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Ena od najdb - slika zvitka besedil

0. Uvod v skrivnost
esoljno carstvo je že skoraj 2000 let samo pogorišče, kamor
ni več segla roka nekdanje slave. Elejla je samo oddaljen
spomin. Taraf je izginil iz vseh kronik in je izbrisan iz spomina
ljudstev Drugotnosti. Svetišče varuhov vrat Megšelema je samo
pozabljena ruševina.
A pozaba je lahko nevarna. Naš svet in Drugotnost sredi 21.
stoletja pretresajo zaporedne krize. Čeprav je demokracija in z njo
povezana ureditev trdna, stoji na vse bolj trhlih temeljih.
Nekaj se plazi v ta in oni svet. Nihče ni pozoren, vse zanima
samo lastna dobrobit.

Kumransko najdišče od zgoraj (vir: Google)

Slika 1: Fragment enega od besedil.

Slika 2: Pogled na Kumranske votline.
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Slika 3: Najdba na mestu najdišča. Lahko si mislite, koliko
dela čaka strokovnjake, da se dokopljejo do prevoda besedila.
Zlasti ogromno dela je z rekonstrukcijo trajno izgubljenih
manjkajočih delov.

Slika 4: Zvitek je pripravljen za branje, prevajanje in po potrebi
dopolnjevanjem z manjkajočimi črkami in besedami.
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I. Elejla – vesoljna strahota?
Erahiri at halaja,
Elejla leat ugeji,
Tisuo leat ihapac rašem.
ako je zapisano v starodavni legendi.
Te besede poudarjajo nasprotovanje Elejle vsemu urejenemu, živemu in usklajeno z božjim. Malce preveč apokaliptično nastrojeni razlagalci mitov trdijo, da je Elejla božja zver,
namenjena čišči krvi življenja.
Seveda pa moramo, zaradi nepristranskosti in znanstvene verodostojnosti poudariti, da so vse opise Elejle zapisali nasprotniki
Elejle. Vse, kar vemo o Elejli, so zapisali zmagovalce nad Vesoljnim
carstvom. Zmagovalci patriarhalnega družbenega koncepta vso
zgodovino demonizirajo vsako nasprotovanje temu konceptu, ki je
postal vodilna in prevladujoča filozofija in temelj moralnega dobrega. V redkih interpretacijah, ki poskušajo ostati nepristranske, je
Elejla tako mimogrede opisana kot sila ravnotežja, ki nastopi ob
družbenih neravnovesjih.
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V tem eseju bomo povzeli nekatere vire, da dragi bralci in bralke
dobite vpogled o naravi te vesoljne sile.

S

eveda pa moramo, zaradi nepristranskosti in znanstvene
verodostojnosti poudariti, da so vse opise Elejle zapisali
nasprotniki narave in pomena Elejle. Vse, kar vemo o Elejli, so zapisali zmagovalce nad Vesoljnim carstvom. V redkih interpretacijah, ki poskušajo ostati nepristranske, je Elejla tako mimogrede
opisana kot sila ravnotežja, ki nastopi ob družbenih neravnovesjih.
V tem eseju bomo povzeli nekatere vire, da dragi bralci in bralke
dobite vpogled o naravi te vesoljne sile.

