
AGAPE vel LIBER C vel AZOTH 
‘Zapleć potrójny krąg wokół niego
I zamknij swe oczy w świętym przerażeniu;
Bo on karmił się miodem.
I spijał mleko Raju.’

AGAPE vel LIBER C vel AZOTH 

Sal Philosophorum 

Księga Odsłonięcia Sangraala, w której mówi się o Winie Sabatu Adeptów 

Będąca Tajemną Instrukcją Dziewiątego Stopnia 

*** 

‘Słońce to Wino a Księżyc to Kielich. Nalej Słońce w Księżyc.’ Hafiz 

MODLITWA POPRZEDZAJĄCA 

Z twej ręki, O Panie, przychodzi całe dobro; od Ciebie spływa w dól cała chwała i 
błogosławieństwo. Znaki Natury nakreśliłeś swą ręką, lecz nie przeczyta ich nikt, 
chyba że uczył się w Twej szkole. I tak, jak słudzy spoglądają na ręce swych panów 
a służki na ręce swych pań, tak i my spoglądamy na Twoje, bo Ty jeden jesteś nam 
pomocą. O Panie nasz i Boże, któż miałby Cię nie sławić? Któż miałby nie chwalić 
Cię, Panie Wszechświata? Wszystko jest od Ciebie; wszystko jest z Ciebie; do 
Ciebie wszystko musi wrócić! Ty jeden jesteś Panem i nikogo nie ma poza Tobą! 
Któż zatem miałby nie chwalić Cię, Panie Wszechświata, do którego nie sposób 
znaleźć podobnego; którego mieszkaniem jest niebo na zewnątrz, którego świątynią 
jest serce wewnątrz? Boże Wieczności i Chwili, Ty jesteś we wszystkim i wszystko 
jest w Tobie! Naturo! Istoto Nieistnienia! Jak inaczej Cię nazwać? W sobie nie 
jestem niczym innym jak istotą siebie; w Tobie jestem Istotą Nieistnienia. Żyj we 
mnie i doprowadź mnie do istoty, która jest w Tobie! 

POLECENIA Z.G.Z. DLA BAFOMETA 

MERLIN, z Łaski BOGA TRÓJJEDYNEGO oraz z łaski i polecenia Tajemnego 
Mistrza, wezwany na Służbę ludzkości i wywyższony pośród was jako Zewnętrzna 
Głowa Zakonu (Z.G.Z.), do Bafometa, Najwyższego i Świętego Króla Irlandii, Iony 
i wszystkich Brytanii wewnątrz Sanktuarium Gnozy, Najpotężniejszego i 
Suwerennego Komandora Świętego Zakonu Świątyni, Wielkiego Mistrza Rycerzy 
Ducha Świętego - powitanie i pokój w Najświętsze i Najbardziej Tajemne Imię 
Prawdziwego i Żyjącego BOGA Najwyższego oraz Słowa i Ducha Świętego. 

Wysłuchaj ty - najbardziej Znany i Oświecony bracie - mych słów i daj posłuch gdy 
daję ci rady i wskazuję błędy! 

Zamknij je szczelnie w swym sercu i załóż pieczęć na usta swoje! 

Gdy ktoś jest tego wart, winieneś mu ujawnić; wierzący zaś niech się o tym 
dowiedzą. 

Czy jest choć jeden wśród Bardzo Znanych Szlachetnych Rycerzy, którzy są 
Suwerenami Wielkimi Inspektorami Generalnymi, kto rozumie me słowa? Czy jest 
ktoś w waszym Konsystorzu, kto pojmuje O.T.O.? 

Szukaj więc i zobacz; odkryj najbardziej skrywaną wolę każdego z rycerzy i zwiąż 
go z sobą przysięgą. 

Później przetestuj go do granic ostatecznych; przeprowadź go przez ostatnie z Prób. 

Po tym inicjuj go sekretnie w Ostateczne Misterium; niech bierze udział w Ostatniej 
Tajemnicy. 

Bo w tym i tylko w tym sekrecie mieszka Boskość; zaprawdę, ten kto to posiada nie 
jest już człowiekiem lecz BOGIEM. 

POZDROWIENIE BAFOMETA 

BAFOMET z Łaski BOGA TRÓJJEDYNEGO oraz z łaski i polecenia Z.G.Z. i 
Tajemnego Mistrza, Rex Summus Sanctissimus X° O.T.O. Irlandii, Iony i 
wszystkich Britanii, które są w Sanktuarium Gnozy, Komandor Porucznik Świętego 
Zakonu Świątyni, do Bardzo Znanych Szlachetnych Rycerzy, którzy są 
Suwerennymi Wielkimi Inspektorami Generalnymi Starożytnego Przyjętego 
Obrządku i 95° Królewskiego Obrządku Memfis, Doskonale Oświeconych naszego 
wywyższonego IX°, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boga Jedynego, 
wiecznego, niepodzielnego, wszechmogącego, wszechwiedzącego, 
wszechobecnego. 

Przychylność Boga i Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i obecność Ducha 
Świętego niech będą z tobą teraz i na zawsze. Amen. 

Oto są Tajemnice Tajemnic, Klucz do całej Magii, przekazany mi z kochającej 
przychylności Z.G.Z. dla poinstruowania i wzbogacenia was. 

LEGE • JUDICA • TACE 

O NATURZE SZTUKI 

'Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła 
wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie 
będzie synem.'
(Apokalipsa) 

Przyjdźcie do mnie, bym mógł przekazać wam cud niewymowny! Wiedzcie, że w 
BOGU jest nasz początek i w BOGU nasz koniec; dlatego jest Wielkim Dziełem 
osiągnięcie Boskości. 

On, który jest współczujący i kochający, objawił mędrcom dawnych czasów Drogę 
do tego Osiągnięcia. Gnostycy i Manichejczycy zachowali ją w swych najbardziej 
skrywanych zbiorach, przekazanych im przez największego z Magów Egiptu; 
również Ofici znali tą tajemnicę, podobnie jak wyznawcy Mitry, ukryta jest też w 
historii Samsona; Pan Nasz Jezus Chrystus przekazał ją przez usta Umiłowanego 
Ucznia. 

