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1. Ez a Szent Grál titka, ami szent edénye az Asszonyunknak, a Skarlát 

Asszonynak, Babalonnak, az utálat Anyjának, a Káosz Menyasszonyának, 

aki Urunkon, a Fenevadon lovagol. 

2. Ki kell engedned a véred, ami az életed, a paráználkodásának arany 

kelyhébe.  

3. Össze kell keverned az univerzális élettel. Tilos egyetlen cseppet is 

visszatartanod. 

4. Aztán az elméd tompa lesz, és a szíved nem ver többé és minden élet 

elszáll belőled; ki leszel taszítva a trágyadombra, a levegő madarai 

lakomázni fognak a húsodon és a csontjaid a napon fognak fehéredni. 

5. Utána a szelek összegyűjtik magukat és felkapnak majd, mintha egy kis 

kupac por volnál egy lepedőn, aminek négy sarka van és átadják majd az 

abyss őreinek. 

6. És mivel nincs bennük élet, az abyss őrei megparancsolják majd a szelek 

angyalainak, hogy haladjanak tovább. Eztán az angyalok elhintik majd a 

porodat a Piramisok Városában és a név így nem lesz többé. 

7. Most, ezért talán ha bevégzed ezt, a Szent Grál rituáléját, el fogsz 

merülni minden javadban. 

8. Van vagyonod; add oda azoknak, akiknek szükségük van rájuk, hiszen 

neked nincs többé vágyad ezekre. 

9. Egészséges vagy; öld le magad a magányod szenvedélyében az 

Asszonyunknak. Lazán lógjon a húsod a csontjaidon, a szemeid 

ragyogjanak a végtelen felé az ismeretlen felé érzett csillapíthatatlan 

szenvedéllyel, hiszen Ő, aki túl van a Tudáson, az átkozottan. 

10.  Van benned szeretet; szakítsd el az anyád a szívétől és köpd képen 

apádat, a lábaid tapossanak a feleséged köldökén és hagyd, hogy a 

gyermek a mellein kutyák és keselyűk prédája legyen. 

11.  Hogyha ezt nem teszed saját akaratodból, majd mi megcselekedjük 

akaratod ellenére, így pedig bevégzed a Grál Szentségét az Utálat 

Kápolnájában. 

12.  És lásd! Ha titokban megtartasz magadnak egyetlen gondolatot is, akkor 

ki leszel taszítva a mélységbe mindörökre és magányos leszel, trágyaevő, 

lesújtott a Légy-Velünk napján. 



13.  Igen! Valóban ez az igazság, ez az igazság, ez az igazság. Neked 

megadatik majd az élvezet, az egészség, a gazdagság és bölcsesség, ha 

nem leszel többé te. 

14.  Aztán minden szerzemény egy új szentség lesz és ezek nem fognak téged 

bemocskolni, kéjjel fogsz mulatni a piacon és a szüzek rózsákat fognak 

rád szórni, az árusok meghajlítják majd a térdeiket és aranyat meg 

fűszereket hoznak neked. Tovább fiatal fiúk mesés borokat öntenek majd 

neked, és az énekesek és táncosok neked énekelnek és táncolnak majd. 

15.  De te nem leszel benne, mert téged elfelejtettek, por, ami elveszett a 

porban. 

16.  Még maga az æón sem fog neked ebben segíteni, mert a porból egy 

fehér hamu készíttetik el Hermész által. 

17.  És ez Isten haragja, hogy ezeknek a dolgoknak így kell lenniük. 

18.  És ez Isten kegyelme, hogy ezeknek a dolgoknak így kell lenniük. 

19.  Ezért itt felszólítalak téged, hogyha a kezdeteknél jössz el hozzám, 

hogyha csak egyetlen lépést is teszel ezen az ösvényen, akkor 

megállíthatatlanul el kell jutnod a végéig. 

20.  Ez az Út túl van az Életen és a Halálon; túl van Szerelmen is, de ti ezt nem 

tudjátok, mert nem ismeritek a Szerelmet. 

21.  És a Vég még az Asszonyunk vagy a Fenevad számára sem ismert, akin 

utazik, de a szűz számára sem ismert, vagy Káosz, a jogos Ura számára 

sem ismert; de a Megkoronázott és Hódító Gyermek számára ismert? 

Nem tudni, hogy ismert-e számára. 

22.  Ezért dicsőség Haditnak és Nuitnak és dicsőség a Végén és az Elején, 

igen, a Végén és az Elején. 