Vilinska beseda za moč, ki zapeljuje

E

lejla je izvorno koncept iz vilinske mitologije. V različnih
obdobjih se uporabljajo različne besede, a ostanimo pri izvornem poimenovanju. Elejla je v tej interpretaciji simbol za sile
kaosa, nasprotovanja vesoljnemu redu in simbolizira najtemnejše
kotičke človeške duše. Nevtralna, z mitološkimi idejami neobremenjena, interpretacija besede Elejla v sebi ne nosi neke temačnosti,
temveč logično mesto v naravnem redu vesoljne ureditve.
Elejla ima naravno privlačnost. Je energija lahke poti za ceno
nečesa, kar ni otipljivo tu in zdaj. Najmočnejši zaveznik Elejle je
človeška narava. Božanski kompleks, napuh, aroganca, egoizem,
strast za močjo, želja po takojšnji zadovoljitvi so energije, ki kličejo
Elejlo. Ljudje želijo do cilja po najlažji poti. Strastna želja po položaju v krdelu je neizmerni magnet za Elejlo. Tako na kratko koncept interpretirajo vilinske svete knjige.
Kaj se zgodi, če ljudje zavestno pozabijo na etičnost in moralnost? Kaj se zgodi, če je edina vrednota količina moči in nadzora?
Kam pripelje strastna želja po takojšnji in popolni zadovoljitvi, ne
glede na žrtve in ceno? Kam pripeljejo strah pred izgubo in želja po
še več? Kam pripelje obsedenost z navezanostjo, ki vse bolj zamenjuje resnično ljubezen?
Začne se zgoščevanje devetih zatabov, talismanov Megšelema, ki
nosijo energijo zanikanja vesoljnega reda. Strah, jeza, sovraštvo in
napuh dajejo vso potrebno energijo za vzpon Elejle v globočinah
Megšelema. Za fizično utelešenje so potrebna mnoga leta, morebiti
celo generacije. Kaj stori Elejla, ko se skoncentrira med stebroma
kaosa in strasti?
Čaka na trenutek, da nekdo s strastno željo po samopotrditvi
prikliče to silno moč. Duh Elejle najde vnaprej pripravljeno zavest,
ki si jo popolnoma podredi. Še do pred kratkim je veljalo, da tako
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ekstremnega duševnega stanja ne more nositi človeška zavest
gostega sveta. A strahotna dejanja človeškega uma, neizmerni padec človečnosti, so ovrgli to tezo. Elejla sočasno biva v vseh vesoljih, povezanimi preko Abadona, ločnice med »tem, kar je tukaj in
tem, kar je zgoraj«.

Osnovna znanost o Elejli

E

lejla je vilinska beseda. Ponovimo njen slovarski pomen lažni bogovi, tuji bogovi, temni maliki.
Sama transkripcija pa nakazuje njeno ravnotežno vlogo, ki je v
vseh svetih besedilih popolnoma spregledana.
Beseda se v naših črkah zapiše ALILA. Prvi dve črki, AL predstavljata koncentracijo božje volje, manifestacijo božjega aktivnega
razodevanja skozi vse ravni bivanja.
AL je koren mnogih vilinskih besed (v slovarju v iskalno polje
vpišite veliko tiskan zlog AL, izberite filtriranje glede na zapis in
prikazalo se vam bo precej besed. Proučite jih), med drugimi SALIH
- bitje luči, ALH - Bog, najlastnejše božje ime, pravzaprav ime pojavnosti božje navzočnosti. Tu je še HGNAL, Čuvaj, pa AL IMIN, ki
pomeni kozmično prapočelo. ChAL pomeni prelivanje, pretakanje
(tudi v mističnem pomenu) in še bi lahko našteval (v drugi številki
bom še dodal nekaj zanimivosti).
Zadnji zlog, LA pa pomeni zanikanje božjega razodevanja, negacijo AL. ALI—umazanec, LAB - zdrobljen ipd. Vmes je črka I. ta črka ima v Vilinščini zanimiv pomen - Jilad pomeni dlan. Pripadajoča slika je ponižni mož. V tem se skriva največja vseh skrivnosti —
kako transcendirati koncept Elejle. V večini besedil je zapisano,
kako premagati Elejlo, a na osnovi proučevanj različnih virov smatram, da je to napačna interpretacija.
Jilad je na sredini med dvema nasprotjema — LA in AL. Na svoj
način razlaga silo, ki lahko uravnoteži podirajoče ravnotežje vesolja. Besed, ki se začno s korenom IL je precej. Sama beseda IL pa
pomeni »na«. V praksi to pomeni, da mora smisel božjega razodevanja dopolniti sila, ki silam kozmičnega razkroja preprečijo porušitev ravnotežja.
V pomenih korena IL se skrivajo obrazi Mešarahovega značaja
in skrivnost njegove zmage. Mešarah ne more zmagati zgolj tako,
da maha z gorjači po vseh, ki jih označi za sovražnike. Mešarahov
odnos do Elejle je predvsem posledica odnosa do vesoljnega ravnotežja. Zategadelj je temelj Mešarahove zmage v osebnem odnosu do
sveta okoli sebe.
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Elejla je eno s svojimi devetimi zatabi. Vsekakor je še danes
skrivnost, kako Elejlina zavest združi te talismane Megšelema in
na kakšen način jim vlada. Vemo samo to, da se ta strašna ozaveščena samovolja sproži zaradi posebnega priklica. Mogoče je ključ
skrivnosti v dejstvu, da Megšelem obstaja trenutek za našim sedaj.
Vsekakor je zanimivost v tem, da je beseda sestavljena iz petih
črk, kar je v vilinski mitologiji simbol popolnega ravnotežja. Ravno
ta popolnost sintakse je svojevrsten paradoks, znan najbrž samo
najbolj posvečenim.

