
Liber II 

 

Therion Mester üzenete 

(Ezen Üzenet minden idézete a Liber CCXX, A Törvény Könyvéből való) 

 „Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze. 

„Nincs törvény a Tégy amit akarszon túl. „ 

“A Törvény szava: Θελημα.” 

 

Θελημα – Thelema – azt jelenti: „Akarat.” 

A kulcs ezen üzenethez ez a szó – Akarat. Ezen Törvény első nyilvánvaló jelentése egy 

antitézissel van alátámasztva: „A Bűn szava Korlátozás.” 

Még egyszer: „nincs jogod, csak hogy akaratod tedd. Tedd azt és senki nem mond nemet. 

Mert a tiszta akarat, céltól csillapítatlan, megváltva az eredmények utáni vágytól, minden 

szempontból tökéletes.” 

Fogadd ezt óvatosan, úgy tűnik ez magában foglal egy elméletet, miszerint ha minden férfi és 

minden nő az akaratát cselekedné – az igaz Akaratát - , akkor nem lenne összeütközés. 

„Minden férfi és minden nő egy csillag”, és minden csillag a kijelölt útján halad anélkül, hogy 

megzavarnák. Mindenkinek van elég hely, csak a rend hiány okozza a zavartságot. 

Mindezeket figyelembe véve tisztázni kell, hogy a „Tégy amit akarsz" nem azt jelenti, hogy 

„Tégy amit szeretnél”. „Ez a Szabadság felmagasztalása; de a legszigorúbb korlát is egyben.” 

 „Tégy amit akarsz” – és semmi mást. Ne hagyd, hogy bármi eltérítsen az egyszerű és szent 

feladattól. A szabadság abszolút, hogy az akaratod tedd; De tégy bármi más dolgot és azonnal 

korlátok fognak emelkedni. Minden tett, amely nincs határozottan azonos irányban azzal az 

egy keringési pályával, az szabálytalan: akadály és gát. Az akaratnak egynek kell lennie és 

nem kettőnek. 

 

Azt is figyeld meg, hogy ennek az akaratnak nem csupán tisztának kell lennie, hanem 

egyedülinek, mint ahogy fent kifejtettem, de „céltól csillapítatlan”-nak is. Ez a furcsa mondat, 

most megállásra késztet. Ez jelentheti, hogy bármely cél az akaratban, elfojtaná azt. Tisztán, 

„az eredmények utáni vágy”-tól kell megváltani. 



De a mondatot úgy is lehet értelmezni, hogy „csillapítatlan céltudatosággal, azaz fáradhatatlan 

energiával. Így a koncepció pedig egy örökös mozgás, végtelen és megváltoztathatatlan. Ez a 

Nirvana statikus helyett dinamikus – végül ugyan oda vezet. 

A tisztán gyakorlati feladata ezért a mágusnak az, hogy felfedezze mi valójában az akarata. 

Ezt a következő úton teheti meg, a legjobb módon a Liber Thisharb (lásd Equinox I, VII, 105) 

gyakorlataival érheti el, vagy más gyakorlatok által, amelyeket időről időre ki lehet jelölni. 

Most mindenki számára tökéletesen egyszerű kell hogy legyen, hogy megértse Therion 

Mester üzenetét. 

Meg kell (1) hogy Találd az Akaratod, (2) Tedd ezt az Akaratot (a) fókuszáltan, (b) 

függetlenül, (c) békével. 

Azután, és csak az után cselekedsz harmóniában a Dolgok Mozgásával, része leszel, és ennek 

következtében azonos Isten Akaratával. És midőn az akarat az önvaló dinamikus aspektusa, és 

mivel két különböző önvaló nem rendelkezhet azonos akarattal; ha az Akaratod Isten akarata, 

Te vagy Ő! 

Már csak egy szó van ami magyarázatra szorul. Máshol írva van - egészen biztosan a 

megnyugvásunk érdekében - , hogy „Szerelem a Törvény, Szerelem az Akarat alatt.” 

Ezt aképpen érdemes értelmezni, hogy amíg az Akarat a Törvény, eme Akaratnak a 

természete a Szerelem. De ez a Szerelem olyan mintha az Akarat mellékterméke lenne; ez 

nem mond ellent vagy hatálytalanítja azt az Akaratot; Íme! A Törvény Könyve tele van 

Szerelemmel, de mégsincsenek Érzelgős szavak. A Gyűlölet maga is majdnem olyan akár a 

Szerelem! „Testvérekként küzdjetek!” Minden férfias faja a világnak megérti ezt. A Liber 

Legis Szerelme mindig merész, férfias és tobzódó. Hatalmas, rettenetes és dicsőséges, habár, 

ez csak a zászló az Akarat szent lándzsáján, arany berakásos felirat Thelema Paplovagjainak 

kardjain. 

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt. 
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