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IInnttrroodduuccttiioonn

WWhhyy  hhaavvee  yyoouu  ccoommee  ttoo  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett??  PPrreessuummaabbllyy  bbeeccaauussee::

((11)) YYoouu  ffeeeell  tthhaatt  tthheerree  aarree  mmeettaapphhyyssiiccaall  rreeaalliittiieess  bbeeyyoonndd  tthhee  pphhyyssiiccaall   uunniivveerrssee,,  aanndd  
tthhaatt  tthhiiss  ppoossssiibbiill iittyy  iiss  ssuuffffiicciieennttllyy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  yyoouu  ffoorr  yyoouu  ttoo  eessttaabbll iisshh  wwhheetthheerr  oorr  
nnoott  ii tt  iiss  ttrruuee..

((22)) RReell iiggiioonnss  aanndd  aatthheeiissttiicc//mmaatteerriiaalliisstt  sscchhoooollss  ooff  tthhoouugghhtt  ttoo  wwhhiicchh  yyoouu  hhaavvee  
pprreevviioouussllyy  bbeeeenn  eexxppoosseedd  hhaavvee  uullttiimmaatteellyy  iimmpprreesssseedd  yyoouu  aass  iinnaaddeeqquuaattee  ttoo  tthhiiss  ttaasskk..

((33)) WWhhaatt  yyoouu  hhaavvee  hheeaarrdd  aanndd  rreeaadd  aabboouutt  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ssuuggggeessttss  ttoo  yyoouu  tthhaatt  iitt  jjuusstt  
mmiigghhtt  hhaavvee  tthhee  kkeeyyss  ttoo  tthhiiss  ppuuzzzzllee..

((44)) IInnvvoollvveedd  wwiitthh  ssuucchh  kkeeyyss  aarree  uunnuussuuaall  sskkii ll llss  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  uussee,,  bbootthh  iinn  ppuurrssuuiitt  ooff  
ssuucchh  mmeettaapphhyyssiiccaall  wwiissddoomm  aanndd  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  oobbjjeeccttiivveess  iinn  tthhee  pphhyyssiiccaall  uunniivveerrssee..

MMoosstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd’’ss  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonnss11    pprreeffeerr  iinnfflluueennccee  oovveerr  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss  
ffrroomm  bbiirrtthh,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  ““bbllaannkk  ssllaattee””..  KKnnoowwiinngg  
nnootthhiinngg  eellssee,,  tthhee  cchhiilldd  iiss  iinnddooccttrriinnaatteedd  iinnttoo  tthhee  rreelliiggiioonn,,  ttaauugghhtt  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  ttrruuee  aanndd  
oonnllyy  aannsswweerr  ttoo  qquueessttiioonnss  bbeeyyoonndd  ttaannggiibbllee  eexxppeerriieennccee..  IIff  ssuucchh  iinnddooccttrriinnaattiioonn  iiss  ssttrroonngg  
eennoouugghh,,  tthhaatt  rreelliiggiioonn  wwiillll  rreemmaaiinn  tthhee  mmeettaapphhyyssiiccaall  bboouunnddaarryy  ffoorr  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ffoorr  lliiffee..  
UUssiinngg  tthhee  iimmpplliieedd  aauutthhoorriittyy  ooff  iittss  ssuuppeerriioorr  vvaannttaaggee--ppooiinntt,,  mmoorreeoovveerr,,  tthhee  rreelliiggiioonn  wwiillll  
aatttteemmpptt  ttoo  ddiiccttaattee  eetthhiiccaall  aanndd  mmoorraall  ccooddeess  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  iinnccuullccaattiinngg  ffeeeelliinnggss  ffoorr  
““rriigghhttnneessss””  aanndd  ““wwrroonnggnneessss””  tthhaatt  wwiillll  ffllooww  iinnttoo  hhiiss  ppeerrssoonnaall  bbeehhaavviioorr  aanndd  tthhee  ssoocciiaall  
iinnssttiittuuttiioonnss  hhee  sshhaarreess  wwiitthh  ootthheerrss..

TThhee  mmoorree  pprriimmiittiivvee  aanndd  cclloosseedd  tthhee  ssoocciieettyy,,  ooff  ccoouurrssee,,  tthhee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  
eenndduurriinngg  ssuucchh  rreelliiggiioouuss  iinnddooccttrriinnaattiioonn  wwiillll  bbee..  BBuutt  aatt  vvaarriioouuss  ttiimmeess  aanndd  cciirrccuummssttaanncceess  
iinn  hhiissttoorryy,,  ssuucchh  aass  tthhee  GGrreeeekk  HHeelllleenniissttiicc  aanndd  tthhee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  eerraass,,  aanndd  iinn  aatt  lleeaasstt  
cceerrttaaiinn  aaddvvaanncceedd  ccuullttuurreess  ttooddaayy,,  ppeerrssoonnss  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  bbee  eexxppoosseedd  ttoo  ootthheerr  rreelliiggiioonnss,,  
aanndd  nnoonn--rreelliiggiioonnss,,  bbeessiiddeess  tthhee  ““iinnhheerriitteedd””  oonnee..  TThhee  mmoorree  iinnqquuiissiittiivvee  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
ccoonncceerrnniinngg  mmeettaapphhyyssiiccaall  ttrruutthh,,  tthhee  mmoorree  hhee  mmaayy  ““sshhoopp””  aammoonngg  ssuucchh  aalltteerrnnaattiivveess,,  
llooookkiinngg  ffoorr  tthhee  oonnee  wwiitthh  tthhee  [[mmoosstt]]  rriigghhtt  aannsswweerrss..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  nnoott  oonnllyy  ddooeess  nnoott  iinnddooccttrriinnaattee  aannyyoonnee  ffrroomm  bbiirrtthh,,  bbuutt  iitt  pprreeffeerrss  
ttoo  bbee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  aann  aadduulltt  eennqquuiirreerr’’ss  ““sshhooppppiinngg  lliisstt””..

TThhee  SSeettiiaann  rreelliiggiioonn  iiss  nnoott  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  eeiitthheerr  ccaann  oorr  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  oonn  ffaaiitthh,,  oorr  
iinn  tthhee  ccoonnttrroolllleedd  iinnssttrruuccttiioonn  ooff  cchhiillddhhoooodd,,  oorr  aass  aann  aannttaaggoonniissttiicc  rreebboouunndd  ffrroomm  aannyy  ootthheerr  
rreelliiggiioonn..  TToo  bbee  aapppprreehheennddeedd,,  uunnddeerrssttoooodd,,  aanndd  aapppplliieedd  ccoorrrreeccttllyy,,  iitt  mmuusstt  bbee  aapppprrooaacchheedd  
oonnllyy  bbyy  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  hhaavvee  ffiirrsstt  eexxaammiinneedd  aanndd  ddiissccaarrddeedd  aass  mmaannyy  aalltteerrnnaattiivveess  aass  
wweerree  aavvaaiillaabbllee  aanndd  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  tthheemm..  IIff  aannyy  ssuucchh  aalltteerrnnaattiivvee  pprroovveedd  ssaattiissffyyiinngg  ttoo  aann  
iinnddiivviidduuaall,,  tthhaatt  ssiiggnnaallss  ttoo  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  tthhaatt  hhee  ddooeess  nnoott  ppoosssseessss  tthhee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  
ddrriivvee  ffoorr  mmeettaapphhyyssiiccaall  ttrruutthh  tthhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  SSeettiiaann  iinniittiiaattiioonn..  HHee  wwiillll  bbee  ccoonntteenntt  aanndd  
11  WWhhaatt  iiss  ““ rreelliiggiioonn””??  CCff..  VVeessaa  IIiittttii  IIIIII°°,,  ““OOnn  tthhee  LLeefftt  HHaanndd  ooff  RReell iiggiioonn”” ,,  SSccrroollll   ooff  SSeett  ##XXXXVV--55  
((OOccttoobbeerr  11999999)),,  iinn  tthhee  SSccrroollll   BBaacckk--IIssssuuee  CCooll lleeccttiioonn..
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ffuullffiilllleedd  aatt  tthhee  lleevveell  hhee  hhaass  cchhoosseenn;;  wweerree  hhee  ttoo  aatttteemmpptt  SSeettiiaann  iinniittiiaattiioonn,,  hhee  wwoouulldd  ssoooonn  
ffiinndd  iitt  ddiissttuurrbbiinngg,,  ssttrreessssffuull,,  aanndd  eevveenn  ffrriigghhtteenniinngg..

SSoo  yyoouurr  ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  SSeettiiaann  iinniittiiaattiioonn  hhiinnggeess  nnoott  oonnllyy  uuppoonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  
aabboovvee  ffoouurr  qquueessttiioonnss  ttoo  yyoouu,,  bbuutt  aallssoo  uuppoonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  iinnddeeeedd  
eexxpplloorreedd  aanndd  eexxhhaauusstteedd  aass  mmaannyy  ssiimmpplleerr  aannsswweerrss  ttoo  tthheemm  aass  ppoossssiibbllee..  CCoolllleeccttiivveellyy  tthhiiss  
eexxppeerriieennccee  wwiillll  pprroovviiddee  yyoouu  aa  ppooiinntt  ooff  ppeerrssoonnaall  ccoommppaarriissoonn  ffrroomm  wwhhiicchh  ttoo  nnooww  eevvaalluuaattee  
SSeettiiaann  pphhiilloossoopphhyy..  BBeeccaauussee  iitt  iiss  nnoo  ggoooodd  iiff  iitt  ddooeessnn’’tt  mmaakkee  sseennssee  ttoo  yyoouu,,  aanndd  ffoorr  iitt  ttoo  
mmaakkee  sseennssee  ttoo  yyoouu,,  yyoouu  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  vviissuuaalliizzee  aanndd  ccoonnssiiddeerr  ccoonnttrraassttss  ttoo  iitt..

PPlleeaassee  ttaakkee  ttiimmee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  wwhheetthheerr  bbootthh  ooff  tthheessee  ssuuiittaabbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  --  tthhee  ffoouurr  
qquueessttiioonnss  aanndd  aa  rreeaassoonnaabbllee  bbaacckkggrroouunndd  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  eexxppeerriieennccee  --  ffaaiirrllyy  aanndd  hhoonneessttllyy  
aappppllyy  ttoo  yyoouu..  IIff  nnoott,,  yyoouu  mmaayy  wwiisshh  ttoo  ttuurrnn  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  uunnttiill//uunnlleessss  tthheeyy  
ddoo..  BBuutt  iiff  yyoouu  ffeeeell  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  aappppllyy::  WWeellccoommee  ttoo  oouurr  TTeemmppllee..  EEnntteerr  ffrreeeellyy  aanndd  ooff  yyoouurr  
oowwnn  wwiillll..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  pprroovviiddeess  vvaarriioouuss  ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoo  pprreesseenntt  
iittsseellff  aanndd  iittss  kknnoowwlleeddggee  ttoo  yyoouu..  AAtt  aallll  ttiimmeess  iitt  iitt  yyoouurr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  nnoott  oonnllyy  ttoo  rreeaadd  aanndd  
ccoonnssiiddeerr  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn,,  bbuutt  ttoo  jjuuddggee  iitt  aass  iitt  iiss  iinntteelllliiggiibbllee  aanndd  rreelleevvaanntt  ttoo  yyoouurrsseellff..  
TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhiiss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ccaannnnoott  bbee  oovveerreemmpphhaassiizzeedd..  TThhee  TTeemmppllee  iiss  aa  
vveehhiiccllee  ttoo  aaiidd  yyoouu  iinn  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  iinniittiiaattiioonn,,  ssoo  aatt  aallll  ttiimmeess  yyoouurr  oowwnn  ccoommpprreehheennssiioonn,,  
uunnddeerrssttaannddiinngg,,  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  yyoouurr  oowwnn  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  aarree  eesssseennttiiaall..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  mmoosstt  ddiirreecctt  aanndd  iinntteelllliiggiibbllee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  
iittss  pphhiilloossoopphhyy  ppoossssiibbllee..  EEvveerryy  eeffffoorrtt  iiss  mmaaddee  ttoo  ddeeffiinnee  tteerrmmss  ccaarreeffuullllyy,,  ttoo  aavvooiidd  
vvaagguueenneessss  aanndd  llooggiiccaall  ffaallllaacciieess,,  aanndd  ttoo  aaddddrreessss  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  ssqquuaarreellyy..  WWee  eemmpphhaassiizzee  
tthhiiss  ttoo  aa  ddeeggrreeee  uunnmmaattcchheedd  bbyy  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonn,,  bbyy  tthhee  ““ooccccuulltt  ssuubbccuullttuurree””,,  aanndd  
iinnddeeeedd  bbyy  mmoosstt  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  pphhiilloossoopphhiiccaall  ccoommmmuunniittyy..

EEvveenn  ssoo  wwee  aarree  bbeesseett  bbyy  tthhrreeee  ccoonnttiinnuuiinngg  ddiiffffiiccuullttiieess::

((11)) OOuurr  kknnoowwlleeddggee  bbaassee  iiss  iinnccoommpplleettee  aanndd  iinn  mmaannyy  ccaasseess  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  aannsswweerr  
cceerrttaaiinn  qquueessttiioonnss  ddeeffiinnii ttiivveellyy..  IInn  ssuucchh  ssiittuuaattiioonnss  wwee  ooffffeerr  wwhhaatt  sseeeemm  ttoo  bbee  tthhee  
mmoosstt  pprroommiissiinngg  tthheeoorriieess  aanndd  hhyyppootthheesseess,,  aanndd  eennccoouurraaggee  tthhee  ooppeenn  eexxcchhaannggee  ooff  
iiddeeaass  ttoowwaarrddss  tthhee  eevveennttuuaall   ttrruutthh..

((22))  WWee  eexxiisstt  iinn  aa  ssoocciieettyy  tthhaatt,,  ddeessppii ttee  iittss  aannnnoouunncceedd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ttrruutthh  aanndd  
ffrreeeeddoomm  ooff  eexxpprreessssiioonn,,  ccoonnttaaiinnss  mmaannyy  ttaabbooooss,,  mmoorraallss,,  aanndd  pprreejjuuddiicceess  wwhhiicchh  mmaakkee  
eevveenn  tthhee  ddiissccuussssiioonn,,  mmuucchh  lleessss  tthhee  aaddvvooccaaccyy  ooff  cceerrttaaiinn  iiddeeaass  aawwkkwwaarrdd  aanndd  
ooccccaassiioonnaall llyy  ddaannggeerroouuss  --  eevveenn  iiff  tthhee  iiddeeaass  iinn  qquueessttiioonn  hhaappppeenn  ttoo  bbee  llooggiiccaallllyy  oorr  
ffaaccttuuaall llyy  vvaall iidd..

SSiinnccee  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  ““ ooppeenn  ttoo  tthhee  ppuubbll iicc””   aass  aa  ffoorrmmaall ,,  lleeggaallllyy--rreeccooggnniizzeedd  
rreell iiggiioouuss  iinnssttiittuuttiioonn,,  wwee  mmuusstt  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  ccaarree  ttoo  rreettaaiinn  tthhee  rreessppeecctt  aanndd  
ttoolleerraannccee  ooff  tthhee  ccoommmmuunnii ttyy  iinn  wwhhiicchh  wwee  eexxiisstt..

SSoo,,  wwhhiillee  wwee  mmuusstt  aanndd  wwiill ll  nnoott  sshhrriinnkk  ffrroomm  aasssseerrttiinngg  ttrruutthh  aass  wwee  ddiissccoovveerr  ii tt,,  
wwee  aallssoo  aatttteemmpptt  ttoo  ddoo  ssoo  ppuubblliiccllyy  iinn  wwaayyss  tthhaatt  wwiill ll  bbee  uunnddeerrssttaannddaabbllee  ttoo  tthhaatt  
ppuubblliicc,,  aanndd  iinn  ssuuppppoorrtt  oonnllyy  ooff  ccoonnssttrruuccttiivvee,,  nnoonn--hhaarrmmffuull  aapppplliiccaattiioonnss  bbyy  ii tt..

((33))  FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  ddeeccaaddeess  aafftteerr  iittss  ffoouunnddiinngg  iinn  11997755,,  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  wwaass  
pprreeddoommiinnaannttllyy  ffii rrsstt  aann  AAmmeerriiccaann,,  tthheenn  aann  EEnngglliisshh--ssppeeaakkiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  
iinnssttii ttuuttiioonn..  WWiitthh  tthhee  ttuurrnn  ooff  tthhee  cceennttuurryy,,  aanndd  iinn  nnoo  ssmmaallll  ppaarrtt  ttoo  tthhee  iinnfflluueennccee  aanndd  
ccoonnvveenniieennccee  ooff  tthhee  IInntteerrnneett,,  wwee  aarree  nnooww  aa  pprreesseennccee  iinn  mmaannyy  nnoonn--EEnngglliisshh--
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llaanngguuaaggee  ccuullttuurreess..  BBeeyyoonndd  tthhee  ttaasskk  ooff  ddiirreecctt  ddiiaalloogguuee,,  wwee  ffaaccee  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  
ttrraannssllaattiinngg  SSeettiiaann  pphhiilloossoopphhyy  iinnttoo  nnoonn--EEnngglliisshh  llaanngguuaaggeess  aanndd  iiddiioommss..  FFoorrttuunnaatteellyy  
mmaannyy  ssuucchh  nnaattiivveess  hhaavvee  aaccqquuiirreedd  ssoommee  fflluueennccyy  iinn  EEnngglliisshh,,  aanndd  ccaann  hheellpp  ttoo  bbrriiddggee  
tthhiiss  gguull ff  mmoorree  aaccccuurraatteellyy  aanndd  eemmppaatthheettiiccaall llyy  tthhaann  tthhee  TTeemmppllee  ii ttsseellff  ccoouulldd  
oorriiggiinnaattee..  NNeevveerrtthheelleessss  wwee  mmuusstt  rreemmaaiinn  aalleerrtt  ttoo  tthhiiss  ddiiffff iiccuullttyy,,  aanndd  sseeeekk  ttoo  
mmiinniimmiizzee  ii tt  aass  bbeesstt  wwee  mmaayy..

BBllaacckk  MMaaggiicc  iiss  tthhee  iinnttrroodduuccttoorryy  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  CCrryyssttaall  TTaabblleett  ooff  SSeett,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  
ffiirrsstt  vvoolluummee  iinn  tthhee  JJeewweelleedd  TTaabblleettss  ooff  SSeett  sseerriieess  --  aa  ssoorrtt  ooff  ““eennccyyccllooppææddiiaa””  ooff  SSeettiiaann  
iinniittiiaattiioonn,,  wwhhoossee  pprrooggrreessssiivvee  jjeewweell--ccoolloorrss  rreefflleecctt  tthhee  mmeeddaalllliioonnss  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  
ddeeggrreeeess..  TThhuuss  tthhee  RRuubbyy  TTaabblleett  ppeerrttaaiinnss  ttoo  AAddeeppttss  IIII°°  ooff  tthhee  TTeemmppllee,,  tthhee  OOnnyyxx  TTaabblleett  ttoo  
tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett  IIIIII°°,,  tthhee  SSaapppphhiirree  TTaabblleett  ttoo  tthhee  MMaasstteerrss  ooff  tthhee  TTeemmppllee  IIVV°°,,  tthhee  
AAmmeetthhyysstt  TTaabblleett  ttoo  MMaaggii  VV°°,,  aanndd  tthhee  TTooppaazz  TTaabblleett  ttoo  IIppssiissssiimmii  VVII°°..

BBllaacckk  MMaaggiicc  pprreesseennttss  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett’’ss  pphhiilloossoopphhyy  iinn  iittss  mmoosstt  eelleemmeennttaall  ffoorrmm..  IIff  
iitt  mmaakkeess  sseennssee  ttoo  yyoouu  hheerree,,  tthheenn  iitt  iiss  pprroobbaabbllee  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  ddeerriivvee  iinnccrreeaasseedd  pplleeaassuurree  
aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  ffrroomm  tthhee  TTeemmppllee  aass  yyoouu  pprroocceeeedd  ffuurrtthheerr  iinnttoo  iittss  iinniittiiaattoorryy  ssyysstteemm..  IIff  oonn  
tthhee  ootthheerr  hhaanndd  yyoouu  ffiinndd  tthhaatt  yyoouu  aarree  hhaavviinngg  ddiiffffiiccuullttyy  wwiitthh  tthheessee  bbaassiicc  pprrooppoossiittiioonnss,,  oorr  iiff  
yyoouu  ffiinndd  tthheemm  uunnssaattiissffaaccttoorryy  oorr  uunnccoonnvviinncciinngg,,  tthheenn  iitt  iiss  aann  iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  yyoouu  sshhoouulldd  
pprroobbaabbllyy  sseeeekk  oouutt  aannootthheerr  rreelliiggiioouuss  oorr  pphhiilloossoopphhiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  ppeerrssoonnaall  
eexxpplloorraattiioonn  aanndd  eexxpprreessssiioonn..
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CChhaapptteerr  11::  OOrriiggiinnss  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett

TThhee  ssttoorryy  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  wwhhiicchh  yyoouu  hhaavvee  eenntteerreedd  bbeeggiinnss  iinn  11996666  ooff  wwhhaatt  
aarrcchhææoollooggiissttss,,  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  bbee  nnoonn--sseeccttaarriiaann,,  rreeffeerr  ttoo  aass  tthhee  CCoommmmoonn  EErraa  ((CCEE))..  IInn  tthhaatt  
yyeeaarr  aa  mmaann  nnaammeedd  AAnnttoonn  SSzzaannddoorr  LLaaVVeeyy  ffoouunnddeedd  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  iinn  SSaann  FFrraanncciissccoo..

LLaaVVeeyy,,  aann  iimmppoossiinngg,,  ccoonnggeenniiaall  mmaann  wwiitthh  aa  ccaarrnniivvaall  aanndd  cciirrccuuss  bbaacckkggrroouunndd,,  hhaadd  ffoorr  
mmaannyy  yyeeaarrss  bbeeeenn  aann  eenntthhuussiiaassttiicc  bbuutt  ccyynniiccaall  ddeevvootteeee  ooff  tthhee  ooccccuulltt..  HHee  aaccccuummuullaatteedd  aa  
uunniiqquuee  lliibbrraarryy  ccoonnttaaiinniinngg  mmaannyy  wwoorrkkss  oonn  tthhee  mmoorree  ppeeccuulliiaarr  aanndd  oobbssccuurree  ffaacceettss  ooff  
hhuummaann  nnaattuurree,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  mmaajjoorr  ccllaassssiiccss  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  ooccccuullttiissmm..  DDiissaappppooiinntteedd  
wwiitthh  tthhee  llaacckk  ooff  ssoopphhiissttiiccaattiioonn  aanndd  pprraaccttiiccaall  rreelleevvaannccee  hhee  ssaaww  iinn  eexxiissttiinngg  ooccccuulltt  
oorrggaanniizzaattiioonnss,,  hhee  ddeecciiddeedd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  ssttaarrtt  oonnee  ooff  hhiiss  oowwnn  ttoo  rreemmeeddyy  tthhee  
pprroobblleemm..

IInn  tthhee  eeaarrllyy  11996600ss,,  tthheerreeffoorree,,  hhee  bbeeggaann  ttoo  ccoonndduucctt  ““mmiiddnniigghhtt  mmaaggiicc  sseemmiinnaarrss””  aatt  
hhiiss  hhoommee  iinn  SSaann  FFrraanncciissccoo’’ss  RRiicchhmmoonndd  DDiissttrriicctt..  BByy  11996655  tthheessee  hhaadd  ssoolliiddiiffiieedd  iinnttoo  aa  
ffoorrmmaall  ““MMaaggiicc  CCiirrccllee””..  TThhee  ssuucccceessss  ooff  tthhiiss  CCiirrccllee  pprroommpptteedd  hhiimm  ttoo  ffoouunndd  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  
SSaattaann  oonn  WWaallppuurrggiissnnaacchhtt  ((AApprriill  3300))  ooff  11996666,,  wwhhiicchh  hheenncceeffoorrtthh  bbeeccaammee  kknnoowwnn  aass  tthhee  
YYeeaarr  II  AAnnnnoo  SSaattaannii  ((AASS))..

FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ffoouurr  yyeeaarrss  ooff  iittss  eexxiisstteennccee,,  tthhee  CChhuurrcchh  rreemmaaiinneedd  eesssseennttiiaallllyy  aa  SSaann  
FFrraanncciissccoo  oorrggaanniizzaattiioonn..  GGrroouupp  rriittuuaallss  wweerree  hheelldd  eevveerryy  FFrriiddaayy  nniigghhtt  aatt  mmiiddnniigghhtt  aatt  tthhee  
LLaaVVeeyy  rreessiiddeennccee,,  wwhhiillee  dduurriinngg  tthhee  wweeeekk  AAnnttoonn  ggaavvee  lleeccttuurreess  oonn  vvaarriioouuss  aarrccaannee  ssuubbjjeeccttss  
aanndd  ttaauugghhtt  ccllaasssseess  ttoo  aassppiirriinngg  WWiittcchheess  aanndd  WWaarrlloocckkss..

TThhiiss  ffaasscciinnaattiinngg  aanndd  ccoonnttrroovveerrssiiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  wwoonn  iittss  sshhaarree  ooff  ppuubblliicciittyy  aarroouunndd  
tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  aabbrrooaadd,,  aanndd  ssoooonn  mmaannyy  ccuurriioouuss  iinnddiivviidduuaallss  wweerree  wwrriittiinngg  ttoo  SSaann  
FFrraanncciissccoo  ttoo  ffiinndd  oouutt  hhooww  tthheeyy  ttoooo  ccoouulldd  bbeeccoommee  SSaattaanniissttss..  IInn  11997700  AAnnttoonn  ppuubblliisshheedd  tthhee  
SSaattaanniicc  BBiibbllee  ((##66KK))  ttoo  ssuummmmaarriizzee  tthhee  bbaassiicc  tteenneettss  ooff  hhiiss  pphhiilloossoopphhyy..

TThhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee  ddiidd  nnoott  rreepprreesseenntt  SSaattaann  aanndd  hhiiss  ffeellllooww  ddææmmoonnss  aass  aaccttuuaall  
““ssuuppeerrnnaattuurraall””  bbeeiinnggss,,  bbuutt  rraatthheerr  aass  ssyymmbboollss  aanndd  mmeettaapphhoorrss  ffoorr  hheeddoonniissttiicc  sseellff--
iinndduullggeennccee..  OOtthheerr  rreelliiggiioonnss  iinn  ggeenneerraall  --  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  --  wweerree  nnoott  
ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  ddeeaaddllyy  ffooeess;;  iinnsstteeaadd  tthheeyy  wweerree  mmoocckkeedd  aanndd  ddiissmmiisssseedd  aass  ssaannccttiimmoonniioouuss  
aanndd  hhyyppooccrriittiiccaall  ffrraauuddss..

TThhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee  wweenntt  oonn,,  hhoowweevveerr,,  ttoo  pprroommiissee  rreessuullttss  ffrroomm  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  
ssiimmpplliiffiieedd  aanndd  ssttaannddaarrddiizzeedd  mmaaggiiccaall  rriittuuaallss..  SSuucchh  rriitteess  iinnvvookkeedd  SSaattaann  aass  wweellll  aass  vvaarriioouuss  
ootthheerr  ggooddss  aanndd  ddææmmoonnss  ffrroomm  mmaannyy  mmyytthhoollooggiiccaall  ttrraaddiittiioonnss,,  aappppeeaalliinngg  ffoorr  aanndd//oorr  
ccoommmmaannddiinngg  tthheeiirr  aaiidd  iinn  ccuurrsseess,,  sseedduuccttiioonnss,,  ccuurreess,,  aanndd  tthhee  lliikkee..

TThheerree  wwaass  tthhuuss  aann  ooddddllyy--iinnccoonnssiisstteenntt  ffeeaattuurree  ttoo  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann’’ss  pphhiilloossoopphhyy::  
OOnn  oonnee  hhaanndd  iitt  pprrooffeesssseedd  ppssyycchhooddrraammaattiicc  aatthheeiissmm,,  wwhhiillee  oonn  tthhee  ootthheerr  iitt  aassssuummeedd  tthhee  
lliitteerraall  eexxiisstteennccee  ooff  ddææmmoonniicc  ppeerrssoonnaaggeess  wwiitthh  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  hheeaarr  iinnvvooccaattiioonnss  aanndd  tthhee  
ddiissppoossiittiioonn  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  eevvooccaattiioonnss..

BByy  11997700  AAnnttoonn  LLaaVVeeyy  aanndd  hhiiss  wwiiffee  DDiiaannee  hhaadd  bbeegguunn  ttoo  ffeeeell  tthhee  ssttrraaiinn  ooff  eennddlleessss  
hhoossppiittaalliittyy,,  ssoo  aa  ddeecciissiioonn  wwaass  mmaaddee  ttoo  cceeaassee  mmoosstt  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  aatt  tthheeiirr  hhoommee  iinn  ffaavvoorr  
ooff  ssppoonnssoorriinngg  llooccaall  uunniittss  oorr  ““GGrroottttooss””  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  eellsseewwhheerree  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  
FFrroomm  11997711  ttoo  11997755  tthhee  CChhuurrcchh  tthhuuss  ccoonnssiisstteedd  ooff  aa  SSaann  FFrraanncciissccoo  hheeaaddqquuaarrtteerrss  pplluuss  ssoommee  
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ffiivvee  ttoo  tteenn  GGrroottttooss  iinn  vvaarriioouuss  mmeettrrooppoolliittaann  aarreeaass..
OOvveerr  tthhee  yyeeaarrss  mmaannyy  rruummoorrss  hhaavvee  cciirrccuullaatteedd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ggrroowwtthh  aanndd  ssiizzee  ooff  tthhee  

CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann..  II  hhaavvee  sseeeenn  ffiigguurreess  rraannggiinngg  uuppwwaarrddss  ooff  5500,,000000  ccaarrdd--ccaarrrryyiinngg  SSaattaanniissttss,,  
wwiitthh  sseevveerraall  mmiilllliioonnss  ooff  ssyymmppaatthheettiicc  nnoonn--mmeemmbbeerrss  wwaaiittiinngg  iinn  tthhee  wwiinnggss..  IInn  aaccttuuaalliittyy  tthhee  
CChhuurrcchh  rroossee  ffrroomm  aann  iinniittiiaall  SSaann  FFrraanncciissccoo  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aabboouutt  5500  ttoo  aa  nnaattiioonnwwiiddee  
aavveerraaggee  ooff  aabboouutt  330000  tthhrroouugghh  11997755..  TThheerree  wwaass  aa  ttuurrnnoovveerr  ooff  ppeerrhhaappss  3300%%  ppeerr  yyeeaarr,,  
rreefflleeccttiinngg  tthhee  ccaassuuaall,,  ffiicckkllee  aattttiittuuddee  ooff  mmaannyy  ooff  tthhee  lloowweerr--lleevveell  mmeemmbbeerrss..

BByy  11997733  GGrroottttooss  hhaadd  bbeeeenn  oorrggaanniizzeedd  iinn  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  SSaannttaa  CCrruuzz//SSaann  JJoossee,,  LLooss  
AAnnggeelleess,,  DDeennvveerr,,  DDaayyttoonn,,  DDeettrrooiitt,,  NNeeww  YYoorrkk,,  LLoouuiissvviillllee,,  aanndd  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..  LLiikkee  tthhee  
mmeemmbbeerrsshhiipp--aatt--llaarrggee,,  tthheessee  tteennddeedd  ttoo  bbee  uunnssttaabbllee,,  sshhoorrtt--lliivveedd  ggrroouuppss,,  ssuurrvviivviinngg  aanndd  
pprroossppeerriinngg  oonnllyy  aass  lloonngg  aass  aa  cchhaarriissmmaattiicc  GGrroottttoo  LLeeaaddeerr  wwaass  iinn  ooffffiiccee..

BByy  11997755  AAnnttoonn  LLaaVVeeyy,,  hhaavviinngg  pprreessiiddeedd  oovveerr  nniinnee  yyeeaarrss  ooff  mmeerrccuurriiaall  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  
GGrroottttooss,,  rreelluuccttaannttllyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt,,  wwhhiillee  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  SSaattaanniissmm  hhaadd  lloosstt  nnoonnee  ooff  
iittss  ppooppuullaarr  aappppeeaall,,  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  iittsseellff  wwaass  llaarrggeellyy  aa  ffaaiilluurree..  AA  ssmmaallll,,  ssttaabbllee  
nnuucclleeuuss  ooff  sseerriioouuss  aanndd  ssiinncceerree  ddeevvootteeeess  hhaadd  iinnddeeeedd  ddeevveellooppeedd,,  bbuutt  ffoorr  tthhee  mmoosstt  ppaarrtt  tthhee  
CChhuurrcchh  hhaadd  sseerrvveedd  ttoo  aattttrraacctt  mmeerreellyy  ffaadd--ffoolllloowweerrss,,  eeggoommaanniiaaccss,,  aanndd  aassssoorrtteedd  ooddddbbaallllss  
wwhhoossee  pprriimmaarryy  iinntteerreesstt  iinn  bbeeccoommiinngg  ““SSaattaanniissttss””  llaayy  iinn  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ffllaasshh  tthheeiirr  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrddss  ffoorr  ccoocckkttaaiill--ppaarrttyy  nnoottoorriieettyy..  AAnnttoonn  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  CChhuurrcchh  mmiigghhtt  aass  
wweellll  bbee  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  hhiiss  ppeerrssoonnaall  ffiinnaanncciiaall  bbeenneeffiitt,,  hheennccee  iinn  MMaayy  ooff  11997755  hhee  
aannnnoouunncceedd  aa  ddeecciissiioonn  ttoo  sseellll  tthhee  SSaattaanniicc  PPrriieesstthhoooodd  aanndd  aallll  hhiigghheerr  ddeeggrreeeess  ffoorr  ffuunnddss  oorr  
oobbjjeeccttss  ooff  vvaalluuee..

