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1. Em nome do Senhor da Iniciação, Amém.
2. Eu vôo e pouso com um falcão; as minhas poderosas e compassantes asas são
pura esmeralda.
3. Eu mergulho sobre a terra negra; e ela alegar-se de verde com a minha chegada.
4. Filhos da Terra! Regozijai-vos, pois vossa salvação se aproxima.
5. O fim da dor está chegando; eu vos arrebatarei na minha indescritível alegria.
6. Eu vos beijarei, e vos trarei ao casamento: eu espalharei para vós um festim na
casa da felicidade.
7. Eu não sou vindo para vos censurar ou escravizar.
8. Eu não vos convido a rejeitar vossa volúpia, vossa preguiça ou vossa loucura.
9. Mas eu trago alegria para vosso prazer, paz para vosso langor, sabedoria para
vossa loucura.
10. Tudo que fazeis está certo, contanto que vos agrade o que fazeis.
11. Eu sou vindo contra o sofrimento, contra o cansaço, contar aqueles que
procuram escravizar-vos.
12. Eu encho para vós uma taça de vinho lustral que vos dá deleite ao pôr- do - sol e
na madrugada.
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13. Vinde comigo, e eu vos darei tudo que é desejável sobre a Terra.
14. Porque eu vos dou aquilo que a Terra e suas alegrias são apenas sombras.

15. As sombras fogem, mas minha alegria permanece até o fim.
16. Eu me escondi sob uma máscara. Eu sou um Deus negro e terrível.
17. Com coragem conquistando o medo, vos aproximareis de mim; vos poreis
vossas cabeças sobre o altar, esperando a queda da espada.

18. Mas primeiro beijo de amor será radiante em vossos lábios; e toda escuridão e
terror virarão em luz e alegria.
19. Somente os que temem hão de falhar. Esses que curvam suas costas sob o julgo
da escravidão até não mais poderem estar eretos; estes eu desprezarei.
20. Mas vós que desafiastes a lei; vós que tendes conquistado por sutileza ou pela
força; vós eu tomarei a mim, mesmo eu vos tomarei a mim.

21. Eu não vos peço que sacrifique coisa alguma em meu altar; Eu sou o Deus que
dá tudo.
22. Luz, Vida, Amor; Força, fantasia, Fogo; estes eu vos trago; destes minhas mãos
estão cheias.
23. Há alegria na partida; há alegria na jornada; há alegria na chegada.
24. Somente se estais sofrendo, ou cansados ou zangados ou sem conforto; então
podeis saber que perdeste o fio de ouro, o fio com o qual eu vos guio ao coração dos
bosques de Eleusis.
25. Meus discípulos são orgulhosos e belos; eles são fortes e rápidos; eles
comandam seu caminho como grandes conquistadores
26. Os fracos, os tímidos, os imperfeitos, os covardes, os pobres, os chorosos estes são meus inimigos e eu vim para destruí-los.

27. Isto também é compaixão: um fim para a doença da terra. Um desenraizamento
das ervas daninhas; uma regação das flores.
28. Ó meus filhos, vós sois mais belos que as flores; vós não deveis fenecer em
vossa estação.
29. Eu vos amo; eu quereria regar-vos com o divino orvalho da imortalidade.
30. Esta imortalidade não é nenhuma vã esperança após a morte; eu vos ofereço a
certeira consciência da felicidade.
31. Eu ofereço imediatamente, sobre a terra; antes que uma hora tenha soados, vós
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sereis Comigo nas Habitações além da Decadência.
32. Também eu vos dou poder terreno e alegria terrena; riqueza, saúde, e longa
vida. Adoração e amor agarrar-se aos vossos pés e cingirão os vossos corações.
33. Apenas vossas bocas beberão de um vinho delicioso - o vinho de lacchus; elas
se oferecerão sempre ao beijo celestial do Deus Belo.
34. Eu vos revelo um grande mistério. Vós estais de pé entre o abismo da altura e o
abismo da profundidade.
35. Em cada um espera-vos um Companheiro; e aquele Companheiro é Vós
Mesmos.
36. Vós não podereis ter outro Companheiro.
37. Muitos tem-se erguido, sendo sábios. Eles tem dito: " Procura a Brilhante
Imagem no lugar sempre dourado e une-te com Aquilo".

38. Muitos tem se erguido, sendo loucos. Eles tem dito: " Desce ao mundo de
escuridão esplêndida e une-te aquela Cega Criatura da Lama Viscosa".
39. Eu, que estou além da Sabedoria e da Loucura, ergo-me e vos digo: Realizai
ambas estas bodas! Uni-vos a ambos Companheiros!
40. Cuidado, cuidado, digo eu, não procureis um deles para perder o outro!
41. Meus adeptos estão retamente erguidos; suas cabeças acima dos céus, seus
pés abaixo dos infernos.
42. Mas desde que um é naturalmente atraído ao Anjo outro ao Demônio, que o
primeiro fortifique o elo mais baixo o outro se ligue mais firmemente ao mais elevado.
43. Assim o equilíbrio se tronará perfeito. Eu ajudarei meus discípulos; tão depressa
quanto eles adquiram este poder e alegria balanceados, mais rapidamente eu os
impelirei.

44. Por sua vez eles falarão deste Invisível Trono; suas palavras iluminarão os
mundos.
45. Eles serão mestres da majestade e poder; eles serão belos e alegres; eles
estarão vestidos de vitória e esplendor; eles estarão de pé sobre o firme fundamento;
o reino será deles; sim, o reino será deles.
46. Em nome do Senhor da Iniciação, Amém.

