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Elus Cohens

Trosuppfattning
Allmän för Hermeticismen
Hermeticismen är en samling filosofiska och religiösa trosföreställningar som
mestadels är baserade på de böcker som sägs vara skrivna av Hermes
Trismegistos, en vis man och präst i Gamla Egypten, som en del menar är
samma person som den egyptiska guden Thoth. Hermes Trismegistos ska ha
skrivit 42 böcker, men de flesta av dem förstördes när biblioteket i
Alexandria raserades någon gång innan 600-talet e kr. En del hermetister
ser inte sin tro som en självständig religion, utan räknar sig som till exempel kristna, wicca-troende eller muslimer. Andra menar att hermeticismen
är grunden som alla andra religioner bygger på. Illuminati, Frimurarna och
Rosenkorsordens läror har sina rötter i hermeticismen.

Alltet och människan
Enligt hermeticismen består världen av Alltet, eller den ultimata Orsaken,
Gud. Enligt hermeticismen finns förutom människor också andra varelser
– till exempel mindre gudar, änglar och elementarandar – i universum. Allt
och alla i universum är vibrationer i Alltets hjärna. Allt vibrerar, från de mest
kompakta fysiska partiklar, till mentala tillstånd, till de högsta andliga vibrationerna. Enligt hermeticismen är den enda skillnaden mellan olika
företeelser – materiella ting, tankar, och själar – frekvensen de vibrerar i. Ju
högre frekvens, desto ädlare företeelse. Människor kan inte vara helt goda
eftersom de har en kropp som binder dem till den materiella världen och
stänger dem ute från högre frekvenser. Det viktigaste för att leva ett riktigt
liv som hermetist är att vara kreativ och sträva efter att skapa saker, att lämna
ett andligt arv efter sig – till exempel genom att skriva böcker eller
filosofera. Det är också varje människas plikt att inte låta sig distraheras från
sin högre strävan av materiella ting och fysisk njutning.

Livets träd och Sephiroth
Livets träd är en symbol som används för att förstå Guds natur och hur han
kunde skapa världen ur intet. Kabbalister, judiska mystiker, har byggt ut
denna symbol till en fullt utvecklad modell av verkligheten, och använder
trädet som en karta av skapelsen. Kartan består av tio Sephiroth, som binds
samman av ett träd. Sephiroth (numreringar) är namnet för de tio attribut
(uppenbarelseformer) som Gud använder för att visa sig i universum. Det
betyder inte att det är fråga om tio olika gudar, utan tio olika nivåer att
uppleva Gud på, beroende på hur andligt utvecklad en människa är. Till
exempel kan Gud uppfattas som manlig, kvinnlig eller anta någon annan
specifik form men egentligen är Gud en Enhet bortom sådana kategorier.
Gud skapar ständigt världen genom att visa olika sephiroth. När människor
gör goda gärningar och är osjälviska visar han sin närvaro, och när
människor är själviska visar han sin frånvaro. På detta sätt avgör
människornas handlingar om Gud
förefaller vara närvarande i världen eller inte. Om det inte fanns en enda god
människa i världen skulle Gud bli helt gömd och skapelsen skulle upphöra
att existera.
Hermes Trismegistos och den tredelade kunskapen
Trismegistos betyder “Trefalt Stor” eller “Trefalt störst”, och Hermes
Trismegistos kallades så eftersom han bemästrade de tre konster som
hermetister kallar den tredelade universalkunskapen: Alkemi, astrologi och
teurgi.
Alkemi: I det här fallet betyder inte alkemi att man fysiskt förvandlar bly
till guld, utan den andliga förvandlingen i att gå från att vara en vanlig ytlig
människa (symboliserad av bly) till en skicklig andlig mästare (symboliserad
av guld).
Astrologi: Enligt hermeticismen är planeternas rörelser symboler som kan
liknas vid tankar eller drömmar i Alltets hjärna. Himlakropparna bestämmer
inte över människors handlingar, men har inflytande över dem. Astrologi
innebär uttydandet av vilka dessa influenser är och hur de bör hanteras.