To był najgłębszy sekret Rycerzy Świątyni a Bracia Różokrzyża ukryli go w swym 
Kolegium Ducha Świętego. Otrzymaliśmy go bezpośrednio od nich i od ich 
spadkobierców z Hermetycznego Bractwa Światła a teraz otwarcie przekazujemy 
wam. 

Wiedzcie, że sekret ten zawiera się w znajomości specjalnego obrzędu, Wielkiej 
Mszy, którą odprawić należy w Świątyni Ducha Świętego. Czyż nie jesteście 
Królami i Kapłanami Boga, Bardzo Znanymi Szlachetnymi Rycerzami i Doskonale 
Oświeconymi braćmi? 

Oto Prawdziwy Sakrament, przez który spożywacie Ciało i Krew Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa, nie w Jego śmierci, lecz w zmartwychwstaniu. Przez to stajecie 
się Dziećmi Światła, Obdarzonymi Duchem Świętym, doskonale czystymi, 
Towarzyszami Sangreala, Znanymi Rycerzami Świętego Zakonu Kadosch. Przez 
niego posiadacie GNOZĘ; przez niego liczeni jesteście jako Mieszkańcy 
Sanktuarium. 

Błogosławieni ci, którzy postępują w zgodzie z tym przykazaniem, bowiem widzą 
Drzewo Życia i mogą wejść przez Bramę do Miasta. 

Na zewnątrz zostaną psy i czarnoksiężnicy, stręczyciele i bałwochwalcy, mordercy i 
ci którzy kochają a kłamią. 

Tak mówi On, który jest przodkiem i potomkiem Dawida, Jasną Gwiazdą Zaranną. 

A Duch i Oblubienica mówią Przyjdź! I pozwól przyjść spragnionemu oraz temu 
kto dał mu wodę życia. 

A teraz Upomnienie. 

UPOMNIENIE 

Szlachetni Rycerze, Bracia i Towarzysze, przypomnijcie sobie Przysięgi 
Posłuszeństwa. Jak to jest, że wciąż zabawiacie się z damami lub pojedynkujecie z 
giermkiem? Na Osiem Kolumn, które wspierają ten święty dom, nie jest dobrze, 
Szlachetni Rycerze! Teraz znacie prawdę, iż naszym Prawem jest Radość, że przez 
Cnotę nie zaprzeczamy męskości, ale błądzicie w tym, że w swych zabawach nie 
macie na względzie Wielkiego Dzieła Przysięgi. Czy nie jest to esencją Dowodu? 
Substancją Próby? 

Zatem nieważne czy zwodzicie czy walczycie (jak dobry Rycerz Święty Paweł 
mówi w swym Liście), ale róbcie to wszystko ku chwale Boga. Nawet w chwili gdy 
Sługa Demona napiera z całą siłą, okażcie męstwo, wiernie aspirujcie do Łaski 
Naszego Pana Jezusa Chrystusa, mając na względzie jego ukrzyżowanie między 
dwoma złodziejami (czyż włócznia, która Go przebiła, nie jest w mojej władzy?) i 
oddając ducha Ojcu poprzez czyny lub pasję. 

Czyż nie mówimy ‘Non nobis domine, non nobis!’? A także ‘Accendat in nobis 
Dominus ignem sui amoris et flammam aeternae caritatis’. To znaczy: Twoja 
czystość, nie moja; a jest to Zstąpienie i Zamieszkanie Ducha Świętego. 

Zaprawdę Deus est Homo, Deus est in Homine, Homo est Deus quem creavit 
Elohim. Mężczyzna i Kobieta są zatem takimi jak oni. Zatem w tym czynicie dobrze 
ale źle w tym, że wstrzymujecie aspirację, że dusicie się i kończycie nawet w 
momencie gdy Wejście powinniście Przestąpić i odsłonić Świątynię. 

Spójrzcie! Duch Pana jest nade mną i wieszczę. 

Jeśli nie pożałujecie swych uczynków, wtedy Pan wyrwie wasz Zakon z korzeniami. 
Ja, Pan będę śmiał się z waszego nieszczęścia; będę się z was naśmiewał gdy 
przyjdzie na was strach. Będziecie pogardzani przez złych mężczyzn i krytykowani 
2ustami kobiet. W wielkie imię Bafometa nalegam byście zwrócili się ku Panu; jeśli 



to zrobicie niech łaska Lwa i Węża niech będzie przy was w Imię MEITHRAS 
ABRAXAS IAO SABAO. 

Idźcie więc Szlachetni Rycerze, cieszcie się Damą i Giermkiem, lecz nie pozwólcie 
by zamroczono wasze Zrozumienie i pozbawiono jego efektów waszą mądrość. W 
Pięknie oglądajcie Koronę Niewysławialną, a za Koroną Cud, który czeka na 
wiernego swym przysięgom i czystego w zasadzce Życia, jak na polu swej Próby. 

I błogosławieństwo Boga niech będzie z wami w Imię Ojca, + i Syna + i Ducha 
Świętego + Amen. 

TRAKTAT O WIELKIEJ RZECZY UKRYTEJ W PAŁACU KRÓLA 

Teraz niech zrozumiałą będzie wymienność przeciwieństw, że choć Mężczyzna jest 
aktywny a Kobieta pasywna to Mężczyzna jest Spokojem a Kobieta Mocą. Nazywa 
się to Hermetycznym Paradoksem; kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. 

Jest zatem magiczny akt prowadzący do życia, inny ocierający się o śmierć. I 
pierwszy kończy się (sic) a drugi powraca do siebie. Jest zatem jeszcze ostatni 
doskonały, prawdziwy rytuał Najwyższego, zbyt wywyższony dla pospólstwa nawet 
wśród naszych świętych i oświeconych braci. 