UUppoonn  ffoouunnddiinngg  tthhee  CChhuurrcchh,,  AAnnttoonn  hhaadd  ccllaaiimmeedd  ffoorr  hhiimmsseellff  tthhee  ttiittlleess  ooff  HHiigghh  PPrriieesstt  
ooff  SSaattaann  aanndd  MMaagguuss  ooff  tthhee  AAggee  ooff  SSaattaann..  BByy  11996699  hhee  hhaadd  bbeegguunn  ttoo  oorrddaaiinn  ootthheerrss  ttoo  tthhee  
SSaattaanniicc  PPrriieesstthhoooodd  ((tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  MMeennddeess)),,  aanndd  iinn  11997700  hhee  ffoorrmmaalliizzeedd  aann  iinniittiiaattoorryy  
ssttrruuccttuurree  ooff  ffiivvee  ddeeggrreeeess::  SSaattaanniisstt  II°°,,  WWiittcchh  oorr  WWaarrlloocckk  IIII°°,,  PPrriieesstt  oorr  PPrriieesstteessss  ooff  MMeennddeess  
IIIIII°°,,  MMaaggiisstteerr  IIVV°°,,  aanndd  MMaagguuss  VV°°..  AAddvvaanncceemmeenntt  ttoo  tthhee  IIII°°  wwaass  bbaasseedd  uuppoonn  aa  ffaaiirrllyy  
eelleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee,,  bbuutt  AAnnttoonn  wwaass  
eexxttrreemmeellyy  ssttrriicctt  ccoonncceerrnniinngg  oorrddiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  PPrriieesstthhoooodd..  PPeerrhhaappss  ttwweennttyy  iinnddiivviidduuaallss  
aattttaaiinneedd  tthhee  IIIIII°°  bbeettwweeeenn  11996666  aanndd  11997755,,  wwhhiillee  dduurriinngg  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  AAnnttoonn  ccoonnffeerrrreedd  
oonnllyy  ffoouurr  IIVV°°ss  --  oonnee  ooff  wwhhiicchh  uuppoonn  mmyysseellff..

AAnnttoonn’’ss  11997755  ddeecciissiioonn  ttoo  sseellll  tthhee  ddeeggrreeeess  ccoonnffoouunnddeedd  tthhee  nnuucclleeuuss  ooff  ssiinncceerree  
SSaattaanniissttss,,  mmyysseellff  iinncclluuddeedd,,  wwhhoo  ssaaww  iinn  iitt  aa  ccrriittiiccaall  ccoorrrruuppttiioonn  ooff  tthhee  vveerryy  iinnssttiittuuttiioonn  
wwhhoossee  iinnccoorrrruuppttiibbiilliittyy  aanndd  ccoonnddeemmnnaattiioonn  ooff  hhyyppooccrriissyy  hhaadd  mmaaddee  iitt  ssoo  rreeffrreesshhiinngg  aanndd  
eexxhhiillaarraattiinngg..

SSeeiizziinngg  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  wwaass  iimmppoossssiibbllee;;  AAnnttoonn  hhaadd  iinnccoorrppoorraatteedd  iitt  uunnddeerr  hhiiss  
eexxcclluussiivvee,,  ppeerrssoonnaall  ccoonnttrrooll  iinn  11997711,,  aa  ttiimmee  wwhheenn  nnoonnee  ooff  uuss  hhaadd  rreemmootteellyy  aannttiicciippaatteedd  hhiiss  
11997755  ddeecciissiioonn..  OOuurr  oonnllyy  ooppttiioonn  wwaass  tthheerreeffoorree  ttoo  lleeaavvee..  BByy  mmiidd--JJuunnee  11997755,,  tthheerreeffoorree,,  
vviirrttuuaallllyy  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonnwwiiddee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  hhaadd  rreessiiggnneedd  eenn  mmaassssee..  TThhee  
CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  aass  aa  vviiaabbllee,,  ffuunnccttiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn  wwaass  ddeeaadd,,  ssaavvee  tthhaatt  tthhee  LLaaVVeeyyss  
ccoonnttiinnuueedd  ttoo  uussee  tthhee  ccoorrppoorraattee  nnaammee  aanndd  iimmaaggee  ffoorr  pprriivvaattee  ggaaiinn  aass  aa  ““bbuussiinneessss  
ppaarrttnneerrsshhiipp””,,  aa  ssttaattuuss  uuppoonn  wwhhiicchh  tthheeyy  ffoorrmmaallllyy  aaggrreeeedd  bbyy  ccoonnttrraacctt  iinn  11998855..

IInn  11998888  DDiiaannee  [[LLaaVVeeyy]]  HHeeggaarrttyy  ssuueedd  AAnnttoonn  ttoo  ddiissssoollvvee  tthhee  bbuussiinneessss  aanndd  ddiivviiddee  iittss  
aasssseettss  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ooff  tthheemm,,  aanndd  tthhiiss  wwaass  ssoo  oorrddeerreedd  bbyy  tthhee  SSaann  FFrraanncciissccoo  SSuuppeerriioorr  
CCoouurrtt  oonn  OOccttoobbeerr  2288,,  11999911..  AAnnttoonn  ssuubbsseeqquueennttllyy  ffiilleedd  ffoorr  bbaannkkrruuppttccyy  ffoorr  hhiimmsseellff  aanndd  tthhee  
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CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann,,  aanndd  tthhee  UU..SS..  BBaannkkrruuppttccyy  CCoouurrtt  ssoo  oorrddeerreedd,,  uunnddeerr  tthhee  ddiissssoolluuttiioonn  
CChhaapptteerr  77  ooff  UU..SS..  bbaannkkrruuppttccyy  llaaww,,  oonn  AApprriill  2299,,  11999933..  LLeeggaallllyy  aass  wweellll  aass  eesssseennttiiaallllyy  aanndd  
oorrggaanniizzaattiioonnaallllyy,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  nnoo  lloonnggeerr  eexxiissttss,,  tthhoouugghh  ccoonnttiinnuuiinngg  
aatttteemmppttss  ttoo  eexxppllooiitt  iittss  nnaammee  mmiigghhtt  pprreetteenndd  ootthheerrwwiissee..

TThhee  ootthheerr  tthhrreeee  MMaasstteerrss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  hhaadd  aallll  ttuurrnneedd  ttaaiill  iinn  JJuunnee  11997755::  OOnnee,,  
CChhaarrlleess  SStteeeennbbaarrggeerr,,  wwaass  aa  cclliinniiccaall  ppssyycchhoollooggiisstt  iinn  DDeennvveerr  wwhhoo  ffeeaarreedd  tthhaatt  aannyy  bbuutt  tthhee  
mmoosstt  ffuurrttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  wwoouulldd  wwrreecckk  hhiiss  lliiffee  aanndd  rreeppuuttaattiioonn;;  tthhee  sseeccoonndd,,  JJoohhnn  FFeerrrroo,,  
wwaass  aa  sseellff--aacckknnoowwlleeddggeedd  ddeeccaaddeenntt  wwhhoo  ccoouulldd  nnoott  bbrriinngg  hhiimmsseellff  ttoo  ttaakkee  aannyy  ssttaanndd  aaggaaiinnsstt  
AAnnttoonn  LLaaVVeeyy;;  tthhee  tthhiirrdd,,  AAnntthhoonnyy  FFaazzzziinnii,,  wwaass  tthhee  LLaaVVeeyyss’’  cchhaauuffffeeuurr,,  wwhhoossee  
aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  tthhee  IIVV°°  aa  ffeeww  mmoonntthhss  eeaarrlliieerr  hhaadd  iittsseellff  bbeeeenn  aa  ssccaannddaall  ffoorreesshhaaddoowwiinngg  tthhee  
JJuunnee  ccrriissiiss..

AAss  tthhee  sseenniioorr  iinniittiiaattee  aammoonngg  tthhoossee  wwhhoo  rreessiiggnneedd  iinn  11997755,,  tthheerreeffoorree,,  II  wwaass  llooookkeedd  ttoo  
ffoorr  aann  aannsswweerr  aass  ttoo  wwhhaatt  ttoo  ddoo  nneexxtt..  SShhoouulldd  wwee  ttrryy  ttoo  ffoorrmm  aa  ““SSeeccoonndd  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann””,,  
oorr  wwaass  tthhee  ddiissaasstteerr  ssoo  oovveerrwwhheellmmiinngg  tthhaatt  aannyy  ssuucchh  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  wwoouulldd  bbee  ffuuttiillee??

IInn  aa  WWoorrkkiinngg  ooff  GGrreeaatteerr  BBllaacckk  MMaaggiicc  oonn  tthhee  nniigghhtt  ooff  tthhee  NNoorrtthh  SSoollssttiiccee  ((JJuunnee  2211--
2222)),,  II  eevvookkeedd  tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss  hhiimmsseellff..  ““IIff  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  eenndd,,””  II  ssaaiidd,,  ““tteellll  uuss  wwhhaatt  
wwee  mmaayy  ddoo  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oouurr  QQuueesstt  aalloonngg  tthhee  LLeefftt--HHaanndd  PPaatthh..””

TThhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  NNoorrtthh  SSoollssttiiccee  WWoorrkkiinngg  wwaass  aa  ddooccuummeenntt  eennttiittlleedd  TThhee  BBooookk  ooff  
CCoommiinngg  FFoorrtthh  bbyy  NNiigghhtt,,  pprrooffeessssiinngg  ttoo  bbee  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss  
iinn  hhiiss  oorriiggiinnaall  sseemmbbllaannccee  aass  tthhee  EEggyyppttiiaann  ggoodd  SSeett..  TThhee  ÆÆoonn  ooff  HHoorruuss  aanndd  tthhee  
iinntteerrmmeeddiiaarryy  AAggee  ooff  SSaattaann  wweerree  aatt  aann  eenndd;;  tthhee  ÆÆoonn  ooff  SSeett  hhaadd  nnooww  CCoommee  IInnttoo  BBeeiinngg  aass  aa  
ccaattaallyysstt  ffoorr  aa  nneeww  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  EElleecctt  ooff  mmaannkkiinndd..  WWee  wweerree  cchhaarrggeedd  ttoo  ffoouunndd  aa  TTeemmppllee  
ooff  SSeett  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann,,  aanndd  II  --  lliikkee  AAnnttoonn  LLaaVVeeyy  bbeeffoorree  mmee  --  wwaass  
RReeccooggnniizzeedd  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  MMaagguuss  aanndd  ddiirreecctteedd  ttoo  aassssuummee  tthhee  HHiigghh  PPrriieesstthhoooodd..

AAss  wwiitthh  aannyy  GGrreeaatteerr  BBllaacckk  MMaaggiicc  ((GGBBMM))  wwoorrkkiinngg,,  tthhee  BBooookk  ooff  CCoommiinngg  FFoorrtthh  bbyy  
NNiigghhtt  wwiillll  aassssuummee  ddiiffffeerreenntt  ssiiggnniiffiiccaannccee  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ppeeooppllee..  SSkkeeppttiiccss  mmiigghhtt  ccoonnssiiddeerr  iitt  
mmeerreellyy  aa  wwoorrkk  ooff  ffaannttaassyy  oorr  sseellff--ddeelluussiioonn;;  rreelliiggiioouuss  ffaannaattiiccss  aa  mmeessssaaggee  ffrroomm  tthhee  
JJuuddææoo//CChhrriissttiiaann  DDeevviill;;  oolldd--ttiimmee  ooccccuullttiissttss  aann  iimmiittaattiioonn  ooff  AAlleeiisstteerr  CCrroowwlleeyy’’ss  BBooookk  ooff  tthhee  
LLaaww..

TThheerree  iiss  nnootthhiinngg  ttoo  ggaaiinn  bbyy  ddeebbaattiinngg  ssuucchh  ppooiinnttss  ooff  vviieeww..  AAss  iiss  ddiissccuusssseedd  llaatteerr  iinn  
BBllaacckk  MMaaggiicc,,  aannyy  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  iiss  nneecceessssaarriillyy  aa  ssuupprraa--rraattiioonnaall  eexxppeerriieennccee,,  nnoott  aa  llooggiiccaall,,  
sscciieennttiiffiicc,,  oorr  aarrttiissttiicc  eexxeerrcciissee..  IItt  wwiillll  bbee  mmoosstt  mmeeaanniinnggffuull  ttoo  iittss  cceelleebbrraanntt,,  aanndd  iitt  mmaayy  oorr  
mmaayy  nnoott  bbee  mmeeaanniinnggffuull  oorr  eevveenn  iinntteelllliiggiibbllee  ttoo  ootthheerrss..

WWhhaatt  II  wwiillll  aasssseerrtt  iiss  tthhaatt,,  aass  ffaarr  aass  II  mmyysseellff  aamm  ccoonncceerrnneedd,,  tthhee  BBooookk  ooff  CCoommiinngg  
FFoorrtthh  bbyy  NNiigghhtt  wwaass  aanndd  rreemmaaiinnss  aauutthheennttiicc::  tthhee  nnœœttiicc  aapppprreehheennssiioonn  ooff  aann  iinntteelllliiggeennccee  
““bbeeyyoonndd  mmyysseellff””  wwhhiicchh  rreedduucceedd  cceerrttaaiinn  ssttaatteemmeennttss,,  jjuuddggmmeennttss,,  pprriinncciipplleess,,  aanndd  ssyymmbboollss  
ttoo  aa  tteexxtt..

TThhiiss  tteexxtt  wwaass  ssoo  mmeeaanniinnggffuull  ttoo  mmee  tthhaatt  II  hhaavvee  ssiinnccee  oorrddeerreedd  mmyy  lliiffee  aanndd  pphhiilloossoopphhyy  
bbyy  iittss  pprriinncciipplleess..  TThhee  ootthheerr  ffoouunnddeerrss  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aaccccoorrddeedd  iitt  aa  ssiimmiillaarr  ttrruusstt  aanndd  
rreessppeecctt..  EEvveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  hhaadd  nnoott  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  iittsseellff,,  mmaannyy  rreemmaarrkkeedd,,  
tthheeyy  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  tteexxtt  iittsseellff  ccaarrrriieedd  iittss  oowwnn  aauurraa  ooff  aauutthheennttiicciittyy  aanndd  ccoonnvviiccttiioonn..  IInn  tthhee  
yyeeaarrss  tthhaatt  ffoolllloowweedd,,  ccoouunnttlleessss  ootthheerrss  hhaavvee  bbeeeenn  mmoovveedd  bbyy  iitt  iinn  aa  ssiimmiillaarr  ffaasshhiioonn..

WWhheenn  II  aacccceepptteedd  tthhee  BBooookk  ooff  CCoommiinngg  FFoorrtthh  bbyy  NNiigghhtt,,  iitt  wwaass  iinn  aa  ddeelliibbeerraattee,,  
rreefflleeccttiivvee  wwaayy  --  wwiitthh  aa  rreessoollvvee  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhee  ccrreeaattiioonn  aanndd  ccaarree  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  
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pprrooppeerr,,  aanndd  ttoo  ppaattiieennttllyy  aallllooww  hhiissttoorryy  ttoo  vvaalliiddaattee  oorr  ddiisspprroovvee  aannyy  pprriinncciipplleess  tthhaatt  tthhee  
TTeemmppllee  mmiigghhtt  pprrooppoossee  oorr  pprraaccttiiccee..  TThhiiss  hhaass  rreemmaaiinneedd  mmyy  aattttiittuuddee  eevveerr  ssiinnccee  tthhaatt  sseerreennee  
aanndd  ssuubblliimmee  eexxppeerriieennccee..

AAss  ffoorr  tthhee  tteexxtt  iittsseellff,,  II  aamm  ccoonntteenntt  ttoo  ccoommmmeenntt  uuppoonn  iitt  aass  bbeesstt  II  ccaann,,  tthheenn  lleett  ootthheerrss  
jjuuddggee  iitt  aass  tthheeyy  wwiillll..  FFoorr  mmee  iitt  iiss  nnooww,,  aass  tthheenn,,  aa  ssiimmppllee,,  bbeeaauuttiiffuull,,  aanndd  ppuurrppoosseeffuull  
ssttaatteemmeenntt  ffrroomm  tthhee  sseennttiieenntt  bbeeiinngg  wwhhoomm  mmaannkkiinndd  hhaass  lloovveedd,,  hhaatteedd,,  wwoorrsshhiippppeedd,,  ccuurrsseedd,,  
pprraaiisseedd,,  aanndd  rreevviilleedd  aass  tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss..  TToo  eecchhoo  tthhee  wwoorrddss  ooff  GG..BB..  SShhaaww  iinn  TThhee  
DDeevviill’’ss  DDiisscciippllee::  ““II  pprroommiisseedd  hhiimm  mmyy  ssoouull,,  aanndd  sswwoorree  aann  ooaatthh  tthhaatt  II  wwoouulldd  ssttaanndd  uupp  ffoorr  
hhiimm  iinn  tthhiiss  wwoorrlldd  aanndd  ssttaanndd  bbyy  hhiimm  iinn  tthhee  nneexxtt..””

II  ccoommmmeenncceedd  ttoo  RReeccooggnniizzee  tthhee  ffiivvee  mmoosstt  aaccccoommpplliisshheedd  PPrriieessttss  aanndd  PPrriieesstteesssseess  ooff  
tthhee  CChhuurrcchh  ttoo  tthhee  IIVV°°::  RRoobbeerrtt  EEtthheell  ooff  tthhee  AAssmmooddeeuuss  GGrroottttoo,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..;;  MMiicchhaaeell  
GGrruummbboosskkii  ooff  tthhee  PPhhœœnniixx  GGrroottttoo,,  DDeettrrooiitt;;  LL..  DDaallee  SSeeaaggoo  ooff  tthhee  YYuuggggootthh  GGrroottttoo,,  LLooss  
AAnnggeelleess,,  LLiilliitthh  SSiinnccllaaiirr  ooff  tthhee  LLiilliitthh  GGrroottttoo,,  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy;;  aanndd  MMaarrggaarreett  WWeennddaallll  ooff  tthhee  
BBuubbaassttiiss  CChhaappeell  &&  KKaarrnnaakk  GGrroottttoo,,  SSaann  JJoossee..  WWee  ffoorrmmaalliizzeedd  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aass  aa  nnoonn--
pprrooffiitt,,  iinnccoorrppoorraatteedd  cchhuurrcchh  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa,,  aanndd  bbyy  OOccttoobbeerr  hhaadd  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  ffeeddeerraall  aanndd  
ssttaattee  ttaaxx--eexxeemmpptt  ssttaattuuss..  AA  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  --  tthhee  CCoouunncciill  ooff  NNiinnee  --  wwaass  iinnssttiittuutteedd,,  aanndd  aa  
ssyysstteemm  ooff  llooccaall  PPyylloonnss  wwaass  eessttaabblliisshheedd  ttoo  ssuuppeerrsseeddee  tthhee  oolldd  GGrroottttooss..

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  iittss  eemmpphhaattiicc  ssttaannccee  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssoorrtt  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ccoonnffuussiioonn  tthhaatt  
hhaadd  bbrroouugghhtt  aabboouutt  tthhee  ddoowwnnffaallll  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann,,  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ddiiffffeerreedd  ffrroomm  
iittss  pprreeddeecceessssoorr  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  wwaayyss..  TThhee  CChhuurrcchh  hhaadd  aallwwaayyss  ccoouurrtteedd  tthhee  ppuubblliicc  eeyyee;;  tthhee  
TTeemmppllee  rreeffuusseedd  aallll  bbuutt  tthhee  mmoosstt  nneecceessssaarryy  ppuubblliicciittyy..  TThhee  CChhuurrcchh  hhaadd  bbeeeenn  aarrrrooggaannttllyy  
sseennssaattiioonnaalliissttiicc;;  tthhee  TTeemmppllee  wwaass  ccaauuttiioouussllyy  pphhiilloossoopphhiiccaall..  TThhee  CChhuurrcchh  hhaadd  ooppeenneedd  iittss  
cceerreemmoonniieess  ttoo  vviissiittoorrss,,  rreeppoorrtteerrss,,  aanndd  aaccaaddeemmiicc  rreesseeaarrcchheerrss;;  tthhee  TTeemmppllee’’ss  aaccttiivviittiieess  wweerree  
ccoommpplleetteellyy  cclloosseedd  ttoo  nnoonn--IInniittiiaatteess..  AAllll  ddeeggrreeeess  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  hhaadd  bbeeeenn  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  
AAnnttoonn  LLaaVVeeyy  ppeerrssoonnaallllyy;;  iinn  tthhee  TTeemmppllee  tthhee  RReeccooggnniittiioonnss  ooff  AAddeeppttss  IIII°°  aanndd  ooff  tthhee  
PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett  IIIIII°°  wweerree  eennttrruusstteedd  ttoo  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  aanndd  MMaasstteerrss  rreessppeeccttiivveellyy..

DDooccttrriinnaallllyy  tthhee  TTeemmppllee  ccoonnffrroonntteedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  cchhaalllleennggeess  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  CChhuurrcchh  
ooff  SSaattaann  hhaadd  nneevveerr  hhaadd  ttoo  ddeeaall..  FFiirrsstt  aanndd  ffoorreemmoosstt  wwaass  tthhee  pprrooppoossiittiioonn  ooff  tthhee  vveerryy  lliitteerraall  
rreeaalliittyy  ooff  SSeett..  GGoonnee  oovveerrnniigghhtt  wwaass  tthhee  sshhaakkyy  ccoonngglloommeerraattiioonn  ooff  hhaallff--bbaakkeedd  aannttii--CChhrriissttiiaann  
ddææmmoonnoollooggyy;;  iinn  iittss  ppllaaccee  wwaass  aa  nneeww  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee  wwhhiicchh  wwoouulldd  
ggrraadduuaallllyy  mmaattuurree  iinnttoo  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ssuummmmaarriizzeedd  llaatteerr  iinn  tthhiiss  eessssaayy..

TThhee  gguuiiddiinngg  WWoorrdd  ooff  tthhee  AAggee  ooff  SSaattaann  --  IInndduullggeennccee  --  hhaadd  eexxhhoorrtteedd  SSaattaanniissttss  ttoo  
rreemmaaiinn  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  aa  hheeddoonniissttiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  aann  aaddmmiitttteeddllyy  aanniimmaalliissttiicc  lliiffee..  TThhee  WWoorrdd  
ooff  tthhee  ÆÆoonn  ooff  SSeett  --  XXeeppeerr  --  hheelldd  oouutt  tthhee  pprroommiissee  ooff  aann  eevvoolluuttiioonnaarryy  ddiivviinniittyy  ttoo  tthhoossee  
iinntteelllliiggeenntt,,  bboolldd,,  aanndd  ddeetteerrmmiinneedd  eennoouugghh  ttoo  aattttaaiinn  iitt..  FFrroomm  aa  ssiimmppllee,,  ccoolloorrffuull,,  aanndd  eeaassyy--
ggooiinngg  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  tthheerree  hhaadd  eemmeerrggeedd  aa  TTeemmppllee  ooff  SSeett  wwhhiicchh  wwaass  bbeewwiillddeerriinnggllyy  
ccoommpplliiccaatteedd,,  ssoocciiaallllyy  oobbssccuurree,,  aanndd  iimmppaattiieenntt  wwiitthh  ccoommppllaacceennccyy..

DDuurriinngg  iittss  ffiirrsstt  ffoouurr  yyeeaarrss  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  mmaaiinnttaaiinneedd  aann  aavveerraaggee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  
aabboouutt  110000  IInniittiiaatteess,,  aallmmoosstt  aallll  ooff  wwhhoomm  wweerree  ffoorrmmeerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann..  
MMeemmbbeerrsshhiipp  ssoolliicciittaattiioonn  wwaass  ffeelltt  ttoo  bbee  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  eessootteerriicc  aattmmoosspphheerree  ooff  tthhee  
TTeemmppllee  aanndd  tthhee  iinnttrriinnssiicc  ddiiggnniittyy  ooff  ttrruuee  iinniittiiaattiioonn..  IItt  pprroovveedd  ttoo  bbee  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt,,  
mmoorreeoovveerr,,  ttoo  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  aa  pphhiilloossoopphhyy  aass  ccoommpplleexx  aanndd  uunnddeevveellooppeedd  aass  oouurrss..  NNoo  
ssttaannddaarrddiizzeedd  iinnssttrruuccttiioonnaall  ccoouurrsseess  wweerree  ooffffeerreedd,,  aanndd  aannyy  ssoorrtt  ooff  ““eenntthhuussiiaassttiicc  bbuutt  
iiggnnoorraanntt  ffoolllloowweerrss””  cclliimmaattee  wwaass  qquuiittee  uunnaacccceeppttaabbllee..  HHeennccee  wwee  wweerreenn’’tt  aatt  aallll  cceerrttaaiinn  tthhaatt  

--  88  --



iitt  wwaass  aa  ggoooodd  iiddeeaa  ttoo  eennccoouurraaggee  aassppiirraannttss  wwhhoo  ddiiddnn’’tt  hhaavvee  aann  aa  pprriioorrii  wwoorrkkiinngg  
rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  aa  PPrriieesstt  oorr  PPrriieesstteessss  tthhrroouugghh  aa  llooccaall  PPyylloonn..

BBaacckk  iissssuueess  ooff  tthhee  SSccrroollll  ooff  SSeett,,  wwhhiicchh  yyoouu  mmaayy  aaccqquuiirree  aass  eexxppllaaiinneedd  eellsseewwhheerree  iinn  
tthhee  CCrryyssttaall  TTaabblleett,,  wwiillll  ttaakkee  yyoouu  oonn  aa  mmaaggiiccaall  mmyysstteerryy  ttoouurr  ooff  tthhee  ssoommeettiimmeess  tthhrriilllliinngg,,  
ssoommeettiimmeess  ppaaiinnffuull,,  aallwwaayyss  iinntteerreessttiinngg  ooddyysssseeyy  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy..  TThhee  
ppiiccttuurree  wwiillll  eemmeerrggee  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  vveerryy  wwiissee  iinn  ssoommee  wwaayyss,,  ssuurrpprriissiinnggllyy  nnaaïïvvee  iinn  
ootthheerrss..  TThheessee  aarree  tthhee  aaddvveennttuurreess  ooff  tthhee  EElleecctt  ooff  SSeett,,  wwhhoo  aarree  eexxpplloorriinngg  aa  ssttrraannggee  aanndd  
uunnpprreecceeddeenntteedd  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  eexxiisstteennccee..  YYoouu  aarree  wweellccoommee  aammoonngg  tthheemm::  ttoo  WWiillll,,  ttoo  
KKnnooww,,  ttoo  DDaarree,,  aanndd  ttoo  SSppeeaakk..

IInn  aa  wwoorrlldd  ssmmootthheerreedd  bbyy  iiggnnoorraanntt,,  ffeeaarrffuull,,  pprreeddaattoorryy,,  aanndd  hhyyppooccrriittiiccaall  ccoonnffiiddeennccee  
ggaammeess  mmaassqquueerraaddiinngg  aass  rreelliiggiioonnss  aanndd  iiddeeoollooggiieess,,  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ssttaannddss  aalloonnee  aanndd  
aappaarrtt  --  aass  SSeett  hhaass  aallwwaayyss  ssttoooodd  aalloonnee  aanndd  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  ccaarreelleessss  ssaavvaaggeerryy,,  tthhee  ppuurree  
hhaazzaarrdd  tthhaatt  iiss  tthhee  nnaattuurraall  ssttaattee  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  WWhheetthheerr  yyoouu  rreeaalliizzee  iitt  yyeett  oorr  
nnoott,,  yyoouu  hhaavvee  ooppeenneedd  aa  ddoooorr  tthhaatt  lleeaaddss  nnoott  iinnttoo  aa  bbuuiillddiinngg  ooff  mmaarrbbllee  oorr  ssttoonnee  --  bbuutt  iinnttoo  
tthhee  wwoonnddeerrss  ooff  yyoouurr  oowwnn  ddiivviinnee  ssoouull..
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CChhaapptteerr  22::  AAnncciieenntt  EEggyypptt

aanndd  tthhee  OOrriiggiinnaall  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett

TThhee  eeaarrlliieesstt  eexxiissttiinngg  eevviiddeennccee  ooff  hhuummaann  ccuullttuurree  iinn  tthhee  NNiillee  vvaalllleeyy  ddaatteess  ttoo  mmoorree  
tthhaann  225500,,000000  BBCCEE,,  aass  tthhee  rreemmnnaannttss  ooff  hhaannddaaxxeess  aanndd  ootthheerr  ssttoonnee  ttoooollss  hhaavvee  bbeeeenn  
uunnccoovveerreedd  5500--110000’’  bbeellooww  tthhee  NNiillee’’ss  ssiilltt  tteerrrraaccee..

SSoommeettiimmee  bbeettwweeeenn  1100,,000000  aanndd  77,,000000  BBCCEE,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccoonnvveennttiioonnaall  aarrcchhææoollooggyy,,  
aa  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  eevveenntt  ttooookk  ppllaaccee  --  tthhee  ddoommeessttiiccaattiioonn  ooff  tthhee  wwiilldd  AAffrriiccaann  ggooaatt  aanndd  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  ffrreeeeddoomm  ttoo  bbeeggiinn  ccuullttiivvaattiioonn  ooff  ggrraaiinn..  TThhiiss  eeffffeeccttiivveellyy  hheerraallddeedd  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  
ooff  hhuummaann  cciivviilliizzaattiioonn,,  aass  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  pprriimmiittiivvee  mmaann  wwaass  ffrreeee  ttoo  ttuurrnn  hhiiss  tthhoouugghhttss  ttoo  
mmaatttteerrss  ootthheerr  tthhaann  aa  ccoonnssttaanntt  sseeaarrcchh  ffoorr  ffoooodd..22  

IInnhhaabbiittiinngg  aa  llaanndd  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  rreegguullaarriittyy  ooff  tthhee  eelleemmeennttss  ((bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  
wwiinnddss,,  tthhee  NNiillee,,  tthhee  cclliimmaattee,,  tthhee  SSuunn,,  aanndd  tthhee  sskkiieess)),,  tthhee  EEggyyppttiiaannss  ssoouugghhtt  ppeerrffeeccttiioonn  iinn  
ssttaabbiilliittyy,,  hhaarrmmoonnyy,,  ssyymmmmeettrryy,,  ggeeoommeettrryy,,  aanndd  aa  ccyycclliiccaall  [[aass  ooppppoosseedd  ttoo  pprrooggrreessssiivvee  oorr  
lliinneeaarr]]  ccoonncceepptt  ooff  ttiimmee..((##2200BB))  EEggyyppttiiaann  aacchhiieevveemmeennttss,,  ccoorrrreessppoonnddiinnggllyy,,  wweerree  nnoottaabbllee  iinn  
aarreeaass  ssuucchh  aass  aassttrroonnoommyy,,  mmaatthheemmaattiiccss,,  mmeeddiicciinnee,,  aanndd  aarrcchhiitteeccttuurree..