Teurgi: En sorts magi som utövas genom att besvärjaren åkallar gudomliga
andar (änglar, ärkeänglar, gudar etc). Det slutliga målet med teurgi är att
uppnå ett högre andligt medvetandetillstånd.
Såsom ovan, så ock nedan
Dessa ord, som cirkulerar i ockulta och magiska kretsar, kommer från
hermetiska texter. Detta kan syfta på de olika planen i verkligheten: fysisk,
mentalt och andligt, och innebär att om något inträffar på ett plan, så
händer det på alla andra plan också. Oftare används det i betydelsen
mikro- och makrokosmos. Mikrokosmos, den “lilla världen” kan till
exempel vara den individuella människan och makrokosmos, den “stora
världen”, universum. Universum och den enskilda människan hänger alltså
ihop på ett mystiskt sätt, och genom att förstå den enskilda människan kan
man förstå hela universum. På tarotkortet “magikern” ses ibland en figur
som pekar uppåt med ena armen och nedåt med andra: det är en avbildning
av uttrycket “Såsom ovan, så ock nedan”. Det sägs att hela den moderna
tarotkortleken bygger på Thoths bok, en samling besvärjelser skriven av
Hermes Trismegistos.

Specifik för Elus Cohens
Elus Cohens är en kristen hermetisk sekt, som framför allt ägnar sig åt
teurgi, gudsmagi. De ägnar sina liv åt djupa och detaljerade studier av gamla
texter och sätter sig in i komplicerade och ålderdomliga ritualer för att åkalla änglar och driva ut demoner. För Elus Cohen är kampen mellan ont och
gott inte symbolisk, utan högst påtaglig: De menar att mänskligheten rent
bokstavligt hamnat i korselden i ett fruktansvärt krig mellan två arméer av
ljusa respektive mörka andekrafter. Elus Cohens mål är att bemästra gudsmagin för att kunna använda den i det godas tjänst. Kabbala är en stor inspirationskälla för Elus Cohens, och många av medlemmarna studerar hebreiska i många år för att sätta sig in i de gamla texterna.

Ritualer & Konventioner
Allmänna Hjälpmedel
Följande är vanliga föremål som används av Elus Cohens under teurgiska
ritualer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altarduk - altardukens färg varierar med veckodagarna.
Altarsten - bör vara 65 centimer i diameter, 25 centimeter tjock, ha ett
pentagram inristat på ovansidan samt ett hexagram inristat på stenens
baksida.
2 ljusstakar med vita vaxljus.
Kerubim - ett kerubim representerar det slaktade lammet, ett mini		
atyrdjur i sten eller trä.
Sjuarmad ljusstake
1 ceremoniell lykta med silverfot och rött glas
1 Rökelsekärl och rökelse
1 Glaskula - bör ha en diameter på åtminstone 15 centimeter
1 Pentagram i koppar (kan vara i guld)
1 Davidsstjärna i bly (kan vara i silver)
1 “aktivt ljus” - det aktiva ljuset bör vara 1 meter långt. På det aktiva
ljuset ristar man in följande gudomliga namn: Bachur, Niah, Ziah och
Diah.

Skydd vid Exorcism
När Elus Cohens utför exorcismer beskyddar man sig genom att bära en
slags andlig “rustning”. Man spänner fast ett 20 centimeter brett pentagram
i bly i höjd med solar plexus och ett lika stort hexagram i motsvarande höjd
på ryggen. Somliga väljer även att bära ett svärd med en inskription från
Andra Mosebok på hebreiska: Atah Gibor le-Olam Adonai (Du är för evigt
allsmäktig O Gud).