Jego profanacja pochodzi od demona i objawiła się we wszelkiej nieczystości, 
napisano nawet Demon est Deus Inversus. Ale ten, choć ograniczony i nie mogący 
przejść od życia do życia, jest najwyższym z narzędzi Łaski, bo czym wino jest dla 
wody, tym jest to dla innych w swym wywyższeniu ludzkiej duszy; i ktokolwiek to 
opanuje, wart jest by rządzić. Oto był sekret siły naszego Wielkiego Mistrza 
Gajusza Juliusza Cezara, nasz brat Ryszard Wagner, który był Wielkim Organistą w 
Bawarii, i tak wielu innych, których sława jest tak wieczna poza naszym Zakonem 
jak i w nim, że są oni jak Gwiazdy na niebie dla pospólstwa i szlachty. Do tego 
aspirujcie ponad wszystko; ponieważ Prawdziwe Światło mieszka w tym miejscu 
intensywniej niż w Innych. Bo ten, który odwraca zawirowania materii, jest większy 
niż ten, który w nich pracuje. Rozpacz zatem, rozpacz wielka dla niego, jeśli 
zawiedzie go siła i w otchłań zostanie wrzucony! 

Obudźcie się, moi Panowie, bądźcie uważni, bądźcie nieugięci, bądźcie skromni, 
bądźcie czujni: bo ci, którzy chcą was pożreć, zbliżają się do bram! 

Ale nic z tego wszystkiego nie jest tu zapisane: to jest Księga Ścieżki prowadzącej 
do Życia. 

O ALCHEMIKACH 

Nasi oświeceni bracia Alchemicy, będąc mądrymi mądrością Boga i sprytni sprytem 
ludzi, poświęcili się bardziej magii fizycznej, znalezieniu Laekarstwa Metali i 
Kamienia Filozoficznego, Tynktury Białej i Czerwonej oraz Eliksiru Życia. 

Ponieważ (powiedzieli oni) z bogactwem przychodzi wolny czas, a ze zdrowiem 
energia, a z długim życiem przedłużenie czasu; wszystko to poświęcimy wykonaniu 
Wielkiego Dzieła. 

Zaprawdę posiedli te tajemnice i tradycja przekazywana przez wieki nie została 
utracona. 

O! Ulubieńcy Boga! 

O! Wybrani spośród ludzi! 

O! Wy, na których spadła łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa! 

To wam ujawniamy sekret niewypowiedziany i niepodzielny. Wam powierzamy 
Arcanum Arcanorum, Ukryty Skarb Mędrców. Poza nim jest zimno, inercja, śmierć; 
w nim jest Ogień, Energia, Geniusz, Stworzenie. Oto jest Klucz do każdych drzwi w 
Królestwie Niebieskim.; oto jest Berło Królestwa Prawdziwego! 

Posiadanie i odpowiednie używanie tego sekretu daje sto zdolności; zaprawdę, pięć 
dwudziestek jest liczbą nagrody. Bo Tajemnica ta należy do samego Jowisza, 
którego literą jest PK; a to są inicjały atanoru i kolby alembika w języku Greków. 

Lecz z wszystkich tych mocy wymienię tylko siedem, glorie Eulis; gwiazdy na 
czołach Braci Hermetycznego Światła. 

Luna I pierwsza z nich, jest wzrostem nienarodzonego; zaprawdę, będzie to dziecię 
cudu. 

Venus I druga, jest harmonią i opanowaniem tego, który jest tobie rówieśnikiem i 
współpracownikiem od zawsze, bliźniakiem twoim i towarzyszem. 

Mars Przez trzecią przychodzą młodość i piękno i energia, byś nigdy nie był stary. 

Saturn Przez czwartą przedłużenie życia na życzenie. 

Mercury Piąta jest osiągnięciem Najwyższego, Magią Światła. 

Jupiter Szósta strzeże cię i pomaga ci w świecie, w którym pracujesz: doprowadzi 
cię do wysokiej pozycji i honorów a z rąk twych popłyną rzeki błogosławieństw: 
zaprawdę i Amen. 

Sol I przez siódmą otrzymałeś całe Światło, poznałeś Przyczynę wszystkiego, 
zrozumiałeś zarówno ziemską jak i duchową duszę Człowieka. 

Czyż nie jest to własność warta więcej niż wszystkie odpady ziemi? 

Czyż nie jest to perła bogatsza od wszystkich skarbów mórz? 

Czyż nie jest to cel, dla którego osiągnięcia powinieneś odrzucić precz wszystkie 
szaty? Nagroda, dla której żaden trening nie jest zbyt nudny, żaden wysiłek zbyt 
męczący, żadna ofiara zbyt wielka? Aspirowałeś i osiągnąłeś! To jest to, to jest to, 
nie mniej, w tej godzinie koronuję cię zatem tutaj, w Sanktuarium Gnozy, Znany, 
Oświecony, a teraz Potrójnie Święty Bracie. 

O NATURZE 

Najpierw naucz się tego o Naturze. 

Podstawą życia mineralnego jest Hyle, która jest ciemna. 

Podstawą roślinnego życia jest Chlorofil, który jest zielony. 

Podstawą zwierzęcego życia jest Krew, która jest czerwona. 

Postawą Boskiego Życia jest Światło, którego najsłabsze odbicia sięgają poza 
Fiolet. 

Zatem nikt w naszym zakonie nie może nosić żadnych fioletowych ozdób poza 
Z.G.Z. i jego bezpośrednich reprezentantów, N.S.W.M.G. i N.S.K.G.W.L. i S.K.G. 
Najświętszych Królów Najwyższych X°, którzy rządzą w każdej krainie. 

O IMIENIU BOGA 

Zaklinam was byście zrozumieli, Bardzo Znani Szlachetni Rycerze i Doskonale 
Oświeceni Bracia, że sekret ten polega od początku do końca na Najwyższym. 

