 418. 
A 418 eАбрахадабра, зборот на Ра-Хоор-Куит. 80 ep, 
буквата наРа-Хоор-Куит. [Се сомневам во ова.]

47. Сепак, да ја додадема еврејската половина 61.8 
+ 80 + 418 = 506. Спореди ги стиховите 24, 25. 
506 + 61 = 567 = 27 x 21 =?
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Но ако го напишеме 506 кабалистички наопаку 
тогаш добиваме605, a 605 + 61 = 666. 
666 = 6 x 111, и 111 = ) = 0 во Таротот
666 = 1 + 2 + ... + 36,тоа есума на броевите 
во Магискиот Квадрат на Сонцето.  
= Бројот на Ѕверот.

Или, ако ги земеме клучевитенa 8, 80, 418, 
имамеVII, XVI, VII, чиј збир е 30.

30 + 61 = 91 = Nm),  Амен.
 Ова може да ги соедини Нуит со Амон, 
негативниот и скриениот. Сепак, во мојот ум таа 
претставува поголема концепција, на која Амоун е 
само одраз.

48. Види погоре за 111. 
“Мојот пророк е будала,” “т.e.” мојот пророк го има 
највисокиот ранг, бидејќи Будалата е ). 

Забележав подоцна (An V., Sol. in Aquarius) 
дека стих 48 значи оти сѐ исчезнува кога 61 + 8, 80, 
418 се редуцираат до 1. A ова може да укажува некој 
практичен мистичен метод на анихилација. Сигурен 
сум (Sol in Libra, An VII.) дека ова, во никој случај не е 
совршено решение на овие чудесни стихови.

49. Објавува Нов Систем на Магија и иницијација. 
Асар-Иса – сега е Кандидат, а не Хиерофант. Хоор – 
види глава  III— eИницијатор.

50. Нашиот систем на иницијација мора да биде 
трикратен.
За надворешните, испити на работа, напор итн.
За внатрешните, интелектуални испити.
За избраните од A ∴ A ∴, спиритуални испити. 
Потоа, Редот не треба да има ложи, ами треба да 
има верижен систем.

51.Кандидатот ќе биде спроведен низ сопствените 
искушенија на различни начини. Редот треба да го 
чинат слободни луѓе и благородници.

52. Но пред Нуит не треба да има разлики, ни 
интелектуални, морални ниту лични.
 Метафизиката, исто така, е интелектуален 
оков; избегнувај ја!
 Инаку, од совршената еманципација на Нуит, 
човек ќе се врати назад на Законот од Хоор. Ова е 
голема мистерија, која можат да ја сфатат само оние 
кои потполно ја достигнале Нуит и нејзината тајна 
Иницијација.

53. Пророкот е задржан како врска со нижото.
Повторно зборот “assuage” [олесни] употребен во 
нејасна смисла за мене.

54, 55, 56 до зборот “child/дете.”
Пророштво, кое сеуште (мај 1909 O.S.) не 

е исполнето, колу што знам. Го земам во неговото 
очигледно значење.

56 од зборот “Aum.”
Сите религии поседуваат некоја вистина.
Ние ја поседуваме сета интелектуална 

вистина и дел - не сета - од мистичната вистина.

57. Призивајте ме,—итн.—го земам дословно. 
ВидиLiber NV за овој ритуал. 

Љубов под волја – не површна паганска 
љубов, ниту љубов со страв, како што прават 
христијаните; туку љубов магиски насочена и 
искористена како спиритуална формула.

Будалите (овде не се подразбираат )
будалите, бидејќи III., 57 вели, Презрете ги сите 
бидали) можат да погрешат.

Значи, оваа љубов треба да биде змиска 
љубов, пробудување на Кундалини. Следната 
мистерија се однесува на p и не е погодна за 
степенот во кој е напишан овој коментар.

Последниот параграф ги потврдува 
атрибуциите на Таротот како што се дадени во 777. 
Со еден таен исклучок.

58.Милоста на нашата Ѕвездена Божица.

59. “Поради,” итн. Оваа мистична фраза несомнено 
упатува на некое одредено спиритуално искуство, 
кое е поврзано со спознанието на Нуит.

60. Nu = 56 и 5 + 6 = 11.
Круг во Пентаграмот? Види Liber NV.
Неиницираниот забележува само темнина 

во Ноќта: мудриот ги гледа златните ѕвезди на 
азурниот свод.

Не е умесно овде да се расправа за таа 
Скриена Слава.

61. Практично и буквално, сепак може да се 
посомневаме дали „ќе загуби сѐ во тој час“ можеби 
се однесува на врвното постигнување, па според тоа 
да се даде еден дел од правот (веројатно Егото или 
централниот атом Хадит, нејзиното дополнение) е 
чин на постигнување.

62, 63. Повторно практично и дословно. Сепак, 
„Тајниот Храм“, исто така, се однесува на знаењето 
што е непреносливо – освен преку искуство.

64. Врвна афирмација.

65. Врвно призивање.

66. Крај.

Глава II

1. Според со I. 1. Како што Хад, коренот на Хадит, 
e манифестација на Нуит, така Ну, коренот на Нуит, 
еприкриеност на Хадит.
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2. Нуит е бескрајно Ширење; Хадит е бескрајно 
Собирање. Кабс е Куќата на Хадит, исто како што 
Нуит е куќата на Ку, а Кабс е во Ку (I, 8). Овие теологии 
се израз на мистични искуства од бесконечно 
Собирање и Ширење, додека филозофски гледано, 
тие се две спротивставени Бесконечности чија 
меѓуигра дава Конечност.

3. Натамошен развој на вишо значење. При 
формулацијата на овој стих се сугерира една стара 
мистична дефиниција за Бог: „Оној чиј центар е 
насекаде и чиј обем е никаде“.

4. Обемот на Нуит го допира Ра-Хоор-Куит,Кетер; но 
нејзиниот центар Хадит е засекогаш прикриен над 
Кетер. Зар Ну не е “Прикриеност“ на Хадит, а Хад 
„Манифестација“ на Нуит? [Подоцна, Sol in Libra, An 
VII., не ми се допадна оваа забелешка; и го упатувам 
студентот на Liber XI и Liber DLV.]
5. Упатување на одредени магиски формули кои му 
се познати на писарот на оваа книга. Прочистувањето 
на споменатите ритуал се одвива сега, An V.

6. Хадит е Его или Атман кој се наоѓа во сѐ, но се 
разбира, тој е повозвишена и потајна работа од сѐ 
што му е познато на хиндусите. Нормално, разликата 
меѓу Его и Его е илузија. Оттука, Хадит, кој е живот на 
сѐ што постои, доколку се спознае ќе стане смрт на 
таа индивидуалност.

7. Хадит е Создавач на Илузија, а воедно и нејзин 
уништувач. Иако Неговата меѓуигра со Нуит 
резултира со создавање на Конечност, сепак 
Неговото повлекување во Себе е уништување на 
тоа.

“Оска на Тркалото,” друг начин на кажување 
дека Тој е Сржта на Работите.

“Коцка во Кругот.” Спореди Liber 418, “Визија 
и Глас,” 30тиЕтир.
“Дојдете кон мене” e будалест израз; зашто јас сум 
тој што оди. Односно, Хадит е насекаде; па сепак, 
штом се побара, тој ја здувнува. Егото не може да се 
пронајде, како што покажува медитацијата.

8. Тој е симболизиран од Харпократ, крунисаното 
дете врз лотосот, чија сенка се нарекува Тишина. 
Сепак, Неговата Тишина е Чин на Обожување; не 
е нема бездушност на небото спрема човекот, 
ами врвен ритуал, Тишината на врвниот Оргазам, 
стишувањето на сите Гласови во совршен восхит.

9. Оттука преминуваме природно и лесно на 
возвишениот оптимизам од 9-тиот стих. Лагата 
е поврзана со песимизмот, не преку лажно 
мудрување, ами преку директно знаење.

10. Пророкот кој го запиша ова, вотој момент бесно 
се противеше  да продолжи.

11. Toj беше приморан да продолжи,

12. Бидејќи Бог беше во него, иако тој не знаеше.

13. Се дури постои некој познавач, не постои 
ниедна спознаена работа. Знаењето претставува 
исчезнување на Познавачот во Спознаеното. „И 
мене“ (не „и Јас), Хадит беше пасивен и не можеше 
да се издигне заради постоењето на Познавачот; „и“ 
имплицира натамошна дуалност – која е незнаење.

