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I 

1. Tüm deneylerin performansları sırasında veya hemen 
sonrasında ayrıntılı olarak kaydedilmesi kesinlikle gereklidir. 

2. Deneycinin veya deneycilerin fiziksel ve zihinsel 
durumunu not etmek son derece önemlidir. 

3. Tüm deneylerin zamanı ve yeri not edilmelidir; ayrıca 
havanın durumu ve genelde makul sonuç için yardımcı maddeler 
ya da nedenleri gibi, ya da önlenmesi gibi, ya da hatanın 
kaynakları gibi ya da deney sırasında herhangi bir sonucu 
oluşturacak tüm koşullar da not edilmelidir.

4. A∴A∴, bu ekilde düzgün kaydedilmeyen deneyler hakk�nda 
resmi bir bildirim almayacaktır.

5. Bu aşamada araştırmalarımızın nihai sonunu tam olarak 
beyan etmemiz gerekli değildir; cidden bu temel kurslarda 
ustalaşmayanlar tarafından anlaşılamaz.  

6. Deneyci kendi aklını kullanmaya ve kendi aramızda bile 
farklı olan herhangi bir şahsa veya şahıslara güvenmemeye teşvik 
edilir.  

7. Yazılı kayıt, başkalarının bu çalışmadan yararlanabilmesi 
için akıllıca hazırlanmalıdır.

8. “Equinox”un ilk sayısında yayınlanan John St. John kitabı 
çok ileri bir öğrencinin bu tür kayıtlarına bir örnektir. İstediğimiz 
kadar basit bir şekilde yazılmamışsa bile yöntemi gösterecektir..  

9. Kayıt ne kadar bilimsel olursa o kadar iyidir. Yine de bazı 
duyguların belirtilmesi gerektiği olduğu unutulmamalıdır.

O zaman kayıt samimiyet ve özenle yazılsın ve uygulama ile 
birlikte ona ideale yaklaşmak için giderek daha fazla 
başvurulacak.
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II  
Fiziksel Basiret 

1. Bir Tarot kart (78) destesi alın. Karıştırın; kesin. Bir kart 
çekin. Ona bakmadan onu görmeyi deneyin ve adlandırın. Adını 
verdiğiniz kartı ve gerçek kartı yazın. Sonuçları tekrarlayın ve 
tablo haline getirin. 

2. Bu deneyin muhtemelen eski orjinal bir Tarot destesiyle 
yapılması, konuyu gerçekten anlayan biri tarafından kehanet için 
kullanılan  herhangi bir kart destesiyle yapılmasından daha 
kolaydır.  

3. Unutmayın ki 78 denemede en az bir kez doğru kart 
isimlendirmesi gerekir. Ayrıca, sıradan görme ve dokunma, hatta 
koku duyuları yoluyla bilgi edinme olasılıklarını hariç tutmaya da 
dikkat edin.

Bir zamanlar bir adamın parmak uçları o kadar hassas ki, 
tırtılların şeklini ve pozisyonunu hissedebiliyordu ve böylece 
kartı doğru bir şekilde bilebiliyordu.  

4. İlk başta, denemenin daha kolay hali için, sadece kartın 
grubunu tahmin ederek denemek daha iyidir.

5. 78 denemede 22 Major Arcana ve diğer gruptan 14 kart 
elde etmeniz gerektiğini unutmayın; böylece, herhangi bir basiret 
olmadan, her seferinde Major Arcana arayarak 7 seferde (kabaca) 
iki kez doğru tahmin edebilirsiniz.

6. Bazı kartların uyumlu olduğunu unutmayın. Bu yüzden 
Kılıç Onlusu yerine Kılıç Beşlisi (“Yenilginin Efendisi”) demek 
kötü bir hata olmaz. Ama Yıkım Lordu (Değnek Beşlisi) için 
Sevgi Lordu'nu (Kupa İkilisi) çağırmak, hiçbir şeyin doğru 
gitmediğini gösterecektir. Benzer şekilde, Mars tarafından 
yönetilen bir kartın Beşlisi ile, İkizler kartı ise “Aşıklar” ile 
uyumlu olacaktır.