On nie jest tym, którego pojąć mogą nasze umysły; i choć nasze serca rozpływają 
się w miłości, nie możemy do Niego dotrzeć, bo jest obecny jako Słońce dla Duszy, 
która choć odbija Go, to się z Nim nie łączy. 

Oto jest Ojciec, który tworzy, Słowo, które przekazuje i Duch, który odbiera, jak 
również Duch pochodzący od Ojca jest Esencją, która łączy Ojca z Synem; 
Tajemnica ta jest ukryta w wielu świętych imionach, które zostały wam ujawnione, 
Bardzo Znani Szlachetni Rycerze i Doskonale Oświeceni Bracia naszego 
Starożytnego Zakonu. 

Poznajcie zatem trzecie motto Najwyższej Rady, którą mistycznie oznacza. DEUS 
EST HOMO, to znaczy BÓG JEST CZŁOWIEKIEM. 

To oznacza JAK PONAD, TAK I PONIŻEJ; JAK NA ZEWNĄTRZ, TAK I W 
ŚRODKU. Nie ma takiej części człowieka, która nie byłaby BOGIEM; i nie ma 
takiej części BOGA, która nie miałaby swego odpowiednika w człowieku. 

Teraz wiedz, że nie będzie ci nigdy dane poznać Boga; bo wszystko co poznałeś jest 
tylko twoim stworzeniem, tak jak ty jesteś Jego. Poznałeś Go jakbyś był Nim. 

Jest więc Trójka, która świadczy w Niebiosach: Ojciec, Słowo i Duch; i ta Trójka są 
Jednym. I jest Trójka, która świadczy na ziemi; Duch, Woda i Krew; i ta Trójka jest 
Jednym. 

W Trójcy IAO, I jest Ojcem, A Duchem, O Słowem; i w tym A jest Duch, M Wodą, 
Sh Krwią; i w nich wszystkich 358, MShICh, Mesjasz, nasz Pan i Zbawca Jezus 
Chrystus, który w swojej śmierci oddał Ducha, Wodę i Krew, czemu Święty Jan 
świadczy w swej Ewangelii. Zatem jest Jezus Chrystus Alfą i Omegą, symbolem 
zjednoczenia BOGA z człowiekiem. 

Oto zatem druga Trójca; BÓG, BÓG-człowiek, człowiek. I temu Bóg-człowiekowi 
nasi starożytni bracia nadali wiele imion. 

I choć imię Jezusa Chrystusa zostało powszechnie przekłamane przez Chrześcijan, 
ale Imię to poznali prawdziwi Bracia Różanego Krzyża: i to, co piszą o Nim w 
Ewangeliach i w Listach i Apokalipsie jest prawdziwe, jeśli zinterpretują je w 
światłości adepci Skały. 

Bo w Bóg-człowieku jest nasze zbawienie; w Nim jesteśmy jednocześnie BOGIEM 
i człowiekiem. Jednak dotyczący tego Testament, będąc zdradzonym i danym 
pospólstwu, został sprofanowany; jak napisano, nie rzucajcie pereł swych przed 
wieprze, bo odwrócą się i rozszarpią was! 

3Ponieważ słabo dotrzymywali tajemnic, byli adepci prześladowani przez dwa 
tysiące lat. Uważajcie zatem, Bardzo Znani Szlachetni Rycerze, by przez żaden 