Skrivnost na drugi strani sveta

Z

daj se malce oddaljimo od metafizike vilinskega jezika.
V skladu z mitologijo Vitezov in Čarovnikov je vsa zahodna
mistika in religija sodobnega sveta osnovana na izhodiščih vilinske
starodavne tradicije. Pa gremo malce v globine čudežnega sveta
vilinske mistične znanosti.
Na prejšnji strani sem zapisal, da se Elejla (ALILA) prevede kot
lažni bogovi, temni maliki, tuji bogovi, temni bogovi. Še ena beseda
se uporablja za upodobitev pojma lažni bog – ihelot (IChLTh), a pri
njej gre za malce drugačen koncept.
Kako?
Ihelot označuje iluzijo božje navzočnosti v svetu dejavne manifestacije. Včasih si kaj razlagamo kot poseg božje previdnosti, kot
delovanje božjih vplivov. V resnici ni tako. Gre samo za človeško
nemoč, da spozna resnični božji poseg. Lahko bi rekli, da je pomanjkanje človeške pozornosti vzrok za napačno prepoznavanje
božje navzočnosti.
To napačno prepoznavanje omogoča čaščenje malikov, ki so ljudem samo izgovor za nevednost in nasprotovanju univerzalnemu
redu. Ihelot se v mistični tradiciji uporablja za označevanje takšne
napačne interpretacije pojavnosti, ki jo človek zaradi neznanja ali
pomanjkanja pozornosti ali modrosti ni sposoben prepoznati kot
naravno stanje stvari.
Zlasti religija Cesarstva novega eona je polna ihelotov. Mogoče
je ta kaotična zmes malikov brez jasnega ozadja vzrok, da je prebivalstvo tako hitro sprejelo religijo Vzhoda.
Podobno pomembna beseda – ALHAHLA (Elahala), ki pomeni
živi bog, je tudi simetrična beseda, ki ima 7 črk, torej je naslednja v
nizu. Ti dve besedi sta v neposrednem dinamičnem razmerju, kar
nakazuje njun simbolni metafizični pomen. Potem je tu še tretja
takšna beseda, Mešeahašim (MŠHŠM), še eni simetrični besedi petih črk.
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No podrobnosti tega nenavadnega trojstva simetričnih besed
pustimo za kasneje. Najprej se naužijte, kako je sploh ta beseda
(Elejla) prišla v naš gosti svet. Pojdimo na zanimivo in ponekod
malce bizarno potovanje.
Slika 5: Mistični heksagram

Arheološka dejstva

M

noga velika odkritja se zgodijo naključno, nekatera celo po
nesreči. Odkritju zapečatene votline je botrovala nesreča v
votlini, ki je obetala zanimivo najdbo na Kumranskem najdišču.
Dogodke popisuje knjigo, ki ste jo, upam vsaj, ravnokar prebrali ali
jo še boste.
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Posvetimo se najprej nastopu besede Elejla v našem svetu. V
arheologijo je beseda stopila sredi 21. stoletja (april 2045).
Arheologinja Dr. Mary Smith je tistega vročega aprilskega dne v
naključno najdeni votlini ostrmela pred sledečim napisom:
En Bejarah at tajabo en bahen negi Elejla vet Damejah,
rekoc en bejarah at nen en Edanim.
Hadeš ijarag lei rekoc et ojit molok.
Ipabeš at tea deli laitizet jabean
Tejik taje thebeg at lek sat elemot
Tabapetit sahar jezetor lou sekaok
Mešit nandi kapaget en hadešin vet en tašamogin
Kišiac at en jami lei mahdašea en elem
Oadev ib lei en capiuit, deli lek taetit en leiki save.
Sehi šiteleg bediš ikiok vet leh'ilikapat mešit lei jahot en
šezakah ku'en ekjajac
Ikiok lei bediš šiteleg at ilikapat.
Bel jagarez kakea sar en ihues le ein.
Tukaj je prevod:
Ta trdnjava je zadnji stražni stolp pred Elejlo in Damejahi,
Razgaliti to trdnjavo je odprtje vplivov na svetove,
Svete čarobne duri bodo razgalile ta čas teme.
Sveti portal se bo odprl v uri teme
Rešitelj je on, ki ravnotežje povrne.
Ni ono, ki je vsa dobrota svetov,
Časi dobrih namenov so izostali,
Zdaj nastopa doba svetih in močnih,
Ogenj in voda bosta zalila svet,
Dvignil se bo tisti, ki vse daruje in nič ne vzame.
Zgodba, enkrat že povedana in nedokončana, zdaj bo našla
svojo pot k spokoju,
Povedana bo še enkrat in dokončno.
Naj odprejo se duri iz tistega v to!
Zahvala za prevod:
Ari Baršem: The Cave of new world (London, 2105 AD)