7. Bu uyumların 777'de verilen çok sayıda tabloya bakarak 
tam şekilde öğrenilmelidir.





DÖRT DURUŞ

AYNAK TANRI

YILDIRIM EJDERHA 

Aynak'ta kafa çok az geri doğru eğilir; Yıldırım'da sağ ayak biraz daha yüksek ve 
sağ diz daha alçak olabilir.
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8. İlerledikçe, elbiseyi dörtte üç kez doğru bir şekilde ayırt 
edebildiğinizi ve gerçekten de çok az uyumsuz hata olduğunu 
göreceksiniz, 78 denemede 15 veya 20 kez kartı doğru 
isimlendirebilirsiniz. 
    9. Bu aşamaya geldiğinizde sınav için kabul edilebilirsiniz; ve 
geçtiğinizde size daha karmaşık ve zor egzersizler verilecektir. 

III  
Asana—Duruş

1. Her kas gerginliğinde uzun süre mükemmel şekilde durmayı 
öğrenmelisiniz.

2. Bu deneylerin herhangi birinde duruşu engelleyen hiçbir 
şeyi giymemelisiniz.

3. İlk pozisyon: (Tanrı). Bir sandalyede oturun; baş yukarı, sırt 
düz, dizler birleşik, eller dizlerde, gözler kapalı. 

4. İkinci pozisyon: (Ejderha). Diz çökün; kalça topuklar 
üzerinde duruyor, ayak parmakları geri bakıyor, sırt ve kafa düz, 
eller uyluklarda. 

5. Üçüncü pozisyon: (Aynak). Ayakta durun; sol ayak bileği 
sağ elle tutulur (ve dönüşümlü olarak sağ ayak bileğini sol elle 
tutar,) işaret parmağı serbest şekilde dudaklara temas eder. 

6. Dördüncü pozisyon: (Yıldırım). Oturun: sol topuk anüs 
yukarıda tutar, sağ ayak ayak parmakları üzerinde, topuk ise 
genital bölgeyi kaplar; kollar dizlerin üzerine uzanır: baş ve sırt 
düz.  

7. Bu pozisyonları uygularken çeşitli şeyler yaşayacaksınız; 
bunlar dikkatlice analiz edilmeli ve tanımlanmalıdır.  

8. Uygulamanın süresini, ona eşlik eden ağrının şiddetini 
(varsa), elde edilen sertlik derecesini ve diğer ilgili hususları not 
edin.
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   9. Su ile dolu bir tabağın kafanın üzerinde durma noktasına 
kadar ilerlediğinizde, bir saat boyunca bir damla dökmez ve artık 
herhangi bir kastaki en hafif titremeyi algılayamadığınızda; 
Kısacası, mükemmel bir şekilde sabit ve kolay yapabilir 
olduğunuzda, sınav için kabul edilirsiniz; ve geçmeniz halinde, 
daha karmaşık ve zor uygulamalar için size talimat verilecektir.

IV 
Pranayama—Solunumun Düzenleştirme 

1. Duruşlarınızdan birinde dinlenirken, sağ burun deliğini sağ 
elin başparmağı ile kapatın ve saatiniz 20 saniye sonrasını işaret 
edince yavaşça ve tamamen sol burun deliğinden nefes verin. Aynı 
burun deliğinden 10 saniye nefes alın. Elleri değiştirin, diğer 
burun deliği ile tekrarlayın. Bu döngü bir saat boyunca sürekli 
devam etsin.

2. Bu sizin için oldukça kolay olduğunda, süreleri 30 ve 15 
saniyeye çıkarın.

3. Bu sizin için oldukça kolay olduğunda, ancak kolay 
olmadan önce değil, 15 saniye boyunca nefes verin, 15 saniye 
boyunca nefes alın ve nefesi 15 saniye boyunca tutun.  

4. Bunu bir saat boyunca mükemmel bir rahatlık ve rahatlıkla 
yapabildiğinizde, 40 saniye boyunca nefes verip 20 saniye nefes 
almayı deneyin.