wasz błąd prawda nie została stracona. Nie ufajcie obcemu; nie zawiedźcie 
dziedzica. 
O TAJEMNICY WOLNOMULARSTWA 
Teraz o Nim, który jest naszym Panem, Słonecznym Ojcem, Stwórcą, Obrońcą i 
Niszczycielem, Jedynym, Wywyższonym, Doskonałym, Dawcą Życia i Śmierci, 
Namiestnikiem Niebios; a na Ziemi jest Jego reprezentant, Święty Idol w Arce 
Przymierza, o którym nawet tu nie mówimy inaczej jak w ukrytych znaczeniach, bo 
jest On święty i tajemny ponad wszystko co istnieje i będzie istnieć, Kij, w którym 
Prometeusz przyniósł Ogień z nieba. 
I zarówno Obraz jak i Syn Wszechojca przechodzą przez Śmierć i 
Zmartwychwstanie; i symbole są spokrewnione; a Święta dla jednego i drugiego 
były celebrowane od kiedy zapisywano historię przez wtajemniczonych wszystkich 
wyznań. A pospólstwo, nieświadome tego, zmieszało oba wyznania, łącząc czasy 
jednego i pory roku drugiego, obrzędy drugiego i nakazy pierwszego w jednym 
rytuale; tak umysły zostały zamroczone a rozumienie zmieszane. Zatem Wielkanocą 
odbywa się Ukrzyżowanie Kopulacja, dziewięć miesięcy później Narodziny 
Dziecka, które żyje 33 lata, tyle liczy sobie ludzkie pokolenie, i zostaje 
ukrzyżowane. To przyjście prowadzone jest przez zejście Słońca poniżej Równika i 
Jego zmartwychwstanie, i znowu codzienną agonię Słońca. Teraz nasi Bracia, mając 
prawdziwe Klucze do wszystkich religii - zwłaszcza, że wszystkie kulty oparte są na 
modelu Misteriów Lingam i Yoni lub Sol, Luna i Terra - mogą sami interpretować 
wszystkie obrzędy, ustanawiać nowe wierzenia i nowe święta, rządząc światem w 
sprawiedliwie i praworządnie pod przewodnictwem Najwyższego i Najświętszego 
Króla X°, który jest dla nich Ojcem i Bogiem. 
Oto jest tajemnica Hierofantów przeszłości, że w tym kulcie Słońca na Niebie i 
Fallusa na Ziemi wszyscy ludzie mogą się zjednoczyć, bo są to rozsądne i 
prawdziwe misteria i żaden człowiek nie może im zaprzeczyć. To znaczy tak, jak 
zapisano: "Pokój na Ziemi, Dobrodziejstwa dla ludzi!". 
I oto jest prawdziwy i ostateczny sekret Wolnomularstwa; to Słońce, czy nie jest ono 
Wielkim Architektem Wszechświata, Ojcem Systemu, Idolem Makrokosmosu? A 
ten Fallus, czy nie jest Wielkim Architektem Świata Człowieka, Ojcem Rasy, 
Idolem Mikrokosmosu? Czyż nie jest to ta Prawda, która powstaje w ustach dwóch 
świadków?Zatem bądźcie uważni zachowując to Królestwo Boże, które jest w was 
od dnia skalania, oczyśćcie się dla swego Pana, który zaprawdę jest Światłem, 
Życiem, Miłością i Wolnością. 
Zapamiętajcie też sobie dobrze, że w tej instrukcji żadne słowo nie jest 
zmarnowane; i że przez głębokie i trwałe studia nad tekstem możecie oświecić swe 
dusze. 
Teraz wreszcie jesteście naprawdę wtajemniczeni w Wolnomularstwo; teraz 
wreszcie jesteście warci by rządzić i zarządzać Obrządkiem w prawie 
Praworządności i Prawdy, dając Światło, Życie, Wolność i Miłość wszystkim 
dorosłym mężczyznom, wolnym i o dobrej opinii, którzy pragną wstąpić do Loży. 
O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
Najświętszą Trójcę, Jedną i Niepodzielną, ukryta została: 
Przez naszych aryjskich braci w trójsłowie AUM 
Przez naszych egipskich braci w trójsłowie AuMN 
Przez naszych gnostyckich braci w trójsłowie IAO 
Przez naszych hebrajskich braci w trójsłowach IHV i AMN 
Przez naszych chińskich braci w trójsłowie TAO i jego symbolu 
Przez naszych braci z Królewskiego Łuku w trzyczęściowym słowie ich stopni 
Przez naszych braci różokrzyżowców w trójsłowie INR i jego symbolach 
Przez naszych masońskich braci w trzyczęściowym słowie ich mistrzowskiego 
stopnia 
Przez naszych chrześcijańskich braci w trójsłowie IHS 
Przez nas na wiele sposobów tajemnie i otwarcie w trójsłowie O.T.O. 
Wiele innych z Jego hieroglifów jest ci znanych; ale wszystkie one są Jednym; i 
choć On jest Wszystkim, we Wszystkim i ponad Wszystkim, jest jeden jego aspekt, 
którego wszyscy się trzymają - ten, w którym jest On jednym z naszą własną naturą, 
tak cieleśnie jak i duchowo. 
DRUGI TRAKTAT O TRÓJCY 
Obmyty w czystym winie i uświęcony dymem z Ciasteczek Światła, wejdź z 
świętym podziwem do świątyni; wejdź podniecony i radosny, podczas gdy zasłonę 
Najświętszej Tajemnicy rozdziera Miecz twojego Najwyższego Wielkiego Mistrza. 

Patrz na Trójcę Przenajświętszą, Jedną i Niepodzielną, IAO. Jedna jest Trójca 
Przenajświętsza i Trzy są jej Persony lub Maski. Jedna jest jej Duchem, Jedna jej 
Indywidualnością, Jedna jej Przemianą, Ararita! To Nasiono, które wytrzymało w 
całym procesie zmian, będąc sobą, niewrażliwym i wszechrozumiejące, IAO 
SABAO. 
Tak Ojciec jest Jednym, wzniesiony, pojedyńczy, wieczny. 
I Syn jest Jednym, podobnie jak Ojciec, jednak w naturze swej podwójny, będąc 
Bóg-Człowiekiem. I to jest Tajemnica; bo będąc Słowem jest Duchem, 
wychodzącym od Ojca i tworzącym światy. 
I Duch jest Jednym, nie zrodzony, lecz przychodzący, nasiono, któremu Ojciec i Syn 
są zaprawdę nośnikami i strażnikami. A naturą Ducha jest Wolność i porusza się On 
wraz z wiatrem by zapładniać światy. 
I tak jak Syn jest podwójny, tak podwójny jest i Duch; jest On zarazem męski i 
żeński. Bo choć Gołąb jest ptakiem Wenus to jednak nasz starożytny brat Marcus 
Valerius Martialis, który był Wielkim Mówcą Imperium Rzymskiego, w latach swej 
starości ukrył w jego obrazie Świętego Fallusa. On jest Matką. On jest Macicą. On 
jest Spermą, która zapładnia Jajeczko: poza tym jest On też tą zapłodnią, żyjącą 
własnym życiem rzeczą, która nie jest ani spermą ani jajeczkiem, ale ich 
małżeństwem, Doskonałą Tynkturą, Lekarstwem Metali, Kamieniem Filozoficznym, 
Uniwersalnym Lekiem, Eliksirem Życia. 
On jest tym Gołębiem, który wrócił na Arkę Noego niosąc gałązkę oliwną. On jest 
Orłem Jowisza, On jest Łabędziem Brahmy. 

Z tej dwuznaczności wyszło nieskończone pomieszanie pospolitego umysłu. Bo nie 
rozumieją oni, że mężczyzna jest obrońcą Boskiego Życia; kobieta potrzebna jest 
tylko tymczasowo; zaprawdę świątynią jest dla Boga, lecz nie Bogiem. Bluźnią 
zatem ci, którzy czczą fałszywą Trójcę Ojciec-Matka-Syn: ślepcy wpatrujący się z 
otwartymi ustami w truciznę, niech zdechną w Dniu Przyjścia. 
Ponadto, Duch Święty jest Jednością w Trójcy; bo Ojciec i Syn zaprawdę są 
strażnikami Kwintesencji, spadkobiercami Kwintesencji, z substancji Kwintesencji, 
ale nie są samą Kwintesencją. I to jest o Boskości; ale na Ziemi Syn łączy Ojca i 
Ducha jakby był to Mężczyzna i Kobieta, Bóg i Człowiek. Nie zrozumie tej 
Tajemnicy ten, który nie jest wyćwiczony i doskonały w Środkach Łaski, które tu są 
wam okazana, bardzo drodzy i bardzo znani i bardzo Oświeceni Bracia! 