EEggyyppttiiaann  rreelliiggiioonn  aanndd  aarrtt  tteenndd  ttoo  bbee  oovveerrssiimmpplliiffiieedd  iinn  mmaannyy  mmooddeerrnn  ttrreeaattmmeennttss,,  
dduuee  iinn  ppaarrtt  ttoo  tthhee  aabbsseennccee  ooff  vveerriiffiiaabbllee  ddaattaa  iinn  llaatteerr  hhiissttoorryy  uunnttiill  tthhee  ddeecciipphheerriinngg  ooff  
hhiieerrooggllyypphhiiccss  bbyy  CChhaammppoolllliioonn  iinn  11882222..  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  ddeessppoolliiaattiioonn  ooff  
aanncciieenntt  EEggyyppttiiaann  rreeccoorrddss  aanndd  wwoorrkkss  ooff  aarrtt  bbyy  rreelliiggiioouuss  ffaannaattiiccss  ooff  llaatteerr  eerraass,,  iitt  iiss  
eessttiimmaatteedd  tthhaatt  mmooddeerrnn  aarrcchhææoollooggiissttss  hhaavvee  aatt  tthheeiirr  ddiissppoossaall  lleessss  tthhaann  1100%%  ooff  tthhaatt  
ccoouunnttrryy’’ss  ccuullttuurraall  ccrreeaattiioonnss  ffrroomm  wwhhiicchh  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  iittss  vvaalluueess..33  

TThhee  EEggyyppttiiaannss  ppeerrcceeiivveedd  tthhee  UUnniivveerrssee  aass  aaccttiivveellyy  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  ccoonnsscciioouuss,,  nnaattuurraall  
pprriinncciipplleess  ((nneetteerruu))  ooff  wwhhiicchh  SSiirr  EE..AA..  WWaalllliiss  BBuuddggee  rreemmaarrkkss::

TThhee  wwoorrdd  nneetteerr   hhaass  bbeeeenn  ttrraannssllaatteedd  ““ggoodd--lliikkee”” ,,  ““hhoollyy”” ,,  ““ddiivviinnee”” ,,  ““ ssaaccrreedd”” ,,  
““ppoowweerr”” ,,  ““ ssttrreennggtthh”” ,,  ““ ffoorrccee”” ,,  ““ ssttrroonngg”” ,,  ““ ffoorrttiiffyy”” ,,  ““mmiigghhttyy”” ,,  ““ pprrootteecctt”” ;;  bbuutt  iitt  iiss  qquuiittee  
iimmppoossssiibbllee  ttoo  bbee  cceerrttaaiinn  tthhaatt  aannyy  wwoorrdd  wwhhiicchh  wwee  mmaayy  uussee  rreepprreesseennttss  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  
nneetteerr ,,  bbeeccaauussee  nnoo  oonnee  kknnoowwss  eexxaaccttllyy  wwhhaatt  iiddeeaa  tthhee  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaannss  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  
wwoorrdd..  TThhee  ttrruutthh  iiss  tthhaatt  tthhee  eexxaacctt  mmeeaanniinngg  ooff  nneetteerr   wwaass  lloosstt  aatt  aa  vveerryy  eeaarrllyy  ppeerriioodd  ooff  
EEggyyppttiiaann  hhiissttoorryy,,  aanndd  eevveenn  tthhee  CCooppttiicc  ddooeess  nnoott  hheellpp  uuss  ttoo  rreeccoovveerr  iitt..44  

TToo  tthhee  EEggyyppttiiaannss,,  aallll  ooff  ““nnaattuurree””  ((ddeerriivveedd  ffrroomm  nneetteerr))  wwaass  aalliivvee  aanndd  tthhee  ddiirreecctt  
ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee  wwiillllss  ooff  tthhee  nneetteerruu..  NNaattuurree  wwaass  iinntteelllliiggiibbllee  nnoott  jjuusstt  tthhrroouugghh  
iinnaanniimmaattee,,  aauuttoommaattiicc,,  ggeenneerraall  rreegguullaarriittiieess  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  ddiissccoovveerreedd  vviiaa  tthhee  ““sscciieennttiiffiicc  
mmeetthhoodd””;;  bbuutt  aallssoo  tthhrroouugghh  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhiinnggss  aanndd  
eevveennttss  ppeerrcceeiivveedd  iinn  tthhee  hhuummaann  mmiinndd..  TThheerree  wwaass  nnoo  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  ““rreeaalliittyy””  
aanndd  ““aappppeeaarraannccee””;;  aannyytthhiinngg  ccaappaabbllee  ooff  eexxeerrttiinngg  aann  eeffffeecctt  uuppoonn  tthhee  mmiinndd  tthheerreebbyy  eexxiisstteedd..  
22  FFaaiirrsseerrvviiss,,  WWaalltteerr  AA..  JJrr..,,  TThhee  AAnncciieenntt  KKiinnggddoommss  ooff  tthhee  NNii llee..  NNeeww  YYoorrkk::  NNeeww  AAmmeerriiccaann  
LLiibbrraarryy//MMeennttoorr  ##MMYY--884433,,  11996622,,  CChhaapptteerrss  ##11--22..
33  CCff..  FFaaggaann,,  BBrriiaann  MM..,,  TThhee  RRaappee  ooff  tthhee  NNiillee..  NNeeww  YYoorrkk::  CChhaarrlleess  SSccrriibbnneerr’’ ss  SSoonnss,,  11997755..
44  BBuuddggee,,  EE..  AA..  WWaallll iiss,,  TThhee  BBooookk  ooff  tthhee  DDeeaadd..  NNeeww  HHyyddee  PPaarrkk::  UUnniivveerrssiittyy  BBooookkss,,  11996600,,  ppaaggee  ##9999..
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HHeennccee  aa  ddrreeaamm  ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  jjuusstt  aass  ““rreeaall””  aanndd  tthhuuss  ssiiggnniiffiiccaanntt  aass  aa  ddaayyttiimmee  
eexxppeerriieennccee..

EEggyyppttiiaann  aarrtt,,  lliitteerraattuurree,,  aanndd  sscciieennccee  llooookkeedd  ffoorr  bbeeaauuttyy  aanndd  ssyymmmmeettrryy  ((ffeelltt  ttoo  bbee  
iinnddiiccaattiioonnss  ooff  ddiivviinnee  ppeerrffeeccttiioonn)),,  rraatthheerr  tthhaann  ffoorr  ccaauussee--aanndd--eeffffeecctt  rreellaattiioonnsshhiippss..  HHeennccee  
EEggyyppttiiaann  tthhoouugghhtt  iiss  ssoommeettiimmeess  ccaalllleedd  ““ggeeoommeettrriicc””  aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  ““aallggeebbrraaiicc””  tthhoouugghhtt  
ooff  HHeelllleenniicc  aanndd  llaatteerr  llooggiicciiaannss..

SSiinnccee  iimmpprreessssiioonnss  aanndd  aappppeeaarraanncceess  ssuubbssttaannttiiaatteedd  rreeaalliittyy,,  tthhee  EEggyyppttiiaann  eemmpphhaassiiss  
oonn  ppoorrttrraaiittss  aanndd  ssttaattuueess  ooff  tthhee  nneetteerruu  wwaass  nnoott  mmeerreellyy  ddeeccoorraattiivvee,,  mmeettaapphhoorriiccaall,,  oorr  
ssyymmbboolliicc..  RRaatthheerr  aann  iimmaaggee  wwaass  aa  mmeeddiiuumm  wwhheerreebbyy  tthhee  nneetteerr  iinn  qquueessttiioonn  ccoouulldd  mmaakkee  aann  
aaccttuuaall  aappppeeaarraannccee  iinn  tthhee  mmaatteerriiaall  wwoorrlldd..55    SSiimmiillaarrllyy  ppaarrtt  ooff  ssoommeetthhiinngg  ccoouulldd  ssuubbssttiittuuttee  
ffoorr  tthhee  wwhhoollee  aass  lloonngg  aass  tthhee  mmiinndd  ccoommpplleetteedd  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn..  MMeennttaall  iimmaaggeerryy  ccrreeaatteedd  bbyy  
vviieewwiinngg  tthhee  ppoorrttrraaiitt  ooff  aa  ddeeaadd  rreellaattiivvee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  bbrroouugghhtt  tthhaatt  rreellaattiivvee  ttoo  ttrruuee  lliiffee..

EEggyypptt  wwaass  ddiivviiddeedd  iinnttoo  4422  nnoommeess  ((pprroovviinncceess)),,  eeaacchh  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  pprriieesstthhoooodd  ooff  
oonnee  oorr  mmoorree  nneetteerruu..  AA  ppaarrttiiccuullaarr  pprriieesstthhoooodd  mmiigghhtt  aallssoo  ddoommiinnaattee  mmoorree  tthhaann  oonnee  nnoommee..  
TThhee  mmoonnaarrcchhyy  wwaass  cclloosseellyy  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  oorrddeerrss  ooff  pprriieesstthhoooodd,,  wwiitthh  tthhee  
pphhaarraaoohh  aaccttiinngg  aass  aann  EEaarrtthhllyy  ddeeppuuttyy  ooff  aanndd  iinntteerrpprreetteerr  ffoorr  tthhee  nneetteerruu..  GGoovveerrnnmmeennttaall,,  
jjuuddiicciiaall,,  aanndd  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemmss  wweerree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  eetthhiiccss  ttoo  tthhee  nneetteerruu,,  nnoott  ttoo  tthhee  
ppeeooppllee..  JJuussttiiccee  wwaass  mmeetteedd  oouutt  bbyy  vviizziieerrss  ((iinntteerrnnaall  rroovviinngg  aammbbaassssaaddoorrss  ooff  tthhee  pphhaarraaoohh))  
aanndd  nnoommee  ggoovveerrnnoorrss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneetteerr  ooff  jjuussttiiccee,,  MMaaaatt,,  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall--ccaassee  bbaassiiss..  
TThheerree  wwaass  nnoo  ccoonncceepptt  ooff  iinnddiivviidduuaall  rriigghhttss  aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  bbeeccaauussee  ggoovveerrnnmmeenntt  
wwaass  vviieewweedd  aass  aa  ssyysstteemm  iimmppoosseedd  ffrroomm  wwiitthhoouutt  bbyy  tthhee  nneetteerruu..  SSiimmiillaarrllyy  eeaacchh  EEggyyppttiiaann,,  
wwhheetthheerr  hhiigghh--  oorr  llooww--bboorrnn,,  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhiiss  ssyysstteemm..  CCrriimmee  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn  wweerree  ooff  
ccoouurrssee  ppoossssiibbllee,,  bbuutt  iinnaaddvviissaabbllee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  vviiccee  wwoouulldd  bbee  ppuunniisshheedd  
sseevveerreellyy  aafftteerr  EEaarrtthhllyy  ddeeaatthh..66  

OOlldd  KKiinnggddoomm  EEggyypptt  wwaass  llaarrggeellyy  iinnssuullaatteedd  ffrroomm  ffoorreeiiggnn  iinnvvaassiioonn  oorr  ccoonnfflliicctt,,  hheennccee  
EEggyypptt  ssppeenntt  iittss  eeaarrllyy  yyeeaarrss  aass  aa  ppeeaacceeffuull  ccuullttuurree  wwiitthh  nnoo  ssttaannddiinngg  mmiilliittaarryy..  EEggyypptt  iiss  
ccrreeddiitteedd  wwiitthh  iinnvveennttiioonn  ooff  tthhee  aallpphhaabbeett,,  aass  wweellll  aass  tthhee  uussee  ooff  ccuurrrreennccyy  aass  aa  mmeeddiiuumm  ooff  
eexxcchhaannggee..  IItt  iiss  nnootteewwoorrtthhyy  ffoorr  hhaavviinngg  pprroodduucceedd  tthhee  ffiirrsstt  nnaattiioonnaall  ((aass  ooppppoosseedd  ttoo  cciittyy--
ssttaattee))  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm,,  aass  wweellll  aass  tthhee  mmoosstt  eenndduurriinngg  oonnee  iinn  rreeccoorrddeedd  hhiissttoorryy  ((mmoorree  tthhaann  
33,,000000  yyeeaarrss))..  TThheerree  wwaass  nnoo  ccaassttee,,  rraacciiaall,,  oorr  sseexxuuaall  ddiissccrriimmiinnaattiioonn;;  ffoorreeiiggnneerrss  wweerree  
ccoonnssiiddeerreedd  ““lleessss  tthhaann  hhuummaann  ((==EEggyyppttiiaann))””,,  bbuutt  ccoouulldd  rreemmeeddyy  tthhiiss  mmiissffoorrttuunnee  ssiimmppllyy  bbyy  
mmoovviinngg  ttoo  EEggyypptt  aanndd  aaddooppttiinngg  EEggyyppttiiaann  ccuullttuurree..

EEggyypptt  wwaass  uullttiimmaatteellyy  ddeessttrrooyyeedd  bbyy  ffoorreeiiggnn  ccoonnqquueerroorrss  ((PPeerrssiiaa,,  MMaacceeddoonniiaa,,  RRoommee))  
aanndd  hheerr  iinnaabbiilliittyy  ttoo  aaddaapptt  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuuiinngg  ccoommppeettiittiioonn  ooff  ffoorreeiiggnn  ccuullttuurreess..  HHeerr  NNeeww  
EEmmppiirree  ooff  tthhee  SSeettiiaann  ((XXIIXX--XXXX))  DDyynnaassttiieess  wwaass  aa  pprrootteeccttiioonniisstt  bbaacckkllaasshh  rraatthheerr  tthhaann  aann  
eeffffoorrtt  ttoo  ““cciivviilliizzee””  oorr  ccrreeaattee  aa  ppeerrmmaanneenntt  eemmppiirree  [[aass  ppeerr  PPeerrssiiaa,,  MMaacceeddoonniiaa,,  oorr  RRoommee]]..

PPeerrssoonnss  uunnffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaann  ccuullttuurree  oofftteenn  aassssuummee  tthhaatt  tthhee  
EEggyyppttiiaann  rreelliiggiioonn,,  lliikkee  tthhoossee  ooff  llaatteerr  MMeeddiitteerrrraanneeaann  cciivviilliizzaattiioonnss,,  ccoonnssiisstteedd  ooff  aa  ssiinnggllee,,  
iinntteeggrraatteedd  ppaanntthheeoonn  ooff  aanntthhrrooppoommoorrpphhiicc  ggooddss  aanndd  ggooddddeesssseess..  IItt  iiss  rraatthheerr  tthhee  ccaassee  tthhaatt  

55  CCff..  SScchhaaeeffeerr,,  HHeeiinnrriicchh,,  PPrriinncciipplleess  ooff  EEggyyppttiiaann  AArrtt..  ((##22RR))  OOxxffoorrdd::  CCllaarreennddoonn  PPrreessss,,  11997744..  
CCoonnttrraasstt  EEggyyppttiiaann  ssttaattuuaarryy  wwiitthh  GGrreeeekk,,  RRoommaann,,  oorr  llaatteerr  EEuurrooppeeaann..  TThhee  ““ lliivviinngg  pprreesseennccee””   iinn  tthhee  
ffoorrmmeerr  wwii llll  bbee  ddrraammaattiiccaallllyy  eevviiddeenntt..
66  WWii llssoonn,,  JJoohhnn  AA..,,  ““EEggyypptt””   iinn  FFrraannkkffoorrtt,,  HHeennrrii  ((EEdd..)),,  BBeeffoorree  PPhhii lloossoopphhyy..  ((##22BB))  BBaall ttiimmoorree::  
PPeenngguuiinn  BBooookkss,,  11994466..
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tthhee  eeaarrlliieesstt  EEggyyppttiiaann  nneetteerruu  wweerree  pprroovviinncciiaall,,  bbeeiinngg  ppaattrroonnss  ooff  iinnddiivviidduuaall  cciittiieess  aanndd  
ddiissttrriiccttss  ((nnoommeess))..  NNoorr,,  ddeessppiittee  tthheeiirr  ffaammoouuss  hhuummaann//bbeeaasstt  ccoommppoossiittee  aappppeeaarraanncceess,,  wweerree  
tthheeyy  mmeerree  ““ssuuppeerrnnaattuurraall  ppeerrssoonnss””  iinn  tthhee  llaatteerr  GGrreeeekk,,  MMeessooppoottaammiiaann,,  oorr  RRoommaann  mmoolldd..  
WWhhiillee  ppooppuullaarr  ssttoorriieess  wweerree  wwoovveenn  aabboouutt  tthheemm  --  pprreessuummaabbllyy  ffoorr  ppooppuullaarr  ccoonnssuummppttiioonn  --  
tthhee  hhiieerrooggllyypphhiicc  ttrreeaattmmeenntt  ooff  tthhee  EEggyyppttiiaann  nneetteerruu  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthheeyy  aaccttuuaallllyy  
rreepprreesseenntteedd  vvaarriioouuss  aassppeeccttss  ooff  eexxiisstteennccee  --  tthhee  ““FFoorrmmss””  oorr  ““FFiirrsstt  PPrriinncciipplleess””  ddiissccuusssseedd  bbyy  
PPyytthhaaggoorraass  aanndd  PPllaattoo  iinn  aa  mmoorree  aabbssttrraacctt  mmaannnneerr..77  

IInnttrriigguuiinnggllyy  tthhee  nneetteerruu  mmaayy  hhaavvee  hhaadd  aa  pphhyyssiiccaall  pprreesseennccee  aass  wweellll..  TThhee  3300--DDyynnaassttyy  
ddaattiinngg  ssyysstteemm  mmoosstt  aarrcchhææoollooggiissttss  uussee  ffoorr  aanncciieenntt  EEggyypptt  ccoommeess  ffrroomm  MMaanneetthhoo,,  aann  
EEggyyppttiiaann  pprriieesstt  aatt  SSeebbeennnnyyttooss  iinn  tthhee  NNiillee  DDeellttaa  ccaa..  228800  BBCCEE..  MMaanneetthhoo’’ss  ddyynnaassttiicc  lliisstt  
eexxtteennddss  bbaacckkwwaarrdd  bbeeffoorree  MMeenneess  aanndd  tthhee  II  DDyynnaassttyy  ddaattee  ooff  33110000  BBCCEE::  335500  yyeeaarrss  
TThhiinniitteess;;  11,,779900  yyeeaarrss  ootthheerr  MMeemmpphhiittee  kkiinnggss;;  11,,881177  yyeeaarrss  ootthheerr  kkiinnggss;;  11,,225555  yyeeaarrss  
““HHeerrooeess””;;  aanndd  bbeeffoorree  tthhaatt  1133,,990000  yyeeaarrss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  nneetteerruu  rreeiiggnneedd  pphhyyssiiccaallllyy  oonn  EEaarrtthh..  
OObbvviioouussllyy  tthhiiss  cchhrroonnoollooggyy  wwoouulldd  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  ““aacccceepptteedd””  pprreehhiissttoorryy  ooff  EEggyypptt  aass  
ssuummmmaarriizzeedd  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..  CCoonnvveennttiioonnaall  EEggyyppttoollooggiissttss  aarree  
ccoommffoorrttaabbllee  oonnllyy  wwiitthh  aa  ““cciivviilliizzaattiioonn  bbeeggaann  ssuuddddeennllyy  iinn  33110000  BBCCEE””  sscceennaarriioo,,  hheennccee  
MMaanneetthhoo  iiss  rreelliieedd  uuppoonn  vveerryy  ssttrroonnggllyy  aafftteerr  tthhaatt  ddaattee,,  bbuutt  sswweepptt  uunnddeerr  tthhee  rruugg  pprriioorr  ttoo  iitt..88  

CCoommmmeerrccee,,  pprrootteeccttiivvee  aalllliiaanncceess,,  ccuullttuurraall  ccoonnttaacctt,,  aanndd  ffiinnaallllyy  tthhee  uunniiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  
eennttiirree  nnaattiioonn  ccaa..  33110000  BBCCEE  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  ggrraadduuaall  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  llooccaall  nneetteerruu  iinnttoo  
rreeggiioonnaall  ggrroouuppss,,  aanndd  tthheenn  iinnttoo  aa  lloooosseellyy--kknniitt  nnaattiioonnaall  ppaanntthheeoonn..  LLooccaall  aanndd  rreeggiioonnaall  ccuulltt  
cceenntteerrss  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  hhoolldd  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ppaattrroonnss  iinn  eessppeecciiaall  rreeggaarrdd,,  hhoowweevveerr,,  aanndd  ssoo  
tthhee  cchhaarraacctteerr  aanndd  rroollee  ooff  aa  ssppeecciiffiicc  nneetteerr  mmiigghhtt  vvaarryy  rreemmaarrkkaabbllyy  ffrroomm  ppllaaccee  ttoo  ppllaaccee..  
IInnddiivviidduuaall  ddyynnaassttiieess  aallssoo  tteennddeedd  ttoo  bbee  oorriieenntteedd  ttoo  ppaarrttiiccuullaarr  ccuulltt  cceenntteerrss,,  aanndd  ssoo  tthhee  
nneetteerruu  iinn  qquueessttiioonn  wwoouulldd  bbee  eelleevvaatteedd  --  aatt  lleeaasstt  ffoorr  aa  ttiimmee  --  ttoo  tthhee  ssttaattuuss  ooff  nnaattiioonnaall  
ppaattrroonnss..99  

TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthheessee  ccuullttss  wwhhiicchh  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmooddeerrnn  EEggyyppttoollooggiissttss  
iiss  bbootthh  ssppaarrssee  aanndd  ccoonnffuussiinngg..  SSiinnccee  aa  ggiivveenn  nneetteerr  ccoouulldd  bbee  ppoorrttrraayyeedd  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  
ddiiffffeerreenntt  wwaayyss,,  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ““ccoorree  nneetteerr””  iiss  ddiiffffiiccuulltt..  TThhee  iimmaaggeess  aanndd  iinnssccrriippttiioonnss  
ccoonncceerrnniinngg  aa  nneetteerr  wweerree  oofftteenn  aalltteerreedd  oorr  aapppprroopprriiaatteedd  bbyy  ccuullttiissttss  ooff  rriivvaall  nneetteerruu..  IInn  
CChhrriissttiiaann  aanndd  IIssllaammiicc  ttiimmeess  aallll  ““oolldd  ggooddss””  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  bbllaasspphheemmoouuss,,  aanndd  
mmoonnuummeennttss  ttoo  tthheemm  wweerree  rreegguullaarrllyy  ddeeffaacceedd  aanndd  ddeessttrrooyyeedd..  BByy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffiifftthh  
cceennttuurryy  CCEE,,  kknnoowwlleeddggee  ooff  hhiieerrooggllyypphhiiccss  hhaadd  ddiieedd  oouutt,,  nnoott  ttoo  rreeaappppeeaarr  uunnttiill  tthhee  
nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy;;  mmeeaannwwhhiillee  mmaannyy  ““uusseelleessss””  rreeccoorrddss  ppeerriisshheedd  tthhrroouugghh  nneegglleecctt..

FFoorr  ttwwoo  rreeaassoonnss  tthhee  ccuulltt  ooff  OOssiirriiss  ((AAssaarr))  aanndd  IIssiiss  ((AAssaa))  hhaass  bbeeeenn  eemmpphhaassiizzeedd  iinn  
mmooddeerrnn  lliitteerraattuurree::  FFiirrsstt,,  iitt  wwaass  tthhee  llaasstt  ccuulltt  ttoo  ddoommiinnaattee  tthhee  eennttiirree  EEggyyppttiiaann  nnaattiioonn..  
TThhuuss  iitt  wwaass  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  ddoo  aa  ““ffiinnaall  eeddiittiinngg””  ooff  nnoonn--OOssiirriiaann  mmaannuussccrriippttss  aanndd  
mmoonnuummeennttss..  SSeeccoonnddllyy  iitt  wwaass  ddeessccrriibbeedd  iinn  ddeettaaiill  bbyy  PPlluuttaarrcchh,,  ppeerrmmiittttiinngg  iittss  ssttuuddyy  lloonngg  

77  CCff..  RReeaaddiinngg  LLiisstt  CCaatteeggoorryy  ##22  ggeenneerraall llyy..  AAllssoo  CCff..  WWiinnssppeeaarr,,  AAllbbaann  DD..,,  TThhee  GGeenneessiiss  ooff  PPllaattoo’’ ss  
TThhoouugghhtt  ((NNeeww  YYoorrkk::  SS..AA..  RRuusssseellll,,  11994400))..  AAllssoo  CCff..  AAqquuiinnoo,,  MM..AA..,,  ““TThhee  SSpphhiinnxx  aanndd  tthhee  
CChhiimmæærraa”” ,,  RRuubbyy  TTaabblleett  ooff  SSeett..
88  HHooffffmmaann,,  MMiicchhaaeell   AA..,,  EEggyypptt  BBeeffoorree  tthhee  PPhhaarraaoohhss  ((##11MM))  NNeeww  YYoorrkk::  AAllffrreedd  AA..  KKnnooppff,,  11997799..  
FFiixx,,  WWmm..  RR..,,  PPyyrraammiidd  OOddyysssseeyy  ((##11LL))  NNeeww  YYoorrkk::  MMaayyfflloowweerr  BBooookkss,,  11997788..
99  IIoonnss,,  VVeerroonniiccaa,,  EEggyyppttiiaann  MMyytthhoollooggyy..  ((##22AA))  NNeeww  YYoorrkk::  HHaammllyynn  PPuubblliisshhiinngg  GGrroouupp,,  11996688,,  ppaaggeess  
##1111--1133..
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aafftteerr  tthhee  hhiieerrooggllyypphhiicc  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ootthheerr  ccuullttss  hhaadd  bbeeccoommee  uunnrreeaaddaabbllee..1100  

SSeett

NNoo  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  aanncciieenntt  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett  ssuurrvviivveedd  ffiirrsstt  tthhee  OOssiirriiaann  ppeerrsseeccuuttiioonn  
aanndd  llaatteerr  tthhee  mmoorree  ggeenneerraall  vvaannddaalliissmm  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann//IIssllaammiicc  eerraass..  WWee  kknnooww  ooff  iitt  oonnllyy  
bbyy  iittss  rreefflleeccttiioonn,,  bbootthh  iinn  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  SSeett  aass  hhee  wwaass  ppoorrttrraayyeedd  ssyymmbboolliiccaallllyy  aanndd  
mmyytthhoollooggiiccaallllyy  aanndd  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  EEggyyppttiiaann  pprriieesstthhooooddss  iinn  ggeenneerraall..  SSuucchh  ddeettaaiillss  mmaayy  bbee  
ssttuuddiieedd  iinn  CCaatteeggoorriieess  ##11  aanndd  ##22  ooff  tthhee  rreeaaddiinngg  lliisstt..  TThhrreeee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffaaccttss  aarree  kknnoowwnn  
aabboouutt  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett::

((11))  TTooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  HHoorruuss  [[tthhee  EEllddeerr]],,  iitt  wwaass  tthhee  oollddeesstt  
ooff  tthhee  EEggyyppttiiaann  pprriieesstthhooooddss..  IIff  wwee  ddaattee  iitt  ttoo  tthhee  eeaarrlliieesstt  pprreeddyynnaassttiicc  iimmaaggeess  ooff  SSeett  
ffoouunndd  bbyy  aarrcchhææoollooggiissttss,,  wwee  ccaann  eessttaabblliisshh  aann  oorriiggiinn  ooff  aatt  lleeaasstt  33220000  BBCCEE..  WWoorrkkiinngg  wwiitthh  
tthhee  EEggyyppttiiaannss’’  oowwnn  aassttrroonnoommiiccaallllyy--bbaasseedd  rreeccoorrddss  ((##22FF)),,  wwee  mmaayy  aapppprrooxxiimmaattee  55000000  
BBCCEE..  IIff  wwee  aarree  ttoo  aassssuummee  tthhee  ffiinnaall  eecclliippssee  ooff  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  XXIIXX--XXXX  
[[SSeettiiaann]]  DDyynnaassttiieess  ccaa..  11008855  BBCCEE,,  wwee  aarree  llooookkiinngg  aatt  aann  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  eexxiisstteedd  aatt  lleeaasstt  
ttwwoo  tthhoouussaanndd  aanndd  ppoossssiibbllyy  aass  mmaannyy  aass  ffoouurr  tthhoouussaanndd  yyeeaarrss..  ““IInn  tthhee  eeaarrllyy  ddyynnaassttiieess,,””  
oobbsseerrvveess  BBuuddggee::

SSeett  wwaass  aa  bbeenneeffiicceenntt  ggoodd,,  aanndd  oonnee  wwhhoossee  ffaavvoorr  wwaass  ssoouugghhtt  aafftteerr  bbyy  tthhee  ll iivviinngg  aanndd  
bbyy  tthhee  ddeeaadd,,  aanndd  ssoo  llaattee  aass  tthhee  XXIIXX  DDyynnaassttyy  kkiinnggss  ddeell iigghhtteedd  ttoo  ccaall ll  tthheemmsseellvveess  
““BBeelloovveedd  ooff  SSeett”” ..  AAfftteerr  tthhee  ccuull tt  ooff  OOssiirriiss  wwaass  ffiirrmmllyy  eessttaabblliisshheedd  aanndd  tthhiiss  ggoodd  wwaass  tthhee  
““ggrreeaatt  ggoodd””   ooff  aallll   EEggyypptt,,  iitt  bbeeccaammee  tthhee  ffaasshhiioonn  ttoo  rreeggaarrdd  SSeett  aass  tthhee  oorriiggiinn  ooff  aallll  eevvii ll,,  
aanndd  hhiiss  ssttaattuueess  aanndd  iimmaaggeess  wweerree  ssoo  eeffffeeccttiivveellyy  ddeessttrrooyyeedd  tthhaatt  oonnllyy  aa  ffeeww  wwhhiicchh  hhaavvee  
eessccaappeedd  bbyy  aacccciiddeenntt  hhaavvee  ccoommee  ddoowwnn  ttoo  uuss..1111  

TThhee  ““SSeett--aanniimmaall””  ooff  ppoorrttrraaiittss  aanndd  hhiieerrooggllyypphhiicc  iinnssccrriippttiioonnss  hhaass  rreemmaaiinneedd  tthhee  oobbjjeecctt  
ooff  ccoonnssiiddeerraabbllee  ccoonnttrroovveerrssyy..  IIttss  lloonngg,,  ccuurrvveedd  ssnnoouutt,,  ssttiiffffllyy--uupprraaiisseedd  aanndd  ffoorrkkeedd  ttaaiill,,  aanndd  
ttaallll,,  bbrruusshh--lliikkee  eeaarrss  ((??))  aappppeeaarr  ttoo  rruullee  iitt  oouutt  ooff  aannyy  kknnoowwnn  aanniimmaall  ccaatteeggoorryy..  TThhee  mmoosstt  
eexxtteennssiivvee  aanndd  tthhoorroouugghh  ttrreeaattmmeenntt  ooff  SSeett’’ss  iimmaaggee  ttoo  ddaattee  iiss  bbyy  HH..  TTee  VVeellddee  iinn  hhiiss  ccllaassssiicc  
wwoorrkk  SSeetthh,,  GGoodd  ooff  CCoonnffuussiioonn..1122    AAmmoonngg  tthhee  aanniimmaallss  hhee  cciitteess  aass  ppaasstt  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  
SSeett--aanniimmaall  aarree  tthhee  aassss,,  oorryyxx  aanntteellooppee,,  ggrreeyyhhoouunndd,,  ffeennnneecc,,  jjeerrbbooaa,,  ccaammeell,,  ookkaappii,,  lloonngg--
ssnnoouutteedd  mmoouussee,,  aaaarrddvvaarrkk  oorr  oorryycctteerrooppuuss,,  ggiirraaffffee,,  hhoogg,,  bbooaarr,,  hhaarree,,  jjaacckkaall,,  ttaappiirr,,  lloonngg--
ssnnoouutteedd  NNiillee  mmoorrmmyyrr,,  aanndd  tthhee  EEggyyppttiiaann  NNhh--bbiirrdd..

1100  BBuuddggee,,  EEggyyppttiiaann  LLaanngguuaaggee..  ((##22TT))  NNeeww  YYoorrkk::  DDoovveerr  PPuubblliiccaattiioonnss,,  11997711,,  ppaaggee  ##1155..  IIoonnss,,  
oopp..ccii tt..,,  ppaaggeess  ##5500--5555..  FFaaggaann,,  oopp..ccii tt..,,  ppaaggeess  ##3344--3366..  PPlluuttaarrcchh,,  IIssiiss  aanndd  OOssiirr iiss,,  VVoolluummee  VV  iinn  
MMoorraalliiaa  ((1144  vvoolluummeess)),,  FF..CC..  BBaabbbbiitttt  ((EEdd..  &&  TTrraannss..))..  LLoonnddoonn::  LLooeebb  CCllaassssiiccaall  LLiibbrraarryy,,  11993366..
1111  BBuuddggee,,  TThhee  BBooookk  ooff  tthhee  DDeeaadd,,  ppaaggee  ##118811..
1122  TThhee  ““ --tthh””   eennddiinngg  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  ssppeell lliinnggss  ooff  ““SSeett””   uussiinngg  tthhee  GGrreeeekk  lleetttteerr  tthheettaa..  IInn  hhiieerrooggllyypphhiicc  
wwrriittiinngg,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  BBuuddggee,,  tthhee  nnaammee  sshhoouulldd  bbee  pprroonnoouunncceedd  wwii tthh  aa  hhaarrdd  ““ --tt””   ((EEggyyppttiiaann  
LLaanngguuaaggee,,  ppaaggee  ##5533))..  SSiimmii llaarrllyy  II  wwrrii ttee  tthhee  nnaammee  ooff  SSeett’’ ss  ddiivviinnee  ccoonnssoorrtt  aass  NNeepptthhyyss,,  nnoott  tthhee  
tthheettaa--hheeaavvyy  ““ NNeepphhtthhyyss”” ..  IItt  iiss  ffaaiirr  ttoo  ppooiinntt  oouutt,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  nnaammee  ooff  SSeett  hhaass  aappppeeaarreedd  iinn  
pphhoonneettiicc  hhiieerrooggllyypphhss  iinn  aatt  lleeaasstt  aa  ddoozzeenn  vvaarriiaattiioonnss  ((TTee  VVeellddee  [[nnoottee  ##1133]],,  ppaaggeess  ##11--33))..  TThhee  
TTeemmppllee  ooff  SSeett  uusseess  tthhee  nnaammee  wwiitthh  aa  hhaarrdd  ““ --tt”” ,,  aafftteerr  tthhee  BBooookk  ooff  CCoommiinngg  FFoorrtthh  bbyy  NNiigghhtt..
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DDiissmmiissssiinngg  eeaacchh  ooff  tthhee  aabboovvee  aass  eesssseennttiiaallllyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  ppoorrttrraaiittss  aanndd  ssttaattuueess  
ooff  SSeett,,  TTee  VVeellddee  ttaakkeess  tthhee  ppoossiittiioonn  tthhaatt  tthhee  qquueessttiioonn  ccaannnnoott  bbee  rreessoollvveedd  ffrroomm  tthhee  
iinnffoorrmmaattiioonn  ccuurrrreennttllyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  EEggyyppttoollooggiissttss..