14. Доволно беше кажано за Природата на Хадит, 
сега нека се изложи загатката на L.V.X.

15. Јас сум совршен, бидејќи не сум (31 )l или 61 
Ny)). Мојот број е Девет за будалите (IX Пустиникот 
на Virgo/Девицаи Меркур).Со праведните јас сум 
Осум. VIII, Правда Libra Maat l, и Еден во Осум, ).

Што е битно, оти јас сум навистина ниеден, )l.

Императорката d III, Кралотh IV, не се од мене. 
III + IV = VII. 

16. Јас сум Императорка и Хиерофант (w V.) III + V = VIII, 
а VIII e XI, двата заради 11-те букви воAbrahadabra ( 
= 418 = tyx = x  = 8), клучниот збор од сиот овој 
ритуал, и бидејќи VIII не е Leo, Сила, туку Libra, 
Правда, во Таротот (види Лекција за Таротот и 777).

17-21. Повторно овој пасус беше многу болен за 
пророкот, кој го сфати во буквална смисла.

Меѓутоа “бедните и тажните” се безначајните 
мисли и клифотските мисли и тажните мисли. Тие 
мора да се искоренат, инаку екстазата на Хадит 
нема да биде во нас. Тие се плевел во Градината, кој 
го исцрпува цвеќето.

22. Хадит сега се идентификува со Кундалини, 
централната магиска сила во човекот.

Оваа привилегија за користење вино и чудни 
дроги беше потврдена; дрогите беа навистина 
откриени.

Следи клетва против раболепниот алтруизам 
на христијанството, предавањето на себството 
на надворешните импресии, придушување на 
Бебето на Блаженството под закрилата на старата, 
изветреана дадилка, Конвенцијата.

23. Атеизмот на Бог.
“Алах е атеист! Toj нема свој Алах.” Bagh-i-

Muattar.
Да се признае Бог значи да се почитува 

неговата положба и според тоа, да не се биде Бог. 
Проклетството на дуалноста.

24. Пустиници—види стих  15.
 Нашите пустиници уживаат, владеат, 
освојуваат, љубат и не се караат (но види стихови 
59, 60—дури и нивните борби се величествени).
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25. Жаргонот на демократијата е отфрлен. 
Бескорисно е да се залагаме дека луѓето се еднакви; 
фактите го говорат спротивното. Ние нема да 
останеме тапи и задоволни како волови во масата 
на човештвото.

26. Повторно кундалини. Мистичното Единство 
треба да се практикува подеднакво и со Духот и со 
Материјата.

27. Важноста на неуспехот во толкувањето на овие 
стихови. Неспиритуалноста не води до (птичјиот) 
лепак на интелектот. Соколот не треба да слетува на 
секоја земска гранка, ами треба да лебди издигнат 
во етерот.

28-31. Големата Клетва изречена од Суперналите 
против Нижите Сефири, кои се издигнуваат против 
нив.

Нашите резонирачки способности се замките 
на лавиринтот во кој сите сме заробени. ВидиLib. 
LXV. V. 59.

32. Ние немаме доволно податоци за да резонираме 
(разумски да просудуваме).

Овој пасус се применува само врз 
„рационалната“ критика на Работите кои се Вон 
Разумот.

33. Од лутањето низ џунглата на Разумот 
преминуваме кон...

34. ...Будењето.

35. Треба да бидеме практични луѓе, а не брбливци 
кои озборуваат и се бават со површности.

36-43. Крешендо на екстаза при самата помисла на 
изведување на овие ритуали; тие се подготвуваат 
под големото водство на V.V.V.V.V.

44. Радувај се, без страв; смртта е само растворање, 
соединување на Хадит со Ну, на Егото со Сѐ y со ) 

(Забележи y 10 + ) 1 = 11, Abrahadabra, Зборот на 
соединување на 5 и 6.)45. Оние кои се без нашиот 
круг на екстаза навистина умираат. Земја на земјата, 
пепел на пепелот, прав на правот.

46. Пророкот повторно беше збунет и измачуван; 
зашто во неговата душа имаше Сожалување за сите 
битија.

Иако Сожалувањето веројатно е дивно и 
нужно чувство за смртниците, сепак тоа припаѓа на 
нивото на Илузијата.
47. Хадит не знае ништо за овие работи; Тој е чиста 
екстаза.

48. Хадит никогаш не ја освернавил Својата чистота со 
Илузиите на Тагата итн. Дури и љубовта и сомилоста 

за паднатите претставуваат идентификација со 
нив (сочувство/ sympathy,συν παθειν),па оттука и 
загадување.

49. Продолжува клетвата против ропските души.
“Амен.” Ова е за 4, “т.e.” треба да биде спелувано 
со 4 букви (елементите), #tm)неNm). Петиот, кој е 
невидлив, е(, 70, Око. Значи#tm) = 741 + 70 = 811 
= IAO на грчки, а IAO егрчката форма наhwhy, што е 
синтеза на 4-те елементи #tb).

(Ова ( веројатно е  O во N.O.X., Liber VII. I. 40.)

50.Спореди I. 60.

51. Пурпур—ултравиолетова (стих 51), 
најпозитивната од сите бои.
Зелена – најнегативната од сите бои, половина во 
спектарот на боите.
Според тоа, Магискиот Лик на Хадит е Око во 
свиена змија, сјајно црвено – спиритуално 
црвената на#, а не само обичен Оган – на врв од 
Триаголник полуопкружено од Телото на Нуит, 
кое зрачи светликави траки налик на спектарот од 
осумте бои, вклучувајќи ја ултравиолетовата, но не 
ултрацрвената; и

52. поставено над црн превезкако што укажува 
следниот стих.
Овој стих е тежок за сите, без оглед дали тие имаат 
или немаат морал. Бидејќи она што луѓето денес 
го нарекуваат „Порок“ (Vice) навистина е доблест 
(virtue – virtus), мажественост – додека „Доблеста“ 
– кукавичлукот, хипокризијата, срамежливоста, 
чедноста итн., навистина се пороци – vitia, грешки.

53. Меѓутоа, пророкот повторно го намрази 
пишувањето. Господ го успокои. Воедно тој 
пророкуваше за неговата непосредната иднина, 
кое беше исполнето и кои сеуште се остварува во 
моментот на ова пишување (An V., Sol in 20oCancer). 
Уште повеќе е нагласено сега (An VII., Sol in Libra), 
особено овие зборови, “Јас те воздигнувам.”

54. Предвиден е триумфот над рационалистите. 
Пунктуацијата на оваа книга беше направена по 
нејзиното пишување; за време на нејзиниот запис 
таа беше само брзо шкртање од диктираното.
Види го факсимилот од ракописот.
55. направено. Видиго коментарот од Liber 
Trigrammaton.

56. Богот повторно се идентификува со есенцијалната 
екстаза. Тој не сака поклонение, ами особеност/
идентитет.

57. Цитат од Апокалипсата. Овој Бог не е Спасител: 
Тој е Она што е. Не можеш да го обожуваш или да 
го бараш – Тој е Тој. Ако се случи ти да си Тој, тогаш 
добро.
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58. Сепак одовде не следи дека мораат Тој (и 
Неговите) да бидат радосни. Тие може да ја преземат 
маската на тагата.

59. Бидејќи тие навистина се неранливи, човек не 
треба да се бои за нив.

60. Затоа удри неселективно. Способните ќе 
преживеат.

Според тоа, ова доктрина е спротивна на онаа од 
Галион (Лукиј Анеј) или од Буда.

61. При екстазата на оваа мисла, пророкот беше 
обземен од Богот. Најпрво настапи нова чудна 
светлост, Неговиот предвесник.

62. Понатаму, како самиот Хадит, тој го спозна 
атлетскиот восхит на прегрнувањето од Нуит.

63. Секој здив, што го вдишуваше, беше оргазам; 
секој здив што го издишуваше, беше ново 
растворање во смртта.

Забележи дека во сите овие книги за смртта секогаш 
се говори како за одредено искуство, како за 
пријатен настан во човековата кариера.

64. Сега пророкот е комплетно проголтан во 
екстазата. Потоа е поздравен од Боговите и му е 
наложено да продолжи со пишувањето.

