
Od: Eimi Kion 
Temat: Enochian Workings.
[...]

 
        Chodzi mi nade wszystko o enochiana, a mianowicie przedyskutowanie
        kilku spraw.
        

        Najistotniejsze z nich to
        

        1) System odniesien Zewow do Tablic
                            Zewow do Czakr.
        

        2) Techniki przyzwan;
                    interesujace, acz bolesne wyniki uzyskalem
                    na razie z rytualu Szmaragdowego Tronu 
                

        oraz moze mniej widowiskowe, lecz odczuwalne z prob ewokacji
        aniolow MAGM (Woda Wody)
        

        i TNBR (Ziemia Powietrza)

        3) Preferowana wymowa. (skonczylem tlumaczenia Zewow na polski,
        sa zlozone w formacie worda...)
                w stylu: tekst enochianski (czcionka enochian.ttf)
                         tekst enochianski (czcionka lacinska)
                         polskie tlumaczenie
                linijka po linijce. 
        

        Rozmyslam nad kwestia wymowy; prywatnie odrzucam koncepcje 
        Golden Dawnu; mam je za idiotyczne. :) 

        Opracowany przeze mnie podstawowy rytual enochianski wyglada
        mniej wiecej nastepujaco: (zostal sprawdzony do tej pory zaledwie
        dwa razy, ale za kazdym razem otrzymalem interesujace, pokrecone
        efekty)

------------------------------------------------------------------------

Enochianskie Otwarcie oparte na Formule EHNB
        

        EXARP   (Powietrze z Ducha); Odpedzenie negatywnych mocy
        HCOMA   (Woda z Ducha); Oczyszczenie 
        NANTA   (Ziemia z Ducha); Okrazenie
        BITOM   (Ogien z Ducha); Konsekracja
        

        Kazdemu z tych krokow przypisalem cytat z Ksiegi Prawa.

0. Otworz przez: "Czyn Wole swa, niechaj bedzie calym Prawem"



I. Wyrecytuj: 

"Takze mantry i zaklecia; obeah i wanga; dzielo rozdzki i dzielo miecza; tych 
on niech sie uczy i naucza."

Nastepnie odpraw enochianskie wersje rytualow Pentagramu i Heksagramu.

II.  Wyrecytuj:

"Poniewaz czysta wola, nielagodzona zamiarem, uwolniona od zadzy rezultatow,
jest na kazdy sposob doskonala."

Nastepnie stojac z twarza na W swiatyni zanurz palce w poswieconej wodzie,
uczyn znak krzyza mowiac: "Asperges me Domine hyssopo et mundabar, lavabis
me et super nivem dealbabor."

Obroc sie przeciwnie do ruchu wskazowej zegara na SE swiatyni, powtorz
znak krzyza i slowa. Obroc sie znowu na NE, powtorz znak krzyza i slowa,
wreszcie zamknij trojkat wracajac na W i robiac tam ponownie krzyz i
wypowiadajac ta formulke. 

III.  Po powrocie do srodka kregu wyrecytuj:

"Ja jestem tajemnym wezem sprezonym do skoku: w moim Krazeniu jest radosc. 
Jesli uniose ma glowe, ja i moja Nuit stajemy sie jednym; jesli uchyle ja i 
wystrzele jad, wtedy ziemia pograza sie w zachwycie - ja i ziemia stajemy sie 
jednym."

Nastepnie przeprowadz rytual Szmaragdowego Tronu; jest on dostepny
pod adresem:

http://www.visi.com/~invoke/camp/enochian/emerald_throne.htm

Opusc w nim czesc tyczaca seniorow.

IV.  Nastepnie wyrecytuj: 

"Ja jestem uniesiony w twoim sercu; i gwaltowny deszcz gwiezdnych pocalunkow 
kapie twe cialo."

Zaczynajac na E uczyn znak krzyza, mowiac: "Accendant in nobis Domine
ignem sui amoris, et flammam aeterni caritatis." 
Obroc sie zgodnie z ruchem wskazowek zegara na SW i przejdz w ta czesc
swiatyni; powtorz tam krzyz i formule, przejdz do NW powtorz krzyz i
formule, wroc do E zamykajac trojkat, powtorz krzyz i formule.

V. Zakoncz przez:
        "Milosc jest prawem, milosc podlug Woli"

------------------------------------------------------------------------

O zastosowaniu Zewow, i aktualnej ewokacji aniolow, wydawaniu im polecen
itp, w nastepnym poscie.

Fr. Eimi Kion

http://www.visi.com/~invoke/camp/enochian/emerald_throne.htm

