
Enochiańskie Otwarcie oparte na Formule EHNB
EXARP (Powietrze z Ducha); Odpędzenie negatywnych mocy

HCOMA (Woda z Ducha); Oczyszczenie 

NANTA (Ziemia z Ducha); Okrążenie

BITOM (Ogień z Ducha); Konsekracja

Każdemu z tych krokow przypisany jest cytat z Ksiegi Prawa.

0. Otwórz przez: "Czyń Wolę swą, niechaj będzie całym Prawem"

I. Wyrecytuj: "Także mantry i zaklęcia; obeah i wanga; dzieło różdżki i dzieło miecza; tych on niech się uczy i naucza."

Następnie odpraw enochiańskie wersje rytuałów Pentagramu i Heksagramu.

 
II. Wyrecytuj: "Ponieważ czysta wola, niełagodzona zamiarem, uwolniona od żądzy rezultatów, jest na każdy sposób 
doskonałą."

Następnie stojąc z twarzą na W świątyni zanurz palce w poświęconej wodzie, uczyń znak krzyża mówiąc: 
"Asperges me Domine hyssopo et mundabar, lavabis me et super nivem dealbabor."

Obróć się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na SE świątyni, powtórz znak krzyża i słowa. Obróć się 
znowu na NE, powtórz znak krzyża i słowa, wreszcie zamknij trójkąt wracając na W, kreśląc tam ponownie 
krzyż i wypowiadając formułę. 

III. Po powrocie do środka kręgu wyrecytuj: "Ja jestem tajemnym wężem sprężonym do skoku: w moim Krążeniu 
jest radość. Jeśli uniosę mą głowę, ja i moja Nuit stajemy sie jednym; jeśli uchylę ją i wystrzelę jad, wtedy ziemia 
pogrąża się w zachwycie - ja i ziemia stajemy się jednym."

Następnie przeprowadź rytuał Szmaragdowego Tronu. Na początku opusczaj w nim część tyczącą 
seniorów.

IV. Następnie wyrecytuj: "Ja jestem uniesiony w twoim sercu; i gwałtowny deszcz gwiezdnych pocałunków kąpie  
twe ciało."

Zaczynając na E uczyń znak krzyża, mówiąc: "Accendant in nobis Domine ignem sui amoris, et flammam aeterni  
caritatis." 

Obróć się zgodnie z ruchem wskazówek zegara na SW i przejdź w tą część świątyni; powtórz tam krzyż i 
formułę, przejdź do NW, powtórz krzyż i formułę, wróć do E zamykając trójkąt, powtórz krzyż i formułę.

V. Zakończ przez: "Miłość jest prawem, miłość podług Woli".

 

The Enochian Pentagram Banishing Ritual:

1. Stand facing North. Use either the Fire Wand, Air Dagger or thumb wand of the right hand, to trace the 
lineal figure of the Pentagram.

2. Touch the forehead and intone NONCF KHYS (NO-NU-KI-FE KA-HIS; You are)

3. Touch the phallus and intone ADOHY (A-DO-HI; Kingdom)

4. Touch the right shoulder and intone LONSA (LOH-NOO-SAH; Power)

5. Touch the left shoulder and intone BUSDYR (BOOS-DI-REJ; Glory)

6. Touch the breast and intone YOYAD (I-O-I-O-DA; Him that liveth forever)

7. Facing North, extend right hand with weapon or thumb wand, and trace a banishing Pentagram, 

then do the Sign of the Enterer and intone:



YAYDON (I-A-I-DO-NU, All-Powerful)

come back into the Sign of Silence, then assume the God-Sign for Puella, right hand open across the breast 
and the left hand open covering the phallus, looking downward. Stab the Pentagram in the center and turn 
to the East.

8. Repeat, but intone:

GE YAD (GEJ I-A-DA, Our Lord and Master)

come back into the Sign of Silence, then assume the God-Sign of Vir, hands closed with the thumbs pointed 
outward and placed on the temples with head tilted forward and down. Stab the Pentagram in the center 
and face South.

9. Repeat, but intone:

ENAY (EJ-NA-I, the Lord)

come back into the Sign of Silence, then assume the God-Sign of Puer, right hand bent upward at the elbow 
left hand closed with thumb extended over the phallus. Stab the pentagram in the center and face West.

10. Repeat, but intone:

MONASKY (MO-NA-ESS-KI, the Great Name)

come back into the Sign of Silence, then assume the God-Sign of Mulier, arms outstretched with palms open 
and head arched back looking upward. Stab the Pentagram in the center and face North.