65, 66. Откако поделбата на свесноста наново се 
издигна и се потврди, Богот продолжува и пророкува 
– за нешто за кое не можам да коментирам.

Екстазата наново се распламтува...

67, 68. ...Толку силно што телото на пророкот е 
речиси мртво.

68. Бид јак (Harden), а не Поцврсто (Harder), како 
што наведува ракописот. Памтењето на DCLXVI 
вели, иако со сомневање дека првото е точно.)

69. Сопствената свест на пророкот повторно се 
буди. Тој веќе не знае баш ништо – потоа нараснува 
сеќавањето на минатата вдахновненост; тој се 
запрашува дали е тоа сѐ.

[Евидентно е дека тоа е негова интерполација 
во диктираниот текст.]

70. Воедно тој има човечко чувство на неуспех. 
Изгледа дека тој мора да ја зајакне неговата 
природа на многу други начини, со цел да истрае во 
екстазата, која е неиздржлива за смртниците.

Постои и налог/инструкција со која се 
стекнуваат и други разгледувања, покрај физичките.

71. Сепак претераноста е тајната на успехот.

72. Не постои крај на Патот – самата смрт е круна на 
сѐ.

73, 74. Меѓутоа смртта е забранета: претпоставувам 
дека мора да се изведе некоја работа пред да се 
заслужи; нејзиниот сјај ќе се наголеми со текот на 
годините на твоето копнеење.

75, 76. Финално откровение. Разоткривачот кој ќе 
дојде веројатно е оној што е спомнат во I. 55 и во 
III. 47. Стихот продолжува да го тера пророкот да 
се идентификува себеси со Хадит, да го применува 
Соединувањето со Ну и да им го објави ова радосно 
откровение на луѓето.

77, 78. Иако пророкот, на некој начин во ова време 
се идентификуваше со бројот 666, тој го сметаше 
магискиот квадрат што е извлечен од овој број како 
глупав и извештачен, доколку навистина бил така 
конструиран, а во однос на тоа  тој не е сигурен.

Вистинскиот квадрат е следен:
[Следи откако беше откриен!]
Куќата на пророкот, неименувана од него, 

беше избрана од него пред да му придаде некое 
значење на бројот 418; ниту пак имал наумено да 
придаде некоја важност на името од Куќата. Тој 
претпоставувал дека овој пасус е мистичен или дека 
упатувал на некоја идна куќа.

Сепак ако се обидеме веднаш добиваме
Nyk#lwb= 418

79. Така нека биде!

Глава III

1. Абрахадабра – Награда на Ра-Хоор Кут. Веќе 
видовме дека Абрахадабра е глиф на спојувањето 
меѓу 5 и 6, Ружата и Крстот. Исто и Големото Дело, 
урамнотежувањето на 5 и на 6, е покажано кај овој 
Бог; петкратен како Воинствениот Хорус, шесткратен 
како соларниот Ра. Куит е египетско име за Овено-
Фалусниот-двоперјаниот Амон; па така целиот бог 
во кабалистичкиот симболизам ја симболизира 
Втората Тријада („која сите човечки нации ја 
нарекуваат прва“).

Toa e Црвениот надолен Триаголник – 
единствената видлива работа. Бидејќи Хадит и Нуит 
се далеку над тоа.

Забележи дека Ра-Хоор rwwh)r = 418.

2. Сугерирано заради сомнежот што се јавил во умот 
на пророкот во однос на необичното спелување. Но 
„и” прави разлика во кабалистичкото толкување на 
името.

3. —крај. Изгледа дека сета оваа книга е наменета за 
да биде буквално толкувана. Таква и беше сфатена 
од пророкот во тоа време.
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Сепак лесно е да се најде мистично значење. 
Exempli gratia; стихови 4-9.

4. Остров = една од Чакрите или нервните центри 
на рбетот.

5. Утврдете го! = Концентрирајте го умот врз неа.

6. = Спречете која била импресија да го дојде до неа.

7. = Ќе опишам нов метод на медитација преку кој ..
8. ..Вие лесно ќе ги спречите мислите што надоаѓаат.

9. Може мистично да го опишува овој метод [“прим”, 
Liber HHH, дел 3].
 Но текот на историските настани ќе ја одреди 
смислата на овој пасус.

10. Стелата на Откровението— види илустрација.
Тој храм; беше уреден како октагон; неговата 

должина е двојно поголема од ширината; има 
влезови на сите четири страни од храмот; огромни 
огледала покриваат шест од неговите осум ѕидови 
(немаше огледала на исток и на запад или западните 
половини од јужните и северните страни.)

Имаше олтар и два обелиска во храмот; 
лампа над олтарот; и друг мебел.

Кибла – секоја насока кон која човек се моли, 
како што Мека е Кибла за мухамеданците.

„Нема да избледи“ итн. Сѐ досега не беше 
практично да се спроведе оваа наредба.

11. “Abstruction.” (=Апструкција)Се мислеше дека ова 
значи комбинација од апстракција и конструкција, 
односно, подготовка на реплика од стелата, која 
беше направена.

Се разбира оригиналот е во „затворено 
стакло“.

12-15. Ова беше погрешно сфатено во тоа време, но 
сега е ужасно јасно. 15-тиот стих се потврди, иако 
очигледно е незамисливо продолжение,. 

16. Храброста и скромноста на мислата се нужни 
за студирањето на оваа книга. За жал ние знаеме 
многу малку од нејзиното значење.

17. Бескрајното единство е наше засолниште, 
бидејќи ако нашата свест престојува во тоа единство, 
ние нема воопшто да се грижиме за триењето на 
нејзините составни делови. А нашата светлина е 
највнатрешната точка на просветлената свесност.

A големиот Црвен Триаголник е како штит, 
неговите зраци се далекуметни стрели!

18. Крај на хуманитарното лигавење кое ја 
уништува човечката раса преку намерно вештачко 
заштитување на неспособните.

19. 718 е υπομονη, апстрактна именка еквивалентна 
на Пердурабо. (Sol in 3o Cancer, An. VII.)

20. Како одговор на  некое ментално „Зошто“ од 
пророкот, Богот го дава овој подбивен одговор. 
Сепак, веројатно тука лежи некој клуч што ќе ми 
овозможи еден ден да ја откријам тајната на 19-тиот 
стих, засега (Sol in 20o Virgo, An. V.) е нејасна. [Сега 
(Sol in Libra, An VII.) е јасна.]

21. Тоа беше остварено на впечатлив начин.

22. Првиот налог беше остварен; но ништо впечатливо 
не резултираше за да би било забележано.

Искушението “X”е приватно.

23-25. Овој мирис беше направен; а предвидувањето 
најчудесно се оствари.

26, 27, 28, 29. Овие експерименти, сепак, не беа 
направени.

30. Сеуште не е остварено (Sol in 20 o Virgo, An V.)

31. Сеуште не е остварено (Sol in 20o Virgo, An V.)

32, 33. Секако, кога ќе дојде време.

34. Ова пророштво, што се однесува на идните 
векови, не го засегнува сегашниот писар во 
моментов.

Сепак, тој мора да го изложи.
Хиерархијата на египќаните ни ја дава 

следнава генеалогија: Изида, Озирис, Хорус.
Значи, „паганскиот“ период е оној на Изида; 

пасторален, природен период на едноставна магија. 
Следниот со Буда, Христос и другите следеше при 
Еквиноксот на Озирис; кога тагата и смртта станаа 
главни теми на човечката мисла, и неговата магиска 
формула е онаа на жртвувањето.

Потоа, веројатно со Мухамед како негов 
претходник, при Еквиноксот на Хорус доаѓа малото 
дете кое се појавува силно и освојувачко (со неговиот 
близнак Харпократ) за да го одмазди Хорус и за да 
го донесе периодот на сила и сјај.

Неговата формула сеуште не е целосно 
сфатена.

По него ќе се издигне Еквиноксот на Ма, 
Божицата на Правдата, а тоа може да биде по сто 
или илјада години отсега; зашто времето не се смета 
овде како Таму.

35. Забележи Heru-ra-ha = 418.

36-38. Главно преводи од стелата.