CCoonncceerrnniinngg  tthhee  hhiieerrooggllyypphhiicc  iimmaaggee  ooff  SSeett,,  TTee  VVeellddee  ssttaatteess  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  sshhooww  tthhee  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aann  aaccttuuaall,,  lliivviinngg  aanniimmaall,,  aanndd  eexxpprreesssseess  ddoouubbtt  wwhheetthheerr  tthhee  hhiieerrooggllyypphh  
ccaann  bbee  ttrraacceedd  ttoo  aannyy  aanniimmaall  wwhhiicchh  eevveerr  eexxiisstteedd  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  EEggyypptt..1133  

IInn  hhiiss  mmaaggnnuumm  ooppuuss  FFrroomm  FFeettiisshh  ttoo  GGoodd  iinn  AAnncciieenntt  EEggyypptt,,  SSiirr  EE..AA..  WWaalllliiss  BBuuddggee  
aatttteemmppttss  ttoo  aassssoocciiaattee  tthhee  SSeett--aanniimmaall  wwiitthh  tthhee  SSaalluukkii  ddoogg  ooff  AArraabbiiaa..1144    BByy  wwaayy  ooff  eevviiddeennccee  
hhee  cciitteess  tthhee  ddoogg’’ss  cchhaarraacctteerriissttiiccaallllyy  aaggggrreessssiivvee  nnaattuurree,,  iiggnnoorriinngg  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  iitt  ddiissppllaayyss  
nnoonnee  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  pphhyyssiiccaall  ffeeaattuurreess..  HHeennccee  BBuuddggee’’ss  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  
rreejjeecctteedd..

OOnnee  mmaayy  nnoottee  tthhaatt  SSeett  wwaass  bbyy  nnoo  mmeeaannss  tthhee  oonnllyy  ““ffaabbuulloouuss””  ccrreeaattuurree  eevveerr  ppoorrttrraayyeedd  
bbyy  EEggyyppttiiaann  aarrttiissttss..  BBuutt  hhee  wwaass  tthhee  oonnllyy  oonnee  rreepprreesseenntteedd  aass  aa  pprriinncciippaall  nneetteerr,,  aass  ooppppoosseedd  
ttoo  aa  ppuurreellyy--aanniimmaalliissttiicc  mmoonnsstteerr  ooff  tthhee  TTuuaatt..

IInn  TThhee  DDaawwnn  ooff  AAssttrroonnoommyy  SSiirr  NNoorrmmaann  LLoocckkyyeerr  ssuuggggeessttss  tthhaatt  ““‘‘SSeett’’  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  
bbeeeenn  aa  ggeenneerriicc  nnaammee  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  nnoorrtthheerrnn  ((??cciirrccuummppoollaarr))  ccoonnsstteellllaattiioonnss,,  ppeerrhhaappss  
bbeeccaauussee  SSeett  ==  ddaarrkknneessss,,  aanndd  tthheessee  ssttaarrss,,  bbeeiinngg  aallwwaayyss  vviissiibbllee  iinn  tthhee  nniigghhtt,,  mmaayy  hhaavvee  iinn  
ttiimmee  ttyyppiiffiieedd  iitt..1155    SSiinnccee  tthhee  nnoorrtthheerrnn  ccoonnsstteellllaattiioonnss  wweerree  ssyymmbboolliizzeedd  bbyy  tthhee  nnaammee  ooff  SSeett,,  
tthhee  ggoodd  ooff  ddaarrkknneessss,,  wwee  sshhoouulldd  ttaakkee  SSeett--HHoorruuss  ttoo  mmeeaann  tthhaatt  tthhee  ssttaarrss  iinn  tthhee  DDrraaggoonn  
((DDrraaccoo))  wweerree  rriissiinngg  aatt  ssuunnrriissee..””1166    TToo  ssuuppppoorrtt  hhiiss  tthheeoorryy,,  LLoocckkyyeerr  cciitteess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
iinnssccrriippttiioonn  ffrroomm  rrooyyaall  ttoommbbss  iinn  tthhee  VVaalllleeyy  ooff  tthhee  KKiinnggss::

TThhee  ccoonnsstteell llaattiioonn  ooff  tthhee  TThhiigghh  aappppeeaarrss  aatt  tthhee  llaattee  rriissiinngg..  WWhheenn  tthhiiss  ccoonnsstteellllaattiioonn  iiss  
iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  hheeaavveennss,,  hhaavviinngg  ccoommee  ttoo  tthhee  ssoouutthh  wwhheerree  [[tthhee  ccoonnsstteell llaattiioonn  
OOrriioonn]]  ll iieess,,  tthhee  ootthheerr  ssttaarrss  aarree  pprroocceeeeddiinngg  ttoo  tthhee  wweesstteerrnn  hhoorriizzoonn..  RReeggaarrddiinngg  tthhee  
TThhiigghh::  IItt  iiss  tthhee  TThhiigghh  ooff  SSeett;;  wwhhii llee  iitt  iiss  sseeeenn  iinn  tthhee  nnoorrtthheerrnn  hheeaavveennss,,  tthheerree  iiss  aa  bbaanndd  
[[ccoonnsstteellllaattiioonn]]  ttoo  tthhee  ttwwoo  iinn  tthhee  sshhaappee  ooff  aa  ggrreeaatt  bbrroonnzzee  cchhaaiinn..1177  

LLoocckkyyeerr  ccoonncclluuddeess  tthhaatt  tthhee  ccoonnsstteellllaattiioonn  DDrraaccoo,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  ssttaarr  aatt  iittss  
hheeaadd  ((GGaammmmaa  DDrraaccoonniiss)),,  rreepprreesseenntteedd  SSeett..  IIff  iinnddeeeedd  aa  ssiinnggllee  ssttaarr  wweerree  ssoo  rreeggaarrddeedd,,  iitt  
wwaass  pprroobbaabbllyy  AAllpphhaa  DDrraaccoonniiss  ((oorr  TThhuubbaann)),,  tthhee  PPoollaarr  SSttaarr  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  
EEggyyppttiiaann  cciivviilliizzaattiioonn..  DDuuee  ttoo  tthhee  PPrreecceessssiioonn  ooff  tthhee  EEqquuiinnooxxeess,,  AAllpphhaa  DDrraaccoonniiss  wwiillll  
rreettuurrnn  ttoo  tthhee  cceelleessttiiaall  ppoollee  aatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  2244000000  CCEE..  SSiinnccee  iittss  llaasstt  aappppeeaarraannccee  tthheerree  
ccaa..  33000000  BBCCEE  ccooiinncciiddeedd  wwiitthh  tthhee  uunniiffiiccaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  wwoorrlldd’’ss  ffiirrsstt  
aaddvvaanncceedd  hhuummaann  ccuullttuurree,,  rreellaatteedd  ccaallccuullaattiioonnss  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  PPrreecceessssiioonn  CCiirrccllee  mmaayy  

1133  TTee  VVeellddee,,  HH..,,  SSeetthh,,  GGoodd  ooff  CCoonnffuussiioonn..  ((##22GG))  LLeeiiddeenn,,  TThhee  NNeetthheerrllaannddss::  EE..JJ..  BBrriill ll ,,  11997777,,  ppaaggeess  
##1133--1155..
1144  BBuuddggee,,  FFrroomm  FFeettiisshh  ttoo  GGoodd  iinn  AAnncciieenntt  EEggyypptt..  ((##22CC))  LLoonnddoonn::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssii ttyy  PPrreessss,,  11993344,,  
ppaaggeess  ##8877--8899..  IInn  hhiieerrooggllyypphhiicc  aanndd  ppiiccttoorriiaall  rreepprreesseennttaattiioonnss,,  SSeett  wwaass  aallssoo  tthhee  oonnllyy  nneetteerr   sshhoowwnn  
wwiitthh  rreedd--ttoonneedd  sskkiinn..  MMoosstt  ooff  tthhee  ootthheerrss  wweerree  fflleesshh--ccoolloorreedd,,  ssaavvee  tthhaatt  OOssiirriiss  aanndd  hhiiss  pprriinncciippaall  
aatttteennddaannttss  ffrreeqquueennttllyy  hhaadd  ppaallee  ggrreeeenn  ccoommpplleexxiioonnss  ((ssyymmbboolliicc  ooff  ccoorrppssee--fflleesshh))..
1155  LLoocckkyyeerr,,  JJ..  NNoorrmmaann,,  TThhee  DDaawwnn  ooff  AAssttrroonnoommyy..  ((##22FF))  CCaammbbrriiddggee::  MM..II..TT..  PPrreessss,,  11996644,,  ppaaggee  
##330022..
1166  IIbbiidd..,,  ppaaggee  ##114499..
1177  IIbbiidd..,,  ppaaggee  ##114477..

--  1144  --



yyiieelldd  iinntteerreessttiinngg  rreessuullttss..
CCeenntteerr  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett  wwaass  PPaaMMaatt--eett,,  ccaappiittaall  ooff  tthhee  aanncciieenntt  

EEggyyppttiiaann  XXIIXX  UUaabb  NNoommee..  IItt  wwaass  ccaalllleedd  OOxxyyrrhhyynncchhuuss  bbyy  tthhee  GGrreeeekkss..  IItt  iiss  llooccaatteedd  iinn  
UUppppeerr  EEggyypptt  aatt  LLaattiittuuddee  2288..55NN,,  LLoonnggiittuuddee  3300..88EE..  OOtthheerr  cciittiieess  wwhhiicchh  wweerree  cceenntteerrss  ooff  tthhee  
SSeettiiaann  PPrriieesstthhoooodd  wweerree  OOmmbbooss  aatt  2244..55NN,,  3322..99EE  aanndd  TTaanniiss  aatt  3311NN,,  3311..99EE  iinn  LLoowweerr  
EEggyypptt..1188  

AAss  aa  nneetteerr  ooff  ddaarrkknneessss  aanndd  nniigghhtt,,  SSeett  wwaass  tthhee  ccoommpplleemmeenntt  ttoo  HHoorruuss  ((HHoorr  --  nneetteerr  ooff  
tthhee  SSuunn  aanndd  ddaayylliigghhtt))  iinn  pprreeddyynnaassttiicc  ttiimmeess..  SSoo  iinntteeggrraall  wwaass  tthhiiss  rreellaattiioonnsshhiipp  tthhaatt  tthhee  
hheeaaddss  ooff  tthhee  ttwwoo  nneetteerruu  wweerree  ffrreeqquueennttllyy  sshhoowwnn  oonn  aa  ssiinnggllee  bbooddyy  ((hhiieerrooggllyypphhiicc  nnaammee  
HHrrwwyyffyy  ““HHee  wwiitthh  tthhee  TTwwoo  FFaacceess””))..1199    WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  aannnnuuaall  ccyyccllee,,  HHoorruuss  wwaass  tthhoouugghhtt  
ttoo  ggoovveerrnn  tthhee  wwaaxxiinngg  ooff  tthhee  SSuunn  ffrroomm  tthhee  SSoouutthh  SSoollssttiiccee,,  wwhhiillee  SSeett  ggoovveerrnneedd  tthhee  wwaanniinngg  
ooff  tthhee  SSuunn  ffrroomm  tthhee  NNoorrtthh  SSoollssttiiccee..2200  

AAggaaiinn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccoonnvveennttiioonnaall  aarrcchhææoollooggyy,,  iitt  wwaass  iinn  tthhee  pprree--ddyynnaassttiicc  GGeerrzzeeaann  
ppeerriioodd  ((ccoommmmeenncciinngg  aabboouutt  33660000  BBCCEE))  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  ccoommmmuunniittiieess  ooff  tthhee  ffuuttuurree  EEggyyppttiiaann  
nnaattiioonn  ccaammee  iinnttoo  eexxiisstteennccee..  TThhee  ggrreeaatt  wwaarr  ooff  uunniiffiiccaattiioonn  ccoommmmeenncceedd  iinn  aapppprrooxxiimmaatteellyy  
33440000  BBCCEE..  AAfftteerr  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  cceennttuurriieess  ooff  iinntteerrmmiitttteenntt  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  UUppppeerr  aanndd  
LLoowweerr  EEggyypptt,,  tthhee  llaanndd  wwaass  ffiinnaallllyy  uunniitteedd  uunnddeerr  MMeenneess  ((oorr  NNaarrmmeerr)),,  tthhee  ffiirrsstt  pphhaarraaoohh  ooff  
tthhee  II  DDyynnaassttyy..

TTooggeetthheerr  tthhee  ttwwoo  pprriimmeevvaall  nneetteerruu  --  HHoorruuss  aanndd  SSeett  --  tthheenn  ssyymmbboolliizzeedd  tthhee  uunniittyy  aanndd  
wwhhoolleenneessss  ooff  tthhee  EEggyyppttiiaann  nnaattiioonn::  HHoorruuss  aass  tthhee  nneetteerr  ooff  tthhee  nnoorrtthh  ((LLoowweerr  EEggyypptt))  aanndd  SSeett  
aass  tthhee  nneetteerr  ooff  tthhee  ssoouutthh  ((UUppppeerr  EEggyypptt))..  TThhiiss  uunniioonn  wwaass  rreepprreesseenntteedd  oonn  mmoonnuummeennttss  bbyy  
tthhee  rriittuuaall  ggeessttuurree  ooff  ssaammttaauuii,,  sshhoowwiinngg  HHoorruuss  aanndd  SSeett  bbiinnddiinngg  tthhee  hheerraallddiicc  ppllaannttss  ooff  
UUppppeerr  aanndd  LLoowweerr  EEggyypptt  aarroouunndd  tthhee  sstteemm  ooff  aann  AAnnXX,,  ssyymmbbooll  ooff  ddiivviinnee  lliiffee..

TThhee  rroolleess  ooff  HHoorruuss  aanndd  SSeett  aass  tthhee  oorriiggiinnaall  ssttaattee  nneetteerruu  ooff  EEggyypptt  wweerree  ffuurrtthheerr  
eemmpphhaassiizzeedd  bbyy  tthhee  pphhaarraaoohhss’’  ffaammoouuss  DDoouubbllee  CCrroowwnn  ((SSeeXXeett)),,  bbeeiinngg  aa  ccoommppoossiittee  ooff  tthhee  
RReedd  CCrroowwnn  ooff  HHoorruuss  ((TTeesseerr))  aanndd  tthhee  WWhhiittee  CCrroowwnn  ooff  SSeett  ((HHeett//““GGrreeaatt  OOnnee  ooff  SSppeellllss””))..2211    
AAnndd  tthhee  TTcchhaamm  sscceeppttrree,,  wwiitthh  tthhee  hheeaadd  aanndd  ffoorrkkeedd  ttaaiill  ooff  SSeett,,  bbeeccaammee  aa  ssyymmbbooll  ooff  ppoowweerr  
aanndd  aauutthhoorriittyy  ffoorr  nneetteerruu  aanndd  pphhaarraaoohhss  aalliikkee..2222  

HHoorruuss  wwaass  llaatteerr  aaddoopptteedd  iinnttoo  tthhee  OOssiirriiaann  mmyytthhooss  aass  tthhee  ““ssoonn  ooff  OOssiirriiss  aanndd  IIssiiss””..  
EEggyyppttoollooggiissttss  ggeenneerraallllyy  ddiissttiinngguuiisshh  tthhee  oorriiggiinnaall  aanndd  tthhee  ccoorrrruuppttiioonn  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ““HHoorruuss  
tthhee  EEllddeerr””  aanndd  ““HHoorruuss  tthhee  YYoouunnggeerr””  rreessppeeccttiivveellyy..  HHaarrWWeerr  iiss  aa  ffoorrmm  ooff  HHoorruuss  tthhee  EEllddeerr  
ccoommbbiinneedd  wwiitthh  WWeerr  ((““TThhee  GGrreeaatt  GGoodd””)),,  aa  ttrraannsscceennddeenntt  nneetteerr  ooff  lliigghhtt..  TThhee  SSuunn  aanndd  tthhee  
MMoooonn  wweerree  ssaaiidd  ttoo  bbee  tthhee  rriigghhtt  aanndd  lleefftt  eeyyeess  ooff  HHaarrWWeerr,,  kknnoowwnn  aass  tthhee  UUddjjaatt  ((““UUrrææuuss””  iinn  
GGrreeeekk))..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhee  UUddjjaatt  wwaass  aallssoo  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  ppaarrttaakkee  ooff  tthhee  eesssseennccee  ooff  SSeett..2233    
MMoouunntteedd  bbootthh  oonn  tthhee  SSeeXXeett  aanndd  oonn  ootthheerr  nnaattiioonnaall  ccrroowwnnss  aanndd  hheeaaddggeeaarr,,  tthhee  UUddjjaatt  
bbeeccaammee  aannootthheerr  ssyymmbbooll  ooff  tthhee  pphhaarraaoohh..
1188  BBrruuggsscchh--BBeeyy,,  HHeeiinnrriicchh,,  EEggyypptt  UUnnddeerr  tthhee  PPhhaarraaoohhss..  ((##11DD))  NNeeww  YYoorrkk::  CChhaarrlleess  SSccrriibbnneerr’’ ss  SSoonnss,,  
11889911,,  ppaaggee  ##445522..  IIoonnss,,  oopp..ccii tt..,,  ppaaggee  ##6633..  CCaarruuss,,  PPaauull,,  TThhee  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  DDeevviill..  NNeeww  YYoorrkk::  
LLaanndd’’ ss  EEnndd  PPrreessss,,  11996699,,  ppaaggee  ##1177..
1199  TTee  VVeellddee,,  oopp..ccii tt..,,  ppaaggeess  ##6688--7722..
2200  CCaarruuss,,  oopp..ccii tt..
2211  IIoonnss,,  oopp..ccii tt..,,  ppaaggee  ##6622..
2222  TTee  VVeellddee,,  oopp..ccii tt..,,  ppaaggeess  ##8899--9900..
2233  ““TThhiiss  iiss  tthhee  UUrrææuuss  wwhhiicchh  ccaammee  ffoorrtthh  ffrroomm  SSeett..””   UUtttteerraannccee  ##668833,,  TThhee  AAnncciieenntt  EEggyyppttiiaann  
PPyyrraammiidd  TTeexxttss,,  RR..OO..  FFaauullkknneerr  ((TTrraannss..))..  LLoonnddoonn::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  11996699..

--  1155  --



((22))  SSeett  wwaass  tthhee  nneetteerr  wwhhoo  wwaass  ““ddiiffffeerreenntt””  ffrroomm  aallll  ooff  tthhee  ootthheerrss..  TToooo  
oofftteenn  tthhiiss  iiss  ssiimmpplliiffiieedd  iinnttoo  hhiiss  bbeeiinngg  tthhee  ““eevviill””  ssllaayyeerr  ooff  OOssiirriiss,,  hheennccee  tthhee  ppeerrssoonniiffiiccaattiioonn  
ooff  ““eevviill””;;  yyeett  aannyy  bbuutt  tthhee  mmoosstt  ccuurrssoorryy  ssttuuddyy  ooff  EEggyyppttiiaann  rreelliiggiioouuss  ssyymmbboolliissmm  iiss  ssuuffffiicciieenntt  
ttoo  ddiissppeell  tthhiiss  ccaarriiccaattuurree..  HHee  wwaass  rraatthheerr  aa  nneetteerr  ““aaggaaiinnsstt  tthhee  nneetteerruu””::  tthhee  eennttiittyy  wwhhoo  
ssyymmbboolliizzeedd  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  nnoott  ooff  nnaattuurree..

TThhiiss  iiss  aa  vveerryy  ccuurriioouuss  rroollee  ffoorr  aa  nneetteerr  iinn  EEggyyppttiiaann  ccoossmmoollooggyy::  ttoo  bbee  aa  pprreesseennccee  aanndd  
ffoorrccee  wwhhiicchh  aalloonnee  ccoouulldd  nnoott  bbee  aapppprreehheennddeedd  bbyy  ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  tthhee  nnaattuurraall  sseennsseess..  SSeett  
tthhuuss  rreepprreesseennttss  tthhee  nnaammeelleessss  ““tthhiinngg””  wwhhoossee  eexxiisstteennccee  wwee  kknnooww  ooff  bbyy  tthhee  sshhaaddooww  iitt  ccaassttss  
oonn  tthhiinnggss  aapppprreehheennddeedd  aanndd  tthhiinnggss  ppeerrcceeiivveedd  bbyy  iitt::  tthhee  nnoonn--nnaattuurraall  ““pprreesseennccee  ooff  sseellff””  iinn  
iinnddiivviidduuaall  iinntteelllliiggeenntt  lliiffee..

WWee  hhaavvee  ggeenneerraalliizzeedd  tthhee  vveehhiiccllee  bbyy  wwhhiicchh  tthhiiss  pprreesseennccee  iiss  mmaanniiffeesstt  aass  tthhee  bbaa,,  ssppiirriitt,,  
ppssyycchhee,,  oorr  ssoouull,,  bbuutt  iinnccrreeaasseedd  pprreecciissiioonn  iiss  ppoossssiibbllee..  WWee  mmuusstt  ssuubbttrraacctt  ffrroomm  tthhee  ppssyycchhee  
wwhhaatt  iiss  ““lliiffee  ffoorrccee””,,  aanndd  ffooccuuss  oouurr  aatttteennttiioonn  oonn  tthhaatt  wwhhiicchh  rreemmaaiinnss::  tthhee  vveerryy  
aawwaarreenneessss  ooff  sseellff..  IInn  ddooiinngg  ssoo  wwee  hhaavvee  iinn  oonnee  sseennssee  rreettrraacceedd  tthhee  ppaatthh  ooff  DDeessccaarrtteess  ttoo  
tthhee  ccooggiittoo  eerrggoo  ssuumm  pprrooppoossiittiioonn..  UUnnlliikkee  DDeessccaarrtteess,,  hhoowweevveerr,,  wwee  sseeee  tthhiiss  pphheennoommeennoonn  ttoo  
bbee  aa  ““tthhiinngg  ttoottaallllyy  aappaarrtt””  wwhhiicchh  iiss  nnoott  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  ““GGoodd””  oorr  aannyytthhiinngg  eellssee..  SSeett  iiss  tthhee  
ccoonncceeppttuuaalliizzeerr  ooff  tthhiiss  pprriinncciippllee::  tthhee  ddeessiiggnneerr..  TToo  rreewwrriittee  tthhee  ccrruucciiaall  sseenntteennccee  iinn  tthhee  
aabboovvee  qquuoottee  ffrroomm  tthhee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  aa  nneetteerr::  ““AA  tthhiinngg  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  mmiinndd  tthheerreebbyy  
eexxiissttss..””

TThhiiss  iiss  ddeelliiccaattee  ggrroouunndd  ttoo  ttrreeaadd,,  ssoo  mmuucchh  mmoorree  ssoo  ffoorr  aann  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaann  
cciivviilliizzaattiioonn  wwhhoossee  eennttiirree  ““nnaattuurraall””  ccoossmmoollooggyy  wwaass  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ppeerrffeeccttiioonn  aanndd  
hhaarrmmoonnyy  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee..  FFoorrmmeerr  DDiirreeccttoorr  ooff  CCaaiirroo’’ss  FFrreenncchh  OOrriieennttaall  AArrcchhææoollooggiiccaall  
IInnssttiittuuttee  SSeerrggee  SSaauunneerroonn  ccoommmmeennttss::

TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aattttii ttuuddee  ooff  tthhee  EEggyyppttiiaannss,,  ii tt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  eemmpphhaassiizzee  tthhee  
ssttrriikkiinngg  ccoonnttrraasstt  bbeettwweeeenn  tthheeiirr  vviieeww  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  oouurrss..  WWee  ll iivvee  iinn  aa  uunniivveerrssee  
wwhhiicchh  wwee  kknnooww  iiss  iinn  ppeerrppeettuuaall  mmoovveemmeenntt;;  eeaacchh  nneeww  pprroobblleemm  ddeemmaannddss  aa  nneeww  
ssoolluuttiioonn..  BBuutt  ffoorr  tthhee  EEggyyppttiiaannss  tthhiiss  nnoottiioonn  ooff  ttiimmee  wwhhiicchh  mmooddiiff iieess  tthhee  ccuurrrreenntt  
kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  ooff  aann  aalltteerraattiioonn  ooff  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  ffoorrcceess  aa  cchhaannggee  iinn  mmeetthhooddss,,  
hhaadd  nnoo  ppllaaccee..  IInn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  tthhee  ddiivviinniittyy  ccrreeaatteedd  aa  ssttaabbllee  wwoorrlldd,,  ff iixxeedd,,  ddeeffiinnii ttiivvee;;  
tthhiiss  wwoorrlldd  ffuunnccttiioonnss  aass  aa  mmoottoorr  wweellll  ooiilleedd  aanndd  wweellll  ffeedd..  IIff  tthheerree  aarree  ““ mmiissffiirreess””   --  iiff  tthhee  
mmoottoorr  ffaaddeess,,  iiff  oonnee  ooff  tthhee  ppaarrttss  mmaakkiinngg  ii tt  uupp  iiss  wwoorrnn  oouutt  oorr  bbrrookkeenn  --  ii tt  iiss  rreeppllaacceedd  aanndd  
eevveerryytthhiinngg  ssttaarrttss  ooffff  aaggaaiinn  bbeetttteerr  tthhaann  bbeeffoorree..  BBuutt  tthhiiss  mmoottoorr  wwoouulldd  aallwwaayyss  rreemmaaiinn  tthhee  
ssaammee;;  iittss  mmeecchhaanniissmm,,  iittss  aappppeeaarraannccee,,  iittss  oouuttppuutt  wwoouulldd  aallwwaayyss  bbee  iiddeennttiiccaall..

IIff  ssoommee  pprroobblleemm  iinnttrriigguueess  tthhee  mmiinndd,,  tthheerreeffoorree  --  iiff  ssoommee  sseerriioouuss  eevveenntt  aarriisseess  ttoo  
ddiissttuurrbb  tthhee  ccuussttoommaarryy  oorrddeerr  ooff  tthhiinnggss  --  iitt  ccoouulldd  nnoott  rreeaall llyy  bbee  nneeww;;  iitt  wwaass  ffoorreesseeeenn  wwii tthh  
tthhee  wwoorrlldd..  IIttss  ssoolluuttiioonn  oorr  rreemmeeddyy  eexxiissttss  iinn  aallll  eetteerrnnii ttyy,,  rreevveeaalleedd  iinn  aa  kkiinndd  ooff  uunniivveerrssaall  
““mmaannnneerr  ooff  uussee””   tthhaatt  tthhee  ggooddss  ddeeffiinneedd  iinn  ccrreeaattiinngg  tthhee  uunniivveerrssee  ii ttsseellff..  WWhhaatt  iiss  
nneecceessssaarryy,,  tthheerreeffoorree,,  iiss  ttoo  ffiinndd  iinn  tthhee  aanncciieenntt  wwrriittiinnggss  tthhee  ffoorrmmuullaa  tthhaatt  ffoorreessaaww  ssuucchh--
aanndd--ssuucchh  aa  ccaassee..  BBeeffoorree  aa  ggiivveenn  eevveenntt  --  aa  pphhyyssiiccaall  pphheennoommeennoonn,,  aa  ccaattaassttrroopphhee  ssttrriikkiinngg  
tthhee  wwhhoollee  ccoouunnttrryy  --  tthhee  sscchhoollaarr  wwoouulldd  nnoott  sseeeekk  ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  aaccttuuaall   ccaauusseess  iinn  oorrddeerr  
ttoo  ffiinndd  aann  aapppprroopprriiaattee  rreemmeeddyy..  RRaatthheerr  hhee  wwoouulldd  eexxaammiinnee  wwii tthh  sscchhoollaarrllyy  aarrddoorr  tthhee  
vvoolluummeess  ooff  oolldd  wwrriittiinnggss  ttoo  ffiinndd  oouutt  iiff  tthhee  eevveenntt  hhaadd  aallrreeaaddyy  ooccccuurrrreedd  iinn  ssoommee  mmoommeenntt  
ooff  tthhee  ppaasstt,,  aanndd  wwhhaatt  ssoolluuttiioonn  hhaadd  tthheenn  bbeeeenn  aapppplliieedd  ttoo  ii tt..2244  

2244  SSaauunneerroonn,,  SSeerrggee,,  LLeess  pprreettrreess  ddee  ll’’ aanncciieennnnee  EEggyyppttee..  ((##22AAAA))  NNeeww  YYoorrkk::  GGrroovvee  PPrreessss,,  11998800,,  
ppaaggeess  ##111188--111199..
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((33))  DDeessppiittee  tthhiiss  uunniiqquuee  aanndd  ddiissttuurrbbiinngg  iimmaaggee,,  oorr  ppeerrhhaappss  bbeeccaauussee  ooff  iitt,,  
SSeett  bbeeccaammee  tthhee  ppaattrroonn  ooff  tthhee  ttwwoo  mmoosstt  ppoowweerrffuull  ddyynnaassttiieess  iinn  EEggyypptt’’ss  lloonngg  
hhiissttoorryy,,  tthhee  XXIIXX  aanndd  XXXX..  HHeerreeiinn  tthheerree  iiss  aann  iinntteerreessttiinngg  ““tthheeoollooggiiccaall  ssuucccceessssiioonn””::

TThhee  eeaarrllyy  XXVVIIIIII  DDyynnaassttyy  ((ccaa..  11558800--11337722))  wwaass  tthhaatt  ooff  tthhee  ggrreeaatt  AAmmeennhhootteeppss,,  dduurriinngg  
wwhhoossee  rreeiiggnnss  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  AAmmoonn  aatt  TThheebbeess  wwaass  pprreeeemmiinneenntt..  TThhee  ddyynnaassttyy  
ddiissiinntteeggrraatteedd  dduurriinngg  tthhee  ““AAmmaarrnnaa  ppeerriioodd””  ((ccaa..  11337722--11334433))  ooff  AAkkhheennaatteenn,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  
tthhee  ssoollaarr  ddiisskk  ooff  AAttoonn  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  ssuupprreemmee  iiff  nnoott  iinnddeeeedd  aallll--iinncclluussiivvee  ooff  tthhee  nneetteerruu..  
WWhheenn  tthhee  nneeww  XXIIXX  DDyynnaassttyy  aarroossee  uunnddeerr  RRaammeesseess  II  aanndd  SSeettii  II,,  tthhee  ssttaattee  rroollee  ooff  AAmmoonn  
wwaass  rreessttoorreedd  --  bbuutt  tthhee  pphhaarraaoohhss  ddiirreecctteedd  mmuucchh  ooff  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  eeffffoorrttss  ttoowwaarrddss  SSeett..  
RReeccoouunnttss  SSaauunneerroonn::

TThhee  nneeww  ddyynnaassttyy  iinn  ppoowweerr,,  ccaarreeffuull  ttoo  aappppeeaarr  ttoo  bbee  ““ rreessttoorriinngg  eevveerryytthhiinngg  ttoo  oorrddeerr”” ,,  
hhaadd  mmaannyy  rreeaassoonnss  ffoorr  mmiissttrruussttiinngg  tthhee  AAmmoonniiaann  pprriieesstthhoooodd..  DDeesscceennddaannttss  ooff  aa  mmii lliittaarryy  
ffaammiillyy  ooff  tthhee  eeaasstteerrnn  ddeellttaa,,  tthhee  nneeww  pphhaarraaoohhss  wweerree  ttrraaddiittiioonnaall llyy  ddeevvootteedd  ttoo  aa  ggoodd  llii ttttllee  
eesstteeeemmeedd  bbyy  tthhee  mmaasssseess  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rroollee  tthhaatt  hhee  hhaadd  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  iinn  tthhee  ddeeaatthh  ooff  
OOssiirriiss..  BBuutt  tthheeyy  pprreesseerrvveedd  nneevveerrtthheelleessss,,  hheerree  aanndd  tthheerree,,  tthhee  tteemmpplleess  aanndd  pprriieesstthhooooddss  
ooff  tthhee  ggoodd  SSeett..

TThhee  AAmmaarrnniiaann  eexxppeerriieennccee  hhaadd  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhee  ccoosstt  ooff  ttoooo  aabbrruupptt  aa  bbrreeaakk  wwii tthh  
tthhee  bbeelliieeffss  cceennttrraall   ttoo  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonn,,  aanndd  ooff  eenntteerriinngg  iinnttoo  ooppeenn  wwaarrffaarree  aaggaaiinnsstt  aa  
pprriieesstthhoooodd  pprraaccttiiccaall llyy  aass  ppoowweerrffuull  aass  tthhee  tthhrroonnee  ii ttsseellff..  TThhuuss  tthhee  ppoollii ttiiccss  ooff  SSeettii  II  
((11331122--11330011))  aanndd  ooff  RRaammeesseess  IIII  ((11330011--11223355))  wweerree  iinnffiinniitteellyy  mmoorree  ssuubbttllee  tthhaann  tthhoossee  ooff  
tthheeiirr  pprreeddeecceessssoorrss..  TThheerree  wwaass  nnoo  rruuppttuurree  wwiitthh  TThheebbeess;;  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ccoonnttiinnuueedd,,  
aanndd  mmaaggnniiff iicceenntt  eeddii ff iicceess  wweerree  rraaiisseedd  ttoo  tthhee  gglloorryy  ooff  AAmmoonn  aatt  KKaarrnnaakk,,  GGoouurrnnaa,,  aanndd  
RRaammeesssseeuumm..  BBuutt  iitt  wwaass  ffrroomm  tthhee  [[OOssiirriiaann]]  cceenntteerr  ooff  AAbbyyddooss  tthhaatt  RRaammeesseess  aappppooiinntteedd  
tthhee  HHiigghh  PPrriieesstt  ooff  AAmmoonn..  TThheenn  hhee  iinnssttaall lleedd  ttwwoo  ooff  hhiiss  ssoonnss,,  MMeerryyttuumm  aanndd  KKhhaammuuaasstt,,  
aass  tthhee  HHiigghh  PPrriieessttss  ooff  RRaa  aatt  HHeelliiooppoolliiss  aanndd  PPttaahh  aatt  MMeemmpphhiiss,,  aanndd  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  
ffuurrtthheerr  mmoonnuummeennttss  aanndd  ppoolliittiiccaall  ffaavvoorrss  hhiiss  ppuubblliicc  ssuuppppoorrtt  ooff  tthheessee  ggooddss..  BBuutt  ff iinnaall llyy,,  
wweeaarriieedd  ooff  TThheebbeess  aanndd  ii ttss  aammbbiittiioouuss  pprriieessttss,,  hhee  ddeeppaarrtteedd  ttoo  bbuuii lldd  aa  nneeww  ccaappii ttaall ,,  PPii--
RRaammeesseess,,  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  ddeellttaa  --  wwhheerree  hhee  ccoouulldd  qquuiieettllyy  wwoorrsshhiipp  tthhee  ggoodd  ddeeaarreesstt  ttoo  hhiimm,,  
wwiitthh  AAmmoonn  ooccccuuppyyiinngg  aa  sseeccoonnddaarryy  pprroommiinneennccee..

