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(spojrzenie na glówne zasady wedle których zyja ci, którzy przyjeli Prawo 
Thelemy)

"Czyn wole swa, niechaj bedzie calym Prawem.
"Nie masz prawa nad czynieniem woli swej."
"...nie masz zadnego prawa prócz czynienia twej woli. Czyn ja i nikt inny nie 
powie nie. Poniewaz czysta wola, nielagodzona zamiarem, uwolniona od zadzy 
rezultatów, jest na kazdy sposób doskonala."
"Milosc jest prawem, milosc podlug woli."
"Kazdy mezczyzna i kazda kobieta jest gwiazda."

I. TWOJE OBOWIAZKI WOBEC SIEBIE SAMEGO
1. Odnajdz sie w centrum swego wlasnego Wszechswiata
"Ja jestem plomieniem plonacym w sercu kazdego czlowieka i w srodku kazdej 
gwiazdy."
2. Odkrywaj Nature i Moce swej Istoty.
Wlaczajac w to kazda rzecz, która jest, lub moze byc dla ciebie: i musisz 
zaakceptowac wszystko takie jakim jest, bowiem sa to czynniki tworzace twoje 
Prawdziwe Ja. To prawdziwe Ja niesie bowiem w sobie wszelkie rzeczy: ich 
odkrycie jest Inicjacja (podróza w glab siebie), w Naturze której lezy ciagly 
ruch. Musi byc ono pojete nie jako niezmienne, lecz dynamiczne, nie jako 
Rzeczownik lecz jako Czasownik.
3. Rozwijaj we wlasciwej harmonii i odpowiednich proporcjach kazda posiadana 
przez ciebie zdolnosc.
"Madrosc mówi: Badz silny!"
"Lecz przemierzaj! Przemierzaj!"
"Badz silny, o czlowieku! Zadaj, ciesz sie wszystkimi przymiotami zmyslów i 
zachwytu: nie lekaj sie iz jakikolwiek Bóg mialby cie za to wymówic."
4. Kontempluj swa wlasna Nature.
Rozwaz kazdy jej element tak niezaleznie jak i w zwiazku z cala reszta, by 
osadzic wlasciwie prawdziwa celowosc pelni twej Istoty.
5. Znajdz sposób wyrazenia tej celowosci, lub "Prawdziwej Woli", w wyrazeniu 
tak prostym jak to tylko mozliwe.
Spróbuj tez jasno zrozumiec jak najlepiej manipulowac energiami które 
kontrolujesz, by osiagnac wyniki najbardziej pozadane w zwiazkach z tymi 
czesciami Wszechswiata nad którymi wladzy jeszcze nie masz.
6. Rozszerzaj dominium swej swiadomosci i kontroli nad silami jej obcymi do 
granic mozliwosci.
Czyn tak poprzez jeszcze mocniejsze i bardziej wprawne stosowanie swych 
umiejetnosci ku lepszej, jasniejszej i bardziej dokladnej percepcji, lepszego 
zrozumienia i madrzej zorganizowanego zarzadzania zewnetrznym 
Wszechswiatem.
7. Nigdy nie dopusc do zaklócenia twych mysli czy woli przez jakakolwiek inna 
Istote.
Badz wiecznie czujny, by odeprzec z gniewem, z niepokonana zarliwoscia i 
namietnoscia pasji nienasyconej kazda próbe innej Istoty, która chcialaby na 