39. Ова беше направено; но дали доволно брзо? Се 
заглибив во загатките од оваа книга речиси седум 
години; и сеуште не е сѐ јасно (Sol in Virgo 20o, An. V.). 
Дури ни сега (Sol in Libra, An VII.).
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40. Не мислам дека тоа е лесно. Иако перото беше 
доволно брзо штом ќе го земев в рака. Можеби 
Хадит навистина го имаше осигурено! [Сеуште сум 
(An VII., Sol in Libra), целосно незадоволен.]

41. Ова ќе се направи што е можно поскоро.

42. За ова ќе се погрижам.

43-45. Последните два стиха станаа бескорисни, 
бидејќи се однесуваат на личноста, која беше прва 
назначена да ја исполни службата на „Скерлетна 
Жена“. Во нејзиниот случај пророштвото од стихот 
43 се оствари дословно на најужасен начин; освен 
последниот параграф. Веројатно пред објавувањето 
на овој коментар ќе се случи финалната катастрофа 
(Sol in 20o Virgo, An V.). Ова или поужасна сличност 
сега се остварува (Sol in Libra, An VII.). [“P.S.”—Го 
запечатив ракописот од овој кометар и го испратив 
до издавачот додека одев во голф клубот во Хојлејк. 
Кога пристигнав во клубот, ме дочека писмо во кое 
беше наведено дека катастрофата се случила.]

Нека внимава следниот што ќе ја стекне 
службата!

46. Не го разбирам првиот параграф.

47. Овие мистерии ми се загадочни, како што е 
наведено во текстот. Подоцна (Sol in Capricorn, An 
V.) забележав дека буквите од Книгава се буквите 
на Книгата од Енох; и дека се ѕвезди или тотеми на 
ѕвезди. (Види 15-тиЕтирво Liber 418.) Значи оној што 
ќе ги одгатне ќе биде Маг, Magus 9o=28.

48-62. Изгледа е јасна инструкација за теологија 
и етика. Не го разбирам “Дин.” Bahlasti = 358, а 
Ompehda веројатно е 210.

63. Факт.

64-67. Ова, исто така, ќе му се потврди на оној што 
сака и што може.

68. Факт.

69. Ова го земам како ветување дека Законот ќе 
биде прописно воспоставен.

70-72. Конечна изјава на Неговите атрибути. Не го 
знам точното значење на 71-иот стих. [Подоцна, Sol 
in Libra, An VII. Да: го знам.]

Коф Ниа. Не можам никаде да го пронајдам 
ова; но KOPhNIA дава 231. Ниа е Аин однаопаку; 
Коф упатува на Квоф/Qoph/.Сето е многу 
незадоволително.

73. Направено. Види илустрација. (Видикоментар на 
III. 47.)

74. Веројатно се однесува на собирањето на името 
до 418. Но Кефра е полноќното „Сонце“  на север.
На север е Taurus, Бикот, Апис, Спасителот, „Синот“.

75. Крајот на зборовите е крај на самото Дело 
– Абрахадабра. Книгата е напишана, како што 
гледаме; и скриена – од нашето слабо разбирање.

Aum-Ha, M() = 111, )h= 6, 111 x 6 = 666, 
Печатот на Ѕверот. Забележете добро дека M() со 
финално Mима вредност 671, Throa, Капија, Адонаи 
ако се спелува целосно итн., итн.

Ако ги примениме Клучевите за Аум Ха, ќе 
добиеме XII + XV + 0, и IV. + 0, нивната сум, 31 = )l, 
Не (Not).
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Интересен феномен е што нема точни податоци 
од кога е започнато користењето на зборот Пентаграм. 
Тој уште бил нарекуван Пенталфа, Петокрака или 
Ѕвезден Пентагон. Најраните почетоци на името и 
воопшто користењето на Пентаграмот како алатка 
за Магичарите лежат уште во времето на Сумерите, 
Вавилонците, Асирците, питагорејците, неопаганите 
... Во основа станува збор за исцртување на ѕвезда 
со пет едноставни прави линии, за кои се смета дека 
имаат чудно волшебно дејство врз Универзумот 
(Макрокосмосот) и поединецот (Микрокосмосот), 
додека пак Вавилонците го користеле за ориентација 
напред, назад, лево, десно и горе – што пак има друго 
астролошко значење поврзано со петте планети кои до 
тогаш биле откриени Јупитер, Меркур, Марс, Сатурн и 
Венера- Иштар, како “ Кралица на небото”.

Иштар е всушност источносемитска акадска, 
асирска и вавилонска божица на плодноста, љубовта, 
војната и сексот. Таа е пандан на сумерската 
божица Инана, а кај северозападниот дел на 
семитите,арамејската божица Астарта. Има добра 
приказна за тоа кога се спуштила на портите од 
Подземјето:

Ако ти не ги отвориш портите и не ми 
дозволиш да влезам,
Ќе ги скршам портите, ќе го скршам 
катинарот,
Ќе го парчосам довратникот, ќе ги 
разбијамвратите,
Ќе ги повикам мртвите да ги јадат живите,
И мртвите ќе бидат побројни од живите.

Ако подлабоко го испитаме користењето 

на овој поим, зачудувачки е што бројот на лекции 
што се давал за проучување во степенот Зелатор од 
Розенкројцерите, одговарал совршено на бројот пет; 
шест точки пак како Печатот на Соломон или Ѕвездата 
на Давид биле користени за да прикажат Хексаграм, и 
двата се антички симболи кои датираат од најисконски 
период и нивните никулци додатно треба да се бараат 
во рамките на астрологијата.

За почеток мора да бидат издвоени две планети, 
кои се поблиску до Сонцето од Земјата, а тоа се Венера 
и Меркур.Венера е најблиску до Сонцето и има помала 
орбита, во споредба со Земјата: брзинатаи на двете низ 
Вселената е слична, но Венера е побрза.Ако и двете 
започнат да се движат од иста точка Венера побрзо 
го поминува “ првиот круг ” и побрзо го започнува “ 
вториот круг”. Моментот кога ќе се сретнат во една 
права линија како Венера, Сонце и Земја, претставени  
двете на сопствените Патеки, се нарекува Супериорна 
врска, а моментот кога ке се сретнат во поинаква 
положба како Земја, Венера, Сонце во една иста 
линија се нарекува Инфериорна врска. Во рок од 8 
години Венера ќе има направено 10 заобиколувања на 
својата Патека, а Земјата 8.На тој начинво период од 8 
години, направени се 5 Супериорни и 5 Инфериорни 
конјукции исцртани во два круга; бидејќи се два типа 
на конјукции добиваме два огромни Пентаграми кои се 
прават околу Сонцето во период од 8 години. А бидејќи 
осумката е поврзана со бесконечност...резултатите се 
зачудувачки.

На сликата се претставени движењата на 
Венера и Земјата и способноста за Пентаграм околу 
Сонцето:

ТЕЛЕМИТСКА ВЕРЗИЈА НА МАЛИОТ 
РИТУАЛ НА ПЕНТАГРАМ
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Истото  го имаме и со Меркур, но тоа е друга 
приказна.

Точен податок, кога е настанат Ритуалот на 
Пентаграмот (Петокрака, Пламена Ѕвезда) не е познат, 
но опис на Кабалистичкиот Крст како почеток на 
Ритуалистички Призиви наоѓаме кај Елифас Леви 
1896 година (Е.Леви “Трансцендентална Магика” , 
Rider & Co. 1979, стр. 233-4).Постојат исто така повеќе 
манускрипти на кои се прикажани формули кои се 
користат при Ритуалот на Пентаграм:(Од “Heptameron, 
or Magical Elements”,Peter de Abano1чиј оригинал се 
наоѓа во Британскиот музеј, Sir Hans Sloane  3850  ff 
13b-23.)

Ритуалот на Пентаграм е извонредно средство 
за чистење како на аурата и психата од практичарот, 
така и на физичките места каде што се изведува 
овој ритуал.Подоцнежни  позитивни ефекти при 
секојдневно изведување се: придобивање психичка 
рамнотежа (види Liber XXX Librae), развивање 
на општа креативност, извонредно подобрување 
на визуелизацијата (имагинацијата), развивање на 
внатрешнитет.е.“астрални” перцептивни способности 
на практичарот, итн.