M

oderni človek se je ob tej priložnosti prvič srečal s starodavno Vilinščino in ob tem obnemel. Vsa znanost je trčila
ob nekaj, kar je iznad znanosti. Končno je znanost, prvič po zmagi
nad vero v renesansi, dobila dokazilo o nemoči proti sili duha. Poskusite na glas brati ta veličastni jezik! Vas spreleti? Tudi dr. Smithovo gotovo je!
V votlini sta skupaj s kolegom dr. Dicksonom našla še pravi zaklad nenavadnih arheoloških artefaktov. Datiranje z raznimi meto-
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dami pa je hitro razblinilo upanje o vrtoglavi starosti. Zgoraj predstavljeno besedilo je napisano s hebrejsko transkripcijo iz 3. stoletja, a najdbe so iz 3. ali 4. stoletja našega štetja, torej iz časa pozne
antike.
Postavi se vprašanje - kaj hudiča počnejo vilinske stvari iz tujega sveta med artefakti, datirani med leti 300 in 400 AD?
Od kod stvari neke druge civilizacije iz nekega drugega vesolja v
zapečateni votlini pod eno od brezštevilnih jam legendarnega najdišča Kumran? Kako se lahko v našem svetu obdržijo stvari, katerim
vladajo popolnoma drugačni zakoni fizike?
Za zdaj pustimo podrobnosti okoli arheologije, saj ta ni tema
tega članka in se posvetimo okoliščinam.
Nekateri stavki so precej čudni, težko razumljivi, vendar nam
prinašajo jasno opozorilo. Vsak pismen človek z normalnim IQ bi
se zamislil, preden bi še naprej šaril po najdbah.
Žal je dr. Smithova zaradi želje po znanstvenem uspehu ignorirala vsakršno previdnost. Po dejstvih sodeč je zavestno ignorirala
to jasno opozorilo. Napuh, zrasel na valovih prepričanja o vsemogočnosti znanosti, je končno izstavil svoj strašni račun.
Elejla je uporabila znanost, in iz nje izrasel napuh, za svoj veliki
vstop tja, kamor ji modri starega sveta niso dovolili. Dr. Smithova
se sploh ni vprašala, čemu je votlina hermetično zaprta. Njej se je
mudilo prebrati besedila in si jih raztolmačiti, pa čeprav je izgovarjala strahotne uroke. Ti so še posebej močni v rokah neukih.
Vsi poznamo znameniti stavek iz Evangelijev, ko Jezus našteva
blagre. Eden od njih se glasi:
»Blagor nevednim, …«
Spoznanje je potem prišlo v obliki najhujše kazni. Že samo del
uroka je dovolj za resno grožnjo duševni stabilnosti. Zato je objavljen in preveden samo majhen, neškodljiv in predvsem neuporaben
fragment tega strahotnega uroka:
Elejla nandi. Elejla vet damejah nandi,
Tek oezed! Tek oezed! Tzamkuk elejla at ikotad molok.
Mešarah nandi. Mešarah at liatizet edanim. Mešarah oezed
en hadeš tkedefeja vet aganeal,
Mezit nergeš at šezpea en legia, themej ifogot izogoh
Tomeh, tomeh elejla,
Nandi, nandi!
Tukaj je prevod:
Elejla prihaja, Elejla in Damejahi prihajajo,
Podtalni tok kliče, sklicuje vojsko. Bojni poziv Elejle je odpo-
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slanec teme.
Prihaja Mešarah! Mešarah je tehtnica ravnotežja
(poravnave) svetov.
Mešarah sklicuje sveto vojsko in Čuvaje,
Ker izgovorjena je strašna beseda, strašni urok temne sile.
Ljubka ljubka Elejla,
Pridi, pridi …
Isti vir, kot prej omenjeni odlomek