ciebie wplynac inaczej niz jak poprzez wniesienie nowych faktów do twego 
doswiadczenia Wszechswiata, lub wspomozenie w osiagnieciu wyzszej syntezy 
Prawdy dzieki pelnemu pasji zjednoczeniu.
8. Nie powstrzymuj ni nie ograniczaj zadnego z prawdziwych instynktów twej 
Natury; lecz poswiec wszystkie doskonalosci sluzby swej Prawdziwej Woli.
"Badzcie wiec doskonali"
"Slowem Grzechu jest Ograniczenie. O mezczyzno! Nie odmawiaj twej zonie 
jesli ona pragnie! O kochajacy, jesli taka twa wola, odejdz! Nie masz wezla 
który moze polaczyc rozdzielonych prócz milosci: wszystko inne jest 
przeklenstwem. Przeklete! Przeklete niech bedzie to na eony! Pieklo. Tak z 
toba calym: nie masz zadnego prawa prócz czynienia twej woli. Czyn ja i nikt 
inny nie powie nie. Poniewaz czysta wola, nielagodzona zamiarem, uwolniona 
od zadzy rezultatów, jest na kazdy sposób doskonala."
"Gromadzcie wiec dobra, aromaty i zastepy kobiet; przewyzszajcie narody 
ziemi we wspanialosci i dumie; lecz czyncie to zawsze w milosci mojej, i tak 
dojdziecie do mojej radosci."
9. Raduj sie!
"Pamietajcie wszyscy iz istnienie jest czysta radoscia; ze wszystkie smutki sa 
niczym cienie, przychodza i odchodza; ale ono jest tym co zostaje."
"Lecz wy, o moi ludzie, powstancie i przebudzcie sie! Niech rytualy beda 
prawidlowo odprawione z radoscia i pieknem! ... Swieto dla ognia i swieto dla 
wody; swieto dla zycia i wieksze swieto dla smierci! Swieto kazdego dnia w 
waszych sercach dla radosci mego zachwytu! Swieto kazdej nocy dla Nuit, i 
przyjemnosc najwyzszej rozkoszy! Aye! Swietujcie! Radujcie sie! Nie ma po 
tym przerazenia. Jest rozplyniecie sie i wieczna ekstaza w pocalunkach Nui."
"Teraz raduj sie! Teraz wejdz w nasza wspanialosc i zachwyt! Wejdz w nasz 
pokój namietnosci, i pisz Królom slodkie slowa!"
"Drzyj radoscia zycia i smierci! Ah! Twoja smierc bedzie sliczna. Ktokolwiek ja 
ujrzy bedzie rad. Twoja smierc niech bedzie pieczecia obietnicy naszej 
dlugowiecznej milosci. Chodz! Unies swe serce i raduj sie!"
"Czy Bóg moze zyc w psie? Nie! Sami najwyzsi naleza do nas. Oni niech sie 
raduja, nasi wybrani: kto sie smuci nie przychodzi od nas. Piekno i sila, 
tryskajacy smiech i przeslodkie rozmarzenie, moc i ogien, przychodza od nas."
II. TWOJE OBOWIAZKI WOBEC INNYCH MEZCZYZN I KOBIET
1. "Milosc jest prawem, milosc podlug woli."
Jednocz sie w pasji z kazda inna forma swiadomosci, niszczac przez to poczucie 
odrebnosci wobec Calosci i tworzac fundament nowego Wszechswiata w którym 
bedziesz mógl ja ocenic.
2. "Walczcie wy jak bracia."
"Jesli on bylby Królem, nie mozesz go zranic."
Gwaltowne rozstrzygniecie róznic miedzy dwoma punktami widzenia jest dobre 
dla nich obu; pozwala na ich ocene w calosci. Walka stymuluje wiry twórczej 
energii; i podobnie jak i milosc, której jest zreszta pewna forma, doprowadza 
umysl do orgazmu, pozwalajacego transcendowac ponad jego racjonalna 
tepote.
3. Powstrzymuj sie od zaklócania woli innych.
"Uwazaj by jeden nie przymusil innego, Król przeciwko Królowi!"
(Milosc i wojna w poprzednim ustepie sa sportowej natury, gdy przeciwnicy 
wzajemnie sie szanuja i ucza od siebie, nigdy jednak nie sprzeciwiaja sie sobie 
poza sama gra.) Próbujac zdominowac lub wplynac na drugiego, próbujesz go 