TThhee  pprroovviinncciiaall  cciittiieess  wwhheerree  SSeett  hhaadd  bbeeeenn  wwoorrsshhiippppeedd  ffrroomm  aallll   eetteerrnniittyy  --  aammoonngg  
tthheemm  OOmmbbooss,,  TTjjeebbuu,,  aanndd  SSeeppeerrmmeerruu  --  ggaaiinneedd  nneeww  pprreeeemmiinneennccee  ffrroomm  tthhee  ffaavvoorr  
aaccccoorrddeedd  bbyy  tthhee  RRaammeessssiiddee  lleeaaddeerrss  ttoo  tthhee  ggoodd  ooff  tthhee  EEaasstteerrnn  DDeellttaa..  AAbboovvee  aallll,,  PPii--
RRaammeesseess,,  tthhee  nneeww  ccaappiittaall,,  bbrrii ll ll iiaannttllyy  rreessttoorreedd  tthhee  wwoorrsshhiipp  tthhaatt  SSeett  hhaadd  ffoorrmmeerrllyy  
rreecceeiivveedd  iinn  tthhee  AAvvaarriiss  ooff  tthhee  HHyykkssooss..2255  

DDuurriinngg  tthhee  SSeettiiaann  DDyynnaassttiieess  --  mmoosstt  pprroobbaabbllyy  dduurriinngg  tthhee  rreeiiggnn  ooff  MMeerreennppttaahh  --  tthhee  
rreevvoolltt  aanndd  ““eexxoodduuss””  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  nnoommaaddss  ((hhiieerrooggllyypphhiicc  hhaabbiirruu))  lliivviinngg  iinn  EEggyypptt’’ss  
GGoosshheenn  pprroovviinnccee  ooccccuurrrreedd  --  oorr  aatt  lleeaasstt  ddiidd  ssoo  iinn  JJeewwiisshh  lleeggeenndd..  AAlltthhoouugghh  ““OOlldd  
TTeessttaammeenntt””  lloorree  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  oorriiggiinnaall  HHeebbrreewwss  wweerree  aa  uunniiffiieedd,,  ffoorreeiiggnn  ccuullttuurree  wwhhiicchh  
eenntteerreedd  EEggyypptt  dduurriinngg  tthhee  ttiimmee  ooff  RRaammeesseess  II,,  tthheerree  aarree  nnoo  EEggyyppttiiaann  rreeccoorrddss  
ssuubbssttaannttiiaattiinngg  tthhiiss..  IItt  iiss  mmoorree  pprroobbaabbllee  tthhaatt  tthhee  aaccttuuaall  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  aannyy  ““eexxoodduuss””  wweerree  

2255  IIbbiidd..,,  ppaaggeess  ##118833--118844..
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ppeeooppllee  ffrroomm  aa  vvaarriieettyy  ooff  eetthhnniicc  bbaacckkggrroouunnddss..2266    IItt  iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  tthhee  
HHeebbrreewwss’’  hhaatteedd  ““SSaattaann””  ddeerriivvee  ffrroomm  oonnee  ooff  tthhee  hhoonnoorriiffiicc  ttiittlleess  ((SSeett--hheenn  ==  EEtteerrnnaall  SSeett))  
aaccccoorrddeedd  tthhee  ssttaattee  ddeeiittyy  ooff  tthhee  rreeggiimmee  tthheeyy  wweerree  fflleeeeiinngg..

FFoolllloowwiinngg  tthhee  ppaassssiinngg  ooff  tthhee  ttwwoo  SSeettiiaann  ddyynnaassttiieess,,  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  iinnfflluueennccee  ooff  aa  
pprriieesstthhoooodd  nnoott  ccoouurrtteedd  bbyy  tthhee  RRaammeessssiiddee  pphhaarraaoohhss  --  tthhaatt  ooff  OOssiirriiss  --  bbooddeedd  iillll  ffoorr  tthhee  
PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett..  TThhee  OOssiirriiaannss  rreeccaasstt  SSeett  aass  OOssiirriiss’’  ttrreeaacchheerroouuss  bbrrootthheerr  aanndd  mmoorrttaall  
eenneemmyy  ooff  OOssiirriiss’’  ssoonn  --  ffoorr  wwhhoomm  tthheeyy  aapppprroopprriiaatteedd  tthhee  nneetteerr  HHoorruuss..  NNoott  ccoonntteenntt  wwiitthh  
aattttaacckkiinngg  SSeett  ppeerrssoonnaallllyy,,  tthheeyy  ffuurrtthheerr  aapppprroopprriiaatteedd  hhiiss  ccoonnssoorrtt  aanndd  ssoonn  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  
ttrriiaadd  ooff  hhiiss  ccuulltt  --  NNeepptthhyyss  aanndd  AAnnuubbiiss  --  wwhhoomm  tthheeyy  nnooww  ddeessccrriibbeedd  rreessppeeccttiivveellyy  aass  aa  
ccoonnccuubbiinnee  ooff  OOssiirriiss  aanndd  aa  ssoonn  ooff  OOssiirriiss  bbyy  NNeepptthhyyss..  CCoommmmeennttss  EE..AA..  WWaalllliiss  BBuuddggee::

BBeettwweeeenn  tthhee  XXXXIIII  aanndd  tthhee  XXXXVV  DDyynnaassttiieess,,  aa  vviioolleenntt  rreeaaccttiioonn  sseett  iinn  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  
ggoodd  [[SSeett]];;  hhiiss  ssttaattuueess  aanndd  ffiigguurreess  wweerree  ssmmaasshheedd;;  hhiiss  eeffffiiggyy  wwaass  hhaammmmeerreedd  oouutt  ffrroomm  
tthhee  bbaass--rreelliieeffss  aanndd  sstteellææ  iinn  wwhhiicchh  iitt  aappppeeaarreedd..2277  

VVaarriioouuss  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhiiss  rreeaaccttiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  pprrooppoosseedd  bbyy  EEggyyppttoollooggiissttss..  IItt  iiss  bbeeeenn  
ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  SSeett  ffeellll  iinnttoo  ddiissrreeppuuttee  tthhrroouugghh  bbeeiinngg  aassssoocciiaatteedd  iinn  tthhee  ppooppuullaarr  mmiinndd  wwiitthh  
tthhee  SSuutteekkhh  ooff  tthhee  iinnvvaaddiinngg  HHyykkssooss..  PPoossssiibbllee,,  bbuutt  iimmpprroobbaabbllee,,  aass  tthhee  HHyykkssooss  iinnvvaassiioonn  
ooccccuurrrreedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  XXIIXX--XXXX  DDyynnaassttiieess  wwhheenn  SSeett  wwaass  pprreeeemmiinneennttllyy  iinn  ffaavvoorr  --  aanndd  tthhee  
pprreessiiddiinngg  nneetteerr  oovveerr  EEggyypptt’’ss  ggrreeaatteesstt  ppeerriioodd  ooff  iimmppeerriiaall  gglloorryy..

SSeett’’ss  eecclliippssee  mmaayy  wweellll  hhaavvee  bbeeeenn  dduuee  ttoo  aa  mmoorree  ssuubbttllee,,  yyeett  ppeerrvvaassiivvee  sseennttiimmeenntt  
sswweeeeppiinngg  EEggyypptt..  AAss  SSaauunneerroonn  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  EEggyyppttoollooggiissttss  hhaavvee  aacckknnoowwlleeddggeedd,,  
EEggyyppttiiaann  pphhiilloossoopphhyy  wwaass  bbaasseedd  uuppoonn  aa  mmiilllleennnniiaa--oolldd  ccoonnvviiccttiioonn  ooff  tthhee  aabbssoolluuttee  pprreesseennccee  
aanndd  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  nneetteerruu,,  aanndd  iinn  tthhee  vviirrttuuee  ooff  aa  ssoocciiaall  ssyysstteemm  iinn  wwhhiicchh  tthhee  
pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  ccyycclliiccaall  hhaarrmmoonnyy  wwaass  aallll--iimmppoorrttaanntt..  WWhhiillee  tthhee  NNeeww  EEmmppiirree  ooff  tthhee  XXIIXX--
XXXX  DDyynnaassttiieess  eexxtteennddeedd  EEggyypptt’’ss  iinnfflluueennccee  ttoo  PPaalleessttiinnee  aanndd  MMeessooppoottaammiiaa,,  iitt  aallssoo  mmaaddee  
tthhee  EEggyyppttiiaannss  aawwaarree  tthhaatt  tthheerree  wweerree  mmaannyy  ootthheerr  ffuunnccttiioonniinngg  ccuullttuurreess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  
nneetteerruu  wweerree  uunnkknnoowwnn  [[aatt  lleeaasstt  bbyy  tthheeiirr  EEggyyppttiiaann  nnaammeess]]..  MMoorreeoovveerr  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  EEggyypptt  
aass  jjuusstt  oonnee  aammoonngg  aa  nnuummbbeerr  ooff  nnaattiioonn--ssttaatteess  ccoommppeettiinngg  ffoorr  ppoowweerr  aanndd  iinnfflluueennccee  iinn  tthhee  

2266  IInn  hhiiss  ddeeffiinniittiivvee  wwoorrkk  TTeessttaammeenntt  ((NNeeww  YYoorrkk::  HHeennrryy  HHooll tt,,  11998888)),,  aarrcchhææoollooggiisstt  JJoohhnn  RRoommeerr  
ssttaatteess::

HHaarrdd  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  EExxoodduuss  eevveenntt  iinn  tthhee  pprreesseerrvviinngg  ddeesseerrttss  ooff  tthhee  SSiinnaaii,,  wwhheerree  mmoosstt  
ooff  tthhee  bbiibbll iiccaall  WWaannddeerriinngg  ttaakkeess  ppllaaccee,,  iiss  ssiimmiillaarrllyy  eelluussiivvee..  AAll tthhoouugghh  iittss  cclliimmaattee  hhaass  
pprreesseerrvveedd  tthhee  ttiinniieesstt  ttrraacceess  ooff  aanncciieenntt  bbeeddoouuiinn  eennccaammppmmeennttss  aanndd  tthhee  ssppaarrssee,,  55,,000000--yyeeaarr--
oolldd  vviill llaaggeess  ooff  mmiinnee--wwoorrkkeerrss,,  tthheerree  iiss  nnoott  aa  ssiinnggllee  ttrraaccee  ooff  MMoosseess  oorr  tthhee  IIssrraaeelliitteess..  AAnndd  
tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  bbyy  ffaarr  tthhee  llaarrggeesstt  bbooddyy  ooff  aanncciieenntt  ppeeooppllee  eevveerr  ttoo  hhaavvee  lliivveedd  iinn  tthhiiss  
ggrreeaatt  wwii llddeerrnneessss..  NNeeiitthheerr  iiss  tthheerree  aannyy  eevviiddeennccee  tthhaatt  SSiinnaaii  aanndd  ii ttss  ll iittttllee  nnaattuurraall  sspprriinnggss  
ccoouulldd  eevveerr  hhaavvee  ssuuppppoorrtteedd  ssuucchh  aa  mmuullttii ttuuddee,,  eevveenn  ffoorr  aa  ssiinnggllee  wweeeekk..  SSeevveerraall   1199tthh--cceennttuurryy  
vviiccaarrss  rreeccooggnniizzeedd  tthhiiss  ffaacctt  wwii tthhiinn  aa  ddaayy  oorr  ttwwoo  ooff  tthhee  ssttaarrtt  ooff  nnuummeerroouuss  eexxppeeddii ttiioonnss  iinn  
sseeaarrcchh  ooff  MMoosseess’’   ffoooottsstteeppss..  ““EEssccaappiinngg  ffrroomm  tthhee  rriiggoouurrss  ooff  aann  EEnngglliisshh  wwiinntteerr,,””   aass  oonnee  ooff  
tthheemm  ssaayyss,,  ““ iinn  aa  llaanndd  ooff  tthhee  fflloocckk  aanndd  tthhee  tteenntt  ttoo  wwhhiicchh  oouurr  oonnllyy  gguuiiddee  wwaass  tthhee  BBiibbllee””   tthheeyy  
qquuiicckkllyy  rreeaalliizzeedd  tthhaatt  tthhee  bbiibblliiccaall   EExxoodduuss  wwaass  llooggiissttiiccaallllyy  iimmppoossssiibbllee  aanndd  tthhaatt  tthhee  BBiibbllee  
wwaass  aa  mmoosstt  aammbbiigguuoouuss  gguuiiddee  ttoo  tthhaatt  ddeessoollaattee  rreeggiioonn..  TThhee  bbiibblliiccaall  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  
EExxoodduuss,,  tthheenn,,  ff ll iieess  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  pprraaccttiiccaall   eexxppeerriieennccee..  IInnddeeeedd  tthhee  cclloosseerr  yyoouu  eexxaammiinnee  ii tt,,  
tthhee  ffuurrtthheerr  ii tt  sseeeemmss  rreemmoovveedd  ffrroomm  aallll  ooff  aanncciieenntt  hhiissttoorryy..

2277  BBuuddggee,,  TThhee  MMuummmmyy..  ((##11AA))  NNeeww  YYoorrkk::  TThhee  MMaaccmmiillllaann  CCoommppaannyy,,  11997733,,  ppaaggee  ##227766..
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MMeeddiitteerrrraanneeaann,,  rraatthheerr  tthhaann  aass  tthhee  oonnee  cciivviilliizzaattiioonn  aatt  tthhee  cceenntteerr  ooff  eexxiisstteennccee,,  mmuusstt  hhaavvee  
bbeeeenn  aa  mmoosstt  uunnsseettttlliinngg  oonnee  ttoo  tthhiiss  aanncciieenntt  ccuullttuurree  --  wwhhiicchh  pprreevviioouussllyy  hhaadd  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  
ddiissccoouunntt  iittss  nneeiigghhbboorrss  aass  mmeerree  uunnccuullttuurreedd,,  bbaarrbbaarriiaann  ttrriibbeess..

EEggyypptt’’ss  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhiiss  pprroobblleemm  wwaass  ttoo  ttuurrnn  ggrraadduuaallllyy  aawwaayy  ffrroomm  aa  gglloorriiffiiccaattiioonn  ooff  
tthhiiss  lliiffee  aanndd  ttoowwaarrddss  aann  oorriieennttaattiioonn  oonn  tthhee  aafftteerrlliiffee,,  wwhheerree  ssuucchh  ddiissttuurrbbiinngg  ddiilleemmmmaass  
ccoouulldd  bbee  aassssuummeedd  nnoott  ttoo  eexxiisstt..  TThhiiss  wwoouulldd  eexxppllaaiinn  tthhee  ggrroowwiinngg  iinnfflluueennccee  aanndd  ppooppuullaarriittyy  
ooff  tthhee  OOssiirriiss  ccuulltt  dduurriinngg  tthhee  ppoosstt--XXXX  DDyynnaassttyy  EEggyyppttiiaann  ddeeccaaddeennccee,,  aass  OOssiirriiss  wwaass  aa  nneetteerr  
ooff  tthhee  aafftteerrlliiffee..  AAss  tthhee  OOssiirriiss  ccuulltt  ppoorrttrraayyeedd  SSeett  aass  OOssiirriiss’’  nneemmeessiiss  rraatthheerr  tthhaann  aann  
iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  pprree--eexxiissttiinngg  nneetteerr  wwiitthh  nnoo  ppaarrttiiccuullaarr  iinntteerreesstt  iinn  OOssiirriiss,,  tthhiiss  wwoouulldd  aallssoo  
eexxppllaaiinn  tthhee  ssiimmuullttaanneeoouuss  wwaavvee  ooff  SSeettiiaann  ppeerrsseeccuuttiioonn  ddeessccrriibbeedd  bbyy  BBuuddggee..  IItt  wwaass  
cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  aanncciieenntt  EEggyypptt  tthhaatt  eeaacchh  nneeww  ddyynnaassttyy,,  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  eessttaabblliisshh  iittss  oowwnn  
““ttiimmeelleessssnneessss””,,  oofftteenn  ddooccttoorreedd  mmoonnuummeennttss  aanndd  rreeccoorrddss  ttoo  eelliimmiinnaattee  iinnccoonnvveenniieenntt  
iinnccoonnssiisstteenncciieess..  PPrreessuummaabbllyy  tthhee  OOssiirriiaann  ddyynnaassttiieess  ffoolllloowweedd  ssuuiitt,,  ddeeffaacciinngg  oorr  rreewwrriittiinngg  aallll  
rreeffeerreenncceess  ttoo  SSeett  tthhaatt  ddiidd  nnoott  ssuuppppoorrtt  tthheeiirr  ppoorrttrraayyaall  ooff  hhiimm  aass  aa  ““DDeevviill””..2288    AAnndd  tthhaatt  wwaass  
tthhee  ddiissttoorrttiioonn  ooff  SSeett  wwhhiicchh  ssuurrvviivveedd  iinn  llaatteerr  MMeeddiitteerrrraanneeaann  lleeggeenndd  --  pprriinncciippaallllyy  tthhrroouugghh  
PPlluuttaarrcchh,,  wwhhoo  ddeessccrriibbeedd  iitt  iinn  ssoommee  ddeettaaiill  iinn  hhiiss  MMoorraalliiaa..99

TTooddaayy  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  rreettuurrnnss  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall,,  uunnddiissttoorrtteedd  aapppprreehheennssiioonn  ooff  SSeett..  
IInn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  oouurr  mmooddeerrnn  lleevveellss  ooff  kknnoowwlleeddggee,,  ooff  ccoouurrssee,,  tthhiiss  iimmaaggee  hhaass  bbeeeenn  bbootthh  
eennhhaanncceedd  aanndd  rreeffiinneedd..  EEnnhhaanncceedd  iinn  tthhaatt  wwee  nnooww  uunnddeerrssttaanndd  bbeetttteerr  tthhaann  tthhee  aanncciieenntt  
EEggyyppttiiaannss  hhooww  tthhee  mmaatteerriiaall  uunniivveerrssee  ffuunnccttiioonnss,,  rreeffiinneedd  ttoo  eexxcclluuddee  tthhoossee  aassppeeccttss  ooff  tthhee  
hhuummaann  ppeerrssoonnaalliittyy  tthhaatt  aarree  nnaattuurraall,,  eexxtteerrnnaallllyy--ccoonnttrroolllleedd  ffuunnccttiioonnss..

AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  ccoonntteemmppoorraarryy  cciivviilliizzaattiioonn’’ss  iimmppaattiieennccee  aanndd  ssuuppeerrffiicciiaalliittyy  --  iittss  
rreessttlleessss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  ssttuuddyy  aannyytthhiinngg  mmeettaapphhyyssiiccaall  iinn  aannyy  ddeepptthh  --  hhaavvee  tteennddeedd  ttoo  ccoonnddeennssee  
tthhee  ddeelliiccaattee,,  ccoommpplleexx  ssttuuddyy  ooff  EEggyyppttiiaann  ccoossmmoollooggyy  [[pprreesseenntteedd  ssoo  wweellll  iinn  HHeerr--BBaakk  ((##22LL))]]  
iinnttoo  aa  ccrruuddee  ccaarriiccaattuurree  ccaappaabbllee  ooff  bbeeiinngg  ddiiggeesstteedd  bbyy  mmooddeerrnn  mmiinnddss  iinn  aa  ffeeww  hhoouurrss  aatt  
mmoosstt..  IInniittiiaatteess  ooff  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett  mmuusstt  rreessoollvvee  ttoo  ttaakkee  tthhee  ttiimmee  ttoo  aapppprreehheenndd  aanndd  
aapppprreecciiaattee  SSeett  --  aanndd  tthhee  ootthheerr  EEggyyppttiiaann  nneetteerruu  --  iinn  tthhee  ssaammee  ccoonntteemmppllaattiivvee,,  rreefflleeccttiivvee,,  
aanndd  aabboovvee  aallll  uunnhhuurrrriieedd  ffaasshhiioonn  tthhaatt  tthheeiirr  aanncciieenntt  pprreeddeecceessssoorrss  ddiidd..  OOnnllyy  tthheenn  wwiillll  tthhee  
mmaaggnniiffiicceennccee,,  ssuubbttlleettyy,,  aanndd  ddeepptthh  ooff  tthhiiss  mmeettaapphhyyssiiccaall  ssyysstteemm  bbee  rreeaalliizzeedd  aanndd  
aapppprreecciiaatteedd..  OOnnllyy  tthheenn  ccaann  iittss  pprriinncciipplleess  bbee  aapppplliieedd  mmeeaanniinnggffuullllyy  wwiitthhiinn  oouurr  ccuurrrreenntt  
eennvviirroonnmmeenntt..

2288  IIoonnss,,  oopp..ccii tt..,,  ppaaggeess  ##7722--7788..  TThhee  OOssiirriiaann  lleeggeennddss  oonn  tthhiiss  ssuubbjjeecctt  aarree  ttrreeaatteedd  ccoommpprreehheennssiivveellyy  iinn  
JJ..  GGwwyynn  GGrriiffff iitthh’’ ss  TThhee  CCoonnffll iicctt  ooff  HHoorruuss  aanndd  SSeetthh  ((CChhiiccaaggoo::  AArrggoonnaauutt  PPuubbll iisshheerrss,,  11996699))..
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CChhaapptteerr  33::  IInniittiiaattiioonn

TThhee  CCoonncceepptt  ooff  IInniittiiaattiioonn

IInnddiivviidduuaallss  wwhhoo  ffiinndd  tthheeiirr  wwaayy  ttoo  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aarree  kknnoowwnn  aass  tthhee  EElleecctt..  TThhiiss  
tteerrmm  hhaass  aa  ssuubbttllee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  iittss  oowwnn..  IItt  mmeeaannss  ““cchhoosseenn””  --  bbuutt  iitt  ddooeess  nnoott  iiddeennttiiffyy  tthhee  
cchhoooosseerr..  TThhaatt  cchhoooosseerr  mmaayy  bbee  SSeett;;  iitt  mmaayy  bbee  oonneesseellff;;  iitt  mmaayy  bbee  ppuurree  hhaazzaarrdd  ((##66II))..  NNoorr  
ddooeess  iitt  iimmppllyy  pprriivviilleeggee,,  aarriissttooccrraaccyy,,  oorr  gguuaarraanntteeeedd  ssuucccceessss..  IItt  iiss,,  ssiimmppllyy,,  aann  
aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  tthhaatt  tthhee  aassppiirraanntt  ssttaannddss  aatt  tthheessee  ggaatteess  wwhhiicchh  oonnllyy  aa  ccoommppaarraattiivvee  ffeeww  
hhaavvee  eennccoouunntteerreedd..  LLiikkee  PPaarrssiiffaall  ((##1144CC,,  ##1144UU)),,  JJoonnaatthhaann  HHaarrkkeerr  ((##88BB)),,  HHeerr--BBaakk  ((##22LL)),,  
oorr  NNiicchhoollaass  UUrrffee  ((##66II)),,  tthhee  aassppiirraanntt  eeiitthheerr  sstteeppss  ffoorrwwaarrdd  iinnttoo  tthhee  TTeemmppllee  --  oorr  ttuurrnnss  bbaacckk  
iinnttoo  pprrooffaannee  eexxiisstteennccee..

““IInniittiiaattiioonn””  iiss  tthhee  tteerrmm  uusseedd  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  aann  aaffffiilliiaattee  ooff  tthhee  TTeemmppllee  
ooff  SSeett..  SSiinnccee  tthhee  tteerrmm  iiss  vveerryy  eeaassiillyy  mmiissuunnddeerrssttoooodd  aanndd  mmiissuusseedd,,  iittss  uussaaggee  wwiitthhiinn  aanndd  bbyy  
tthhee  TTeemmppllee  ddeesseerrvveess  ccaarreeffuull  eexxppllaannaattiioonn..

IInn  iittss  ttrraaddiittiioonnaall  sseennssee,,  iinniittiiaattiioonn  iiss  iinndduuccttiioonn  iinnttoo  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aa  sseeccrreett  
ssoocciieettyy,,  hheennccee  bbeeiinngg  eennttiittlleedd  ttoo  ssuucccceessssiivveellyy  mmoorree  eexxcclluussiivvee  sseeccrreettss  aass  tthhee  lleevveell  ooff  
iinniittiiaattiioonn  rriisseess..  TThheerree  iiss  uussuuaallllyy  aa  ggoooodd  ddeeaall  ooff  ooccccuulltt  hhoott  aaiirr  mmiixxeedd  iinn  wwiitthh  tthhiiss,,  iinn  tthhaatt  
tthhee  ccaannddiiddaattee  iiss  eexxhhoorrtteedd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eexxcceelllleennccee  hhee  hhaass  hhaadd  ttoo  ddiissppllaayy  ttoo  bbee  wwoorrtthhyy  
ooff  tthhee  hhoonnoorr,,  tthhee  ssuubblliimmee  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  iinniittiiaattiioonn  iittsseellff,,  aanndd  tthhee  ffeeaarrffuull  ccoonnsseeqquueenncceess  
sshhoouulldd  hhee  bbeettrraayy  iittss  sseeccrreettss..

MMaannyy  iinniittiiaattoorryy  ssoocciieettiieess  aarree  lliittttllee  mmoorree  tthhaann  ffiinnaanncciiaall  rraacckkeettss,,  wwhhiillee  ootthheerrss  aarree  
mmoorree  oorr  lleessss  ssiinncceerree  iinn  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  ddoo..  MMoosstt  eessootteerriicc  kknnoowwlleeddggee  iimmppaarrtteedd  
uunnddeerr  tthhee  gguuiissee  ooff  iinniittiiaattiioonn  iiss  nnoott  vveerryy  uusseeffuull..  RRaatthheerr  iitt  iiss  vvaagguuee,,  tthheeaattrriiccaall,,  mmyyssttiiccaall,,  
aanndd  iinnccoonncclluussiivvee::  oobbssccuurruumm  ppeerr  oobbssccuurriiuuss  ((““eexxppllaaiinniinngg  tthhee  oobbssccuurree  bbyy  mmeeaannss  ooff  tthhee  
mmoorree  oobbssccuurree””))..  TThhee  nneeww  ““iinniittiiaattee””  iiss  lleefftt  wwiitthh  aa  ttrreemmeennddoouuss  ffeeeelliinngg  ooff  sseellff--iimmppoorrttaannccee,,  
bbuutt  hhee  iiss  uunnaabbllee  ttoo  eexxppllaaiinn  wwhhyy  tthhiiss  sshhoouulldd  bbee  tthhee  ccaassee..  NNoorr  ccaann  hhee  ddoo  aannyytthhiinngg  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  iimmppoorrttaanntt  wwiitthh  hhiiss  nneeww  kknnoowwlleeddggee..

TTrruuee  iinniittiiaattiioonn  iiss  nnoott  ssiimmppllyy  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  kknnoowwlleeddggee  oorr  sskkiillllss;;  iitt  
iinnvvoollvveess  aa  cceerrttaaiinn  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  eexxiisstteennccee  iinn  ggeenneerraall..  AAnn  iinniittiiaattee,,  lliikkee  aa  
ccaatt,,  mmuusstt  lleeaarrnn  ttoo  llaanndd  oonn  hhiiss  ffeeeett  iinn  aannyy  ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  hhee  mmaayy  ffiinndd  hhiimmsseellff..  HHee  ddooeess  
tthhiiss  bbyy  tthhee  aaccqquuiirreedd  aanndd  aapppplliieedd  tteecchhnniiqquuee  ooff  ““sstteeppppiinngg  bbaacckk  ttoo  vviieeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ffrroomm  
oouuttssiiddee  hhiimmsseellff””..  HHee  aassssiiggnnss  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee  ttoo  iitt,,  eessttiimmaatteess  hhiiss  ooppttiioonnss  aass  aann  aaccttoorr  
wwiitthhiinn  iitt,,  aanndd  sseeeekkss  ttoo  aaccttuuaalliizzee  tthhee  mmoosstt  eennlliigghhtteenneedd  ooppttiioonn..  HHee  mmaayy  mmaakkee  mmiissttaakkeess  
dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  bbuutt  hhee  rraarreellyy  eerrrrss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhaatt  hhee  ddooeess  kknnooww..  HHiiss  
sseennssee  ooff  iinnttuuiittiioonn,,  mmoorreeoovveerr,,  wwiillll  wwaarrnn  hhiimm  wwhheenneevveerr  aa  ssiittuuaattiioonn  iiss  nnoott  wwhhaatteevveerr  iitt  
iimmmmeeddiiaatteellyy  sseeeemmss  ttoo  bbee..  HHee  ccaann  tthheenn  aavvooiidd  pprreemmaattuurree  ccoonncclluussiioonnss  aanndd  iimmppuullssiivvee  
aaccttiioonnss..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ccoonncceeiivveess  tthhee  pprroocceessss  ooff  iinniittiiaattiioonn  aass  aa  SSooccrraattiicc  rreeffuuttaattiioonn  ooff  
ccoonnffuusseedd,,  iimmpprreecciissee,,  aanndd  uunnssuubbssttaannttiiaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhiinnkkiinngg..  IItt  iiss  tthhee  iimmppaarrttiinngg  
ooff  ttrruutthh  aass  mmuucchh  aass  wwee  kknnooww  iitt  ttoo  bbee,,  aanndd  eevveenn  mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy  iitt  iiss  tthhee  iimmppaarrttiinngg  ooff  
tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ppuurrssuuee  ttrruutthh  aanndd  ttoo  rreeccooggnniizzee  iitt  wwhheenn  iitt  iiss  ffoouunndd..
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WWiissddoomm  --  kknnoowwlleeddggee  ooff  ttrruutthh  --  ccaannnnoott  bbee  ttaauugghhtt  ttoo  ssttuuppiidd  iinntteelllleeccttss..  AA  lloovvee  ooff  aanndd  
iinnssiisstteennccee  uuppoonn  tthhee  ttrruutthh  ccaannnnoott  bbee  ttaauugghhtt  ttoo  uunneetthhiiccaall  iinnddiivviidduuaallss..  HHeennccee  iinniittiiaattiioonn  iiss  
nnoott  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  ccaann  bbee  ““ddoonnee  ttoo””  ssoommeeoonnee  mmeerreellyy  bbyy  ssuubbjjeeccttiinngg  hhiimm  ttoo  aa  sseerriieess  ooff  
ccllaasssseess,,  eexxaammiinnaattiioonnss,,  aanndd  cceerreemmoonniieess..  AAllll  tthhaatt  tthhee  TTeemmppllee  ccaann  ddoo  --  aanndd  aallll  tthhaatt  iitt  ttrriieess  
ttoo  ddoo  --  iiss  ttoo  sspprreeaadd  oouutt  iittss  bbaannqquueett  ooff  ttrruutthhss,,  pprroobbaabbiilliittiieess,,  hhyyppootthheesseess,,  aanndd  ssppeeccuullaattiioonnss  
bbeeffoorree  aassppiirraannttss  wwhhoo  wwee  ssuuppppoossee  ttoo  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  ssiinncceerree..  TThheeyy  mmuusstt  uuttiilliizzee  iitt,,  ttooggeetthheerr  
wwiitthh  ssuucchh  ootthheerr  rreessoouurrcceess  aass  tthheeyy  mmaayy  hhaavvee,,  ttoo  aacchhiieevvee  wwiissddoomm..  TThhuuss  ddoo  tthheeyy  iinniittiiaattee  
tthheemmsseellvveess..

BByy  iittss  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  ddeeggrreeee  ssyysstteemm,,  tthhee  TTeemmppllee  mmeerreellyy  ffoorrmmaalliizzeess  tthhee  
ddeemmoonnssttrraatteedd  lleevveellss  ooff  tthhiiss  aacchhiieevveemmeenntt..  TThhiiss  iiss  wwhhyy  iinniittiiaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  
iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  aa  pprroocceessss  ooff  RReeccooggnniittiioonn..

TThhee  tteerrmm  ““ddeeggrreeee””  iiss  uusseedd  bbeeccaauussee  iinniittiiaattiioonn  iittsseellff  iiss  aa  ccoonnssttaannttllyy  oonnggooiinngg  aanndd  
eexxppaannddiinngg  pprroocceessss..  HHeennccee  oonnee  nneevveerr  aattttaaiinnss  iinniittiiaattiioonn  ppeerr  ssee;;  rraatthheerr  oonnee  aattttaaiinnss  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  ““ddeeggrreeee  ooff””  iinniittiiaattiioonn..

TThhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  eeaacchh  SSeettiiaann  ddeeggrreeee  aallssoo  eexxppaanndd  aass  tthhee  TTeemmppllee  aass  aa  wwhhoollee  
iinnccrreeaasseess  iinn  wwiissddoomm  aanndd  ssoopphhiissttiiccaattiioonn..  TThhiiss  iiss  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  XXeeppeerr  
((““bbeeccoommiinngg””)),,  wwhhiicchh  iiddeennttiiffiieess  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoonnssttaannttllyy--eexxppaannddiinngg  ppeerrssoonnaall  eevvoolluuttiioonn..  
““SScciieennccee  iiss  nnoott;;  iitt  iiss  bbeeccoommiinngg,,””  wwrroottee  BBaakkuunniinn  [[iinn  GGoodd  aanndd  tthhee  SSttaattee,,  11888822  CCEE]]..  ““TThhee  
lleeaarrnneedd  mmaann  ooff  ttooddaayy  iiss  bbuutt  tthhee  kknnooww--nnootthhiinngg  ooff  ttoommoorrrrooww..  LLeett  hhiimm  oonnccee  iimmaaggiinnee  tthhaatt  
hhee  hhaass  rreeaacchheedd  tthhee  eenndd,,  aanndd  ffoorr  tthhaatt  vveerryy  rreeaassoonn  hhee  ssiinnkkss  bbeenneeaatthh  eevveenn  tthhee  bbaabbee  jjuusstt  
bboorrnn..””

WWiitthhiinn  tthhee  TTeemmppllee  oonnee  ddooeess  nnoott  bbeeccoommee  ppaarrttyy  ttoo  tthhee  ““sseeccrreettss  ooff  aa  ddeeggrreeee””  bbyy  ffiirrsstt  
bbeeiinngg  aappppooiinntteedd  ttoo  tthhaatt  ddeeggrreeee..  RRaatthheerr  oonnee,,  tthhrroouugghh  hhiiss  ppuurrssuuiitt  ooff  wwiissddoomm  aanndd  ttrruutthh,,  
ggrraadduuaallllyy  aaccqquuiirreess  tthhoossee  ““sseeccrreettss””  tthhrroouugghh  hhiiss  oowwnn  eeffffoorrttss,,  wwiitthhiinn  aanndd  wwiitthhoouutt  tthhee  
rreesseeaarrcchh  ssyysstteemmss  ooff  tthhee  TTeemmppllee..  IIff  iitt  iiss  ppeerrcceeiivveedd  tthhaatt  hhee  hhaass  rreeaacchheedd  tthhee  lleevveell  ooff  wwiissddoomm  
aanndd  sskkiillll  aapppprroopprriiaattee  ttoo  aa  hhiigghheerr  ddeeggrreeee,,  hhee  iiss  RReeccooggnniizzeedd  aass  bbeeiinngg  eennttiittlleedd  ttoo  tthhaatt  
ddeeggrreeee..

TThheerree  aarree  nnoo  ppeennaallttiieess  ffoorr  rreevveeaalliinngg  ““eessootteerriicc  sseeccrreettss””  iinn  tthhee  TTeemmppllee..  WWee  eexxiisstt  ttoo  
pprroommoottee  kknnoowwlleeddggee  ooff  ttrruutthh,,  nnoott  ttoo  ccoonncceeaall  iitt..  SSeettiiaannss  sshhoouulldd  uunnddeerrssttaanndd,,  hhoowweevveerr,,  
tthhaatt  ssoommee  ooff  tthhee  ttrruutthhss  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett  ccaann  bbee  ddaannggeerroouuss  ttoo  oonneesseellff  oorr  
ootthheerrss  iiff  mmiissaapppplliieedd,,  jjuusstt  aass  aa  llooaaddeedd  gguunn  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  aa  cchhiilldd  iiss  ddaannggeerroouuss..  BBee  ccaarreeffuull  
wwhhaatt  ““gguunnss””  ooff  yyoouurr  aaccqquuiirreedd  kknnoowwlleeddggee  yyoouu  ppllaaccee  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  pprrooffaannee  ““cchhiillddrreenn””..

IItt  iiss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  oovveerreessttiimmaattee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ttrruutthh  ttoo  tthhee  
rraaiissoonn  dd’’eettrree  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett..  IInn  tthhee  llaasstt  aannaallyyssiiss  tthhee  TTeemmppllee  iiss  aa  ttooooll  ttoo  uunnccoovveerr  
ttrruutthh,,  aanndd  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  iittss  aapppplliiccaattiioonn..  IInniittiiaattoorryy  ssyysstteemmss  hhaavvee  ffaaiilleedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  
tthheeyy  hhaavvee  ssuubboorrddiinnaatteedd  iitt  ttoo  aannyytthhiinngg  eellssee  --  iimmpprreessssiivveenneessss,,  wweeaalltthh,,  ppoowweerr,,  lluuxxuurryy,,  
llaazziinneessss  ......  tthhee  lliisstt  ooff  eexxccuusseess,,  aappoollooggiieess,,  aanndd  rraattiioonnaalliizzaattiioonnss  iiss  eennddlleessss..

TThhee  TTeemmppllee  aaggrreeeess  wwiitthh  PPyytthhaaggoorraass  aanndd  PPllaattoo  tthhaatt  ttrruutthh  iiss  aann  aabbssoolluuttee  FFoorrmm  oorr  
ffiirrsstt  pprriinncciippllee,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aapppprreehheennddeedd  iinn  ssppeecciiffiicc  iinnssttaanncceess  tthhrroouugghh  aa  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  iinntteelllleeccttuuaall  eeffffoorrtt  aanndd  eennlliigghhtteenneedd  iinnttuuiittiioonn..  RRiiggoorroouuss  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  
tthhee  iinntteelllleeccttuuaall  pprroocceessss  --  ssuucchh  aass  ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  tthhee  PPllaattoonniicc  DDiiaalloogguueess  --  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  
ssuucchh  aapppprreehheennssiioonn..  TThhuuss  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  eedduuccaattee  oonneesseellff  iinn  wwhhaatt  iiss  kknnoowwnn,,  aass  wweellll  aass  
ttoo  ddeevveelloopp  oonnee’’ss  aannaallyyttiiccaall  aanndd  ccrriittiiccaall  aabbiilliittiieess,,  bbeeffoorree  aatttteemmppttiinngg  ttoo  aapppprreehheenndd  tthhee  
uunnkknnoowwnn..
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IInnttuuiittiioonn  --  tthhee  ppoowweerr  oorr  ffaaccuullttyy  ooff  kknnoowwiinngg  tthhiinnggss  wwiitthhoouutt  ccoonnsscciioouuss  rreeaassoonniinngg  --  
iiss  aann  eesssseennttiiaall  aattttrriibbuuttee  ooff  tthhee  iinniittiiaattee..  NNeeiitthheerr  rreeaassoonniinngg  nnoorr  iinnttuuiittiioonn  aalloonnee  wwiillll  ssuuffffiiccee;;  
eeaacchh  mmuusstt  bbee  uusseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ootthheerr..  IInnttuuiittiioonn  aalloonnee  ccaann  eeaassiillyy  bbeeccoommee  mmeerree  
ffaannttaassyy  aanndd  mmyyssttiicciissmm,,  wwhhiillee  iinndduuccttiivvee  rreeaassoonniinngg  ccaann  pprroodduuccee  ““llooggiiccaall””  ccoonncclluussiioonnss  
wwhhiicchh  aarree  ssiimmppllyy  wwrroonngg..

IInniittiiaattiioonn,,  lliikkee  wwiissddoomm  aanndd  rreessoouurrcceeffuullnneessss,,  iiss  aann  iinnttaannggiibbllee..  AAss  yyoouu  bbeeccoommee  fflluueenntt  
iinn  tthhee  llaanngguuaaggee  aanndd  sskkiillllss  ooff  BBllaacckk  MMaaggiicc,,  yyoouu  wwiillll  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  aabbllee  ttoo  RReeccooggnniizzee  
IInniittiiaatteess  ooff  tthhee  AArrtt  wwhheenn  yyoouu  eennccoouunntteerr  tthheemm..  AAnndd  tthheeyy  iinn  ttuurrnn  wwiillll  RReeccooggnniizzee  yyoouu  ffoorr  
wwhhaatt  yyoouu  aarree,,  aanndd  ffoorr  wwhhaatt  yyoouu  aarree  BBeeccoommiinngg..

TThhee  TTwwoo  PPaatthhss

TThhee  tteerrmmss  ““LLeefftt--HHaanndd  PPaatthh””  ((LLHHPP))  aanndd  ““RRiigghhtt--HHaanndd  PPaatthh””  ((RRHHPP))  aarree  uusseedd  iinn  
ddiiffffeerreenntt  aanndd  oofftteenn  iinnccoommppaattiibbllee  wwaayyss  bbyy  vvaarriioouuss  ooccccuullttiissttss..  RReeppoorrtteeddllyy  tthhee  tteerrmmss  
oorriiggiinnaatteedd  iinn  TTaannttrriissmm,,  aa  sscchhooooll  ooff  MMaahhaayynnaa  BBuuddddhhiissmm  iinn  nnoorrtthheerrnn  IInnddiiaa  wwhhiicchh  ttaauugghhtt  
tthhaatt  BBuuddddhhaahhoooodd  ccaann  bbee  rreeaalliizzeedd  tthhrroouugghh  vvaarriioouuss  tthheeuurrggiicc  pprraaccttiicceess..  FFoorr  mmaannttrraa  aanndd  
mmuuddrraa  cceerreemmoonniieess  tthhee  ffeemmaallee  wwaass  ppoossiittiioonneedd  ttoo  tthhee  rriigghhtt  ooff  tthhee  mmaallee;;  ffoorr  eerroottiicc  rriitteess  sshhee  
wwaass  ppoossiittiioonneedd  ttoo  tthhee  lleefftt..  ((##1133CC))  TThheeoossoopphhyy’’ss  HH..PP..  BBllaavvaattsskkyy  ffeelltt  sseexx--mmaaggiicc  ttoo  bbee  
iimmmmoorraall  aanndd  ppeerrvveerrssee,,  ssoo  sshhee  ssuubbsseeqquueennttllyy  eemmppllooyyeedd  tthhee  tteerrmm  LLHHPP  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  tthhee  
mmaaggiiccaall  ssyysstteemmss  sshhee  ddiiddnn’’tt  lliikkee,,  aanndd  tthhee  tteerrmm  RRHHPP  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  tthhee  oonneess  sshhee  ddiidd,,  ii..ee..  
TThheeoossoopphhyy..  PPoosstt--BBllaavvaattsskkyy  tthhee  tteerrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  eexxppaannddeedd  tthhrroouugghh  ppooppuullaarr  uussaaggee  ttoo  
rreeffeerr  ggeenneerraallllyy  ttoo  wwhhaatt  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ddeeffiinneess  aass  wwhhiittee  mmaaggiicc  ((RRHHPP))  aanndd  BBllaacckk  MMaaggiicc  
((LLHHPP))..

MMoosstt  ppooppuullaarr--ooccccuulltt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ttoo  bbee  ssuurree,,  uussee  tthhee  ttwwoo  tteerrmmss  ssiimmppllyy  ttoo  iiddeennttiiffyy  
tthheeiirr  mmoorraall  bbiiaasseess..  WWhhaatt  tthheeyy  ccoonnssiiddeerr  ““ggoooodd””  iiss  RRHHPP,,  aanndd  wwhhaatt  tthheeyy  ccoonnssiiddeerr  ““eevviill””  iiss  
LLHHPP..  AAfftteerr  AAlleeiisstteerr  CCrroowwlleeyy  lleefftt  tthhee  GGoollddeenn  DDaawwnn,,  hhee  ppoorrttrraayyeedd  iitt  aass  aa  ““BBllaacckk  LLooddggee””  
aanndd  hhiiss  oowwnn  AA..''..AA..''..  aass  tthhee  ““GGrreeaatt  WWhhiittee  BBrrootthheerrhhoooodd””  ((##99AA,,  ##99CC));;  wwhhiillee  oonn  tthhee  ootthheerr  
ssiiddee  ooff  tthhee  ffeennccee  WW..BB..  YYeeaattss  aanndd  ootthheerr  GG..''..DD..''..  lleeaaddeerrss  ccoonnssiiddeerreedd  CCrroowwlleeyy  ttoo  bbee  tthhee  
BBllaacckk  MMaaggiicciiaann..  ((##1100FF,,  ##1100GG))

TToo  ffuurrtthheerr  ccoommpplliiccaattee  tthhee  mmaatttteerr,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ssoommee  ddeelliibbeerraatteellyy  ccrriimmiinnaall  
““SSaattaanniicc””  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  aavvoowweeddllyy  ffoolllloowweedd  tthhee  LLHHPP  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhoossee  
wwhhoo  ccoonnssiiddeerr  iitt  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  ddeeggeenneerraattee  aanndd  ddeessttrruuccttiivvee  pprraaccttiicceess..  
((##66AA,,  ##66BB))  SSuucchh  eeppiissooddeess  hhaavvee  ooff  ccoouurrssee  sseerrvveedd  ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioouuss  
iimmaaggee  ooff  SSaattaanniissmm  aanndd  BBllaacckk  MMaaggiicc  aass  nneeffaarriioouuss  pprraaccttiicceess..

SSoo  eenndduurriinngg  wwaass  tthhiiss  sstteerreeoottyyppee  tthhaatt  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  ffoouunndd  iitt  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  
bbrreeaakk  ffrreeee  ffrroomm  iitt  dduurriinngg  tthhee  eennttiirree  ddeeccaaddee  ooff  iittss  eexxiisstteennccee..  AAllll  ssoorrttss  ooff  ccrreeeeppss,,  ccrraacckkppoottss,,  
ccrriimmiinnaallss,,  aanndd  ccrraannkkss  ppoouunnddeedd  oonn  tthhee  ddoooorr  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  aassssuummiinngg  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  eexxccuussee  
aanndd  eennccoouurraaggee  wwhhaatteevveerr  ssoocciiaall  sshhoorrttccoommiinnggss  tthheeyy  eemmbbrraacceedd..  TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  hhaass  
aavvooiiddeedd  tthhiiss  pprroobblleemm,,  pprreessuummaabbllyy  bbeeccaauussee  ““SSaattaann””  iiss  ppooppuullaarrllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ““eevviill””  
wwhhiillee  ““SSeett””  iiss  llaarrggeellyy  uunnkknnoowwnn  oouuttssiiddee  ooff  EEggyyppttoollooggiiccaall  cciirrcclleess..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett’’ss  LLHHPP  oorriieennttaattiioonn  iiss,,  aass  nnootteedd  aabboovvee,,  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  iittss  ddeeffiinniittiioonn  
ooff  BBllaacckk  MMaaggiicc..  NNoo  mmoorraall  oorr  eetthhiiccaall  ssttaanncceess  aarree  iimmpplliieedd  bbyy  tthhee  tteerrmmss  LLHHPP  aanndd  RRHHPP  ppeerr  
ssee,,  ssiinnccee  tthheeyy  rreeffeerr  ttoo  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ssyysstteemmss  rraatthheerr  tthhaann  ttoo  tthhee  eennddss  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  
aarree  aapppplliieedd..
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AAss  ddeeffiinneedd  wwiitthhiinn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett::

•• TThhee  LLeefftt--HHaanndd  PPaatthh  ((LLHHPP))  iinnvvoollvveess  tthhee  ccoonnsscciioouuss  aatttteemmpptt  ttoo  pprreesseerrvvee  aanndd  
ssttrreennggtthheenn  oonnee’’ss  iissoollaattee,,  ppssyycchheecceennttrriicc  eexxiisstteennccee  aaggaaiinnsstt  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee  ((OOUU))  wwhhiillee  aapppprreehheennddiinngg,,  ccoommpprreehheennddiinngg,,  aanndd  iinnfflluueenncciinngg  aa  
vvaarryyiinngg  nnuummbbeerr  ooff  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  ((SSUU))..

•• TThhee  RRiigghhtt--HHaanndd  PPaatthh  ((RRHHPP))  iinnvvoollvveess  tthhee  ccoonnsscciioouuss  aatttteemmpptt  ttoo  ddiissssoollvvee  oorr  
mmeerrggee  tthhee  sseellff  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ((OOUU))..

[[CCoonncceerrnniinngg  tthhee  tteerrmmss  ““UUnniivveerrssee””,,  ““oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee””,,  aanndd  ““ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee””,,  
sseeee  CChhaapptteerr  ##44..]]

TToo  tthhee  SSeettiiaann,,  tthhee  LLHHPP  iiss  nneeiitthheerr  ““ggoooodd””  nnoorr  ““eevviill””;;  iitt  iiss  mmeerreellyy  aann  aavveennuuee  ttoowwaarrddss  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  ppoowweerr..  WWhhiillee  hhee  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  RRHHPP  ffrruuiittlleessss  aanndd  eevveenn  rriiddiiccuulloouuss,,  hhee  
lliikkeewwiissee  ffoorrbbeeaarrss  ttoo  pprroonnoouunnccee  mmoorraall  jjuuddggmmeennttss  ccoonncceerrnniinngg  iitt..  IInnddeeeedd,,  ssoommee  ooff  tthhee  
TTeemmppllee’’ss  mmoosstt  vvaalluuaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommeess  ffrroomm  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhoo  
aarree//wweerree  tthhoorroouugghhllyy  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree//wweerree  ttrreeaaddiinngg  tthhee  RRHHPP..

FFoolllloowweerrss  ooff  tthhee  RRHHPP  aarree  tthhoossee  wwhhoossee  ssttaatteedd  ggooaall  iiss  eeggoocceennttrriicc  mmeerrggeerr  wwiitthh  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  [[wwhhiicchh  tthheeyy  ccoonnffuussee  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssee  aass  aa  wwhhoollee]]..  TThheeyy  wwiisshh  ttoo  
hhaarrmmoonniizzee  tthheeiirr  aaccttiioonnss  wwiitthh  iitt,,  aattttuunnee  tthheeiirr  iinntteelllleeccttss  ttoo  wwhhaatt  tthheeyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  GGoodd--
iinntteelllleecctt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssaall  CCoonnsscciioouussnneessss,,  aanndd  tthhuuss  ppaarrttaakkee  ooff  tthhee  iimmmmoorrttaalliittyy  aanndd  
ddiivviinniittyy  pprreessuummaabbllyy  cchhaarraacctteerriizziinngg  tthhaatt  CCoonnsscciioouussnneessss..  TThhiiss  iiss  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  nniirrvvaannaa  
ooff  tthhee  BBuuddddhhiisstt,,  tthhee  JJaaiinniisstt,,  aanndd  tthhee  HHiinndduu;;  tthhee  ““ssaallvvaattiioonn””  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann..

TThhee  ddiilleemmmmaa,,  ooff  ccoouurrssee,,  lliieess  iinn  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ““ddeessttrrooyyiinngg””  tthhee  eeggoo  aanndd  tthheenn  
ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  pprraannccee  aabboouutt  tthhee  EEaarrtthh  tthhiinnkkiinngg,,  ttaallkkiinngg,,  wwrriittiinngg,,  aanndd  aaccttiinngg  aass  aann  
oobbvviioouussllyy  ssttiillll--eeggoocceennttrriicc  bbeeiinngg  wwhhoo  iiss  jjuusstt  aass  oobbvviioouussllyy  nnoott  OOnnee  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee..  TThhee  ccllaassssiicc  eexxaammppllee  ooff  tthhiiss  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  AAlleeiisstteerr  CCrroowwlleeyy,,  wwhhoo  ddeeffiinneedd  tthhee  
ggrraaddee  ooff  MMaaggiisstteerr  TTeemmppllii  ((88))==[[33]]  ttoo  iiddeennttiiffyy  aann  iinniittiiaattee  wwhhoo  hhaadd  ssuucccceessssffuullllyy  aacchhiieevveedd  
tthhiiss  oobbjjeeccttiivvee--uunniivveerrssaall  mmeerrggeerr  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss,,  tthheenn  wweenntt  oonn  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  hhiigghheerr  
ggrraaddee  ooff  MMaagguuss  ((99))==[[22]]  aass  cchhaarraacctteerriizziinngg  aa  mmaaggiicciiaann  ooff  ssuuffffiicciieenntt  wwiillll  aanndd  ppoowweerr  ttoo  ffoorrccee  
aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  ooff  tthhaatt  ssaammee  uunniivveerrssee..  TThhiiss  iiss  aa  ccoonncceeppttuuaallllyy  iimmppoossssiibbllee  
aacchhiieevveemmeenntt  iiff  oonnee  iiss  aallrreeaaddyy  iiddeennttiiccaall  wwiitthh  tthhaatt  uunniivveerrssaall  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg..

HHeennccee  iitt  iiss  aa  ppoossttuullaattee  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  tthhaatt  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  MMaaggiisstteerr  TTeemmppllii  
((88))==[[33]]  iiss  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  lliinnee  ffoorr  aa  ttrruuee  ffoolllloowweerr  ooff  tthhee  RRHHPP..  IIff  hhee  ttrruullyy  ddeessttrrooyyss  hhiiss  
ppssyycchheecceennttrriicc  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  aattttaaiinnss  nniirrvvaannaa,,  hhee  bbeeccoommeess  ssoommeetthhiinngg  aakkiinn  ttoo  tthhee  
pprroottoottyyppiiccaall  TTiibbeettaann  oorr  CChhrriissttiiaann  mmoonnkk  --  aa  ssiimmppllee,,  cchhiillddlliikkee,,  uunneemmoottiioonnaall,,  uunneeggoottiissttiiccaall  
aanniimmaall  wwhhoo  nnoo  mmoorree  tthhiinnkkss  ooff  ddiissttuurrbbiinngg  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  tthhaann  ddooeess  aann  ootttteerr  oorr  aa  
SSeeqquuooiiaa  rreeddwwoooodd..

TThhoossee  wwhhoo  ccllaaiimm  aattttaaiinnmmeenntt  ttoo  MMaagguuss  ddiissppllaayy  eeiitthheerr  ((aa))  aa  ffaallll--bbaacckk  ttoo  aa  ssttaattee  ooff  
ppssyycchheecceennttrriissmm,,  hheennccee  aa  lloowweerr  RRHHPP  ggrraaddee,,  oorr  ((bb))  tthheeiirr  ddee  ffaaccttoo  aaddhheerreennccee  ttoo  tthhee  LLHHPP..  
SSiinnccee  tthhee  oobbjjeecctt  ooff  tthhee  LLHHPP  iiss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  aanndd  eexxaalltt  tthhee  ppssyycchheecceennttrriicc  ccoonnsscciioouussnneessss  aass  
ssoommeetthhiinngg  ddiissttiinncctt  ffrroomm  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiicc  aaccttiioonn  ooff  aa  MMaagguuss  VV°°  iiss  
iinnddeeeedd  aa  mmaarrkk  ooff  ssuupprreemmee  iinniittiiaattoorryy  ssuucccceessss..
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SSiimmiillaarrllyy,,  aa  MMaaggiisstteerr  TTeemmppllii  IIVV°°  ooff  tthhee  LLHHPP  iiss  oonnee  wwhhoo  ggaaiinnss  ttoottaall  UUnnddeerrssttaannddiinngg  
ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ffrroomm  aann  eexxtteerrnnaall,,  ppeerrssoonnaall  ppooiinntt  ooff  ppeerrssppeeccttiivvee  --  aanndd  wwhhoo  
ccoommpplleemmeennttss  tthhiiss  wwiitthh  aa  ssiimmiillaarrllyy--ttoottaall  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhiiss  oowwnn  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..

SSeellff--pprrooccllaaiimmeedd  gguurruuss  ooff  tthhee  RRHHPP  aarree  nnoott  uussuuaallllyy  iinncclliinneedd  ttoo  aaddoopptt  ssiimmppllee,,  
ppaassttoorraall,,  sseellff--eeffffaacciinngg,,  rreeddwwoooodd--ttrreeee  lliiffeessttyylleess..  RRaatthheerr  tthheeyy  pprreeeenn  tthheemmsseellvveess  bbyy  
aassssuummiinngg  rreeggaalliiaa,,  ooffffiicceess,,  aanndd  wweeaalltthh  ddaazzzzlliinngg  ttoo  tthhee  eeggoo  --  wwhhiillee  iinnssiissttiinngg  tthhaatt  ssuucchh  
lluuxxuurriieess  aarree  tthheeiirr  rriigghhttffuull  dduuee  pprreecciisseellyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  sseett  ssuucchh  aa  ggoooodd  eexxaammppllee  iinn  nnoo  
lloonnggeerr  ccaarriinngg  ffoorr  tthheemm..

WWhheenn  ccoonnffrroonntteedd  wwiitthh  tthhee  ggllaarriinngg  hhyyppooccrriissyy  ooff  ssuucchh  ppoossiittiioonnss,,  tthheeyy  rreettrreeaatt  bbeehhiinndd  
aa  ssmmookkeessccrreeeenn  ooff  rreelliiggiioouuss  mmyysstteerryy,,  mmyyssttiiccaall  aammbbiigguuiittyy,,  aanndd  ““iinniittiiaattoorryy””  sseeccrreeccyy..  IIff  iinn  
ppoossiittiioonnss  ooff  ssuuffffiicciieenntt  ppoowweerr,,  tthheeyy  ppeerrsseeccuuttee,,  iimmpprriissoonn,,  ttoorrttuurree,,  aanndd//oorr  kkiillll  tthheeiirr  ccrriittiiccss..  
IItt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoorree  ccoonntteemmppttiibbllee  ccuurriioossiittiieess  ooff  hhuummaann  hhiissttoorryy  tthhaatt  ssuucchh  ssnnaakkee--ooiill  
ssaalleessmmeenn  aarree  nneevveerr  aatt  aa  lloossss  ffoorr  wwiiddee--eeyyeedd,,  wwoorrsshhiippffuull,,  ssttuuppeeffiieedd  ffoolllloowweerrss..

TThhee  RRHHPP  ssoocciieettiieess  wwhhiicchh  aarree  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  tthhee  TTeemmppllee  aarree  tthhoossee  wwhhiicchh,,  wwhheetthheerr  
aacccciiddeennttaallllyy  oorr  ddeelliibbeerraatteellyy,,  hhaavvee  wwiiddeenneedd  tthhee  kknnoowwlleeddggee--bbaassee  ooff  BBllaacckk  MMaaggiicc..  AAllmmoosstt  
eevveerryy  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonn  ooff  sseerriioouuss  hhiissttoorriiccaall  ccoonnsseeqquueennccee  ffaallllss  iinnttoo  tthhiiss  ccaatteeggoorryy,,  aass  
eeaacchh  hhaass  wwoorrkkeedd  oouutt  vvaarriioouuss  ppssyycchhoollooggiiccaall  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  ““hhuummaann  eeqquuaattiioonn””  ttoo  
eexxppllaaiinn  iitt,,  iinnddooccttrriinnaattee  iitt,,  aanndd//oorr  ccoonnttrrooll  iitt..  TThhee  SSeettiiaann  iiss  aaccccoorrddiinnggllyy  iinnvviitteedd  ttoo  
aapppprrooaacchh  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  ccoommppaarraattiivvee  rreelliiggiioouuss  pphhiilloossoopphhyy  aass  aa  mmoosstt  uusseeffuull  ttooooll..  
((CCaatteeggoorryy  ##33))

CCeerrttaaiinn  rreelliiggiioouuss  oorr  pphhiilloossoopphhiiccaall  bbooddiieess  ttooookk  aa  mmoorree--oorr--lleessss  ddeelliibbeerraattee  jjuummpp  iinn  tthhee  
ddiirreeccttiioonn  ooff  mmaaggiicc..  SSoommee  ooff  tthhee  mmoorree  nnoottaabbllee  ooff  tthheessee  --  pprrooffeessssiinngg  tthhee  RRHHPP  --  aarree  
ddiissccuusssseedd  iinn  CCaatteeggoorriieess  ##44,,  ##99,,  aanndd  ##1100  ooff  tthhee  rreeaaddiinngg  lliisstt..  YYoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  aann  
eexxppeerrtt  oonn  aannyy  ooff  tthheemm  ttoo  bbee  aa  ccoommppeetteenntt  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann,,  bbuutt  yyoouu  sshhoouulldd  kknnooww  eennoouugghh  
aabboouutt  tthheeiirr  ppaarrttiiccuullaarr  ffiieellddss  ooff  rreesseeaarrcchh  ttoo  ccoonnssuulltt  tthheeiirr  hhiissttoorriieess,,  wwrriittiinnggss,,  aanndd  rreeccoorrddss  
aass  tthheeyy  mmaayy  bbee  uusseeffuull  ttoo  yyoouurr  oowwnn  iinntteerreessttss  aanndd  eennddeeaavvoorrss..

DDooeess  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  vviieeww  iittsseellff  aass  bbeeiinngg  iinn  ccoommppeettiittiioonn  wwiitthh  oorr  iinn  ddiiaammeettrriicc  
ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  RRHHPP??  NNoo..  WWee  ccoonnssiiddeerr  oouurrsseellvveess  aass  mmaaggiicciiaannss  wwhhoo  hhaavvee  aa  cclleeaarr  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  wwhhaatt  wwee  aarree  ddooiinngg,,  wwhhyy  iitt  wwoorrkkss,,  aanndd  wwhheerree  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ggoo  wwiitthh  
iitt..  WWee  aasssseessss  tthhee  RRHHPP  aass  bbeeiinngg  aatt  bbeesstt  iinnnnoocceennttllyy  ccoonnffuusseedd  aanndd  aatt  wwoorrsstt  hhyyppooccrriittiiccaallllyy  
ddeecceeiittffuull  oonn  aallll  tthhrreeee  ccoouunnttss..  IItt  iiss  aa  bbeehhaavviioorraall  pphheennoommeennoonn  ooff  nnaattuurraall  hhuummaanniittyy..  IItt  iiss  
nnoott  ddaannggeerroouuss  bbeeccaauussee  ooff  iittss  eessootteerriicc  wwiissddoomm,,  bbuutt  rraatthheerr  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ooccccaassiioonnaall,,  
aanniimmaalliissttiicc  ffiittss  ooff  eexxootteerriicc  uunnwwiissddoomm..  TThhee  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann  ttrreeaattss  iitt  aass  oonnee  ddooeess  aannyy  ootthheerr  
ddaannggeerroouuss,,  pprriimmiittiivvee,,  eemmoottiioonnaall  aanniimmaall;;  hhee  vviieewwss  iitt  ffrroomm  aa  ddiissttaannccee,,  wwhheerree  hhee  mmaayy  lleeaarrnn  
ffrroomm  iitt  aanndd  aapppprreecciiaattee  iittss  bbeeaauuttyy  wwhhiillee  rreemmaaiinniinngg  pprruuddeennttllyy  oouutt  ooff  rreeaacchh  ooff  iittss  tteeeetthh  aanndd  
ccllaawwss..

IInniittiiaattoorryy  DDeeggrreeeess  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ddeeffiinneess  iinniittiiaattiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  ssiixx  ffoorrmmaall  ddeeggrreeeess..  TThheeyy  aarree::  SSeettiiaann  
II°°,,  AAddeepptt  IIII°°,,  PPrriieesstt  oorr  PPrriieesstteessss  ooff  SSeett  IIIIII°°,,  MMaaggiisstteerr  oorr  MMaaggiissttrraa  TTeemmppllii  IIVV°°,,  MMaagguuss  oorr  
MMaaggaa  VV°°,,  aanndd  IIppssiissssiimmuuss  oorr  IIppssiissssiimmaa  VVII°°..

TThhiiss  iiss  nnoott  aa  ssiimmppllee  pprrooggrreessssiioonn  ffoorr  tthhee  ““ttyyppiiccaall””  SSeettiiaann  ttoo  uussee  aass  aa  bbaarroommeetteerr  ooff  
ssuucccceessss..  WWhhiillee  eeaacchh  ddeeggrreeee  hhaass  cceerrttaaiinn  ccoonnnneeccttiioonnss  wwiitthh  tthhee  ootthheerrss  --  wwhhiicchh  aaccccoouunnttss  ffoorr  
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tthheeiirr  iinntteeggrraattiioonn  iinnttoo  aa  ssiinnggllee  ssyysstteemm  --  eeaacchh  ddeeggrreeee  iiss  aallssoo  aa  tthhiinngg  uunnttoo  iittsseellff::  aa  ssttaattee  ooff  
bbeeiinngg  hhiigghhllyy  ddiissttiinncctt  ffrroomm  tthhoossee  aabboovvee  aanndd  bbeellooww  iitt..  HHeennccee  aa  PPrriieesstt  IIIIII°°  iiss  nnoott  ssiimmppllyy  
““33//44  aa  MMaaggiisstteerr  IIVV°°””,,  nnoorr  ccaann  tthhee  IIVV°°  bbee  aattttaaiinneedd  mmeerreellyy  bbyy  bbeeccoommiinngg  vveerryy  ggoooodd  aatt  tthhee  
wwoorrkk  ooff  tthhee  IIIIII°°..

HHeerree  tthhee  ppaarraabbllee  ooff  tthhee  hhoorrssee  aanndd  tthhee  ccaarrtt  mmaayy  bbee  cciitteedd::  OOnnee  ccaannnnoott  ffiixx  oonn  tthhee  
““ggllaammoorr””  ooff  iinniittiiaattiioonn  --  tthhee  ffoorrmmaalliizzeedd  ddeeggrreeee  --  aass  aa  ggooaall  aanndd  eexxppeecctt  ttoo  ggeett  aannyywwhheerree..  
EEvveenn  iiff  tthhee  ttrraappppiinnggss  aarree  aaccqquuiirreedd  tthhrroouugghh  ““ttiicckkeett--ppuunncchhiinngg””  aanndd  tthhee  pprroojjeeccttiioonn  ooff  aann  
aarrttiiffiicciiaallllyy--iimmpprreessssiivvee  iimmaaggee,,  bbootthh  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  tthhee  aawwaarrddiinngg  aaggeennccyy  wwiillll  
uullttiimmaatteellyy  ffeeeell  ccoonntteemmpptt  ffoorr  tthhee  ffaarrccee  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ppaarrttiicciippaattiinngg..