M

nogi bi seveda želeli tod kar cel urok. Človeški napuh je
brezmejen in večen, zato ne smem tvegati s čim obsežnejšim. Te besede delujejo mimo razuma, mimo voljne zavesti.
Pomislite, kaj se je zgodilo dr. Smithovi, ko je v zanosu, značilnem za željo po vsevednosti, v napuhu uma znanosti, prebrala cel
urok. In ni ga brala samo ona. Z njim so se zabavali tudi drugi. V
upanju slave in akademskih naslovov sta dr. Dickson in dr. Smithova razdelila besedilo med pomembnimi jezikoslovci antične Svete
dežele.
Nekaj, kar je bilo zakopano in ne bi smelo ugledati luči dneva, je
postalo predmet raziskav ljudi, ki verjamejo samo materialnim dokazom in svojemu prepričanju o vsemogočnosti znanosti in znanstvenih raziskav.
Nadaljevanja ne bomo objavili, saj najbrž nihče pri zdravi pameti noče v naš svet iz Megšelema poklicati Elejle s celotnim demonskim zborom. Že tako je na svetu preveč norcev, obsedenih z različnimi ideologijami in verovanji.
Tukaj se jasno nakaže vez med Elejlo in Mešarahom. Eno brez
drugega očitno ne gre, vendar zgodnji raziskovalci (zlasti dr. Ari
Baršem, dr. Garry Tomson idr.) niso uspeli raziskati teh vezi. Mogoče bomo mi imeli več sreče.
Pomenljiva je prigoda najditeljev votline. Če ste prebrali 4. in 5.
poglavje, vam je vse jasno.
Zapis ilustrira strahotno moč temne volje, osvobojene svoje nepredušno zaprte ječe. Prikaže tudi lahkomiselnost znanstvenega
uma, ko zanika omejitve znanosti. Znanost je pač tehnologija logike, namenjena proučevanju otipljivega vesolja. Ko poseže preko
tega sveta, po neskončnosti, se zgodi, kar se je.

Megšelem in Abadon

V

besedilih se pojavlja tudi Megšelem, v prevodu dno vesolja,
svet lupin, medsvet. V pomembnih vilinskih knjigah, kot je
Sehir Etir ima ta medsvet precej nejasno vlogo. V zvezi s tem je
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večkrat omenjen Abadon. Ta beseda pomeni ponor kaosa, delivec
svetov in tudi brezno kaosa. Gre za nekakšno ločnico, a tudi stanje. Znano je predvsem to, da Megšelem obstaja trenutek za našim
sedaj.
Nihče še ni pripravil celovite analize, kaj to pomeni za naš svet
in kakšni so medsebojni vplivi. Vemo samo to, da vsplivi so.
V mitologiji Drugotnosti se srečamo z Abadonom pri pogrebnih
svečanostih, kjer predstavlja nekakšen prehod za dušo pokojnika
iz tega v oni svet. Nekje drugje, zlasti v temeljnem delu o okultni
vilinski magiji Sehir mašarik earesah (Knjiga velike šole magije),
je Abadon omenjen v najbolj temeljnih poglavjih kot nekakšen
mističen prehod skozi kaos. Ob Abadonu se pojavlja tudi mistična
reka Alissa z brodarjem.
Zelo nazorno to pove stavek iz Sehir mašerik earesah VIg /26:
»Veliki brodar ne bo sprejel vašega novčiča, dokler ne boste očiščeni.«
Seveda je voda in reka omenjena še mnogokje. Recimo kar v Sehir Etirju (v nadaljevanju SE):
Evo nekatere odlomke:
SE 2 – 4: »Vse preklete duše, pokopane in zakopane v Megešelemu se kakor vojska ne mrtva in ne živa vsuje skozi portale izmed teh
in drugih voda.«
Omenjanje vode sicer ni čisto jasno, a se ponavlja v različni literaturi.
SE 2 – 11: »Vode, ki so zgoraj, izlijejo se skozi vode, ki so spodaj.«
SE 2 – 3: »V kaos Abadona pade svod nebeški iznad, vsrka kaos
Abadona svod izpod.«
Primerjajte ta dva stavka! Jasna je narava Abadona in jasno je
naznačena polarna parnost vod in svodov.
Zanimiv je recimo spodnji stavek.
SE 2 – 4: »Oj gorje vsemirju, Demešek švigne iz razpoke Abadona.«
SE 2 – 7: »Kaos Abadona, ta vrelec in požiralec vsega vzdigne
krono lažnega sijaja.«
Beseda Demešek pomeni temna plima, temni val, prihajajoče
zlo, zloba, a lahko ima tudi manj zlovešče pomene. Zavedatis e moramo, da tema zase ni nekaj slabega, je le odsotnost luči, ki ni nujno nekaj dobrega. Vse mora biti v ravnotežju.
V mistično okultni in verski literaturi se Demešek pojavlja kot
prispodoba za seme sil kaosa samovolje. Jasno je zapisano, da je
Abadon nekakšen kaotični prehod. Kaos, nasprotje urejenosti, je
nekakšna ločnica med tem in onim.
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Omenjen je v dveh kontekstih. Na eni strani iz Abadona v naš
svet vstopi temeljno seme zla, a na drugi iz našega sveta preko
Abadona mistični popotnik vstopi v svet luči.
V tem kontekstu imamo opravka z mistično in fizično smrtjo, s
potovanjem duše k izvoru.
No, s tem smo se malce oddaljili od naše Elejle, a je dobro poznati vsaj temelj mistične strukture multiverzuma.