znieksztalcic lub zniszczyc; a jako ze jest on niezbedna czescia twojego 
Wszechswiata, robisz to takze sam ze soba.
4. Staraj sie, jesli taka jest twa wola oswiecic innych gdy zajdzie potrzeba.
To moze byc uczynione jedynie w duchu szlachetnego szacunku, gdy dreczy go 
rozpacz wynikla z niemoznosci jasnego zrozumienia siebie, przede wszystkim 
gdy wyraznie prosi o pomoc; bowiem ciemnosc jego duszy moze ograniczyc 
twoje postrzezenie jego doskonalosci. (Ale ciemnosc ta moze byc takze 
ostrzezeniem, badz tez próba wzbudzenia twego zainteresowania.)
Jest to takze prawe, jesli jego ignorancja prowadzi go do zaklócenia twej woli. 
W kazdych okolicznosciach zaklócenia sa bowiem niebezpieczne, i wymagaja 
dla swego zalagodzenia uzycia najwyzszych talentów i dobrych osadów, 
wspartych doswiadczeniem. By wplynac na drugiego musisz wiec pozostawic 
cytadele Siebie niestrzezona; próba ta jednak powszechnie konczy sie 
utraceniem swej supremacji.
5. Czcij wszystkich!
"Kazdy mezczyzna i kazda kobieta jest gwiazda."
"Z dala z litoscia: przeklnij tych co sie lituja."
"Wspólnego nic nie mamy z wygnancem ni niezdatnym: niech umra oni w swej 
nedzy. Poniewaz oni nie czuja. Wspólczucie jest wada królów: zdepnij 
nieszczesnych i slabych: jest to prawem silnego. Jest to naszym prawem i 
radoscia swiata. Nie mysl królu o tym klamstwie: Ze Ty Musisz Umrzec: 
prawdziwie ty nie umrzesz, lecz bedziesz zyl! Teraz niech to bedzie 
zrozumiane: Jesli cialo Króla zaniknie, on pozostanie w czystej ekstazie na 
zawsze. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Slonce, Sila i Wzrok, Swiatlo; te sa dla 
slug Gwiazdy i Weza."
Kazda istota jest, dokladnie tak jak i ty, samym centrum Wszechswiata, który 
w niczym nie jest identyczny, ani nawet podobny do twojego. Nieosobowy 
Wszechswiat "Natury" jest jedynie abstrakcja - w przyblizeniu prawdziwa - 
czynników które wygodnie jest uznac za wspólne dla wszystkich. Wszechswiaty 
innych sa wobec tego calkowicie ci nieznane i niepoznawalne. Wzbudzaja one 
jednak w twoim prady energii poprzez czesciowe determinowanie twych 
reakcji. Traktuj wiec kobiety i mezczyzn z absolutnym szacunkiem ze wzgledu 
na nienaruszalne standardy oceniania; weryfikuj swe obserwacje poprzez 
porównania z podobnymi osadami przez nich wydanymi; i studiujac metody 
które wydaja sie determinowac ich porazki badz sukcesy, zdobywaj dla siebie 
spryt i umiejetnosci wymagane dla rozstrzygniecia wlasnych problemów.

III. TWOJE OBOWIAZKI WOBEC LUDZKOSCI
1. Ustanawiaj Prawo Thelemy jako podstawe wszelkich dzialan.
Ogólny dobrobyt ludzkiej rasy jest pod wieloma wzgledami niezbednym dla 
twego wlasnego; i podobnie jak on, zalezy tez od inteligentnej i madrej 
obserwacji Prawa Thelemy. Dlatego tez powinno byc dla ciebie waznym by 
kazdy samodzielny czlowiek przyjal je do serca i rzadzil soba w scislej z nim 
zgodnosci.
Mozesz uznac rozpowszechnienie Prawa Thelemy jako nieodlaczna czesc twej 
Prawdziwej Woli, jako ze jaka by ostateczna natura tej Woli nie byla, to 
wyraznym warunkiem jej realizacji jest uwolnienie sie od zewnetrznych 
wplywów.
Rzady czesto przejawiaja w tym zalosna glupote, bez wzgledu na to jak byliby 
oswieceni ludzie je tworzacy i ustanawiajacy czy ci, którymi rzadza. Jest zatem 



