
Rytuały

# Stan z twarzą na Wschód. Użyj w zaleznosci od potrzeb Rozdzki Ognia, Sztyletu Powietrza lub swego kciuka, by 
zakreslic przed soba unikursalny Heksagram.
# Dotknij czola i zaintonuj NONCF KHYS (NO-NU-KI-FE KA-HIS; Twoje jest).
# Dotknij piersi i zaintonuj IN KIA (IN KI-AA; O me Kia).
# Dotknij fallusa i zaintonuj ADOHY (A-DO-HI; Krolestwo).
# Dotknij prawego ramienia i zaintonuj LONSA (LO-NU-SA; Moc).
# Dotknij lewego ramienia i zaintonuj BUSDYR (BUS-DI-RAJ; i Chwala).
# Skrzyzuj rece na piersi i zaintonuj YOYAD (I-OU-I-DA; Na Wieki).
# Zloz rece jak do modlitwy i wykrzycz IAO!

HESMAJEN:

Ryt Pentagramu Dewokacji jest efektywnym Zaklinaniem na poziomie Magyi Ceremonialnej, przeznaczonym do 
oczyszczenia umysłu maga ze wszystkich zbędnych naleciałości i osłonięcia go przed wrogimi wpływami 
psychicznymi. Jego regularne stosowanie przynosi także ogólną poprawę stanu zdrowia.

ECHENGAB:

    * Konsekrowane ostrze (nóż lub sztylet)
    * Mag w swym rytualnym stroju

BIMODANG:

   1. Stań z twarzą na Wschód. Ostrzem zakreśl przed sobą Glif Chaosu.
   2. Dotknij czoła i zaintonuj HEV ONGO (Tyś jest).
   3. Dotknij piersi i zaintonuj LOKEG KIA (O me Kia).
   4. Dotknij łona i zaintonuj NOWIG'NG (Multiversum).
   5. Dotknij prawego ramienia i zaintonuj DINTHOQAF (Mocą).
   6. Dotknij lewego ramienia i zaintonuj JORO (I Rozkoszą).
   7. Skrzyżuj ręce na piersi i zaintonuj ULANGULE TAUG HEGLECHOJ (Po Wszystkie Czasy).
   8. Spleć palce w mudrzeNaibakuken In i zakrzyknij JIN!
   9. Oddychaj pełną piersią. Po chwili zrób powolny wydech, intonując głoskę I i zwizualizuj kulę białego światła na 
wysokości głowy.
  10. Oddychaj pełną piersią. Po chwili zrób powolny wydech, intonując głoskę E i zwizualizuj kulę błękitnego światła 
na wysokości krtani.
  11. Oddychaj pełną piersią. Zrób powolny wydech intonując głoskę A i zwizualizuj kulę złotego światła na wysokości 
serca - niech rozpuści się ona po całym ciele.
  12. Oddychaj pełną piersią. Zrób powolny wydech intonując głoskę O i zwizualizuj kulę pomarańczowego światła na 
wysokości brzucha.
  13. Oddychaj pełną piersią. Zrób powolny wydech intonując głoskę U i zwizualizuj kulę czerwonego światła na 
wysokości łona.
  14. Powtórz punkty 13. do 9. w odwrotnej kolejności.
  15. Zakreśl przed sobą Dewokujący Pentagram intonując przy tym serię głosek IEAOU, a następnie wykonaj Znak 
Wkraczającego. Wróć potem do Znaku Ciszy i po chwili przyjmij pierwszy z Boskich Znaków NOX: Puellę. Weź kilka 
głębokich oddechów, przebij zwizualizowany pentagram w jego środku ostrzem, i obróć się o 90 stopni w lewo.
  16. Powtórz 15., tylko jako Boskiego Znaku NOX użyj Puera.
  17. Powtórz 15., tylko jako Boskiego Znaku NOX użyj Vira.
  18. Powtórz 15., tylko jako Boskiego Znaku NOX użyj Muliera.
  19. Powtórz punkty 9. do 14.
  20. Powtórz punkty 2. do 8.

GABREBAG:

Glif Chaosu:
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Mudra Naibakuken In:

Spleć ze sobą i połącz opuszkami wszystkie palce, tak aby zostały zamknięte we wnętrzu dłoni.

Dewokujący Pentagram:

Jest on kreślony na wyimaginowanej tarczy zegarowej, poczynając od godziny 12. ruchem odwrotnym do ruchu 
wskazówek. Kluczem do zrozumienia jego symboliki jest fakt iż odpędzając coś (dewokując), cofamy to w przeszłość - 
dlatego też czas biegnie do tylu.

Znak Wkraczającego (Horus Zwycięski):

Stojąc prosto weź glęboki wdech, wyjdź lewą stopą do przodu, wyrzuć przed siebie ręce i zrób powolny wydech.

Znak Ciszy (Harpokrates):

Tupnij lewą noga i dotknij palcem wskazującym lewej ręki ust, jakbyś mówił komuś by był cicho.

Boskie Znaki NOX:

    * Puella: Prawa ręka na piersiach, lewa na łonie, pięty razem, stopy rozwarte o 45 stopni. Przypomina Venus.

    * Puer (N): Prawa ręka formuje 'L' z dłonią otwartą i kciukiem skierowanym ku głowie, lewa na łonie, z kciukiem 
wystającym spomiędzy palca wskazującego i środkowego. Stopy jak u Puelli. Przypomina Ptaha.