RRaatthheerr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmuusstt  ssttrriivvee  ttoo  aawwaakkeenn  ttoo,,  ccoommpprreehheenndd,,  aanndd  aaccttuuaalliizzee  aallll  ooff  
tthhee  ppoowweerrss  llaatteenntt  wwiitthhiinn  hhiiss  iinntteelllliiggeennccee  aanndd  ppssyycchheecceennttrriicc  bbeeiinngg..  AAss  hhee  aaccccoommpplliisshheess  
tthhiiss,,  ttrruuee  iinniittiiaattiioonn  ttaakkeess  ppllaaccee  --  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  iitt  iiss  ffoorrmmaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  aann  oouuttssiiddee  
aaggeennccyy..  BBeeccaauussee  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  iinniittiiaatteess  wwhhoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhiiss  
pprriinncciippllee,,  hhoowweevveerr,,  ttrruuee  iinniittiiaattiioonn  iiss  rreeccooggnniizzeedd  aanndd  ffoorrmmaalliizzeedd  bbyy  ooffffiicciiaall  ddeessiiggnnaattiioonnss  
oonn  aa  TTeemmppllee--wwiiddee  bbaassiiss..  HHeennccee  tthhee  tteerrmm  ““RReeccooggnniizziinngg””  ooff  ddeeggrreeeess  rraatthheerr  tthhaann  
““aawwaarrddiinngg””  oorr  ““ccoonnffeerrrriinngg””..

AAnncceessttrryy  aanndd  EEvvoollvviinngg  DDeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  GGrraaddee>>DDeeggrreeee  TTiittlleess

TThhee  ttiittuullaarr  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett’’ss  ddeeggrreeee  ssyysstteemm  ddaatteess  bbaacckk  ttoo  tthhee  
HHeerrmmeettiicc  OOrrddeerr  ooff  tthhee  GGoollddeenn  DDaawwnn,,  aa  ttuurrnn--ooff--tthhee--cceennttuurryy  CCaabbaalliissttiicc//EEggyyppttiiaann  mmaaggiiccaall  
ssoocciieettyy  tthhaatt  fflloouurriisshheedd  iinn  BBrriittaaiinn..2299    [[SSeeee  rreeaaddiinngg  lliisstt  ccaatteeggoorryy  ##1100..]]  TThhee  ggrraaddeess  ((aass  tthheeyy  
wweerree  tthheenn  ccaalllleedd))  ooff  tthhee  GG..''..DD..''..  wweerree::

GGrr aaddee SSeepphhiirraahh  AAttttrr iibbuuttiioonn
NNeeoopphhyyttee  ((00))==[[00]] [[NNoonnee]]
ZZeellaattoorr  ((11))==[[1100]] MMaallkkuutthh
TThheeoorriiccuuss  ((22))==[[99]] YYeessoodd
PPrraaccttiiccuuss  ((33))==[[88]] HHoodd
PPhhiilloossoopphhuuss  ((44))==[[77]] NNeettzzaacchh
AAddeeppttuuss  MMiinnoorr  ((55))==[[66]] TTiipphhaarreetthh
AAddeeppttuuss  MMaajjoorr  ((66))==[[55]] GGeebbuurraahh
AAddeeppttuuss  EExxeemmppttuuss  ((77))==[[44]] CChheesseedd
MMaaggiisstteerr  TTeemmppllii  ((88))==[[33]] BBiinnaahh
MMaagguuss  ((99))==[[22]] CChhookkmmaahh
IIppssiissssiimmuuss  ((1100))==[[11]] KKeetthheerr

TThhiiss  eelleevveennffoolldd  ssyysstteemm  wwaass  kkeeyyeedd  ttoo  aa  HHeebbrreeww  CCaabbaalliissttiicc  ccoonncceepptt  kknnoowwnn  aass  tthhee  
““TTrreeee  ooff  LLiiffee””..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCaabbaallaa,,  tthhee  UUnniivveerrssee  aanndd  aallll  ooff  iittss  ccoonntteennttss  ddeerriivvee  ffrroomm  aa  
mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  GGoodd  tteerrmmeedd  AAiinn  SSoopphh  AAoouurr,,  tthhee  IInnffiinniittee  oorr  LLiimmiittlleessss  LLiigghhtt..  IIssssuuiinngg  
2299  PPrriieesstt  LLeeoonn  WWii lldd  nnootteess  tthhaatt  tthhee  GGoollddeenn  DDaawwnn’’ ss  ggrraaddee  ttii ttlleess  wweerree  aaddaapptteedd  bbyy  oonnee  ooff  ii ttss  
ffoouunnddeerrss,,  DDrr  WWyynnnn  WWeessttccootttt,,  ffrroomm  tthhee  eellddeerr  SSoocciieettaass  RRoossiiccrruucciiaannaa  iinn  AAnngglliiaa  ((ffoouunnddeedd  bbyy  RRoobbeerrtt  
LLii ttttllee  iinn  11886666)),,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  hhaadd  aaddaapptteedd  tthheemm  ffrroomm  tthhee  GGoolldd  uunndd  RRoosseennkkrreeuuzz,,  aa  PPrruussssiiaann  ooccccuull tt  
ssoocciieettyy  ((ffoouunnddeedd  11775577??))..  CCff..  CChhrriissttoopphheerr  MMccIInnttoosshh,,  TThhee  RRoossee  CCrroossss  aanndd  tthhee  AAggee  ooff  RReeaassoonn::  
EEiigghhtteeeenntthh--CCeennttuurryy  RRoossiiccrruucciiaanniissmm  iinn  CCeennttrraall  EEuurrooppee  aanndd  IIttss  RReellaattiioonnsshhiipp  ttoo  tthhee  
EEnnll iigghhtteennmmeenntt..  BBrriill ll  AAccaaddeemmiicc  PPuubbll iisshheerrss,,  11999977,,  IISSBBNN::  99000044009955002200..
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ffrroomm  tthhiiss  ssoouurrccee  aarree  tteenn  eemmaannaattiioonnss  oorr  SSeepphhiirrootthh,,  bbeeiinngg  pprrooggrreessssiivveellyy  ccooaarrsseerr  oorr  mmoorree  
mmaatteerriiaalliissttiicc  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  GGoodd..  AAss  tthhee  GG..''..DD..''..  iinniittiiaattee  aasscceennddss  ffrroomm  oonnee  lleevveell  ooff  
mmeennttaall  eexxiisstteennccee  ttoo  aannootthheerr,,  tthheenn,,  hhee  ssuuppppoosseeddllyy  iiss  tthhaatt  mmuucchh  cclloosseerr  ttoo  tthhee  ppuurreellyy  
ssppiirriittuuaall  eexxiisstteennccee  ooff  GGoodd..

TThhee  GG..''..DD..''..  ggrraaddeess  ooff  ZZeellaattoorr  tthhrroouugghh  PPhhiilloossoopphhuuss  wweerree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  aann  
uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  mmaasstteerryy  ooff  tthhee  ““eelleemmeennttaall””  ffoorrcceess  ggoovveerrnniinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall  ppllaannee..  TThhee  
tthhrreeee  AAddeeppttuuss  ggrraaddeess  --  wwhhiicchh  ccoolllleeccttiivveellyy  ccoommpprriisseedd  tthhee  SSeeccoonndd  OOrrddeerr  ooff  tthhee  GG..''..DD..''..  ((tthhee  
OOrrddeerr  ooff  tthhee  RReedd  RRoossee  aanndd  GGoollddeenn  CCrroossss))  --  rraaiisseedd  tthhee  iinniittiiaattee  ttoo  ssppiirriittuuaall  lleevveellss  ooff  
aapppprreehheennssiioonn..  TThhee  ggrraaddeess  ooff  MMaaggiisstteerr  TTeemmppllii  tthhrroouugghh  IIppssiissssiimmuuss  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  
AAssttrraall  ggrraaddeess  bbeeyyoonndd  iinnccaarrnnaatteedd  hhuummaann  mmaanniiffeessttaattiioonn;;  hheennccee  nnoonnee  ooff  tthhee  tthhrreeee  GG..''..DD..''..  
lleeaaddeerrss  ((WWeessttccootttt,,  MMaatthheerrss,,  WWooooddmmaann))  pprrooffeesssseedd  aa  ccllaaiimm  ttoo  tthheemm..  AAss  DDrr..  FF..II..  RReeggaarrddiiee  
oobbsseerrvveedd  iinn  TThhee  GGoollddeenn  DDaawwnn  ((##1100BB))::

IItt  iiss  iimmppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  oorrddiinnaarryy  iinnddiivviidduuaall  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhoossee  aabboovvee  tthhee  ggrraaddee  ooff  
AAddeeppttuuss  MMiinnoorr,,  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  llaayy  ccllaaiimm  ttoo  ssuucchh  eexxaall tteedd  ggrraaddeess,,  bbyy  tthhaatt  vveerryy  aacctt  
ppllaaccee  aa  ggiiggaannttiicc  qquueessttiioonn  mmaarrkk  aaggaaiinnsstt  tthhee  vvaall iiddiittyy  ooff  tthheeiirr  aattttaaiinnmmeenntt..  HHee  tthhaatt  eexxaalltteedd  
iiss  hhuummbbllee..  AAnndd  ttoo  hhaavvee  ttaasstteedd  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  ccoonnvveeyyeedd  bbyy  tthhee  AAddeeppttuuss  MMiinnoorr  ggrraaddee  iiss  
ssoo  llooffttyy  aann  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  ffeeww  iinn  tthheeiirr  rriigghhtt  mmiinnddss,,  uunnlleessss  tthheeyy  wweerree  eexxttrreemmeellyy  
ssaaiinnttlliikkee  iinn  cchhaarraacctteerr,,  wwoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthheemmsseellvveess  aass  hhaavviinngg  ppaasssseedd  ooffffiicciiaall llyy  ttoo  aa  
hhiigghheerr  ssppiirriittuuaall  ssttaattee..

IItt  iiss  ppeerrhhaappss  mmoorree  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  aaddvvaanncciinngg  eevveenn  ttoo  tthhee  
SSeeccoonndd  OOrrddeerr  wweerree  ssuucchh  aa  ccoonnffuussiinngg  aanndd  iinnccoonnssiisstteenntt  mmiixxttuurree  ooff  CCaabbaalliissmm  aanndd  OOssiirriiaann  
EEggyyppttiiaann  mmyytthhoollooggyy  tthhaatt  aannyy  ssoorrtt  ooff  oobbjjeeccttiivvee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  oonnee’’ss  iinniittiiaattoorryy  lleevveell  bbeeccaammee  
iimmppoossssiibbllee..  GGrraaddee--pprroommoottiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  GG..''..DD..''..  tthhuuss  bbeeccaammee  llaarrggeellyy  aa  mmaatttteerr  ooff  ppoolliittiiccss  
aanndd  ppeerrssoonnaall  ffaavvoorriittiissmm,,  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrggooiinngg  ooff  iinniittiiaattoorryy  rriittuuaallss  aanndd  tthhee  mmeemmoorriizziinngg  ooff  
ccoorrrreessppoonnddiinngg  eessootteerriicc  ttrriivviiaa  bbeeiinngg  aa  sseeccoonnddaarryy  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ((##1100FF,,  ##1100GG))..

AAfftteerr  bbrreeaakkiinngg  wwiitthh  tthhee  GG..''..DD..''..,,  AAlleeiisstteerr  CCrroowwlleeyy  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  ppuurriiffyy  iittss  ggrraaddee  
ssyysstteemm  iinn  hhiiss  AAssttrruumm  AArrggeennttuumm  (([[OOrrddeerr  ooff  tthhee]]  SSiillvveerr  SSttaarr))..  HHee  ddeessccrriibbeedd  tthhee  AA..''..AA..''..  
ssyysstteemm  iinn  aann  aappppeennddiixx  ttoo  ##99KK  eennttiittlleedd  ““OOnnee  SSttaarr  iinn  SSiigghhtt””..  IItt  wwaass  aa  cchhaannggee  ffrroomm  tthhee  
GG..''..DD..''..  ccoonncceepptt  oonnllyy  iinnssooffaarr  aass  iitt  wwaass  rreeddeessiiggnneedd  ttoo  ccooiinncciiddee  wwiitthh  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  
iinniittiiaattiioonn  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  BBooookk  ooff  tthhee  LLaaww..  CCeerrttaaiinn  ggrraaddee  nnaammeess  wweerree  aaddddeedd  oorr  aalltteerreedd,,  
aanndd  tthheerree  wwaass  aa  ggeenneerraall  lleesssseenniinngg  ooff  ““ppuurree””  CCaabbaalliissttiicc  eemmpphhaassiiss::

TThhee  OOrrddeerr  ooff  tthhee  SSttaarr  ccaalllleedd  SS..SS..  iiss,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  iittss  eexxiisstteennccee  uuppoonn  tthhee  EEaarrtthh,,  aann  
oorrggaanniizzeedd  bbooddyy  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ddiissttiinngguuiisshheedd  aammoonngg  tthheeiirr  ffeelllloowwss  bbyy  tthhee  qquuaalliittiieess  
hheerree  eennuummeerraatteedd..  TThheeyy  eexxiisstt  iinn  tthheeiirr  oowwnn  TTrruutthh,,  wwhhiicchh  iiss  bbootthh  uunniivveerrssaall  aanndd  uunniiqquuee..  
TThheeyy  mmoovvee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  WWii llllss,,  wwhhiicchh  aarree  eeaacchh  uunniiqquuee  yyeett  ccoohheerreenntt  
wwiitthh  tthhee  uunniivveerrssaall  wwiillll ..

TThheeyy  ppeerrcceeiivvee  ((tthhaatt  iiss,,  uunnddeerrssttaanndd,,  kknnooww,,  aanndd  ffeeeell))  iinn  lloovvee,,  wwhhiicchh  iiss  bbootthh  uunniiqquuee  
aanndd  uunniivveerrssaall..

TThhee  oorrddeerr  ccoonnssiissttss  ooff  eelleevveenn  ggrraaddeess  oorr  ddeeggrreeeess  aanndd  iiss  nnuummbbeerreedd  aass  ffoolllloowwss..  TThheessee  
ccoommppoossee  tthhrreeee  ggrroouuppss::  tthhee  OOrrddeerrss  ooff  tthhee  SS..SS..,,  ooff  tthhee  RR..CC..,,  aanndd  ooff  tthhee  GG..DD..  
rreessppeeccttiivveellyy..
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TTHHEE  OORRDDEERR  OOFF  TTHHEE  SSIILLVVEERR  SSTTAARR
IIppssiissssiimmuuss  ((1100))==[[11]]
MMaagguuss  ((99))==[[22]]
MMaaggiisstteerr  TTeemmppllii  ((88))==[[33]]

TTHHEE  OORRDDEERR  OOFF  TTHHEE  RROOSSYY  CCRROOSSSS
((BBaabbee  ooff  tthhee  AAbbyyssss  --  tthhee  lliinnkk))
AAddeeppttuuss  EExxeemmppttuuss  ((77))==[[44]]
AAddeeppttuuss  MMaajjoorr  ((66))==[[55]]
AAddeeppttuuss  MMiinnoorr  ((55))==[[66]]

TTHHEE  OORRDDEERR  OOFF  TTHHEE  GGOOLLDDEENN  DDAAWWNN
((DDoommiinnuuss  LLiimmiinniiss  --  tthhee  lliinnkk))
PPhhiilloossoopphhuuss  ((44))==[[77]]
PPrraaccttiiccuuss  ((33))==[[88]]
ZZeellaattoorr  ((22))==[[99]]
NNeeoopphhyyttee  ((11))==[[1100]]
PPrroobbaattiioonneerr  ((00))==[[00]]

((TThheessee  ffiigguurreess  hhaavvee  ssppeecciiaall  mmeeaanniinnggss  ttoo  tthhee  iinniittiiaatteedd  aanndd  aarree  ccoommmmoonnllyy  eemmppllooyyeedd  
ttoo  ddeessiiggnnaattee  tthhee  ggrraaddeess..))

TThhee  ggeenneerraall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  aattttrriibbuuttiioonnss  ooff  tthheessee  GGrraaddeess  aarree  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthheeiirr  
ccoorrrreessppoonnddeenncceess  oonn  tthhee  TTrreeee  ooff  LLii ffee,,  aass  mmaayy  bbee  ssttuuddiieedd  iinn  ddeettaaiill  iinn  tthhee  BBooookk  777777  
((##99MM))..

SSttuuddeenntt::  HHiiss  bbuussiinneessss  iiss  ttoo  aaccqquuiirree  aa  ggeenneerraall  iinntteelllleeccttuuaall  kknnoowwlleeddggee  ooff  aall ll  ssyysstteemmss  
ooff  aattttaaiinnmmeenntt,,  aass  ddeeccllaarreedd  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  bbooookkss  ((AAppppeennddiixx  11  ooff  ##99KK))..

PPrr oobbaattiioonneerr ::  HHiiss  pprriinncciippaall  bbuussiinneessss  iiss  ttoo  bbeeggiinn  ssuucchh  pprraaccttiicceess  aass  hhee  mmaayy  pprreeffeerr,,  
aanndd  ttoo  wwrrii ttee  aa  ccaarreeffuull   rreeccoorrdd  ooff  tthhee  ssaammee  ffoorr  oonnee  yyeeaarr..

NNeeoopphhyyttee::  HHaass  ttoo  aaccqquuiirree  ppeerrffeecctt  ccoonnttrrooll   ooff  tthhee  AAssttrraall   PPllaannee..
ZZeellaattoorr ::  HHiiss  mmaaiinn  wwoorrkk  iiss  ttoo  aacchhiieevvee  ccoommpplleettee  ssuucccceessss  iinn  AAssaannaa  aanndd  PPrraannaayyaammaa..  

HHee  aallssoo  bbeeggiinnss  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  ffoorrmmuullaa  ooff  tthhee  RRoossyy  CCrroossss..
PPrr aaccttiiccuuss::  IIss  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoommpplleettee  hhiiss  iinntteelllleeccttuuaall  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ttoo  

ssttuuddyy  tthhee  QQaabbaallaahh..
PPhhiilloossoopphhuuss::  IIss  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoommpplleettee  hhiiss  mmoorraall   ttrraaiinniinngg..  HHee  iiss  tteesstteedd  iinn  ddeevvoottiioonn  

ttoo  tthhee  OOrrddeerr..
DDoommiinnuuss  LL iimmiinniiss::  IIss  eexxppeecctteedd  ttoo  sshhooww  mmaasstteerryy  ooff  PPrraattyyaahhaarraa  aanndd  DDhhaarraannaa..
AAddeeppttuuss  ((wwiitthhoouutt))::  IIss  eexxppeecctteedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  GGrreeaatt  WWoorrkk  aanndd  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  

KKnnoowwlleeddggee  aanndd  CCoonnvveerrssaattiioonn  ooff  tthhee  HHoollyy  GGuuaarrddiiaann  AAnnggeell..
AAddeeppttuuss  ((wwii tthhiinn))::  IIss  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  ffoorrmmuullaa  ooff  tthhee  RRoossyy  CCrroossss  oonn  

eenntteerriinngg  tthhee  CCoolllleeggee  ooff  tthhee  HHoollyy  GGhhoosstt..
AAddeeppttuuss  ((MMaajjoorr))::  OObbttaaiinnss  aa  ggeenneerraall   mmaasstteerryy  ooff  pprraaccttiiccaall   MMaaggiicckk,,  tthhoouugghh  wwii tthhoouutt  

ccoommpprreehheennssiioonn..
AAddeeppttuuss  ((EExxeemmppttuuss))::  CCoommpplleetteess  iinn  ppeerrffeeccttiioonn  aall ll  tthheessee  mmaatttteerrss..  HHee  tthheenn  eeiitthheerr  ((aa))  

bbeeccoommeess  aa  BBrrootthheerr  ooff  tthhee  LLeefftt  HHaanndd  PPaatthh  oorr  ((bb))  iiss  ssttrriippppeedd  ooff  aallll  hhiiss  aattttaaiinnmmeennttss  aanndd  
ooff  hhiimmsseellff  aass  wweellll ,,  eevveenn  ooff  hhiiss  HHoollyy  GGuuaarrddiiaann  AAnnggeell ,,  aanndd  bbeeccoommeess  aa  BBaabbee  ooff  tthhee  
AAbbyyssss,,  wwhhoo,,  hhaavviinngg  ttrraannsscceennddeedd  tthhee  RReeaassoonn,,  ddooeess  nnootthhiinngg  bbuutt  ggrrooww  iinn  tthhee  wwoommbb  ooff  
iittss  mmootthheerr..  IItt  tthheenn  ffiinnddss  ii ttsseellff  aa  --

MMaaggiisstteerr   TTeemmppll ii  ((MMaasstteerr  ooff  tthhee  TTeemmppllee))::  wwhhoossee  ffuunnccttiioonnss  aarree  ffuull llyy  ddeessccrriibbeedd  iinn  
LLiibbeerr  441188  ((##99GG,,  ##99HH,,  ##1111DD)),,  aass  iiss  tthhiiss  wwhhoollee  iinniittiiaattiioonn  ffrroomm  AAddeeppttuuss  EExxeemmppttuuss..  SSeeee  
aallssoo  ““ AAhhaa!!””   HHiiss  pprriinncciippaall  bbuussiinneessss  ii tt  ttoo  tteenndd  hhiiss  ““ggaarrddeenn””   ooff  ddiisscciipplleess  aanndd  ttoo  oobbttaaiinn  aa  
ppeerrffeecctt  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee..  HHee  iiss  aa  MMaasstteerr  ooff  SSaammaaddhhii ..
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MMaagguuss::  AAttttaaiinnss  ttoo  wwiissddoomm,,  ddeeccllaarreess  hhiiss  llaaww  [[sseeee  LLiibbeerr  II  vveell  MMaaggii  ((##99GG,,  ##99HH))]],,  
aanndd  iiss  aa  MMaasstteerr  ooff  aall ll  MMaaggiicckk  iinn  iittss  ggrreeaatteesstt  aanndd  hhiigghheesstt  sseennssee..

II ppssiissssiimmuuss::  IIss  bbeeyyoonndd  aallll   tthhiiss  aanndd  bbeeyyoonndd  aallll  ccoommpprreehheennssiioonn  ooff  tthhoossee  ooff  lloowweerr  
ddeeggrreeeess..

TThhee  ggrraaddee  ssyysstteemm  ooff  tthhee  AA..''..AA..''..  wwaass  tthhee  oonnee  kknnoowwnn  ttoo  AAnnttoonn  SSzzaannddoorr  LLaaVVeeyy  wwhheenn  
hhee  iinnssttiittuutteedd  tthhee  ddeeggrreeeess  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  ffoouunnddiinngg  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  
hhee  hhaadd  aassssuummeedd  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  MMaagguuss,,  bbuutt  iitt  wwaass  nnoott  uunnttiill  tthhee  yyeeaarr  VV//11997700  tthhaatt  aa  ffuullll,,  
ffoorrmmaall  ssyysstteemm  wwaass  iinnttrroodduucceedd..

AAss  wwiillll  bbee  cclleeaarr  ffrroomm  aa  rreeaaddiinngg  ooff  ##66KK,,  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  rreejjeecctteedd  tthhee  CCaabbaalliissttiicc  
ccoonncceepptt  ooff  iinniittiiaattiioonn  aallttooggeetthheerr..  IInn  VVIIII//11997722  aanndd  aaggaaiinn  iinn  XX//11997755  II  wwrroottee  tthhee  ooffffiicciiaall  
ddeessccrriippttiioonnss  ooff  tthhee  ddeeggrreeeess  ffoorr  tthhee  CClloovveenn  HHooooff  nneewwsslleetttteerr..  AAbbrriiddggeedd  ffrroomm  tthhee  llaatttteerr  
aarrttiiccllee::

SSaattaanniisstt  II °°::  WWhheenn  tthhee  CChhuurrcchh  aacccceeppttss  aann  aapppplliiccaanntt,,  ii tt  ppeerrmmiittss  tthhee  eexxtteennssiioonn  ooff  iittss  
ppoowweerr,,  iinnfflluueennccee,,  aanndd  rreeppuuttaattiioonn  ttoo  tthhaatt  ppeerrssoonn..  BBeeccaauussee  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  SSaattaanniissttss  
ppuurrssuuee  ppeerrssoonnaall   iinntteerreessttss  nnoott  ddiirreeccttllyy  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  CChhuurrcchh  oorrggaanniizzaattiioonn,,  tthhee  II°°  --  
wwhhiicchh  ggrraannttss  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbeenneeffiittss  bbuutt  eennttaaiillss  nnoo  rreecciipprrooccaall  rreessppoonnssiibbiill ii ttiieess  --  iiss  iiddeeaall  
ffoorr  tthheemm..  IInn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  iitt  iiss  aann  eenndd  iinn  ii ttsseellff  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  mmeerreellyy  aa  
““ ttrraaiinniinngg””   ddeeggrreeee..  TThhee  ttii ttllee  ooff  tthhee  ddeeggrreeee  sseerrvveess  ttoo  eemmpphhaassiizzee  tthhiiss;;  oonnee  iiss  eeii tthheerr  aa  
SSaattaanniisstt  oorr  oonnee  iiss  nnoott..

WWiittcchh  oorr   WWaarr lloocckk  II II °°::  WWhhii llee  tthhee  II°°  iimmpplliieess  tthhee  CChhuurrcchh’’ ss  aacccceeppttaannccee  ooff  
eennddoorrsseemmeenntt  bbyy  aa  cceerrttaaiinn  iinnddiivviidduuaall,,  ii tt  ddooeess  nnoott  cceerrttiiffyy  tthhee  CChhuurrcchh’’ ss  rreecciipprrooccaall  
eennddoorrsseemmeenntt  ooff  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  aass  aann  eeffffeeccttiivvee  aanndd  aaccccoommppll iisshheedd  SSaattaanniicc  mmaaggiicciiaann..  
WWhheenn  wwee  ddoo  mmaakkee  ssuucchh  aann  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  ddeecciiddee  tthhaatt  tthhee  SSaattaanniisstt  iinn  qquueessttiioonn  iiss  aaddeepptt  
aatt  ccoommpprreehheennddiinngg  aanndd  uuttiill iizziinngg  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee,,  tthhee  IIII°°  iiss  ggrraanntteedd..  IInn  
oonnee  sseennssee  tthhee  IIII°°  iiss  tthhee  hhiigghheesstt  rreeccooggnniittiioonn  ppoossssiibbllee  wwiitthhiinn  aa  ttrruuee  SSaattaanniicc  oorrddeerr,,  
bbeeccaauussee  SSaattaanniissmm  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ddiivveerrssiittyy  ooff  iinnddiivviidduuaall  tteecchhnniiqquuee..  OOnnccee  tthhee  
CChhuurrcchh  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  aa  cceerrttaaiinn  mmeemmbbeerr  iiss  aa  ccaappaabbllee  mmaaggiicciiaann,,  tthhaatt  iiss  aallll   tthhaatt  nneeeedd  bbee  
ssaaiidd..

PPrr iieesstt  oorr   PPrr iieesstteessss  ooff  MMeennddeess  II II II °°::  IInn  ootthheerr  cchhuurrcchheess  tthhee  pprriieesstt  oorr  mmiinniisstteerr  iiss  
ssiimmppllyy  aa  sseemmii--pprrooffeessssiioonnaall   oorr  pprrooffeessssiioonnaall   oorrggaanniizzeerr,,  ddeemmaaggoogguuee,,  aanndd  rriinnggmmaasstteerr..  HHee  
iiss  aallssoo  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa  sshheepphheerrdd,,  cchhaarrggeedd  wwii tthh  tthhee  mmoorraall  aanndd  ssppiirriittuuaall  gguuiiddaannccee  ooff  
hhiiss  fflloocckk..  TThhee  SSaattaanniicc  PPrriieesstt  iiss  aall ttooggeetthheerr  ddiiffffeerreenntt  iinn  ccoonncceepptt..  HHee  iiss  cchhoosseenn  ffoorr  
oorrddiinnaattiioonn  nnoott  bbyy  ootthheerr  hhuummaannss,,  bbuutt  bbyy  tthhee  PPoowweerrss  ooff  DDaarrkknneessss,,  wwhhoo  aacccceennttuuaattee  hhiiss  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  aacchhiieevveemmeennttss  iinn  ssuucchh  aa  ffaasshhiioonn  aass  ttoo  iiddeennttii ffyy  hhiimm  aass  EElleecctt  ttoo  tthhee  
CCoouunnccii ll  ooff  NNiinnee..  OOnnccee  ddeeccllaarreedd  EElleecctt  bbyy  tthhee  NNiinnee,,  aann  iinnddiivviidduuaall   hhaass  tthhee  cchhooiiccee  ttoo  
aacccceepptt  oorr  rreejjeecctt  ffoorrmmaall   oorrddiinnaattiioonn..  IIff  hhee  ddeeccll iinneess,,  hhee  rreettaaiinnss  ffuullll  ccoonnttrrooll  ooff  hhiiss  WWiill ll  
aanndd  ccoonnttiinnuueess  nnoorrmmaall  eexxiisstteennccee..  SShhoouulldd  hhee  aacccceepptt,,  hhee  wwiill ll  ff iinndd  tthhaatt  hhiiss  ll iiffee  wwiillll   bbee  
wwaarrppeedd  iinn  uunnffoorreesseeeenn  aanndd  oofftteenn  ssttrraannggee  ddiirreeccttiioonnss,,  aass  tthhee  PPoowweerrss  ooff  DDaarrkknneessss  
aaccttuuaall iizzee  tthhee  WWiill ll  ooff  OOuurr  LLoorrdd  SSaattaann  tthhrroouugghh  hhiimm..  SSiimmuull ttaanneeoouussllyy  hhee  wwii llll  ccoommee  ttoo  
wwiieelldd  ppoowweerrss  tthhaatt  wwiill ll  ppeerrmmiitt  nnoo  oobbssttaaccllee  ttoo  ssttaanndd  bbeeffoorree  hhiimm..  TThhee  SSaattaanniicc  PPrriieesstthhoooodd  
ttaakkeess  iittss  nnaammee  ffrroomm  tthhee  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaann  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett,,  wwhhiicchh  wwaass  cceenntteerreedd  iinn  tthhee  
vviicciinniittyy  ooff  MMeennddeess  ((BBaa--nneebb--tteetttt))  aanndd  TTaanniiss  dduurriinngg  tthhee  llaatttteerr  ddaayyss  ooff  tthhee  eemmppiirree..

MMaaggiisstteerr   IIVV°°::  TThhiiss  ddeeggrreeee  iiss  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  tthhee  HHiigghh  PPrriieesstt  iinn  oonnee  ooff  tthhrreeee  
ddeessiiggnnaattiioonnss::  MMaasstteerr  ooff  tthhee  CCaavveerrnn  ((MMaaggiisstteerr  CCaavveerrnnii)),,  MMaasstteerr  ooff  tthhee  TTeemmppllee  
((MMaaggiisstteerr  TTeemmppllii )),,  oorr  GGrraanndd  MMaasstteerr  ((MMaaggiisstteerr  MMaaggnnuuss))..  TThhee  ddeeggrreeee  aanndd  iittss  
ddeessiiggnnaattiioonnss  rreeffeerr  ttoo  tthhee  rreecciippiieenntt’’ ss  eexxppeerrttiissee  aanndd  ssccooppee  ooff  mmaaggiiccaall  iinnfflluueennccee..
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MMaagguuss  VV°°::  TThhiiss  iiss  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthhiinn  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  
MMaannddaattee  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann,,  rreefflleeccttiinngg  tthhee  WWii llll  ooff  tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss  
hhiimmsseellff..  PPrreesseennttllyy  iitt  iiss  hheelldd  oonnllyy  bbyy  AAnnttoonn  SSzzaannddoorr  LLaaVVeeyy..  LLiikkee  tthhee  IIVV°°,,  tthhee  VV°°  iiss  aa  
mmeeaassuurree  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  aanndd  nnoott  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ffuunnccttiioonn..

MMyy  ffiirrsstt  ppoolliiccyy  ssttaatteemmeenntt  aass  HHiigghh  PPrriieesstt  ooff  SSeett  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ddeeggrreeee  ssyysstteemm  ooff  tthhee  
TTeemmppllee  ooff  SSeett  wwaass  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aa  JJuullyy  1155,,  XX//11997755  lleetttteerr  ttoo  tthhee  ffoouunnddiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  
aabbrriiddggeedd  aass  ffoolllloowwss::

AAss  II  hhaavvee  ssaaiidd  oorr  wwrriitttteenn  ttoo  sseevveerraall  ooff  yyoouu  iinnddiivviidduuaall llyy,,  tthhee  ttrruuee  ddeeggrreeeess  aarree  
pprrooppeerrllyy  nneeiitthheerr  ‘‘ rreewwaarrddss’’   ffoorr  ppaasstt  aacchhiieevveemmeennttss  nnoorr  ‘‘ iinncceennttiivveess’’   ffoorr  ffuuttuurree  oonneess..  
RRaatthheerr  tthheeyy  aarree  aa  ffoorrmm  ooff  rreeccooggnnii ttiioonn  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall’’ ss  ppoossiittiioonn  aatt  aa  ppooiinntt  iinn  ttiimmee..  
TThhiiss  ccoonncceepptt  aapppplliieess  ttoo  aall ll  ff iivvee  ddeeggrreeeess..