5. Bu elde edildiğinde, 20 saniye nefes verin, 10 saniye nefes 
alın, 30 saniye nefes tutun.

Bu sizin için çok kolay hale geldiğinde, sınav için kabul 
edilebilirsiniz ve geçmeniz durumunda, daha karmaşık ve zor 
uygulamalarda size talimat verilecektir. 

6.  Midede yiyecek varlığının, küçük miktarlarda bile, 
uygulamaları çok zorlaştırdığını göreceksiniz.

7. Güçlerinizi asla aşırı zorlamamaya çok dikkat edin; özellikle 
asla nefes darlığı çekmeyin, sarsıntılı veya hızlı bir şekilde nefes 
almak zorunda kalırsınız.
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8. Solunum düzeninde derinlik, dolgunluk için çalışın.
9. Muhtemelen bu uygulamalar sırasında çeşitli dikkate 

değer olaylar meydana gelecektir. Bunlar dikkatle analiz 
edilmeli ve kaydedilmelidir.

V 
Dharana—Düşünce Kontrolü 

1. Zihni, hayal edilen tek bir basit nesneye konsantre etmek 
için  koşullandırın.

Beş tatwa bu amaç için yararlıdır; bunlar: siyah oval; mavi 
daire; gümüş hilal; sarı bir kare; kırmızı bir üçgendir.  

2.  Basit nesnelerin kombinasyonlarına geçin; örneğin, sarı bir 
kare içindeki siyah oval vb.

3.  Salanan sarkaç, dönen tekerlek vb. basit hareketli nesnelere 
geçin. Canlı nesnelerden kaçının. 

4. Bir sarkaç sallanırken yükselen ve düşen bir piston gibi 
hareketli nesnelerin kombinasyonlarına geçin. İki hareket 
arasındaki ilişki farklı deneylerde çeşitlendirilmelidir.  

Ya da fly-wheels, eccentrics ve governor sistemi.
5. Bu uygulamalar sırasında zihin, kesinlikle belirlenen 

nesneyle sınırlandırılmalıdır; başka hiçbir düşüncenin bilince 
girmesine izin verilmemelidir. Hareketli sistemler düzenli ve 
uyumlu olmalıdır.  

6. Deneylerin süresine, davetsiz düşüncelerin sayısına ve 
niteliğine, nesnenin kendisi için ortaya konulan dersten ayrılma 
eğilimine ve kendilerini gösterebilecek diğer fenomenlere dikkat 
edin. Aşırı yorulmaktan kaçının. Bu çok önemli. 

7. Canlı nesneleri hayal etmeye devam edin; bir erkek olarak, 
tercihen kendiniz tarafından bilinen ve kendinize saygı duyulan 
bir adam gibi.
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8. Bu deneylerin aralıklarında, diğer duyuların nesnelerini 
 hayal edebilir ve bunlara konsantre olmaya çalışabilirsiniz.

Örneğin, çikolatanın tadını, gül kokusunu, kadife hissini, bir 
şelale sesi veya bir saatin tık sesini hayal etmeye çalışın.  

9. Sonunda, herhangi bir duyunun tüm nesnelerini kapatmaya 
ve zihninizde ortaya çıkan tüm düşünceleri önlemeye çalışın. Bu 
uygulamalarda bazı başarılar elde ettiğinizi düşünüyorsanız, 
sınava başvurunuz ve geçmeniz durumunda size daha karmaşık 
ve zor uygulamalar önerilecektir. 

VI 
Fiziksel Sınırlar

1. Kendi fiziksel sınırlarınızı keşfetmeniz ister. 
2.  Bu amaçla, çalışma kapasitenize ciddi bir şekilde müdahale 

edilmeden önce yiyecek ve içecek olmadan kaç saat 
geçirebileceğinizi belirleyin.  