Малиот Ритуал на Пентаграм е основна 
секојдневна пракса на секој магичар, кој го изведува 
доживотно.Малиот Ритуал на Пентаграм е клуч за 
1 Peter de Abano бил магичар, астролог, философ и доктор на медицина 
во Италија, во Падуа, при крајот на 13 век. Горниот печат се однесува 
на Сонцето. Во внатрешниот прстен се зборовите: Agla, Eloy, Adonay и 
Tetragrammaton. Внатре во него е “Алфа” и симболот на бесконечност.
На надворешните прстени се наоѓаат различните имиња на духовите 
на планетите (во случајов тоа се духовите на Сонцето), како и Печатот 
на Архангелите (овде е Михаил). Препорачливо е да направите свои 
печати. Горниот печат може да се искористи во секоја магиска работа 
што е поврзана со Сонцето. Воедно, корисен е за придобивање сила во 
магичките ритуали, за подобрување на општото здравје  (не е против 
сериозни болести или оштетувања), за машка убавина, придобивање 
почести, и за секоја општа операција во недела, денот што е посветен на 

Сонцето. 

разбирање на сите останати Ритуали, како и клуч кој 
може да се користи за креирање на сопствени Ритуали.

“Оние, кои овој Ритуал го сметаат само како изум за 
призив или повикување на духови, недостојни се да 
го поседуваат.Правилно сфатен тој е Медицина на 
Металот и Камен на Мудреците.”

Алистер Кроули

Кроули повеќето од своите Ритуали ги 
формирал според формулата на која се темели Малиот 
Ритуал на Пентаграм (R. XXV, R. XXXVI , Samekh ...)

Ритуалот на Пентаграмот за прв пат е печатен 
и изнесен во јавност 1909. год. е.в. во Liber O, која 
се наоѓа во Equinox Vol. I. No. 2.Тука Ритуалот на 
Пентаграм е опишан во неговата првобитна верзија од 
Златна Зора.

“...ритуалите ќе бидат половина познати,а 
половина прикриени ”  AL  I. 34

“... укинати се сите ритуали, сите искушенија, 
сите зборови и знаци. Ра-Хоор-Куит  го

 зазеде своето седиште на Истокот ...” AL I. 49
“ Гледајте! ритуалите на старото време се црни. 

Злите нека бидат отфрлени; добрите
нека бидат прочистени  од  пророкот!! ” AL II.5.

Терион чувствувал потреба тој ритуал да се 
усклади со Хорусовиот (Нов) Еон.Притоа  воведува 
измена со чија помош практичарот доаѓа во директен 
контакт со Струјата 93 (Телема, Слободна и Вистинска 
Волја). Таа ТЕЛЕМИТСКА ВЕРЗИЈА усно им ја 
пренел на Иницијантите на О.Т.О.

Во овој број TRINC ги изнесува основите 
на ТЕЛЕМИТСКИ МАЛ ИСТЕРУВАЧКИ 
(ПРОЧИСТУВАЧКИ) РИТУАЛ НА ПЕНТАГРАМ, 
препорачлив за секој инициран, а посебно се 
препорачува за почетниците.

Меѓутоа, треба да се нагласи дека постојат и 
напомени, кои служат за практичарите – магичари 
кои веќе подолго време(повеќе месеци) секојдневно 
го изведуваат Ритуалот На Пентаграм.Оние кои ги 
проучуваат овие списи несмеат, а да не ја поседуваат 
Liber O.

Гестови при Ритуалот На Пентаграм

Има некои херметичари според кои не е 
битно, со кој прст се изведува Ритуалот на Пентаграм.
Читателите лесно ќе можат после овде изложените 
објаснувања, да заклучат, што всушност сакале тие 
да постигнат.Не само Магиката,туку и Јогата има 
познати суптилни влијанија во движењата и ставовите 
на рацете (hasta mudras). “ Во Јогата се смета дека –
мудрите- имаат таква моќ да можат да ги продлабочат 
и извлечат на површина заспаните енергии на битието.
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Праната која тече низ телото се ослободува преку 
врвовите на прстите”(нагласува Sch Y.)  види “ Yoga 
”од Jasmine Puljo, Sportska knjiga, Bg. 1983. стр. 80.

Според Јогата , кореспонденциите со прстите 
се следни:

Палец: Брахман  (сеопфатна Свест)
Показалец:Џива (или џиватма – индивидуална 
манифестација на свест)
Среден прст: Сатва
Домал прст: Раџас
Мал прст: Тамас

(Види“Bhagavad - Gita” погл. 14, 17 и 18.) 
Трите аспекти или квалитети на природата.

Според Манускриптот “ Микрокосмос – 
Лекција за Човекот“, кој се доделувал за проучување 
на Зелаторите,Adeptus Minor ” (тие ги добивале и 
Малите и Големите Ритуали на Пентаграм)елементите 
се припишани на прстите на следниов начин:

Палец:  Акаша (Дух)
Показалец:  Вода
Среден прст:   Оган
Домал прст:   Земја
Мал прст:   Воздух

Почетникот може дазапочне со прочистување 
на својата аура со показалец (енергетскиот потенцијал, 
кој лично го поседува, кој на почетокот знае да биде 
многу мал и покрај се при проекција на енергијата 
во Пентаграмот – енергијата преку показалецот  
се филтрира, се заматува поради постоечката 
нечистотија на аурата.Затоа ваков начин на изведување 
на овој Ритуал ја нема онаа моќ на прочистување , која 
би ја имал кога почетник би започнал да го изведува 
Пентаграмотсо палец.)

ЗначиМалиот Терачки (Истерувачки) Ритуал 
на Пентаграм може неколку месеци да се изведува со 
палец , после тоа може да се прави неколку месеци 
Терачкиот и Призивниот Пентаграм со палец. Нареден 
чекор за напредок би бил изведување на Ритуалот на 
Пентаграм со оружје.

Малиот Терачки Ритуал на Пентаграм се 
состои од 3 дела: вовед, среден дел и заклучок. Овој 
Ритуал спаѓа во категоријата комбинирани Ритуали. 
Во воведниот дел е Кабалистичкиот Крст – прв чекор 
кој се користи – со кој се призива Светиот Ангел 
Чувар (“Вишото Себство”), потоа се протеруваат 
(прочистуваат) елементите и призиваат Архангелите  
(во средниот  дел) и на крај во завршниот дел повторно 
се призива HGA  - Holy Guardian Angel (Светиот Ангел 
Чувар). Потоа како во воведот така и во заклучокот се 
изведува Кабалистичкиот Крст.

КАБАЛИСТИЧКИ КРСТ
(Се изведува на почетокот и на крајот на 

Ритуалот. Во однос на Дрвото на Животот практичарот 
се наоѓа на крстосницата на патеките Пе и Самек.)

ТЕЛЕМИТСКА ВЕРЗИЈА:
Практичарот стои свртен кон исток.Палецот 

од десната рака се крева над главата (конкретно на 
местото кое го означува Кетер и Сахасрара) и го спушта 
до челото. Допирајќи го челото, вибрира:

ATEH (Звучноста треба да е следна: Aaaaateeeeeh. 
Вибрирањето е правилно доколку се почувствуваат 
вибрации  во рбетот и врвовите на прстите.) Потоа 
го спушта палецот до средишниот дел на градите, кај 
срцето или градната коска и вибрира:
AIVAS (Аивааааас) потоа палецот се спушта до 
гениталиите, застанува на тоа место и вибрира: 
MALKUT - визуелизира како Средниот Столб (кој 
го направи со палецот во текот на вибрирањето) се 
спушта до земја.
Изглед (астрално) на што досега е направено:

Со палецот на десната рака го допира десното рамо и 
вибрира:

VE - GEBURAH  -  после тоа го допира левото рамо и 
вибрира:

VE – GEDULAH – потоа ги склопува рацете пред 
градите (како кога моли ) и вибрира:

LE OLAM AMEN–во телото на практичарот на овој 
начин се формирал голем сјаен блескаво-млечен бел 
крст.
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Среден Дел На Малиот Терачки Ритуал На 
Пентаграм

Практичарот сега треба пред себе да “исцрта” 
Пентаграм на следен начин :
ТЕРАЧКИ 
Свртен на исток, практичарот со палецот во воздухот 
пред себе со еден потег го исцртува овој пентаграм.Тоа 
изгледа вака: 

Со целосно испружена десна рака со палецот 
го поставува на лево и долу од себе (лев колк).Потоа 
палецот го крева над глава пред себе и го повлекува 
надолу и десно (пред десен колк) продолжува налево и 
делумно нагоре (пред левото рамо);и продолжува право, 
хоризонтално пред  десното рамо; исцртувањето го 
затвора со палецот од истата рака (сеуште испружена) 
ја враќа во почетна положба пред левиот колк, од каде 
е започнато исцртувањето.