Trojstvo, temeljni koncept dinamike vesolja

V

rnimo se k simetričnosti besede Elejla. Enako simetričnost
je značilna tudi za besedo Elahala, Živi bog.

Slika 6: Trojstvo Elejla, Elahala in Mešeahašim
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Torej gre za nekakšno dinamično opozicijo, ravnoteženje. A tukaj je še tretja simetrična beseda, ki izhaja iz korena MŠH
(mešeah), MŠHŠM (mešeahašim), ki dobesedno pomeni razodet
skozi. Torej imamo nekakšno trojstvo. To trojstvo je simetrična slika osrediščenja in uravnoteženja prehajanja med posameznimi
arhetipskimi bistvi manifestiranega univerzuma.

Slika 7
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Ta zasnova je silno nenavadna, kajti velika večina popularne
duhovnosti temelji na polarnosti. Če ste prebrali članke o Kabali,
se tam pojavlja podobna zasnova, čeprav je bistveno manj jasno
izražena. V vilinski mistiki, poreklu vseh semitskih duhovnih izročil, je ta princip usrediščenja in medsebojne soodvisnosti razdelan
precej natančnejše in naprednejše.
Trojstvo ... Le kje smo ga vse srečali? Recimo v krščanstvu, kjer
imamo sveto trojstvo oče, sin in Sv. duh. Potem imamo očeta, sina
in devico. Tako je, krščanstvo ima v sebi sledi trojstva, ki ima sledove v vilinski okultni teologiji. Trojstvo temeljnih konceptov je
jasno artikulirano v celotni vilinski okultni mistiki.
Megšelem je presenetljivo razvit mitološki pekel. V nobeni duhovni, verski, mitološki ali mistični tradiciji ni tako razvitega
»odlagališča duhovnih odpadkov«, kot ga pozna vilinska mistika.
Naj še enkrat prikažem simbolno shemo trojstva!
Kaj lahko razberete iz nje?
Vrh, ravnotežje predstavlja Elahala, Živi bog. Nekaj podobnega,
vendar ne tako razvito, pozna tudi kabalistična tradicija. Del tega
se je preneslo tudi v krščansko misel, kjer pa ni več vse tako jasno.

Zgornji in spodnji svet
ivi bog je koncept neprekinjene prisotnosti, razodevanja in
Ž
uravnoteženja z usrediščenjem celotnega manifestiranega
vesolja. Hkrati je to točka, iz katere je izbruhnil naš čas – prostor
in je igrišče, kjer prihaja do dinamike vseh vesolj.

