
Od: Eimi Kion 
Temat: Enochian Workings. Calls.

Ave.

        Wykorzystanie Zewow Enochianskich.
        
Z moich obserwacji i eksperymentow (choc troche gornolotnie to powiedziane)
a nade wszystko rozmow z magami takimi jak David Jones aka Fr. Prospero
i Benjamin Rowe aka Joshua Norton II, wynika ze przypisanie Golden Dawnu
Zewow do Tablic jest gleboko bzdurne, i w ogole nie poparte aktualna
trescia Zewow.

        GD proponowal: Pierwsze dwa Zewy dla Hierarchii Ducha
                EHNB XCAI AONT RMTO PAAM
        Nastepne 16 zewow przypisane do 4 tablic zywiolow; (po cztery na
        kazda Tablice, kazdy mialby aktywowac poszczegolny jej kat)
        no i zew 30 Aetyrow poza systemem, sluzacy do eksploracji hierarchii
        Aetyrow jak i 91 czesci Ziemi (CAOSG) (ziemi jako planety)
        
Jestem obecnie sklonny przypuszczac, ze zewy nalezy rozpatrywac w grupach po 3

1 2 3: Triada Jednosci Ducha: Pasywny Potencjal, Akcja, Wynik.
        Wynikiem jest tu ustanowienie przez Boga Sprawiedliwosci hierarchii
        zodiakalnej: "Na poczatku uczynilem was wladcami, i usadzilem na
        tronach 12 krolestw"

korespondencja: sahasrara chakra.

4 5 6:  Te zewy rowniez ustawione sa w triade: pasywny, akcja, wynik.
        Wydaja sie byc zwiazane z wytlumaczeniem DLACZEGO cos sie dzieje
        : kontemplacja: dzialanie: zachowanie dzialania.
        Definiuja one czas i przestrzen, oraz pojecia laski i kary.
        
korespondencja: ajna chakra
        
7 8:    mowia one o mocy czlowieka; (czyt. maga) 7 sluzylby do nadania
        magowi aktywnej mocy obrony, 8 wzniesieniu pasywnej tarczy chroniacej 
        maga przed zlem, grzechem i smiercia.   
        
korespondencja: vishuddha chakra
        
9 10 11: To triada wojny. Zew 9 brzmi jak grozba. 10 jak aktywny wyraz
        zemsty: sianie zniszczenia "ziejac glowami skorpionow i zywa
        siarka zmieszana z trucizna". Zew 11 jest okielznaniem sil wywolanych 
        przez zew 10. "I orzel zaplakal i przemowil glosno: Odejdzcie. I
        zgromadzili sie oni razem w domu smierci"
        
korespondencja... choc troche naciagana: anahata chakra. Ale tez,
        czy nie z serca plynie plomien slusznej i sprawiedliwej zemsty?

12 13 14: Kazde z nich definiuje jakis aspekt Boga. To jakby zebranie
        poklosia zwyciestwa z 9 10 11. Przemawia sie wciaz do surowych
        sil, ktore jednak sa niszczycielskie wylacznie dla zwyklych
        ludzi, nie Slugi Bozego jakim jest mag. Obdarowuja one moca:
        przez wzmocnienie juz istniejacej mocy (12), przez wykorzystanie
        ludzkiego grzechu (13) przez wplyniecie na czas (i entropie) na
        korzysc maga.
        
korespondencja: manipura chakra

15 16 17: Wezwania do Wladcow Plomieni, z ktorych kazdy sprawuje kontrole
        nad pewna aktywnoscia. 15 pasuje do spraw zwiazanych z podjeciem



        wlasciwej decyzji, zrozumieniem, diagnoza. 16 do zdobyczy materialnych,
        bogactwa, wladzy i potegi; 17 unicestwieniem i pognebieniem
        wrogow.
        
korespondencja: svadhistana chakra

18:     To zew lagodnosci i otuchy. Po wykorzystaniu wszystkich tych
        drapieznych mocy, mag prosi "O Ty potezny swietle i gorejacy
        plomieniu pociechy" "Badz Ty i dla mnie oknem otuchy". To ugruntowanie
        calej praktyki tak, by mag uzyskal z niej jak najwiecej dobra.

korespondencja: muladhara chakra

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

        Sadze ze cala ceremonia enochianska winna wygladac tak:
        
Pierwszy Zew: po nim wibrowanie odpowiedniego Tajemnego Imienia Boga.
                (kreslac inwokujacy pasywny pentagram ducha, a nastepnie
                inwokujacy pentagram zywiolu)

Drugi Zew: po nim wibrowanie odpowiedniego Imienia Wielkiego Krola.
                (kreslac inwokujacy pentagram zywiolu)

(ewentualnie, jesli trzeba)
Trzeci Zew: po nim wibrowanie Imienia Seniora, (kreslac odpowiedni heksagram
                inwokujacy zywiolu, a nastepnie heksagram planetarny)

nastepnie wibrowac imie aniola ktorego pragniemy przyzwac, kreslac pentagram
inwokujacy dla odpowiednich zywiolow (wpierw Tablicy, pozniej Kata)

        Uzywajac krysztalowej kuli, lustra, etc, wejsc w astral.
        
        Gdy dojrzy sie zgromadzone energie (byty), dobrac odpowiednie
        do wlasnych potrzeb zewy z poszczegolnych grup (poza 18); wyrecytowac 
je...
        nastepnie przemowic do aniola nakazujacym lecz uprzejmym glosem.
        
        wyjawic mu swe szczegolowe pragnienie; tylko niech bedzie ono w
        kompetencjach tego aniola: MAGM moze byc uzyty do uzdrowienia
        bliskiej nam osoby z ciezkiej choroby, ale nie zapewni szczescia
        w grach hazardowych.
        
Po wypowiedzeniu swych pragnien, wyrecytowac Zew 18, dac duchom zezwolenie
na odejscie...
        i zamknac Enochianskim rytualem Pentagramu.
        
Fr. Eimi Kion