Треба да се трудиме:

1.Пентаграмот да биде со што поправилни 
облици во извлекувањето на линиите (да не биде 
со неправилни црти, несоодветни линии, грдите и 
неоформени облици се клипотични)

2.Пентаграмот задолжително да се затвори 
(почетната точка барем приближно да се поклопи 
со завршната). Ако практикантот не е сигурен дали 
Пентаграмот  е “затворен”, повторно нека го “ 
исцрта ” во воздух. Се препорачува најпрво пред да 
се практикува, секој почетник да проба истиот да го 
исцртува во еден потег пентаграмот на хартија пред 
себе.

Извлекувањето на Пентаграм може да се 
прави со отворени очи (при што визуелизацијата во 
целиот ритуал е потешка, но обликот на Пентаграмот 
при исцртувањето е поправилен) или може истото 

со затворени очи, додека да се стекне подлабока 
визуелизација.

Нареден чекор е внесување или “ влевање ” 
енергија во Пентаграмот кој сме го исцртале, а тоа се 
постигнува со Знакот На Хорус  или друго име за овој 
знакЗнакот На Влегувачот.
 Најдобрата опција е добро да се проучи LIBER 
O поглавје III, но за почетници е доволно и следново : 

Да се рашират рацете како во форма крст 
Да се подигнат палците на слепоочницата 

така што палците да покажувааат кон хипофизата (во 
центарот на лобусите)

Остро, отсечно и непоколебливо се исчекорува 
кон напред со левата нога (тајното име на тој исчекор 
е  “ Чекорот на Осветник ”)  и истовремено насочување 
на палците кон центарот на исцртаниот Пентаграм (кој 
е во воздухот пред вас) и изговарање (вибрирајќи) : 

JEHOVA

Значи сега практикантот е во положба при 
којарбетот е наведнат нанапред и треба да се труди да 
е прав. При вибрирањетоможе да се визуелизира  дека  
ИМЕТО низ рацете и палците се проектира и “ влегло 
” во центарот на Пентаграмот. Со ова Пентаграмот  
е наполнет со енергија, па може да се замисли дека 
трепери блесок од светлина. 

Потоа се дава Знакот на Харпократ (или 
Знакот на Тишината): Десниот палец се поставува на 
долната усна, додека левата нога се повлекува назад 
до десната. Левата рака е слободно спуштена покрај 
телото. (овде се препорачува добро да се проучи Знакот 
на Тишината)

Следно, палецот од десната рака го ставаме во 
средината на Пентаграмот и повлекуваме линија од 90 
степени кон Југ, при тоа замислувајќи си дека палецот 
испушта сјајна трака на светлина.

Кога палецот показува кон насоката Југ тогаш 
ја спуштаме десната рака и ги повторуваме чекорите 
кои се досега опишани: Од извлекувањето Пентаграм 
до Знакот на Харпократ со таа разлика што овде  
формулата за вибрирање е:

ADONAI

Потоа одново го поставуваме палецот (после Знакот на 
Харпократ) и од средината на  (Јужниот) Пентаграм 
влечиме светла линија на десно, на  90 степени до 
Запад  исцртуваме Пентаграм,  влеваме енергија во 
него и вибрираме :

EHEJEH

Од средиштето на овој западен Пентаграм влечиме 
на десно на 90 степени нова светла линија до север, 
ги повторуваме истите чекори како и претходно се до 
Знакот на Харпократ и тука се вибрира: 

AGALA
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Линијата од средината на овој северен  Пентаграм 
се влечи до средиштето на почетниот замислен 
источен Пентаграм.Сега практикантот е од сите 
четири страни опкружен со пентаграми,кои ги 
спојуваатсјајни линии (од центар до центар на 
пентаграмите). Во случај практикантот дане е сигурен 
дека кругот е затворен соодветно, односно ако не знае 
дали Магичкиот круг е заклучен мора уште еднаш да 
ги повтори истите четири исцртувања на Пентаграмите 
– значајно е тој круг да биде без прекини. 

Сега се стои со лицето кон исток, рацете се 
рашируваат како крст (тоа е Знак на Убиениот Озирис).

Нека каже:      Пред мене е RAFAEL
  Зад мене е GABRIEL
  Десно е MIKAEL
  Лево е URIEL
  
Околу мене пламтат Пентаграми ,
Во средината блеска Хексаграм.

Бидејќи хебрејските зборови се формули, 
имињата на Архангелите ги вибрираме.Со тоа е 
средишниот дел на Ритуалот завршен.

Потоа следува заклучокот. Одново се изведува 
Кабалистичкиот Крст, којшто е опишан претходно.

ЗАКЛУЧОК – сите чекори накратко :
Кабалистички Крст

1.Палецот на чело : ATEH (вибрирајќи)
2.Палецот на градите : AIVAS (вибрирајќи)
3.Палецот на гениталиите : MALKUT (вибрирајќи)
4.Палецот на десното рамо : VE – GEBURAH (в.)
5.Палецот на левото рамо : VE - GEDULAH (в.)
6.Се склопуваат рацете пред себе : LE OLAM AMEN 
(в.)
СРЕДЕН ДЕЛ :
7.Исток : Со палецот се исцртува Пентаграм
8.Знакот на Хорус, во средината на Пентаграмот се 
вибрира : JEHOVA
9.Знакот на Харпократ
10.Со палецот се извлекува светла линија на 90 степени 
кон Југ, се исцртува Пентаграм
11.Знакот на Хорус, во средината на Пентаграмот се 
вибрира : ADONAI
12.Знакот на Харпократ
13.Со палецот се извлекува светла линија на 90 степени 
14. кон Запад, се исцртува Пентаграм
15. Знакот на Хорус, во средината на Пентаграмот се 
вибрира : EHEJEH
16.Знакот на Харпократ
17.Со палецот се извлекува светла линија на 90 степени 
кон Север, 
18.  На север се исцртува Пентаграм
18.Знакот на Хорус, во средината на Пентаграмот се 
вибрира : AGALA

19.Знакот на Харпократ
20.Со палецот се исцртува светла линија на 90 степени 
кон Исток до средината на првиот исцртан Пентаграм 
од каде сме ипочнале
20. Знакот на Убиениот Озирис (раширени раце во 
форма на крст) и се изговараат вибрирајќи ги имињата 
на Архангелите (тука практичарот има потполна 
слобода да ги искристализира замислите, визиите, 
сликите во врска со Архангелите, во однос на бојата 
со која ги исцртува, во однос на замислатаза нивните 
надлежности.)
21.Се повторува Кабалистичкиот Крст (чекорите од 1 
до 6)

Toa e ТЕЛЕМИТСКАТА ВЕРЗИЈА НА МАЛИОТ 
РИТУАЛ НА ПЕНТАГРАМ, дадена е во книгата “ 
Magik and Qabalah No.1 ” Bill Heidrick, објавена од 
страна на О.Т.О 1980 e.v. во САД.

Homo Sanus, цртеж на Роберт Флад, објавен во 
книгата Medicina Catholica Seu Mysticum Artis итн., 
издаден во Франкфурт 1629. Човекот во средината го 
говори псалмот 31.16): „Нека светне лицето Твое над 
слугата Твој; спаси ме со Твојата милост “. А ЈХВХ му 
одговара (Псалм 91.10-11):Нема да те најде несреќата, 
неволјата нема да се приближи до твојот шатор. Зашто 
им заповеда на Своите ангели, да те чуваат на сите 
твои патишта“.
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H A T H A   Y O G A

(Вообичаената транскрипција на санскритските 
термини на македонски наметнува испуштање 
на буквата х, со цел да се упрости изговорот и 
на тој начин да се приближи до упростените. 
Во стварност наместо Хата јога би требало да 
стои Хатха јога, или место Геранда, би требало 
Гхеранда. Значи зборот Хата не содржи тврдо 
т, ами меко тх, а така е и во другите случаи 
во долниот текст. Во санскритот има и такви 
буквикако Дх, Гх, Кх, каде х се слуша послабо, но 
тоа не е причина за да се исфрли оваа буква од 
изговорот. заб. Meithras.)