 

 
11. Facing North in the center of the circle, assume the God-Sign of Osiris Slain, with arms outstretched, and 
intone:

LUKAL Y YKZHHKAL (LU-KA-LA I I-KE-ZA-HE-KE-A-LA)

BABAGE Y EDLPRNAA (BA-BA-GEJ I I-DA-LA-PA-AR-NA-A)

RA AS Y BATAYVAH (RA A-ESS I BA-A-TA-A-I-VA-HE)

OD SOBOLN Y RAAGYSOL (O-DA SO-BO-LO-NA I RA-A-GA-I-O-ESS-LA)

MYKMA VNAL YALPOR OYVEAE (MI-KA-MA VA-NA-LA I-A-EL-PO-REJ O-I-VEJ-A-AJ)

DS BYAH ASPS O NOKO (DA-ESS BI-AH A-ESS-PEJ-ESS O NO-KO)

12. Repeat 1 through 6.

 

The Enochian Hexagram Banishing Ritual:
 
1. Stand facing North with feet together, left hand at your side and right arm extended and centered with 
Fire Wand, thumd wand or crystal* upright in front of you.

2. Face the East. Trace a banishing Air Hexagram (yellow), 

and intone: BUSD DE YAD (BUS-DE DEJ I-A-DA; The Glory of God)

vibrating one syllable of this name with each angle of the Air Hexagram. Then assume the God-Sign of 



Osiris Slain and intone:

MYKMAH A YAL PRG DE VAOAN AR QUASB TYBYBF DOALYM OD TELOKH

(MI-KA-MA A-I-A-EL PEJ-REJ-GI-DEJ VEJ-O-A-NU, A-REJ KU-A-ESS-BEJ, TI-BI-BEJ-EFF O-DA TEJ-
LO-KA-HEJ; Behold, the fire of first glory of truth, that destroy sorrow, sin and death.)

3. Face South. Trace a banishing Fire Hexagram (red), 

and repeat intonation, vibrating one syllable of the name for each angle of Fire Hexagram.

Then assume the God-Sign of Mulier and intone:

MIKMAH VLS DE AGEOBOFAL Y DLUGA TOGLO PUGO A TALHO

(MI-KA-MA, VA-LA-ESS DEJ A-GEJ-O-BA-FA-LA I DA-LU-GA TO-GI-LO PU-GO A TA-LE-HO; 
Behold, end of -------- is given all unto the cup. )

4. Face West.Trace a banishing Water Hexagram (blue), 

repeating intonation, vibrating one syllable of the name for each angle of Water Hexagram. Then assume 
God-Sign of Osiris Risen.

5. Face the North. Trace the banishing Earth Hexagram (black), 

repeating the intonation. Then assume God-Sign of Vir.

6. Facing North in the center of the circle, assume the God-Sign of Osiris Slain, with arms outstretched, and 
intone;

LUKAL Y YKZHHKAL (LU-KA-LA I I-KE-ZA-HE-KE-A-LA)

BABAGE Y EDLPRNAA (BA-BA-GEJ I I-DA-LA-PA-AR-NA-A)

RA AS Y BATAYVAH (RA A-ESS I BA-A-TA-A-I-VA-HE)

OD SOBOLN Y RAAGYSOL (O-DA SO-BO-LO-NA I RA-A-GA-I-O-ESS-LA)

MYKMA VNAL YALPOR OYVEAE (MI-KA-MA VA-NA-LA I-A-EL-PO-REJ O-I-VEJ-A-AJ)

DS BYAH ASPS O NOKO (DA-ESS BI-A A-ESS-PEJ O NO-KO)

 

Rytuał Szmaragdowego Tronu
I. Tablica Unii

E H N B 

E H N B

Graph Na-Hath Drun Pe 



Znak:

(vira) EXARP Therion, Błogosławiona Bestia

(muliera) HCOMA Babalon, Szkarłatna Konkubina

(puelli) NANTA Nuit, Ciągła w Niebie 

(puer) BITOM Hadit, Mag i Egzorcysta 

II. Dwanaście Sztandarów

Idąc w kole, kreśl każdą z figur we wskazanym kierunku. Powtórz każdy tyle razy, ile liter jest w danym 
Imieniu. 

III. Czterech Królów

Stań z twarzą na E, dając Znak Ozyrysa Zabitego

(jak w zamknięciu Pentagramu i Heksagramu)

Raasi I Bataivah in the east is ... 

Sobolm I Raggiosl in the west is ... 

Lucal I Ikzhhkal in the north is ... 



od Babage I Edlprenaa and in the south is ... 

Micma unal Ialpar Oivaee behold these flaming stars 

Dst Biah Aspt Ta which stand before your. 

 IV. 24 Seniorów

Zakreśł heksagramy w zaznaczonych ćwiartkach, wibrując ich imiona podczas rysowania.

 V. Pean

Chwała temu który jest ukryty i chwała tej która niesie kielich i chwała temu który dziecięciem jest i ojcem 
ich miłości.

Chwała gwieździe i chwała wężowi i chwała szermierzowi słońca. Cześć i błogosławieństwo przez cały 
Aeon imieniu Bestii, czworokątnemu, mistycznemu, cudownemu!

 VI. Zamknięcie

Zamknij Znakami LVX.

 Opracował Frater Eimi Kion