O POŚREDNICTWIE 
A że On jest wszystkim i wszystko do Niego się odnosi, powstało duże zamieszanie, 
Wiele przytłoczyło Jedno. 
A oto tego przyczyna: i każda kobieta nie jest kompletnym obrazem Boga w 
odpowiednich proporcjach. Rozważ te słowa uważnie, zrozum to, czego one nie 
mówią. 
Nasi bracia w Chinach, by potwierdzić umowę, przełamują kij na którym jest ona 
zapisana i każda strona zatrzymuje połowę, tak, że dopiero w połączeniu obu 
połówek umowa jest kompletna. Takie też jest Królestwo Niebieskie. 
Taka też jest ta instrukcja. Jeśli nie masz w głowie drugiej połowy, nie zrozumiesz. 
Oto jest więc Przymierze Stwórcy, rozdzielenie, które może połączyć. 
W naszym Panu Jezusie Chrystusie dokonuje się Wielkie Dzieło. 
Teraz Liber 333, Cap. XXXVI. 
GWIEZDNY SZAFIR 
Niech Adept uzbroi się w swój Magiczny Krzyż (i przygotuje swoją Mistyczną 
Różę). 
W środku niech wykona znaki L.V.X.; lub jeśli je zna, jeśli odważy się je wykonać, i 
będzie w stanie utrzymać je w tajemnicy, znaki N.O.X. będące znakami Puer, Vir, 
Puella, Mulier. Niech pominie znak I.R. 
Potem niech przejdzie na Wschód i wykona Święty Heksagram, mówiąc: PATER 
ET MATER UNUS DEUS ARARITA. 
Potem niech przejdzie na Południe i wykona Święty Heksagram, mówiąc: MATER 
ET FILIUS UNUS DEUS ARARITA. 
Potem niech przejdzie na Zachód i wykona Święty Heksagram, mówiąc: FILIUS ET 
FILIA UNUS DEUS ARARITA. 
Potem niech przejdzie na Północ i wykona Święty Heksagram, mówiąc: FILIA ET 
PATER UNUS DEUS ARARITA. 
Potem niech wróci na Środek, w ten sposób do Środka Wszystkiego (wykonując 
RÓŻANY KRZYŻ jeśli wie jak) mówiąc: ARARITA ARARITA ARARITA. 
(W tym powinny być znaki Seta Zwycięskiego i Bafometa. A także Set powinien 
pojawić się w Kręgu. Niech wypije Sakrament i niech wyrazi to samo.) 
Potem niech powie: OMNIA IN DUOS DUO IN UNUM: UNUS IN NIHIL: HAEC 
NEC QUATUOR NEC OMNIA NEC DUO NEC UNUS NEC NIHIL SUNT. 

GLORIA PATRI ET MATRI ET FILIO ET FILIAE ET SPIRITUI SANCTO 
EXTERNO ET SPIRITUI SANCTO INTERNO UT ERAT EST ERIT IN 
SAECULA SAECULORUM SEX IN UNO PER NOMEN SEPTEM IN UNO 
ARARITA. 

Potem niech powtórzy znaki L.V.X. lecz nie znaki N.O.X.; ponieważ nie on 
powinien powstać w Znaku Izydy Radosnej. 
 WIELKIM SYMBOLU BOGA 
Uważaj, bardzo drogi bracie, byś nie popadł w zmieszanie w swych rozważaniach o 
Jedności; bo pierwsza zasada objawia się pod przeciwnymi formami. On jest twoim 
Ojcem i twą Matką, nawet gdy zmienia się twoje pojęcie jego. Choć męskie jest 
przeciwne żeńskiemu, to w Nim nie ma przeciwieństwa. 
Studiuj zatem kompletny symbol; i jakkolwiek ty się zmienisz, On nie zmieni się. 
Idź od otchłani do otchłani! Znajdziesz go zawsze jako Nic i jako Wiele i jako Jeden 
i jako Wszystko. 
Kompletny symbol, jak już zostało powiedziane, jest trójjedny; jednak często 
mędrcy i święci dawnych lat rysowali go jako Dwa-w-Jednym, zostawiając trzecie 
niewidocznym. Takimi symbolami są: Punkt wewnątrz Okręgu, the Lingam-Yoni, 
Róża i Krzyż, podzielone koło Chińczyków, i Krzyż w Okręgu, Diament, Wieża i 
Nawa Kościoła, potrójny i jedenastodzielny Krzyż w niedwidocznym Diamencie, 
który członkowie naszej Najwyższej Rady dodają przed swoim podpisem, i wiele 
innych. 
A z tych symboli każdy pokazuje Dzieło, jednoczenie w uniesieniu tego, co 
podzielone. Myśl o nich jak o: 
1. BOGU i Człowieku w Człowiek-BOGU 
2. Podmiocie i Przedmiocie w Samadhi 
3. Męskości i Kobiecości w Ludzkości 
albo jak chcesz: to wszystko jest jednym. 
O JEDNEJ SUBSTANCJI 
Bóg w Duchu i Prawdzie jest Jednym; Jednym jest też Bóg w Materii i Iluzji. 
Bracia! Oświeceni i Znani Szlachetni Rycerze, trzymajcie się tego mocno, tak jak 
rękojeści miecza w obliczu zagrożenia! 
Jedna jest Esencja Boga; i Jedna jest Esencja Człowieka. 
Jednak ponieważ Bóg jest Jednym ponieważ jest Trzema w Jednym; tak człowiek 
jest Jednym tylko będąc Dwoma-w-Jednym. 
I jak Esencja Boga jest w Nim, tak jest też z Esencją człowieka. 
4Ponieważ jednak człowiek nie jest w całości sobą, lecz częścią siebie, ta esencja 
nie jest w całości w nim. 