Содржина:
 Како што куќата го штити човекот од 
топлината на сонцето, од дождот и студот, 
така и Хатха јога ги заштитува сите практичари 
од страдањето на бескрајниот Тапас(Тапасна 

Санскрит значи „жештина“.Во ведската религија и 
хиндуизмот се користи фигуративно, означувајќи 
духовно страдање, измачување или суровост, 
но исто така и духовна екстаза на јогинот).
Зборот Хатха се состои од два слога: Ха и Тха, кои 
означуваат Сонце и Месечина.Во човечкото тело 
Сонцето и Месечината се претставени како Прана-
вајуиАпана-вају, кои протекуваат низ ида надии 
пингала нади. Биџа МантратаХА претставува 
сончев тек на прана во пингала, а ТХА месечев тек 
во ида нади.Целта на праксата на Хатха-јога е да 
воспостави совршен однос меѓу тие два тека на 
прана.Кога тие текови се совршено урамнотежени, 
тогаш текот на праната почнува да поминува низ 
најважниот нади (цевче, канал) во физичкото тело 
– сушумна.Соединувањето на Прана и Апана е 
Пранајама.
 Некои елементи на Хатха-јогата се веќе 
многу познати на запад, но често се оди во 
спротивна крајност овој систем да се изедначува 
со рекреативна гимнастика.Но, Хатха-јога е далеку 
повеќе од тоа.Квалитетите кои водат до успех во 
Хатха-јога се: храброст (сахаса), смелост/да се сака 
(утсаха), истрајност (дхаирја), дискриминативно 
знаење/логика (татва-џнана), верба/во успех 
(нишкаја) и одвоеност од општеството/самотија 
(џанасанга).Тоа се шесте услови кои водат до 
успех во јогата.
 Седумте делови (Анга) на Хатха-јога се:

Шаткарма (шест акции на прочистување), 
а тоа се:

Нети – прочистување на носните органи, 
пропишани се разни постапки;

Дхаути – тоа се серии за прочистување на 
целиот дигестивен систем, од устата до анусот.
Оваа пракса исто така вклучува и едноставни 
постапки за прочистување на очите, ушите, 
забите, јазикот итн.;

Наули – тоа е многу моќна постапка за 
масажа и зајакнување на абдоминалните органи;

Басти – техники за испирање и јакнење на 
цревата;

Капалабхати – три едноставни техники за 
прочистување на фронталниот дел на мозокот (не 
е испирање на мозокот!);

      H  A  T  H  A    Y  O  G  A
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Тратака – грубо се дефинира како 
концентрација на некоја точка, вклучува повеќе 
постапки.

2. Асана – овие положби се доста познати.
Преданието вели дека ги одредил Шива кога се 
создавал светот и дека има  84.000.000.Од нив 
84 се најдобри, а 32 употребливи за човештвото.
Тие 32 се: Сидха, Падма, Бхадра, Мукта, Ваџра, 
Свастика, Симха, Гомукха, Вира, Мрта, Дхану, 
Гупта, Матсја, Матсјендра, Горакса, Пашта, Курма, 
Утана-мандука, Утана-курмака, Врикша, Мандука, 
Гаруда, Врша, Шалабха, Макара, Уштра, Бхуџангаи 
Јога-асана.

3. Мудра – печат се разликува од мудрите 
кои се користат во Мантра јогата. За нив се 
говори дека се помоќни и поважни од асаните 
и пранајамата. Се нагласува нивната голема 
важност за постигнување на сидите. Но овде 
праксата на мудрите е поврзана со праксата на 
Бандхите. Гхеранда Самхита наведува 25, додека 
Хатха-јога- прадипика само 10. Тие 25 се: Маха-м, 
Набхо-м, Удијана-б, Џаландхара-б, Мула-б, 
Маха-б, Махаведха, Кечари, Випаритакари, 
Јони-м, Ваџроли, Шактичалани, Тадаги, Мандуки, 
Шамбхави, Панчадхарана, Ашвини, Пашини, Каки, 
Матангини, Бхуџанги, Џјана, Чин,...

4. Пратјахара – одвојување на сетилата од 
впечатоците, природно насочување на сетилата 
навнатре. „Кога сетилата се одделени од објектот, 
ја следат природата на духот, тоа се нарекува 
пратјахара“ и „со тоа се остварува совршена 
контрола на сетилата“. Се користат повеќе 
постапки за таа цел.

5.Пранајама – управување со животните 
енергии (прана). Обично под тоа се подразбираат 
вежби на дишење. Разликуваме 5 видови на 
прана: а) Прана б) Апана в) Самана, г) Удана д) 
Вјана.

Потребните услови за успешно изведување 
на пранајама се:

а) погоден простор (стхана, или по нашки 
стан),

б) погодно време (кала),
в) погодна исхрана (митахара)
г) прочистување на надите (нади=шудхи).
 При дишењето, пранајамата се 

состои од:
Вдишување (пурака), издишување (рецака) 

и задржување на здивот (кумбхака).
Има осум вида на кумбхака: Сахита, 

Сурибхеда, Уџаји, Шитали, Бхастрика, Бхрамари, 

Мурча и Кевали.
Очигледно е дека Хатха јога најтемелно 

ги познава проблематиките на пранајамата, а 
тоа е и разбирливо, бидејќи тоа е поврзано со 
теоретските поставки од кои започнува.

6. Дхјана – медитација, на западот е многу 
малку познато дека Хатха јога во себе вклучува и 
техники на медитација, или тоа само се наведува 
како споредна техника. Во склад со Гхеранда 
Самхита се разликуваат три вида на медитација: 
груба (стхула), светла (џотис) и суптилна (сукшма). 
Врз основа на ова произлегуваат и другите 
варијанти на медитации.

7. Самадхи – овде наречен Махабхода 
(Големо Битие, Голема Будност).

На западот се практикуваат најмногу само 
некои од екстремитетите на Хатха јога, додека 
останатите се помалку познати. Најтемелно и 
најопсежно овој систем го проучува Бихарската 
Школа на Јога, која ја втемелил Свами Шивананда, 
а мошне познат е и неговиот ученик Свами Вишну-
девананда, но и има и повеќе успешни западњаци, 
кои овој систем одлично го прилагодуваат на 
нашите „грубијани“.

Најважна литература:
Гхеранда Самхита, Хатха-јога прадипика, 

потоа од Бихарската школа – Асана, пранајама, 
Мудра, Бандха од С. Вишудевананда „The Complete  
Illustrated Book of Yoga“ итн.
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Од Paramatma(na) произлегува Бхава (Битие, Сјај), а од 
Бхава креација со сите свои множества од Имиња 
(Nama) и Форми (Rupa). Каде што постои некаква 
активност (движење), тука секогаш постои и 
некаква вибрација; а каде што е вибрацијата тука 
е истотака присутен и звукот (Sabda). Креацијата е 
истотака вид на активност и вибрациите зрачат од 
бранот создавања а звукот кој е таму предизвикан 
е Pranava во форма на Aumkara (слогот Aum). Како 
што звукот на природата е поврзан со состојбата 
на рамнотежа (хармонија), така и Aumkara е 
поврзан со Brahma, Vishnu I Shiva. Истотака 
постојат и разни звуци на природата во состојба 
на разноликост, и тоа се разни Биџа-Мантри ( 
семени мантри), кои се користат за Девоција.
Како што од Параматма(на) произлегува Бхава, 
а од Бхава Име(Nama) и Форма (Rupa), тоа Име 
и Форма предизвикуваат световно Робување на 
Jiva (Џива = жив, т.е. атман засенет со незнаење 
за сопствената трансцендентална природа, т.е. 
атман, кој им робува на Името и на Формата). Која 
е сега постапката што води до ослободување од 
робувањето на Името и Формата?
Како што на човекот кој ќе падне на земја, за 
повторно да се исправи, треба да му се спротистави 