3. Ne kadar alkol alabileceğinizi ve hangi sarhoşluk halinin 
size zararı olacağını belirleyin. 

4. Bir seferde durmadan ne kadar yürüyebileceğinizi 
belirleyin; aynı şekilde dans etmek, yüzmek, koşmak vb.

5. Uykusuz kaç saat yapabileceğinizi öğrenin.
6. 6. dayanıklılığınızı çeşitli jimnastik egzersizleri, club-

swinging ile test edin.
7. Ne kadar süre sessiz kalabileceğinizi belirleyin.
8. Başınıza gelebilecek diğer tüm kapasiteleri ve yetenekleri 

araştırın.
9. Tüm bunları dikkatli ve bilinçli bir şekilde kaydedelim; 

çünkü sizin gücünüze göre şeyler sizden talep edilecektir.
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VII 
Okuma Eğitimi

1. Yukarıdaki uygulamaların çoğunun amacı ilk başta sizin 
için net olmayacaktır; ama en azından (kim inkar edebilir ki?) sizi 
belirleyicilik, doğruluk, içgözlem ve tüm sıradan insanlar için 
değerli olan diğer birçok nitelik konusunda eğitmiş olacaklar, 
böylece hiçbir durumda zamanınız boşa gitmeyecek. 

2. Bu temel önemsiz şeylerin ötesinde Büyük Çalışmanın 
doğası hakkında bir fikir edinebileceğinizi, ancak zeki bir insanın, 
ciddiye alınması gereken aşağıdaki kitaplardan doğasının bir 
ipucundan daha fazlasını toplayabileceğini belirtmeliyiz, ve 
dolaylı olarak güvenmesi gerekmese de, doğanın incelenmesine 
katkıları öğrenilmeli.

“The Yi King” [S.B.E. Series, Oxford University Press].  
“The Tao Teh King” [S.B.E. Series].  
“Tannhäuser” by A. Crowley.  
“Upanişadlar.” 
“The Bhagavad-Gita.” 
“The Voice of the Silence.” 
“Raja Yoga” by Swami Vivekananda.  
“The Shiva Sanhita.” 
“The Aphorisms of Patanjali.” 
“The Sword of Song.” 
“Mısır Ölüler Kitabı.” 
“Rituel et Dogme de la Haute Magie.” 
“The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage.” 
“The Goetia.” 
“The Hathayoga Pradipika.” 
Erdmann's “History of Philosophy.” 
“The Spiritual Guide of Molinos.” 
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“The Star in the West” (Captain Fuller).  
“The Dhammapada" [S.B.E. Series, Oxford University 

Press].  
“The Questions of King Milinda” [S.B.E. Series]. 
“777. vel Prolegomena, &c.” 
“Varieties of Religious Experience” (James).  
“Kabbala Denudata.” 
“Konx Om Pax.” 

3. Bu kitapların dikkatli bir şekilde incelenmesi, öğrencinin 
ustasının dilinde konuşmasını ve onunla iletişimi 
kolaylaştırmasını sağlayacaktır.

4. Öğrenci bu çok çeşitli eserlerin temel uyumunu keşfetmeye 
çalışmalıdır; bu amaçla en uç sapmaları yan yana incelemek en 
iyisi olacaktır.

5. Dilediği zaman bu okuma sürecindeyken sınava başvurmak 
isteyebilir. 

6. Tüm bu temel çalışma ve uygulama boyunca, onu 
düzeltmek ve ona tavsiyede bulunmak için yeterli düzeyde 
görülen bir usta atanır.

7. Dahası, hiçbir şekilde bu ustaya güvenmemesi ya da 
inanmaması gerektiğini hatırlamasına izin verin. Tamamen 
kendine güvenmeli ve kendi bilgi ve deneyiminde yatandan başka 
hiçbir şeye itibar duymamalıdır.

8. Başlangıçta olduğu gibi, sonunda, deneycinin çeşitli 
niteliklerinden türetilen hata üzerinde tek olası kontrol olarak 
yazılı kaydın hayati önemi üzerinde ısrar ediyoruz. 

9. Böylece çalışmanın usulüne uygun şekilde yapılmasına izin 
verin; evet, bırak usulüne uygun olsun.
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[Gerçekten önemli veya dikkate de er herhangi bir sonuç 
ortaya ç�karsa veya herhangi bir büyük zorluk ortaya ç�karsa, 
A∴ A∴ bir kerede durumlardan haberdar edilmelidir.]  