Änglabesvärjelse
Jag besvärjer dig i de tjugofyra äldstes namn, i namn av de nio körerna
till vilka du hör, O [ängelns namn]! Jag besvärjer dig i änglars, ärkeänglars,
troners, sfärers, principers, krafters, dygders, kerubims och seraphims namn!
I namnen av de fyra allra hemligaste mystiska krafter vilka bär den Högstes
tron, och vilka har ögon framåt och bakåt; i allt vad bidrar till vår frälsnings
namn!
Jag besvärjer dig, ande av ljus, i den sanna Gudens, livets Guds namn! I namn
av de sju mystiska ljusen i Guds högra hand! I Asiens sju kyrkors namn! I
Ephesus, Smyrnas, Pergamums, Thyatiras, Sardis, Philadelphias och Laodiceas
namn.
Jag besvärjer dig vid himmel och jord, vid sol och måne, vid dag och natt,
vid allt som existerar och alla dygder som däri finns; vid de fyra grundläggande elementen; vid allt vad som kan sägas eller tänkas av den enväldige
Skaparen, genom hans högsta Vilja och det himmelska hov över vilket han
regerar; Genom Honom som har skapat Allt från Intet; genom de himmelska
skaror till vilka du hör; genom helgonen; genom alla dem som oavbrutet,
natt och dag, ropa ut: “Helig helig helig Herre Gud Sebaot! Himlarna och
Jorden är fulla av din härlighet. Ära vare Du, o Himmelske Gud.”
Jag besvärjer dig, upplysande intelligens, Ljusets budbärare! Jag besvärjer dig
i Uriels, den Nordlige Väktarens namn! Jag besvärjer dig i Raphaëls, den
Sydlige väktarens namn! Jag besvärjer dig i Mikaëls, den östlige väktarens
namn! Jag besvärjer dig i Gabriels, den västlige väktarens namn! Jag besvärjer
dig, o gudomliga budbärare, vid de sju gyllene ljus som brinna inför Guds
altare; vid de välsignade som följer i Det obefläckade lammets fotspår! Jag
besvärjer dig, O himmelska [ängelns namn], i namn av alla de helgon som
Gud har valt från och innan världens skapelse, på grund av deras egenskaper som är Honom behagliga! Jag besvärjer dig, O osynliga men närvarande
Makt, och jag besvärjer dig genom Guds namns fruktansvärda makt; genom
äran av det gudomliga namn som tagit form i världen, där Guds allra härligaste attribut finner uttryck.

Jag besvärjer och uppmanar dig, O [ängelns namn] i dessa attributs namn!
Må du lämna de himmelska sfärerna vid deras uttalande! Må du nedlåta dig,
O upplysande kraft, när de åkallas, att nedstiga till denna plats för att så beordra din ovärdige tjänare. Jag besvärjer dig i Adonai Melechs, härskare av
Formens sfärs namn; Jag besvärjer dig i Shaddais, Sanningens spegels namn;
Jag besvärjer dig i Hods, herre och härskare över de Heliga Ordens namn!
Jag besvärjer dig i Netzachs, den härskande essensen av skönhets namn! Jag
besvärjer dig i Tipereths, Principen av härlighetens sfärs namn! Jag besvärjer
dig i Geburahs, principen av den oändliga Rättvisans namn! Jag besvärjer
dig i Cheseds, den gudomliga nådens namn! Jag besvärjer dig i Binahs, den
oskapade vishetens namn! Jag besvärjer dig i Kethers, evighetens horisonts
namn!
Jag besvärjer dig, O himmelske lärare, i Tetragrammatons namn! Jag
besvärjer dig i Eheiehs namn! Jag besvärjer dig i Elohims namn! Jag
besvärjer dig i Eloahs namn! Må det bli så, i Herrens Välsignade namn.
Jag bönfaller dig, O himmelska [ängelns namn], till minne av den sjufärgade
regnbågen, vilken uppenbarades i skyn, därmed visande förbundet mellan
Gud och patriarken Noah! Jag besvärjer dig till minne av den lysande sky
som omslöt Förbundsarken, därmed visande förbundet mellan den Evige
och Abrahams söner. Jag besvärjer dig. himmelska makter, till minne av
tecknen, vilka ni lät uppstå i skyn innan templets förstörelse! Jag besvärjer er,
O andar av ljus och sanning, till minne av de tecken vilka ledsagade
Frälsarens födsel, till minne av glädjekörerna i Betlehems dalar, till minne av
ert budskap till herdarna, till minne av den brinnande stjärnan som ledde
Trollkarlarna! Må ert tecken bli för mig en skyddssymbol, som ni nedlåter er
att förläna till detta teurgiska verk! Jag bönfaller dig, O himmelska [ängelns
namn] till minne av tecknen, vilka du nedlät dig att överföra till dina
apostlar! Nedlåt dig, O ljusets ande, att visa ditt medgivande och ditt
bistånd!
[tystnad och meditation]