Elahala, pot do božanstva

Z

asnova živega boga je skrita običajnemu razumskemu dojemanju s paravanom, ki prekriva brezno Abadona.
To brezno na neki način (koncept smo zasledili v nekaterih vilinskih knjigah) ločuje tri zgornje, božanske etirje od spodnjih sedem
etirjev.
Če so zgornji trije etirji še izven sfere objektivnega razodevanja,
spodnjih sedem predstavlja kanale tega razodevanja. Sedem je tudi
temeljnih parov nasprotij, ohranjenih v hebrejski simboliki v obliki
dvojnih črk.
Preslikajmo to na kocko prostora, model manifestiranega vesolja
in dobimo logičen model stvarstva. Število sedem srečamo tudi pri
simbolu heksagrama, enem najmočnejših simbolov nezavednega.
Kocka prostora, ki jo razgrnemo v križ, ima šest stranic in središče, ki vse povezuje. Ne nazadnje, tudi vilinska beseda Elahala je
sestavljena iz treh različnih črk, dveh parov in enega trojstva.
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Slika
V
tem8je izjemno veliko simbolike. Prva črka abecede je Aeled
(A), prvi znak ločitve manifestiranega od nemanifestiranega, prvi
odmik od božjega.
Ta črka se v besedi ponovi trikrat, kar ponazori tri ločitve pred
materializacijo - ločitev od nemanifestiranega, ločitev od ognja in
ločitev od zraka.
Črka Aeled pomeni samorog, torej simbol nedolžnosti, nedosegljivosti. Druga črka, nastopajoča v paru je Hanih (H), ki dobesedno pomeni okno. To je simbol premišljevanja o tem, kar vidimo iz
naše hiše zavesti. Tretja črka, takisto nastopajoča v paru je Limbel
(L), kar pomeni bik. To je simbol vztrajnosti. Na zgornjem heksagramu Aeledi stojijo v vrsti od zgoraj navzdol. Zgornji par tvori HL,
spodnji pa LH. Skozi te povezave med črkami in njihovimi simbolnimi pomeni lahko razberemo veliko o vilinski modrosti in zlasti
duhovnosti.

Mešeahašim - božji posrednik

M

ešeahašim je pentagramska beseda, sestavljena iz petih
črk, razporejenih v dva para in samostojno črko, torej je
po strukturi enaka Elejli, kar prinaša različne interpretacije. Različni strokovnjaki dolgo niso doumeli prave simbolike te besede. Po
odkritju v votlini, so v njej videli dokaz o svetosti pentagrama. Povezovali so jo celo s hebrejskim imenom Jezusa - IHŠHV, torej materijo, Dopolnjeni (izpolnjeni) z duhom.
Šele kasneje je uspela identifikacija pravega simbola. Ne gre za
pentagram, temveč za piramido, temeljni simbol otipljive materije,
s točko v sredini. Vse simetrične besede so liki s točko ravnotežja v
sredini.
Pri HMŠHM imamo opravka z dvojnim Merea (M), ki pomeni vodo, torej elementarni princip časa. Tukaj sta še dva Haniha, razložena že v prejšnjem podpoglavju. Osrednja črka Šalam (Š, Sh) je
črka pozdrava in meditacije. Usrediščenje personifikacije - Mešaraha je meditacija, torej neprekinjena povezava s Tistim (Elahalo). Je
vez med manifestiranimi sferami.
Na zgornji sliki je tako po domače narisana grafična podoba besede. Med drugim nam sporoča, da moramo biti trdno na tleh, da
se lahko vzpnemo v nebo. Ima šest stranic, vsaki ustreza ena od
točk Elahale. V tej povezavi so zapletena razmerja, ki presegajo namen tega članka.
Kaj pa dobimo, če združimo besedi Elahala in Mešeahašim? Katere črke so na voljo? A, H, L, M in Š.
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Kaj pa potrebujemo za Elejlo? ALILA je pentagramska simetrična beseda, ponazorjena z narobe obrnjeno piramido. Središče piramide predstavlja črka I, Jilad. To pomeni v mistični klasifikaciji
dlan in pogum. Če združimo obe piramidi, kateri postavimo v kocko prostora, dobimo AIŠ, Eajiš - sveto seme. To »sveto seme« je ena
največjih skrivnosti sveta. Kaj pomeni? Kako interpretirati ta spoj
osrednjih črk?
In znajdemo se še pred eno skrivnostjo …
Prepustimo jo neki drugi priliki.
Slika 9: Piramida MHŠHM
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