W stanie doskonałym jest tylko poza nim i może on ją osiągnąć tylko przez 
czynienie Sakramentu Eucharystii. 
O OFIARZE EUCHARYSTII 
(Najpierw przeczytaj Autoryzowaną Wersję Ewangelii Św. Jana: IV. 13-16 i 31-32; 
VI. 27 i 48-58; VIII. 38, i I List Św. Pawła do Koryntian: X. 1-4, 16-17 i 23-30; XII. 
3.) 
Sakrament jest dawany pod dwiema postaciami, Chleba i Wina. 
Chleb jest stały, biały, jest owocem ziemi, podporą człowieka, Ciałem Chrystusa, 
białą Tynkturą. 
Wino jest płynne, czerwone, jest owocem winorośli, kordiałem człowieka, Krwią 
Chrystusa, czerwoną Tynkturą. 
Ten podzielony sakrament jest śmiertelny: Wielkie Dzieło nie jest w nim 
zakończone. Życie nie mieszka w ciele ani krwi: i choć jest to ciało i krew Boga, to 
nie jest to Bóg; bo Bóg zabity nie jest Bogiem zmartwychwstałym. 
Zatem, bardzo Znani Szlachetni Rycerze i moi Doskonale Oświeceni Bracia, 
nakazuję wam zrozumieć, że ten sakrament śmierci niewiele daje. 
Musicie wziąć udział w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego 
Zmartwychwstaniu; a Substancją Sakramentu będzie sam Eliksir Życia. 
Będzie Jednym a nie Dwoma; ani męski, ani żeński; ani stały, ani płynny. Będzie 
zawierał wszystkie możliwości a bez niego nic nie będzie możliwe. 
Oto Ogień Prometeusza w dobrze utrzymanej Lampie Westy; oto jest Kneph 
Kapłanów z Memphis, tarcza Słońca w ramionach Khephry; i Wąż oplatający Jajo. 
Spytaj naszych braci Alchemików i Adeptów Różokrzyża. Pierwsi odpowiedzą: To 
nic oprócz Lwa z jego stężoną krwią i białka Białego Orła; to jest Ocean w którym 
kąpałty się Słońce i Księżyc. Drudzy: to w Rosie na Róży ukryty jest Krzyż. Zapytaj 
Starożytnych: odpowiedzą że najstarszym z Bogów jest Saturn. Uważaj byś nie 
został oszukany! 
Błogosławiony niech będzie On, który odkrył przed nami Arcanum Arcanorum! Oto 
jest Rozpuszczony Kamień; oto Eliksir Życia, oto Uniwersalne Lekarstwo, oto 
Tynktura, oto Pitne Złoto. 
Weź Atanor i Kolbę, i przygotuj butelkę na Wino Ducha Świętego. potrzebujesz też 
płomień do destylacji. W Atanorze jest twój Lew, w Kolbie twój Orzeł. Na początku 
użyj małego ognia, i zwiększaj do pełnago płomienia aż Lew nie przejdzie. Wlej 
bezzwłocznie efekt swojej destylacji do przygotowanej butelki. 
O ELIKSIRZE 
Skoro wszystko już jest dla was jasne, bardzo Znani Szlachetni Rycerze i moi 
Oświeceni Bracia, nie spieszcie się do Sakramentu. Bo ten festiwal jest święty; te 
Zaślubiny Duszy z Naszym Panem Jezusem Chrystusem; i musisz się przyozdobić, 
jak jest napisane, Córka Króla cała jest przepiękna, jej strój ze złota. 
Zatem najpierw zwróć uwagę na swą przysięgę Czystości; bo przed Swym Panem 
musisz być dziewiczy. 
Po drugie, pość wielbiąc BOGA TRÓJJEDNEGO przez siedem godzin przed 
świętem. 
Po trzecie, ubierz się w wielobarwną Szatę, którą podarowano ci podczas twej 
inicjacji.. 
Teraz, wchodząc do prywatnej kaplicy, poświęć conajmniej jedną godzinę na 
adorację przy ołtarzu, unosząc się w miłości ku Bogu i wychwalając go w strofach i 
antystrofach. 
Potem odpraw Ofiarę Mszy.. 
Przygotowany tak w pobożności i ciszy Eliksir skonsumuj do końca. 
I w tym wszystkim powinieneś zdecydowanie skierować całą swą wolę na właściwy 
cel Operacji. W przeciwnym wypadku, miej nadzieję, że Bóg rozdzieli jego 
dobrodziejstwa dla twoich potrzeb. 
To jest najszlachetniejsza droga, jednak najbardziej niebezpieczna; bo ryzykujesz 
profanację, jedząc i pijąc ku swej zagładzie. 
Pamiętaj też, że by osiągnąć najwięcej tą pracą, potrzebujesz doświadczenia i 
dobrze prowadzonej praktyki. Jeśli zasiejesz ziarno nie znając się na porach roku, na 
klimacie i nawozie, tylko niektóre z nich zakiełkują, podczas gdy mądry rolnik 
zbierze doskonały plon; wiedz więc, że naturą Eucharystii jest to, że wynikają z niej 
skutki, bo Łaska Boga nie może zostać całkowicie wstrzymane i zawsze daje jakieś 
efekty, jednak byłoby lepiej gdybyś podążał tą ścieżką każdego dnia. I jeśli będziesz 
pracował z inteligencją i energią, powinieneś osiągnąć Najwyższą Doskonałość i 
dokonać Wielkiego Dzieła nim Ziemia dwukrotnie przejdzie swą orbitę. 
Tak może być. 
O RYTMICZNEJ INKANTACJI
Ten eliksir jest zalążkiem życia. Zatem, choć jest najpotężniejszą, najbardziej 
promienną rzeczą jaka istnieje we Wszechświecie, będąc Idolem naszego Ojca 
Słońce, jest też rzeczą najdelikatniejszą i wrażliwą na wiele rzeczy. W czasie 
przygotowania jak i konsumpcji strzeż go płomiennymi mieczami zwróconymi w 
każdą stronę by bronić jego bram; i pielęgnuj go, i włączaj do niego Światło 
Najwyższego i Potęgę Sił twojej Operacji. 