korzystnym dla kazdego mezczyzny i kazdej kobiety podejmowac kroki majace 
na celu przeksztalcenie istniejacych praw, by byly one w swym duchu zgodne z 
Prawem Thelemy. Bowiem Prawo to jest Prawem Wolnosci, a celem struktur 
legislacyjnych musi byc zabezpieczenie tej wolnosci dla kazdego obywatela, 
unikajace aroganckiego zalozenia ze kazdy pozytywny ideal jest wart dazenia 
ku niemu.
"Slowem Grzechu jest Ograniczenie."
Esencja przestepstwa jest to, ze ogranicza ono wolnosc jego ofiary. (Tak wiec 
morderstwo ogranicza jego prawo do zycia a rabunek prawo do radowania sie 
owocami swej pracy). Jest wiec powszechnym obowiazkiem zapobiec 
przestepstwu poprzez izolowanie przestepcy w wiezieniu. Nalezy takze pouczyc 
go, ze jego dzialania, po przeanalizowaniu stoja w sprzecznosci z jego wlasna 
Prawdziwa Wola. (Moze to byc osiagniete dzieki pozbawieniu go praw które 
pogwalcil; tak wiec stawiajac zlodzieja poza prawem sprawiamy ze bedzie on 
czul ciagly lek o bezpieczenstwo swej wlasnosci, nie chronionej juz dluzej przez 
Panstwo.)
Zasada ta jest calkiem prosta. Ten, kto naruszyl jakiekolwiek prawa magyicznie 
deklaruje ze one nie istnieja. Tak wiec, dla niego istniec one przestaja. 
Przestepstwo, bedac bezposrednim duchowym naruszeniem Prawa Thelemy nie 
powinno byc tolerowane w spolecznosci. Ci zas którzy posiadaja ku niemu 
sklonnosci, powinni byc oddzieleni od reszty w specjalnych enklawach, którymi 
sami by zarzadzali. Nauczyliby sie dzieki temu niezbednosci przyjecia i 
utrzymywania sprawiedliwych praw.
Wszystkie sztuczne przestepstwa powinny byc zniesione. Kiedy znikaja bowiem 
wydumane restrykcje, wieksza wolnosc jednostek uczy ich unikania zachowan, 
które rzeczywiscie ograniczaja ich naturalne prawa. Poprzez to wszystkie 
prawdziwe przestepstwa staja sie rzadkoscia.
Wymierzanie Prawa powinno byc upraszczane poprzez wyuczenie ludzi o 
odpowiedniej prawosci i dyskrecji, których wola jest wypelniac ta funkcje w 
spolecznosci, rozstrzygania wszystkich zazalen zgodnie z abstrakcyjnymi 
zalozeniami Prawa Thelemy i wydawania osadów na podstawie ograniczen 
dokonanych przez przestepce.
Ostatecznym celem Prawa jest wiec odbudowa sumienia wedle prawdziwie 
naukowych metod, jako trybu postepowania, nadzorcy ludzi i gwaranta 
rzadzacych.
IV. TWOJE OBOWIAZKI WOBEC WSZYSTKICH INNYCH ISTOT I RZECZY
1. Stosuj Prawo Thelemy do wszystkich problemów przyzwoitosci, 
wykorzystania i rozwoju
Jest naruszeniem Prawa Thelemy naduzycie naturalnych cech dowolnego 
zwierzecia badz przedmiotu poprzez odrywanie go od jego wlasciwych funkcji, 
wyznaczonych przez jego dzieje i uksztaltowanie. Tak wiec, na przyklad 
przyuczanie dzieci do wykonywania prac umyslowych lub fizycznych do których 
nie sa dostosowane jest zbrodnia przeciwko naturze. Podobnie jest nia tez 
budowanie domostw z niezdatnych materialów, falszowanie zywnosci, 
niszczenie lasów etc., etc.
Prawo Thelemy winno byc niezachwianie stosowane do rozstrzygania wszelkich 
kwestii postepowania. Wewnetrzne przystosowanie jakiejkolwiek rzeczy do 
jakiegokolwiek zamierzonego z nia dzialania winno byc jedynym kryterium tej 
oceny.
Zdarzac sie bedzie czesto, ze miedzy pragnieniami beda wystepowaly konflikty, 



tak pozorne jak i rzeczywiste. Przypadki takie nalezy rozsadzac wedle wartosci 
uczestniczacych w nich stron na szalach Natury. Tak wiec drzewo ma prawo do 
zycia, lecz czlowiek jest czyms wiekszym od drzewa i moze je sciac na opal lub 
zbudowanie sobie schronienia. Ale nawet wtedy musi pamietac, ze Prawo nigdy 
nie zaniedbuje pomszczenia gwaltu: jak gdy wyniszczenie drzewostanu 
doprowadza do zrujnowania klimatu lub gleby, lub gdy sprowadzenie królików 
jako zródla taniej zywnosci prowadzi do ich plagi.
Zauwaz ze naruszenie Prawa Thelemy prowadzi do kumulujacych sie szkód. 
Naplyw rolniczej populacji do wielkich miast, wywolany glównie naklanianiem 
ich do porzucenia naturalnych idealów nie tylko uczynil wies mniej atrakcyjna 
dla chlopstwa, lecz takze zepsul miasta. I bledy te narastaja w postepie 
geometrycznym, dochodzac do pulapu w którym ich naprawienie staje sie juz 
nieprawdopodobne, a cala struktura spoleczenstwa jest zagrozona ruina.
Madrym dzialaniem opartym na obserwacji i doswiadczania Prawa Thelemy jest 
takie, które stoi w swiadomej harmonii z Ewolucja. Eksperymenty z kreacja, 
odwolujace sie do róznicowania istniejacych odmian sa prawe i niezbedne. Ich 
wartosc zas musi zostac oceniona wedle plodnosci i zachowanej harmonii w 
naturalnym dazeniu do doskonalosci.