Änglar av ljus och frid, Budbärare av gudomlig härlighet, Upplysande och
härliga makter, må ångorna av denna rökelse bli för er en försäkran om min
ödmjuka tacksamhet. Nedlåt dig, O ande av ljus och Vishet, att fortsättningsvis ge din trogne tjänare den förunderliga skatt som är din inspiration, din
ledning och ditt bistånd. Hädanefter må gudomlig frid råda mellan dig och
mig.
Amen.

Hierarki
Den kandidat som söker initiation måste ha uppnått tjugoett års ålder, ha en
fast kristen tro, vara tolerant mot alla kristna riktningar, inneha viss kunskap
om kristen mystik och kabbala, och vara villig att enskilt arbeta ceremoniellt och i bön. Elus Cohens arbetar i fyra klasser, varje klass är indelad i nio
grader. Nya klasser ges endast sedan initianden har fullbordat sitt arbete och
bevisat sin skicklighet. De fyra klasserna är:
I.
II.
III.
IV.

Novisgraderna
De invigda graderna
Mästargraderna
Rèau-Croixgraderna

Den fjärde klassen var hemlig till och med för Elus Cohensmedlemmar fram
till slutet av sjuttiotalet då den bekräftades av Elus Cohens ledning.

Relationer
A.A. De Toulouse
- Deras hat för kristna institutioner gör dem till en mäktig kompanjon emot
dem inom kyrkan som säljer ut oss för att själva framstå som helgon.
Assumptionisterna
- De är behändiga när det kommer till att hantera stridiga journalister.
Druidordern
- Nog för att människan har mycket att lära ifrån naturen och de naturliga
lagarna, men djurnamn - det känns väl lite väl naivt?
Familjen
- De försöker måla sin fasad vit. Men den svarta sodomiten skiner igenom
allt!
Frimurarordern
- De må besitta många hemligheter men det kommer inte hjälpa dem när
de ställs inför mörkrets frestelser...
Jesuiterna
- De står starka inför den fysiska världens fasor men flyr som rädda barn från
mörkrets hantlangare.
Johanniterkyrkan
- Deras uppsåt är sant men deras metoder veka.
Malteserorden
- En välgörenhetsorganisation. Inget mer.
Kongregationen för Trosläran
- Vi har affärer med dem, de är bra att ha till hands som politisk muskel. De
saknar motivation och övertygelse.

Opus Dei
- Mörkret finner dem som söker det, förr eller senare...
Propaganda Due
- Människan behöver inte fler galningar beredda att döda för sin tro, vi behöver hjältar som är beredda att leva för den.
Prieuré de Sion
- De tror att de är visa men deras obskyra praktiker lämnar dem värnlösa
inför nattens namnlösa fasor.
Rosenkorsorden
- De tror att kunskap och upplysning kan hjälpa dem, de famlar i mörkret.
Svenska Kyrkan
- De har glömt trons styrka. De är svaga och splittrade.

Kostym
Nyckelordet för din klädstil är BOHEMISK STUDENT.
Bra kläder för dig som är tjej är manchesterkjol eller manchesterbyxor,
stickad kofta, strumpbyxor, manchesterkavaj och en blus. Leta efter plagg i
jordnära färger, gärna lite sjuttiotal och progg. Kolla efter grovstickade grejor,
sånt som känns lite hemgjort. Stickad kofta med stora knappar är toppen!
För killar passar manchesterbyxor, smårutig eller randig gammaldags skjorta,
kavaj i manchester eller ull samt en slipover eller stickad tröja.
För både killar och tjejer funkar accessoarer som basker, hängslen, gubbkeps,
stickad halsduk, vantar och pins. Ha gärna också någon slags halsband eller
annat smycke med någon kristen symbol på dig.
Mycket av det här kan du hitta på loppisar. Du kan också kolla på HM efter
bra accessoarer som hängslen, kepsar, mössor, halsdukar…

