
מה ההבדל בין מאגיה לכישוף



הגדרה של מאגיה וכישוף

(:קסם)מאגיה 

התרחשות השינוי בהתאם  השפעה על זה מדע ואומנות של 
לרצון

:כישוף
התרחשות השינוי  השפעה על זה מדע ואומנות של 

לרצוןבהתאם 



“עשה מה שאתה רוצה יהיה כל החוק“
"אהבה תחת הרצון, אהבה זה החוק"
"אליסטר קראולי"



do what thu wilt shall be 
the whole of the Law

• Thelema = 
Θελημα

Θ (Theta) = 9 +
ε (Epsilon) = 5 +
λ (Lambda) = 30 +
η (Eta) = 8 +
μ (Mu) = 40 +
α (Alpha) 1
= 93

Agapé = Αγαπη
Α (Alpha) 1 +
γ (Gamma) 3 +
α (Alpha) 1 +
π (Pi) 80 +
η (Eta) 8
= 93



Thelema-תלמה

.תלמה זה מערכת של לימודים פרקטיים של מאגיה

. אליסטר קראוליעיקרי המפתחים של התלמה הוא 

עשה מה שאתה רוצה יהיה  : המסר הראשי של תלמה זה
.זה משפט שנוטה לאי הבנה ונלקח מההקשר, כל החוק

לרצון אם משתמשים בזה כמו שצריך זה מתייחס 
,  שמייצג את המטרה האמיתית והדרך החיים, האמיתי

. רצון הבורא, שקיים בהרמוניה עם הרצון של הייקום



Thelema-תלמה

.  האמתשל לעבודה נהדרת דרך התלמה הוא רצון אמיתי שמתייחס 
. אהבה וחרות, אמת

כל פעולה שהיא לא בהרמוניה עם , אם אתה מחפש לעשות משהו אחר
: העיקרון של התלמה. זה יפעל במפריע בחיים של האחד, הרצון האמיתי

לאהבה זה  להזכר כהקשר חייב, עשה מה שאתה רוצה יהיה כל החוק
חייבתזה אומר שכל פעולה על ידי האדם . אהבה תחת הרצון, החוק

אלא אם זה לא , כתשתית שלה, (תודעה גבוהה)אהבהלהתבצע עם 
רק פעולה על בסיס אהבה . כאוטיהמוצר של הרצון יהיה , מתקיים

גם בחיינו האישיים  , ובהרמוניה עם המוסר וחוקי הטבע יכולה להביא סדר
.וגם בחברה כולה

מאגיה זה מדע ואומנות של השפעה על התרחשות  ": קראולי ביטא
.השינוי בהתאם לרצון

זה רצון שמונע על  , זה באמת מה שמפריד בין כישוף למאגיה. רצון הבריאה
.ידי אגו



ABRAHADABRA

.מילת הביטוי והיצירה בעזרת מילים

כלומר  –שיברא כדבריי –" אברא כדברא"משמעות הביטוי הארמי 
בריאת בכך יש לזכור למעשה. ציווי להפוך מילים למציאות

(אֹור-ַוְיִהי" )אמירות"שגם הוא נעשה באמצעות העולם

" הוא , ליתר דיוק". מילה של כוח כפול"מכונה גם " אברהקדברה"
המיוצג על ידי  -מייצג את איחוד המיקרוקוסמוס עם המקרוקוסמוס 

6-וה 5-ה , העיגול והריבוע, הוורד והצלב, הפנטגרם וההקסגרמה
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D


ABRAHADABRA = 418

ABRAHADABRA = 1+2+2+1+5+1+4+1+2+2+1 = 22

.מפתחות לתובנה הקוסמית לבריאות המציאות22

אותיות  22הערוצים שמחברים את עץ החיים שזה גם 22גם 
ב העברי"בא

אבראהאדאברא

אברא=דבר
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The 9 worlds

• Midgard- The Physical realm  of man 
(middle)

• Nifelheim- Mist home potential energy 
(north)

• Asgard-realm of the celestial deities 
perceptions and beliefs (north east)

• Jotunheim- the world of giants\master 
the ego  (east)

• Svartalheim- dwarf home subconscious 
mind creative world (south east)

• Muspelheim- the world of fire and action 
courage (south)

• Helheim- hel home unconscious mind 
(south west)

• Vanaheim- home of venier the celestial  
deities that exist in physical realm 
wisdom actions trough understanding  
(west)

• Alfheim- home of light\ spiritual 
evolution (north west)



בית הספר למדעי האוקולט  
וחניכה אלכימאית

,  מסע של התפתחות רוחנית
גילוי ההוויה והמהות העצמית  

לחניכי האמנות והמדעים 
הנסתרים

הכירו את עצמכם יותר על ידי  
פסיכולוגיה  -התעמקות באסטרו

האישית שלכם

קריאות בטארוט ורונות בשיטות 
העתיקות