на тлото, исто така и во Мантра Јогата се користи 
Името (Nama) и Формата (Rupa) како поддршка со 
која се постигнува Ослободување. Возвишениот 
Брахман е безличен и без форма. А формата на 
безличниот и Virata на Возвишениот дух, која се 
замислува е само со цел да му даде поддршка 
на практичарот низ неговите желби и ментални 
склоности (Бхавана).
Така најважен елемент на на овој систем 
се Именуваното и Формираното, т.е. Зборот 
и Сликата. Можеме да наброиме некои од  
поважните елементи: 
А. Vak = Збор (Vox, SPhR, Logos), (вика). За 
да се објасни овој термин во целост би било 
потребно  далеку поголем простор, затоа можам 
да напомнам дека треба да се сфати во смисла 
“Во почетокот беше Збор!” од Јован!?
Б. Mantra = Man - од Manana, т.е. мислење, и Tra 
– од Trana, т.е. ослободување од ропството на 
појавниот свет. Mantra е истотака Шабда (Звук). 
Шабда е Шакти (Моќ). Можеме да повлечиме 
паралела со Ren Heka, Ren = Име, Збор, Heka = 
He – врска, Ka – Занес, т.е. Збор кој е врска за 
постигнување состојба на занес, Збор на Моќ кај 
старите Египќани, или со формулите на Магика, 
или варварските имиња.
Rupa = Форма, Слика (истотака поврзано со 
SPhR). Под овој термин доаѓа сето Формирано, а 
како поединечно овде припаѓаат Јантри, Мандали 
итн.
Како што се гледа, блискоста со системот на 
“церемонијална Магика” е доста голема.

Сега накратко ќе расчлениме 16 Anga Mantra јоги:
 

1. Bhakti -  преданоста е трократна:
a. Vaidhi bh. – дефинирана и потпомогната 

со церемонии и ритуали.
b. Ragatmika bh. – апсорпција на духот bhakti 

(обожавателот) со помош на одреден 
објект на обожавање (она што привлекува 
внимание).  Тие објекти можат да бидат 
најразлични, т.е. во хармонија со желбите 
и менталните склоности (Bhavana) на 
обожавателот.

c. Para bh. – највисока bhakti која резултира 
во anandi (блаженство) а се остварува 
дури во самади.

МАНТРА ЈОГА



МАНТРА ЈОГАtrinc

19

2. Shuddhi - прочистувања, тие се 
четворократни:

a. Sthana sh. – прочистување на местото за 
практикување.

b. Dik sh. – прочистување на страните на 
светот.

c. Bahya sh. – прочистување на телото 
(Kaya).

d. Antah (mana) sh. – прочистување на умот 
(Mana).

Одговараат на прочистувањата во 
церемонијалната Магика.

3. Asana = положба, став (за медитација).
Мантра Јогата набројува само две асани:

a. Svastikasana.
b. Padmasana, но тоа не значи дека ги 

отфрла останатите асани, затоа што, за 
да би се постигнало мајсторство во овие 
две асани, потребно е да се практикуваат 
и некои полесни асани, кои овозможуваат 
да се завладее со овие две кои се 
набројани. Но секако дека во Мантра 
Јогата асаните немаат толкава важност 
како кај Хатха јога.

4. Pancagasevana – служба на петте органи 
(ритуал – ведски), а тоа се:

a. Gita – песна, пеење ( пеење на некоја 
од “светите” песни, т.е. : - Guru Gita, 
Bhagavadgita, Ganeshagita, Shuryagita, 
Shivagita ...).

b. Sahasraranama = sahasrara = илјада + 
ние  = име, т.е. пеење на илјада Вишну-
ови имиња, итн.

c. Stava = -od- stu = молитва = возвишена 
молитва.

d. Kavaca = -od- Kav-I = мудрец , крал (овде 
означува изрека на мудрец но и амулети).

e. Hrdaya = hrd = причина на водството = 
hrdayam = срце, ум ; овде ја означува 
суштината на знаењето.

5. Acara = водство, однесување; овде означува 
пат и форма на пракса за одреден вид на 
Sadhaka (следбеник).Тоа не се некакви 
различни секти како што обично се сфаќа, 
туку етапи низ кои Sadhaka мора да помине 
вооваа или во следните инкарнации се 
додека не ја постигне Возвишената состојба 
Kaula. Традицијата ги наведува 7, и тоа:

a. Vedacara, b. Vaishnavacara, c. Shaivacara, 
d. Dakshinicara, e. Siddhacara, f. 
Aghoracara, g. Kaulacara (ku-cara = 
патување по Волја).

6. Dharana = постојаност на внимание, 
насоченост. Има два вида, т.е. на 
надворешни (груби) објекти, и на внатрешни 
(фини) објекти.

7. Divyadesha – sevana = служење на местото 
(објектот во кој се престојува) Divya (Бог). 
Традицијата наведува 16 такви објекти на 
преданост:

a. Vahni, b. Ambu, c. Linga, d. Standila, e. 
Kundya, f. Pata, g. Mandala, h. Vishikha, 
i. Nityayantra, j. Bhavayantra, k. Pitha, l. 
Vigraha, m. Vibhuti, n. Nabi, o. Hrdaya, p. 
Murdha. 

- Sadhaka за нив е подучуван во склад 
со своите квалификации и ментални 
склоности. Тие се исклучително важни 
за постигнување на сидхите.

8. Prana-kriya = прочистување на дишењето 
(животната енергија. Мантра Јогата користи 
една, т.е. Sahita – пранајама, но тука исто 
така се вклучени и повеќе други елементи, 
кои се поврзани со пранајамата.

9. Mudra = печат, гест. Мантра Јогата познава 
и користи безброј, но тие гестови воглавно 
се поврзани со одредено Божество. (Ова е 
еквивалентно со положбите на боговите во 
церемонијалната Магика). На пример има 
19 видови мудри за Vishnu, 10 за Mahadeva, 
1 за Surya (Сонце), 7 за Ganesh, 9 за Durga 
итн., итн.

10. Tarpana = заситеност, освежување ( означува 
приносување, излевање на приноси на 
Божеството ( на пример: мед, млеко, мириси, 
итн.).
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11. Havana = yod “hu” = повикување, повик, 
принос (означува прикажување на приносот 
кој се спалува).

12. Bali = сила (исто така означува принос, само 
што тоа е принос на лични високи квалитети, 
највисока форма е Atma-bali, т.е. принос на 
Јаството). 

13. Yaga = ya = одење, движење (означува цели, 
па затоа е двојна, надворешна и внатрешна, 
а таа има повеќе форми, највисоката форма 
е Antaryaga). 

14. Japa = (“Џапа” – повторување (рецитирање) 
на Мантри) и е тројно:

a. Manasa (ментално повторување, 
повисока форма).

b. Upansu (тивко).
c. Vacika (викање, гласно повторувањем 

пониска форма). 

15. Dhyana = медитација. Во Мантра Јогата е 
разновидна, т.е. секогаш е во хармонија со 
карактеристиките на Sadhaka (медитантот) 
и Објектот на медитација.

16. Samadhi – во Мантра Јогата е наречен 
Mahabhava (Големото Битие, Големиот 
Сјаен).

Во груби црти ова би било расчленувањето на 
Anga Mantra Јогата. Со некои од тие екстремитет 
(Anga) ќе се позанимаваме подетално кај 

разработката на тие Анги, кои се заеднички ( т.е. 
застапени) во сите четири главни системи на Јога.
Мантра Јогата во својата целосна форма скоро и 
да не е позната и практикувана на запад. Некои 
елементи на Мантра Јогата на запад ги пренел 
најуспешниот Maharishi  Јогин познати под името 
Трансцендентална Медитација и Sidhi Програма. 
Поголемиот број на елементи на Мантра Јогата 
застапен е и во системот “Hare Krishna”,  но тој 
систем е пренесен во екстремна форма на Bhakti 
јога, и на тој начин е недостапен за повеќето 
западњаци.

Литература за Мантра Јога скоро и да нема , 
т.е. нејзините елементи најчесто се расфрлени 
во различни книги. Како највредна можеме да ја 
наведеме Mantra Yoga Samhita, Garland of Letters 
од A.Avalon и Mahanirvana Tantra од истиот автор. 
Колку што ми е познато, на наш јазик, нема 
литература за Мантра јога освен нешто за Bhakti 
Yoga од системот на Hare Krishna.
За денес  толку, драги мои “грубијани”, поздрав.
Љубовта е закон, љубов под Волја.Телемитски 
вашFra. Tahuti 
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