    * Vir (O): Ręce zlożone w pięści - lecz kciuki sterczą na zewnątrz, przyłożone do skroni. Stopy jak u Puelli. 
Przypomina Pana.

    * Mulier (X): Ręce w 'V' nad glową w triumfującym geście, ale z otwartymi dlońmi. Stopy rozstawione troszkę 
szerzej niż na szerokość ramion, głowa odrzucona do tylu.

Czym jest Wir?
Wir jest kieszonkowym wszechświatem, tworzonym przez Maga Chaosu w różnych celach. Jest przesyconą Wolą 
manifestacją magicznej energii i radykalnym zakłóceniem czasu i przestrzeni. Może także służyć do zakrzywienia 
przestrzeni, tak, aby był magicznym "skrótem" między dowolną liczbą miejsc ziemskiej przestrzeni/czasu. Proces 
tworzenia wiru jest sam w sobie naśladownictwem tego, jak z pierwotnego chaosu wyłaniają się rozmaite dualizmy.

Rytuał

   1. Stań prosto.
   2. Weź kilka głębokich oddechów, rozluźnij się.
   3. Tupnij lewą stopą i wykrzyknij HUT ("start")
   4. Rozwiedź oba palce wskazujące, a następnie połącz je przed sobą. Powiedz XIQUAL UDINBAK, co oznacza 
"zamanifestuj chaos". Wyobraź sobie świetlny punkt na końcu swoich palców.
   5. Rozłącz palce, rysując nimi przed sobą pionową linię. Powedz XIQUAL UZARFE, D'KYENG. Oznacza to, mniej 
więcej, "zamanifestuj aethyr, stała Plancka". Aethyr jest pełen potencjału, stała Plancka jest zupełnym skurczeniem się. 
Zwizualizuj na górze linii astrologiczny symbol Saturna, a na dole grecką literę psi.
   6. Znów przywiedź do siebie palce wskazujące, lecz utrzymuj wizualizację linii i symboli na jej końcach.
   7. Narysuj teraz palcami linię prostopadłą do poprzedniej, mówiąc XIQUAL KUDEX, EACHT (zamanifestuj światło 
i ciemność). Po obu końcach linii zwizualizuj odpowiednio kulę światła i kulę zupełnej ciemności.
   8. Powtórz krok 6.
   9. Narysuj kolejną linię, nachyloną do dwóch poprzednich pod kątem 45 stopni. Powiedz XIQUAL ASHARA, 
DIJOW - zamanifestuj ogień i powietrze (oznaczają one także ogień i czas). Można tu użyc różnych symboli do ich 
oznaczenia, włączając w to osobiście zrobione sigile. Poleca się użyć alchemicznych trójkątów.
  10. Powtórz krok 6.
  11. Narysuj czwartą linię prostopadłą do tej w kroku 9, mówiąc XIQUAL THALDOMA, NOBO (woda i ziemia, lub 
przestrzeń i masa). na jej końcach również wyobraź sobie odpowiednie symbole.
  12. Daj sobie trochę czasu, aby być pewnym, że dokładnie i w pełni wizualizujesz wszystkie linie i symbole. Nie 
kontroluj koloru, w jakim sie one ukazują, on przyjdzie sam (jest to jeden ze sposobów na to, aby odkryć swoją 
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oktarynę)
  13. Powiedz XIQUAL ONGATHAWAS (zamanifestuj wir), i uczyń lewą ręką gest sugerujący, że przed tobą toczy się 
koło w kierunku ruchu wskazówek zegara. Może to być kiwnięcie palcem, jak i zamach całym ramieniem, zależnie od 
tego, jak czujesz, ze jest odpowiednio.
  14. Używaj swojego oddechu do przyśpieszenia obrotów koła. Z każdym wdechem i wydechem przyśpieszaj kręcenie. 
Rób tak, aż wir stanie się trójwymiarowy, tak, jakbyś mógł włożyć w niego rękę.
  15. Twój wir jest teraz otwarty! Wykrzyknij XIQUAL CHOYOFAQUE (zamanifestacja dzieła chaosu), lub, jeśli tego 
wymaga rytuał, do którego chcesz przystąpić, jakieś inne zdanie. Może byc ono w ddowolnym języku, to nie ma 
znaczenia.Użycie dziwnego języka takiego jak barbarzyński Urański pozwala ominąc świadomy umysł i jego cenzurę.
  16. Wykonaj to, co miałeś zamiar zrobić.
  17. Kiedy jesteś pewien, że skończyłeś, jeszcze raz wzmocnij wizję.
  18. Wyciągnij palec wskazujący lewej ręki i zapytaj ANGBIX (jak?) Potem palec środkowy i zapytaj POHUTH? 
(dlaczego)?, a w końcu kciuk i zapytaj WOKAC? (co?). To trzy podstawowe pytania materializmu/nauki, 
duchowości/religii i magii, wedle eonicznych teorii Carolla.
  19. Widzisz trójkąt, jaki tworzą te trzy palce? Zwizualizuj go jako coś twardego, coś w rodzaju wyłącznika. Zakręć 
"korbą" w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć wir, krzycząc AEPALIZAGE, 
"immanentize the eschaton."

Rytuał ten można dość swobodnie dopasowywać do swoich upodobań i do odprawianego rytuału.
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