A to żebyś zrobił to mądrze. Po pierwsze: wykonaj swą pracę wewnątrz Magicznego 
Kręgu. Następnie: moce inkantacji (takich, jakie będą odpowiednie) niech wyrażą 
się przez zaklęcia i inwokacje. I w końcu: na początku właściwej pracy i w jej 
trakcie, niech będzie Jenda Inkantacja rytmizowana z postępem pracy.
Dla Pracy Wenerycznej:
Tu Venus orta mari venias tu filia Patris,
Exaudi penis carmina blanda, precor,
Ne sit culpa nates nobis futuisse viriles,
Sed caleat cunnus semper amore meo.
Jednakowoż w słowach takich jak twoje poetycki geniusz może przyćmić ciebie. 
O PRAWIE 
Miłość jest Prawem, Miłość podług Woli. 
Czyż Agape nie jest tej samej numeracji, co Thelema? 
Słowem Grzechu jest ograniczenie. 

Czyń swoją Wolę, niech będzie całym Prawem. 
Jest też napisane: Spełniaj i pragnij miłości jak chcesz, kiedy, gdzie i z kim chcesz! 
Ale zawsze ku mnie...
Ale ekstaza niech będzie twoja i przyjemność ziemska: Zawsze ku mnie! Ku mnie! 
Nakazuję wam, bardzo Ważni, Świetni, Potężni i Doskonali Suwerenni Książęta 
Różokrzyża, Szlachetni Rycerze Towarzysze Swiętego Graala, byście nawet w swej 
wielkiej czystości i przysiędze nieskalanej męskości zrozumieli te słowa! 
Spójrzcie! Ogłosiłem prawo; objawiłem je wam. Pokazałem wam znaki; 
wymieniłem z wami słowa. 
Zwycięzcy grzechu i smutku, pijący z Kielicha Błogosławieństwa, inicjowani w 
Najwyższym Obrządku, opiekuni Niewymownego Sanktuarium, wolni obywatele 
Miasta Prwady, Święci Wiecznego Tabernakulum! Odkryłem przed wami 
Eucharystię Zmartwychwstania. 
Pokazałem wam Drogę. 
Powiedziałem wam Prawdę. 
Obdarowałem was Życiem. 
Synowie Niebios i Córki Ziemi, dzieci Boga i spadkobiercy nieśmiertelności, 
gotowa jest Uczta w Domu mego Ojca. 
Bracia Światła, Życia, Miłości i Wolności, Sławni Szlachetni Rycerze Świętego 
Zakonu Kadosch , uderzajcie głowicami swych mieczy w Bramy tego Sanktuarium, 
najbardziej ukrytego, nie sprofanowanego, Świątyni, której strzegliśmy dla was 
przed katastrofami imperium od czasów Enocha do dziś — pukajcie, a otworzą 
wam, wejdziecie i poznacie jak smakuje MANNA, która przychodzi z nieba! 
POŻEGNANIE 
A teraz bardzo znani Szlachetni Rycerze i Wysoce Oświeceni Bracia, pozdrawiam 
was i żegnam! 
Salutuje wam tajemnie tak jak się to robi: wymieniam znak: szeptam Słowo tak jak 
je otrzymałem i nie inaczej. Całuję trzykrotnie rękojeść Miecza. 
Przyzywam dla was błogosławieństwo BOGA TRÓJJEDYNEGO w Jego 
Najświętsze i Najsekretniejsze Imię Wszechmocy, Wszechwiedzy i 
Wszechobecności; w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + opuszczam was. 
Przychylność Prawdziwego i Żywego Boga Najwyższego niech będzie z wami! 
Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami! 
Obecność Ducha Świętego niech będzie w was! 
Teraz i na zawsze, Amen! 
*** 
DE TEMPLO
1. Oriente. Cubiculum.
2. Occidente. Tabula dei invocandi.
3. Septentrione. Sacerdos.
4. Meridione. Ignis cum thuribulo k.t.l.
5. Centro. Lapis quaeratus cum imagine DEI MAXIMA INGENTIS TERRIBILIS 
OMNIPOTENTIS SANCTISSIMI et cum ferro, tintinnabulo. oleo. virgo. Stet 
Imago juxta librum THELEMA. 
DE CEREMONIO PRINCIPII
Fiat ut in Liber DCLXXI dicitur. sed antea virgo lavabitur cum verbis
Aspergo me k.t.l., et habilimenta ponat cum verbis
Per sanctum Mysterium k.t.l.
Ita Pyramis fiat. Tune virgo lavabit sacerdotem et vestimenta ponat ut supra 
ordinatur.
(Hic dicat virgo orationes dei operationis.) 
DE CEREMONIO THURIBULI
Manibus accendat et ignem et sacerdotem virgo, dicens:
Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris et flammam aeternae caritatis. 
DE CEREMONIO DEDICATIONIS
Invocet virgo Imaginem DEI M.I.T.O.S. his verbis: Tu qui es praeter omnia k.t.l.
Nec relinquet alteram Imaginem. 

DE SACRIFICO SUMMO

Deinde silentium frangat sacerdos cum verbis versiculi sancti dei particulariter 
invocandi.

Ineat Sanctum Sanctorum.

Caveat; caveat; caveat.
Duo qui fiunt UNUS sine intermissione verba versiculi sancti alta voce cantent.
DE BENEDICTIONE BENEDICTI
Missa rore, dicat mulier haec verba: Quia patris et filii s.s.k.t. 
DE CEREMONIO FINIS
Fiat ut in Liber DCLXXI dicitur Amen. 