IInn  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  ddeeggrreeeess  II°°--IIIIII°°  wweerree  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  AAnnttoonn  SSzzaannddoorr  LLaaVVeeyy,,  
eeii tthheerr  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  tthhee  aaiidd  ooff  aa  ffoorrmmaall,,  wwrriitttteenn  tteesstt  oorr  qquueessttiioonnnnaaiirree..  TThhee  IIVV°°  wwaass  
ccoonnffeerrrreedd  bbyy  hhiimm  wwiitthhoouutt  aannyy  gguuiiddeelliinneess  aatt  aall ll..  TThhee  VV°°  hhee  aassssuummeedd,,  bbeeiinngg  jjuussttii ff iieedd  iinn  
ddooiinngg  ssoo  bbyy  tthhee  IInnffeerrnnaall   MMaannddaattee..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  wwii llll  ooppeerraattee  ddiiffffeerreennttllyy..  IItt  iiss  mmyy  ffeeeelliinngg  tthhaatt  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  
rriigghhttffuullllyy  aa  IIIIII°°  hhaass  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ttoo  rreeccooggnniizzee  aa  II°°  oorr  IIII°°  iinnddiivviidduuaall,,  aanndd  tthheerreeffoorree  
sshhoouulldd  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  ddoo  ssoo..  PPeerrssoonnss  mmaayy  jjooiinn  tthhee  TTeemmppllee  aass  SSeettiiaannss  II°°  ddiirreeccttllyy  
tthhrroouugghh  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  bbuutt  nnoo  II°°  wwiill ll  bbee  aabbllee  ttoo  aaddvvaannccee  ttoo  IIII°°  uunnlleessss  hhee  hhaass  
iinntteerraacctteedd  wwiitthh  aa  IIIIII°°++  aanndd  ddeemmoonnssttrraatteedd  ttoo  tthhaatt  ooffffiicciiaall  tthhaatt  hhee  iiss  ddeesseerrvviinngg  ooff  tthhee  
hhiigghheerr  ddeeggrreeee..

TThhee  ssaammee  hhoollddss  ttrruuee  ffoorr  tthhee  IIIIII°°,,  eexxcceepptt  tthhaatt  iitt  wwiillll   nnooww  bbee  IIVV°°  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  
ppeerrffoorrmm  tthhee  eevvaalluuaattiioonn..  AA  IIVV°°  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  rreeccooggnniizzee  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  EElleecctt  ttoo  
tthhee  PPrriieesstthhoooodd..  TThhee  ccrrii tteerriiaa  aarree  bbootthh  ttoooo  ccoommpplleexx  aanndd  ttoooo  ssuubbttllee  ttoo  bbee  eennccaappssuullaatteedd  
iinnttoo  aannyy  wwrriitttteenn  eexxaammiinnaattiioonn..

TThhee  ssaammee  aaggaaiinn  hhoollddss  ttrruuee  ffoorr  tthhee  IIVV°°,,  wwii tthh  oonnee  ddii ffffeerreennccee  iinn  tthhaatt  tthhee  HHiigghh  PPrriieesstt,,  
uuppoonn  mmaakkiinngg  aa  IIVV°°  RReeccooggnniittiioonn,,  mmuusstt  sseeccuurree  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  CCoouunncciill   ooff  NNiinnee..

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  II°°  ttooddaayy  iiss  tthhee  ssaammee  aass  iitt  wwaass  iinn  XX//11997755..  SSuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
rreessoouurrcceess  aass  tthhee  TTeemmppllee  hhaass  ttoo  ooffffeerr  aarree  ppllaacceedd  aatt  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  nneeww  SSeettiiaann,,  aanndd  
uussiinngg  bbootthh  tthheessee  aanndd  ootthheerr  ttoooollss  hhee  oorr  sshhee  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ttoo  bbeeccoommee  aann  
AAddeepptt  iinn  tthhee  BBllaacckk  AArrttss..  NNoo  ssttaannddaarrddiizzeedd  ccrriitteerriiaa  aarree  uusseedd  bbyy  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  iinn  
ppeerrffoorrmmiinngg  IIII°°  eevvaalluuaattiioonnss,,  ssiinnccee  ““eevveerryy  mmaann  aanndd  eevveerryy  wwoommaann  iiss  aa  ssttaarr””  aanndd  tthhuuss  wwiillll  
aappppllyy  tthhee  AArrtt  iinn  aa  ddiiffffeerreenntt  mmaannnneerr..

IItt  rreemmaaiinnss  nneecceessssaarryy  ffoorr  aann  aassppiirriinngg  SSeettiiaann  ttoo  sseeeekk  oouutt  ccoommppaattiibbllee  ccoonnttaaccttss  ffrroomm  
aammoonngg  tthhee  PPrriieesstthhoooodd,,  ssoo  tthhaatt  hhiiss  oorr  hheerr  aacchhiieevveemmeennttss  ccaann  bbee  kknnoowwnn  aanndd  aapppprreecciiaatteedd  
ffoorr  wwhhaatt  tthheeyy  aarree..  HHeerree  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ffoorr  ccoonnttaacctt  iiss  ddeecciiddeeddllyy  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  II°°,,  
aanndd  IIIIII°°ss  wwiillll  eexxppeecctt  ttoo  bbee  ccoonnttaacctteedd  ffoorr  aaddvviissoorryy  aanndd  eevvaalluuaattiivvee  ppuurrppoosseess..  PPrriieessttss  aanndd  
PPrriieesstteesssseess  IIIIII°°  wwhhoo  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoonnttaacctt  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  
IInntteerrccoommmmuunniiccaattiioonn  RRoosstteerr  eellsseewwhheerree  iinn  tthhee  CCrryyssttaall  TTaabblleett  ooff  SSeett..

AAnn  AAddeepptt  IIII°°  iiss  RReeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aass  aa  ccoommppeetteenntt  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann..  
TThhiiss  ssttaatteemmeenntt  iiss  nneevveerr  mmaaddee  lliigghhttllyy..  LLiikkee  aann  aaccaaddeemmiicc  oorr  pprrooffeessssiioonnaall  ddeeggrreeee,,  tthhee  IIII°°  
ssiiggnniiffiieess  nnoott  ssoo  mmuucchh  tthhee  ppaassssiinngg  ooff  eexxaammiinnaattiioonnss  aass  tthhee  ““lliicceennssiinngg””  ooff  tthhee  rreecciippiieenntt  ttoo  
pprraaccttiiccee  tthhee  AArrtt  iinn  aa  kknnoowwlleeddggeeaabbllee,,  eetthhiiccaall,,  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  mmaannnneerr..  UUnnlliikkee  tthhee  II°°,,  iinn  
wwhhiicchh  oonnee  mmaayy  rreemmaaiinn  nnoo  lloonnggeerr  tthhaann  ttwwoo  yyeeaarrss,,  tthheerree  iiss  nnoo  ttiimmee  lliimmiitt  ffoorr  IIII°°  TTeemmppllee  
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aaffffiilliiaattiioonn..  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  SSeettiiaannss  wwiillll  hhoolldd  tthhee  IIII°°  ffoorr  EEaarrtthhllyy  lliiffee..
IIII°°ss,,  lliikkee  II°°ss,,  ppaarrttaakkee  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  aanndd  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  TTeemmppllee  aanndd  hhaavvee  nnoo  

rreecciipprrooccaall  oobblliiggaattiioonnss  ssaavvee  ttoo  rreessppoonndd  pprroommppttllyy  aanndd  ccoouurrtteeoouussllyy  ttoo  ccoonnttaaccttss  ffrroomm  tthhee  
PPrriieesstthhoooodd..  TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  rreemmaaiinnss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  iinnddiivviidduuaalliissmm,,  aanndd  iitt  ddeelliibbeerraatteellyy  
aavvooiiddss  iinnttrruussiioonnss  iinnttoo  tthhee  pprreerrooggaattiivveess,,  iinntteerreessttss,,  oorr  pprriivvaaccyy  ooff  tthhee  II°°//IIII°°  mmeemmbbeerrsshhiipp..  
RReecciipprrooccaallllyy  iitt  iiss  aassssuummeedd  tthhaatt  II°°//IIII°°  IInniittiiaatteess  wwiillll  ccoonndduucctt  tthheeiirr  lliivveess  aanndd  ppeerrssoonnaall  
aaffffaaiirrss  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  aass  nnoott  ttoo  jjeeooppaarrddiizzee  tthhee  ddiiggnniittyy  aanndd  eetthhiiccaall  rreeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  
TTeemmppllee..

WWhheenn  ccoonnssttrruuccttiinngg  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann’’ss  ddeeggrreeee  ssyysstteemm,,  AAnnttoonn  LLaaVVeeyy  ddeelliibbeerraatteellyy  
oopptteedd  ffoorr  tthhee  mmeeddiieevvaall--ssoouunnddiinngg  ““WWiittcchh//WWaarrlloocckk””  ddeessiiggnnaattiioonn  ffoorr  tthhee  IIII°°  rraatthheerr  tthhaann  
tthhee  mmoorree  eessootteerriicc--ssoouunnddiinngg  ““AAddeepptt””..  PPaarrtt  ooff  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss  wwaass  LLaaVVeeyy’’ss  pprreeffeerreennccee  
ffoorr  tthhee  ccoolloorrffuull  iimmaaggeerryy  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  SSaattaanniissmm,,  bbuutt  hhee  wwaass  aallssoo  wwaarryy  ooff  bbeeiinngg  ttaaiinntteedd  bbyy  
tthhee  ggooooddyy--ttwwoo--sshhooeess//CCaabbaalliissttiicc  ccoonnnnoottaattiioonnss  ooff  wwhhiittee--lliigghhtt  ““aaddeeppttsshhiippss””..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett,,  iinn  sseeaarrcchhiinngg  ffoorr  tthhee  ssiinnggllee  tteerrmm  mmoosstt  ddeessccrriippttiivvee  ooff  tthhee  IIII°°,,  
uullttiimmaatteellyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  ““AAddeepptt””  wwaass  iitt..  LLiikkee  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann,,  wwee  sseeee  nnoo  rreeaassoonn  ffoorr  
hhaallff--aa--ddoozzeenn  vvaarriiaattiioonnss  oonn  tthhiiss  ttiittllee;;  oonnee  eeiitthheerr  iiss  AAddeepptt  iinn  tthhee  BBllaacckk  AArrttss  oorr  oonnee  iiss  nnoott..  
TThhuuss  yyoouu  ccoouulldd  ssaayy  tthhaatt,,  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  AA..''..AA..''..  ssyysstteemm,,  tthhee  ttrraannssiittiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  
TTeemmppllee  ooff  SSeett’’ss  II°°  aanndd  IIII°°  wwoouulldd  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  aa  ttrraannssiittiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ((11))==[[1100]]  aanndd  
((77))==[[44]]..  OObbvviioouussllyy  tthhiiss  iiss  nnoott  aa  ssuuddddeenn  ttrraannssiittiioonn,,  bbuutt  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ffeeeellss  tthhaatt  aannyy  
ssoorrtt  ooff  ggrraadduuaatteedd  ssuubbddiivviissiioonn  ooff  tthhee  pprroocceessss,,  aass  iinn  tthhee  GG..''..DD..''..  aanndd  AA..''..AA..''..,,  iiss  nnoott  hheellppffuull  
iinn  oouurr  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn..  AAss  AAddeeppttsshhiipp  iinn  tthhee  BBllaacckk  AArrttss  iiss  nnoonn--ssttaannddaarrddiizzeedd,,  tthheerree  iiss  
nnoo  oonnee  ppaatthh  ttoowwaarrdd  iitt  ttoo  bbee  iinnccrreemmeenntteedd..

AAss  wwaass  tthhee  ccaassee  dduurriinngg  tthhee  AAggee  ooff  SSaattaann  ((II--XX)),,  tthhee  IIIIII°°  iiss  tthhee  mmoosstt  eesssseennttiiaall  aanndd  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiissttiinnccttiioonn  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  ddeeggrreeee  ssyysstteemm..  TThhee  II°°  aanndd  IIII°°  aarree  iinntteelllleeccttuuaall  
mmeeaassuurreemmeennttss  aanndd  ssoo  ccoonnssttiittuuttee  aa  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  ppuurreellyy  hhuummaann  mmiinndd  ttoo  iittss  
mmaaxxiimmuumm  ppootteennttiiaall  aass  ssuucchh..  TThhee  IIIIII°°  iiddeennttiiffiieess  aa  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  aa  hhuummaann  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  
ttoo  tthhaatt  ooff  aa  ddiivviinnee  bbeeiinngg  --  oorrddaaiinneedd  bbyy,,  ccoonnsseeccrraatteedd  bbyy,,  aanndd  ssaaccrreedd  ttoo  SSeett..  TThhee  IIVV°°--VVII°°  
aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  cceerrttaaiinn  aaddddiittiioonnaall  aattttrriibbuutteess,,  bbuutt  nnoonnee  ooff  tthheemm  aapppprrooaacchheess  tthhee  IIIIII°°  
ddiissttiinnccttiioonn  iinn  eesssseennttiiaall  ssuubblliimmiittyy  aanndd  ssaannccttiittyy..

JJuusstt  aass  tthhee  IIII°°  rreepprreesseennttss  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  ppeerrssoonnaall  iiddeennttiittyy,,  aanndd  gglloorryy  ttoo  bbee  ttaakkeenn  iinn  
tthhaatt  iiddeennttiittyy  vviiaa  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  BBllaacckk  AArrttss,,  ssoo  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  iinnvvoollvveess  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  
aa  vveerryy  ssppeecciiaall  kkiinndd  ooff  ddoooorr::  tthhee  mmeerrggiinngg  ooff  tthhee  ccoonnsscciioouussnneessss,,  iinnddeeeedd  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy,,  
wwiitthh  tthhaatt  ooff  tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss  hhiimmsseellff..  IInn  tthhiiss  WWoorrkkiinngg  tthhee  PPrriieesstt  oorr  PPrriieesstteessss  iinn  nnoo  
sseennssee  lloosseess  ppeerrssoonnaall  iiddeennttiittyy  oorr  sseellff--aawwaarreenneessss;;  rraatthheerr  oonnee’’ss  ccoonnsscciioouussnneessss  iiss  
aauuggmmeenntteedd,,  eenneerrggiizzeedd,,  aanndd  ssttrreennggtthheenneedd  bbyy  tthhaatt  ooff  SSeett..  HHeennccee  tthhee  PPrriieesstt  oorr  PPrriieesstteessss  --  
wwhheenn  aaccttiinngg  aass  ssuucchh,,  ffoorr  ““PPrriieesstthhoooodd””  iiss  aa  ddeelliibbeerraattee  aacctt,,  nnoott  aann  ooffffiiccee  --  iiss  ssoommeetthhiinngg  
mmoorree  tthhaann  hhuummaann,,  ssoommeetthhiinngg  mmoorree  tthhaann  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwhhoossee  hhuummaann  vviissaaggee  aappppeeaarrss  
bbeeffoorree  oonnllooookkeerrss..  AAtt  ssuucchh  ttiimmeess  hhee  oorr  sshhee  iiss  nnoott  ““ppoosssseesssseedd””,,  bbuutt  iiss  rraatthheerr  bbeeccoommee  aa  
vveerriittaabbllee  lliivviinngg  TTeemmppllee  iinnddwweelllleedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  SSeett..

IItt  iiss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  oovveerreemmpphhaassiizzee  hhooww  aalliieenn  tthhiiss  ccoonncceepptt  ooff  PPrriieesstthhoooodd  iiss  ffrroomm  tthhaatt  
ooff  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonnss,,  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  mmeerreellyy  aa  ppaaiidd  pprrooffeessssiioonn  aanndd//oorr  bbuurreeaauuccrraattiicc  
ffuunnccttiioonn  ffoorr  tthhee  pprroommuullggaattiioonn  ooff  vvaarriioouuss  iinnssttiittuuttiioonnss  ccaalllliinngg  tthheemmsseellvveess  ““rreelliiggiioonnss””..  AAss  
BBllaacckk  MMaaggiicc  iiss  mmeerreellyy  aa  ttooooll  ffoorr  uussee  bbyy  mmaaggiicciiaannss,,  ssoo  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aass  aann  iinnssttiittuuttiioonn  
iiss  uullttiimmaatteellyy  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  ffoorrmmaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett,,  
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tthhrroouugghh  wwhhoossee  ssoouullss  ffllooww  tthhee  ccuurrrreenntt  ooff  tthhee  ÆÆoonn  ooff  SSeett..  EEaacchh  PPrriieesstt  aanndd  PPrriieesstteessss  ooff  SSeett  
iiss  aa  TTeemmppllee  ooff  SSeett::  aa  ppssyycchhee  ssoo  ppuurriiffiieedd,,  eedduuccaatteedd,,  ccoonnsseeccrraatteedd,,  aanndd  iinniittiiaatteedd  tthhaatt  iitt  hhaass  
bbeeccoommee  aa  ffiitt  mmeeddiiuumm  ffoorr  tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss..  NNoowwhheerree  iiss  tthhiiss  mmoorree  ssuucccciinnccttllyy  
iilllluussttrraatteedd  tthhaann  iinn  tthhee  uullttiimmaattee  aaddmmoonniittiioonn  ooff  tthhee  EEggyyppttiiaann  ssaaggee  ttoo  HHeerr--BBaakk,,  aatt  tthhee  
ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  llaatttteerr’’ss  iinniittiiaattiioonn  aass  aa  PPrriieesstt  [[iinn  ##22LL]]::

OO  HHeerr--BBaakk..  OO  EEggyypptt..  YYoouu  aarree  tthhee  tteemmppllee  wwhhiicchh  tthhee  NNeetteerr  ooff  NNeetteerrss  iinnhhaabbiittss..  
AAwwaakkeenn  HHiimm  ......  tthheenn  lleett  tthhee  tteemmppllee  ffaall ll  ccrraasshhiinngg..

IItt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddeessccrriibbee  ddeeggrreeeess  bbeeyyoonndd  tthhee  IIIIII°°  ffoorr  II°°//IIII°°  rreeaaddeerrss  ooff  tthhee  CCrryyssttaall  
TTaabblleett  wwiitthhoouutt  rreessoorrttiinngg  ttoo  ssppeecciiaalliizzeedd  tteerrmmiinnoollooggyy  iinntteelllliiggiibbllee  pprriimmaarriillyy  wwiitthhiinn  tthhee  
PPrriieesstthhoooodd..  UUllttiimmaatteellyy,,  ttoo  ffuullllyy  UUnnddeerrssttaanndd  oonnee  ooff  tthheessee  ddeeggrreeeess  iiss  ttoo  bbee  ddeesseerrvviinngg  ooff  
RReeccooggnniittiioonn  ttoo  ssaammee..  SSoommee  ggeenneerraall  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  hhoowweevveerr,,  mmaayy  bbee  ddiissccuusssseedd..

AAss  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ccoonnssttiittuutteess  aa  mmeerrggiinngg  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssoouull  wwiitthh  tthhaatt  ooff  SSeett,,  ssoo  
tthhee  MMaaggiissttrryy  ccoonnssttiittuutteess  aann  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhaatt  mmeerrggeerr  ttoo  aa  ffuullll  aapppprreehheennssiioonn  ooff  tthhee  ÆÆoonn  
ooff  SSeett..  TThhee  MMaasstteerr  kknnoowwss  nnoott  oonnllyy  tthhee  ccoonnsscciioouussnneessss  ooff  SSeett,,  bbuutt  tthhee  rreeaacchh  ooff  tthhaatt  
ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  tthhee  rreessuullttaanntt  vviieeww  ooff  ccrreeaattiioonn  aanndd  eexxiisstteennccee  iitt  eemmbbrraacceess..  AAllll  
ppaarrttiiccuullaarr  pphheennoommeennaa  aarree  eevvaalluuaatteedd,,  ppllaacceedd,,  aanndd  bbaallaanncceedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnttiinnuuuumm  ooff  tthhee  
ÆÆoonn  bbyy  tthhee  MMaasstteerr,,  aanndd  ssuucchh  aaddjjuussttmmeennttss  iinn  eevveennttss  aass  tthhee  MMaasstteerr  mmaakkeess  aarree  ffoorr  ÆÆoonniicc  
ppuurrppoosseess  --  ssoommee  ooff  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  oobbssccuurree  oorr  eevveenn  iimmppeerrcceeppttiibbllee  ttoo  tthhoossee  bbeellooww  tthhiiss  
ddeeggrreeee..

SSeettiiaannss  iinntteerraaccttiinngg  wwiitthh  MMaasstteerrss  ooff  tthhee  TTeemmppllee  aarree  tteemmpptteedd  ttoo  aasssseessss  tthheemm  mmeerreellyy  
aass  ““sseenniioorr  PPrriieessttss  oorr  PPrriieesstteesssseess””,,  aanndd  iinnddeeeedd  eevveerryy  MMaasstteerr  iiss  ffiirrsstt  aanndd  ffoorreemmoosstt  aann  
IInniittiiaattee  ooff  tthhee  PPrriieesstthhoooodd,,  iinnvvaarriiaabbllyy  wwiitthh  aa  lloonngg  aanndd  ddiissttiinngguuiisshheedd  IIIIII°°  rreeccoorrdd..  BBuutt  tthhee  
IIVV°°  iiss  nneeiitthheerr  jjuusstt  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroommoottiioonn  nnoorr  aa  rreewwaarrdd  ffoorr  ddiissttiinngguuiisshheedd  sseerrvviiccee;;  iitt  
iiss  aann  iinniittiiaattoorryy  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  iinn  iittsseellff..  OOnnllooookkeerrss  --  aanndd  MMaasstteerrss  tthheemmsseellvveess  --  lloossee  ssiigghhtt  
ooff  tthhiiss  aatt  tthheeiirr  ppeerriill..

AAlleeiisstteerr  CCrroowwlleeyy,,  wwhhoo  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  ggrraaddee  ooff  MMaaggiisstteerr  TTeemmppllii  ((88))==[[33]]  wwaass  iinnddeeeedd  
aattttaaiinnaabbllee  bbyy  iinnccaarrnnaatteedd  hhuummaannss,,  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  ssuucchh  aattttaaiinnmmeenntt  --  tthhee  ssuucccceessssffuull  
““ccrroossssiinngg  ooff  tthhee  AAbbyyssss””  --  nneecceessssiittaatteedd  tthhee  aannnniihhiillaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy  aanndd  oonnee’’ss  
aabbssoorrppttiioonn  iinn  tthhee  UUnniivveerrssaall  ccoonnsscciioouussnneessss..  TThhee  ffaallllaaccyy  ooff  tthhiiss,,  ooff  ccoouurrssee,,  iiss  tthhaatt  aann  
((88))==[[33]]  ccoonnttiinnuueedd  bbootthh  aa  ppaarrttiiccuullaarr  eexxiisstteennccee  aanndd  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppeerrssppeeccttiivvee..  TThhee  iinniittiiaattee  
mmiigghhtt  iinnssiisstt  tthhaatt  hhee  ppoosssseesssseedd  nnoo  ffuurrtthheerr  sseeppaarraatteenneessss  ffrroomm  tthhee  ccoossmmooss,,  bbuutt  tthhee  vveerryy  aacctt  
ooff  iinnssiisstteennccee  nneecceessssiittaatteess  tthhee  sseennssaattiioonn  ooff  ssuucchh  aa  ddiissttiinnccttiioonn..  AA  ddiissccuussssiioonn  ooff  wwhhaatt  tthhiiss  
iimmpplliieess  ffoorr  hhoollddeerrss  ooff  tthhee  ((88))==[[33]]  AA..''..AA..''..  iiss  bbeeyyoonndd  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  ppaappeerr..

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  MMaagguuss  --  VV°°  TTeemmppllee  ooff  SSeett//CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann,,  ((99))==[[22]]  AA..''..AA..''..//  GG..''..DD..''..  --  
iiddeennttiiffiieess  aa  MMaasstteerr  wwhhoo  hhaass  ““sstteeppppeedd  oouuttssiiddee””  tthhee  ttoottaalliittyy  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ÆÆoonniicc  ffoorrmmuullaa  
ttoo  aalltteerr  iitt  iinn  aann  eevvoolluuttiioonnaarryy  wwaayy..  SSuucchh  aalltteerraattiioonn  mmaayy  rreessuulltt  iinn  tthhee  iinnaauugguurraattiioonn  ooff  aa  
nneeww  ÆÆoonn,,  oorr  iitt  mmaayy  rreessuulltt  iinn  aann  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  oorr  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ÆÆoonn..  
TThhee  cchhaannggee  iittsseellff  mmaayy  bbee  mmaassssiivvee  oorr  ssuubbttllee;;  bbuutt  iitt  wwiillll  iinnvvaarriiaabbllyy  bbee  aalliieenn  ttoo  pprreeeexxiissttiinngg  
vvaalluueess  aanndd  wwiillll  tthhuuss  tteenndd  ttoo  bbee  vviieewweedd  sskkeeppttiiccaallllyy  oorr  ssuussppiicciioouussllyy..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
cchhaannggee  iiss  ssppookkeenn  ooff  aass  tthhee  TTaasskk  ooff  aa  MMaagguuss,,  aanndd  uunnddeerrttaakkiinngg  ooff  ssuucchh  aa  TTaasskk  aammiiddsstt  tthhee  
rreessiissttaanntt  iinneerrttiiaa  ooff  AAllll  EEllssee  iiss  ccaalllleedd  tthhee  CCuurrssee  ooff  aa  MMaagguuss..
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TThhee  ddeeggrreeee  ooff  IIppssiissssiimmuuss  --  VVII°°  TTeemmppllee  ooff  SSeett,,  ((1100))==[[11]]  AA..''..AA..''..//GG..''..DD..''..  --  wwaass  ttrreeaatteedd  
eevvaassiivveellyy  bbyy  AAlleeiisstteerr  CCrroowwlleeyy,,  mmoosstt  pprroobbaabbllyy  bbeeccaauussee  hhiiss  ccllaaiimm  ttoo  tthhee  lloowweerr  ggrraaddee  ooff  
MMaagguuss  hhaadd  aallrreeaaddyy  ccaauusseedd  hhiimm  ssuucchh  ddiiffffiiccuullttyy..  [[IInniittiiaatteess  ooff  hhiigghheerr  ddeeggrreeeess  ssoooonn  lleeaarrnn  ttoo  
tthheeiirr  aannnnooyyaannccee  tthhaatt  aa  pprrooppoorrttiioonnaattee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthheeiirr  ttiimmee  iiss  ddeevvootteedd  ttoo  ddeeffeennddiinngg  
tthheeiirr  ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  ssuucchh  eexxaalltteedd  ttiittlleess..  TThhee  tteemmppttaattiioonn  iiss  ttoo  rreeffuussee  ttoo  aaddmmiitt  ttoo  tthheemm  
aallttooggeetthheerr,,  ssoo  tthhaatt  oonnee  mmaayy  ggeett  oonn  wwiitthh  oonnee’’ss  WWoorrkk  uunnppeesstteerreedd..]]  IInn  aannyy  ccaassee,,  aann  
IIppssiissssiimmuuss  iiss  eesssseennttiiaallllyy  aa  ““ssuucccceessssffuull  MMaagguuss””::  oonnee  wwhhoossee  TTaasskk  iiss  ccoommpplleettee..

IInnhheerreenntt  iinn  ssuucchh  ccoommpplleettiioonn  iiss  aa  uunniiqquuee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  nneeww  ÆÆoonniicc  iinneerrttiiaa  wwhhiicchh  
hhaass  rreessuulltteedd,,  ppllaacciinngg  tthhee  IIppssiissssiimmuuss  aatt  oonnccee  wwiitthhiinn  aanndd  wwiitthhoouutt  tthhee  ÆÆoonn  iittsseellff..  TToo  
ffuunnccttiioonn  aass  aann  IIppssiissssiimmuuss,,  hhee  mmuusstt  wwoorrkk  ttoo  ppeerrffeecctt  aanndd  hhaarrmmoonniizzee  nnoott  oonnllyy  tthhee  ccrreeaatteedd  
oorr  mmooddiiffiieedd  ÆÆoonn,,  bbuutt  aallssoo  iittss  eennttiirree  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  pprreeeexxiissttiinngg  aanndd  ppootteennttiiaall  ÆÆoonnss..  
TThhuuss  hhee  eennhhaanncceess  tthhee  WWoorrkk  ooff  tthhee  MMaaggii;;  tthhuuss  hhee  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  
MMaasstteerrss  ooff  tthhee  TTeemmppllee  iiss  nnoott  ffuuttiillee  bbeeccaauussee  ooff  ffaaccttoorrss  bbeeyyoonndd  tthhee  ææoonn  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  tteenndd  
tthheeiirr  ggaarrddeennss..

IItt  iiss  tthhee  CCuurrssee  ooff  aa  MMaagguuss  nnoott  ttoo  bbee  UUnnddeerrssttoooodd,,  iinn  tthhaatt  hhee  hhaass  sseett  oouutt  ttoo  ddeeffiinnee  aanndd  
pprroommuullggaattee  ssoommeetthhiinngg  aalliieenn  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  iinneerrttiiaa  ooff  mmaaggiiccaall  pphhiilloossoopphhyy..  IItt  iiss  tthhee  ddoooomm  
ooff  aann  IIppssiissssiimmuuss  ttoo  UUnnddeerrssttaanndd  aa  ggrreeaatt  mmaannyy  ææoonnss  ssiimmuullttaanneeoouussllyy::  ttoo  sseeee  hhooww  tthheeyy  mmaayy  
bbee  eexxcclluussiivvee  yyeett  ccoommpplleemmeennttaarryy,,  iinnddeeppeennddeenntt  yyeett  iinntteerrrreellaatteedd,,  sseeqquueennttiiaall  yyeett  
ccooiinncciiddeennttaall..

TThhee  IInniittiiaattee  ooff  aannyy  ddeeggrreeee  ooff  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ((IIIIII°°--VVII°°))  mmaayy  ffuunnccttiioonn  iinn  aa  lloowweerr  
ddeeggrreeee  tthhaann  tthhee  hhiigghheesstt  oonnee  aattttaaiinneedd,,  aanndd  iinn  ffaacctt  uussuuaallllyy  ddooeess..  AAbboouutt  9900%%  ooff  aallll  
PPrriieesstthhoooodd  ffuunnccttiioonnss  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  tthhee  IIIIII°°  lleevveell,,  wwiitthh  mmoosstt  ooff  tthhee  rreemmaaiinniinngg  WWoorrkk  
cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  IIVV°°..  VV°°  WWoorrkk  iiss  sshhaarrpp  aanndd  ““ssuurrggiiccaall””  iinn  nnaattuurree,,  aanndd  tthhaatt  ooff  tthhee  VVII°°  iiss  
uussuuaallllyy  --  bbuutt  nnoott  aallwwaayyss  --  ttoooo  ssuubbttllee  ttoo  bbee  nnoottiicceedd..

OOff  aallll  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  eennccoouunntteerreedd  bbyy  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  --  aanndd  iittss  pprreeddeecceessssoorrss  --  
ssiinnccee  iittss  iinncceeppttiioonn,,  nnoonnee  hhaass  ccaauusseedd  ggrreeaatteerr  ddaammaaggee  ttoo  bbootthh  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  aanndd  tthhee  
iinnddiivviidduuaallss  iinnvvoollvveedd  tthhaann  aabbuusseess  ooff  tthhee  ddeeggrreeee  ssyysstteemm::  ggeenneerraallllyy  tthhee  rreessuulltt  ooff  rraasshh,,  
eeggoottiissttiiccaall  lluunnggeess  ttoowwaarrddss  wwhhaatt  tthhee  aammbbiittiioouuss  ppeerrssoonn  ppeerrcceeiivveess  ssiimmppllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  
iinnccrreeaasseedd  ssoocciiaall  ssttaattuuss..  AAss  II  wwoouulldd  hhooppee  tthhiiss  eessssaayy  ppooiinnttss  oouutt,,  ssuucchh  eeffffoorrttss  bbyy  tthhee  
uunnqquuaalliiffiieedd  mmeerreellyy  rreessuulltt  iinn  aa  hhaannddffuull  ooff  aaiirr  iinnssooffaarr  aass  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  ccoonncceerrnneedd  --  bbuutt  
aaccccoommppaanniieedd  bbyy  tthhee  vveerryy  rreeaall  hhaazzaarrddss  ooff  ttrryyiinngg  ttoo  ffuunnccttiioonn  iinn  aa  hhyyppeerrddeemmaannddiinngg  
ccaappaacciittyy  wwiitthhoouutt  tthhee  nneecceessssaarryy  sskkiillllss  ttoo  ddoo  ssoo  iiff  oonnee  ssoommeehhooww  ssuucccceeeeddss  iinn  pprroo  ffoorrmmaa  
RReeccooggnniittiioonn..

IItt  iiss  tthhee  ssaaccrreedd  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ttoo  RReeccooggnniizzee  eeaacchh  ooff  iittss  IInniittiiaatteess  ccaarreeffuullllyy,,  
rreessppoonnssiibbllyy,,  aanndd  aapppprroopprriiaatteellyy  --  aanndd  ttoo  eennccoouurraaggee  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  IInniittiiaattee  ttoo  aattttaaiinn  ttoo  hhiiss  
oorr  hheerr  ggrreeaatteesstt  ppootteennttiiaall..  LLeett  uuss  rreemmeemmbbeerr  ttoooo  tthhaatt  tthheerree  iiss  iinntteennttiioonnaall  ssyymmbboolliissmm  iinn  tthhee  
ffaacctt  tthhaatt  aallll  mmeeddaalllliioonnss  --  ffrroomm  II°°  ttoo  VVII°°  --  aarree  iiddeennttiiccaall  ssaavvee  iinn  bbaacckkggrroouunndd  ccoolloorr..  NNoo  
SSeettiiaann  iiss  ““bbeetttteerr””  tthhaann  aannyy  ootthheerr  SSeettiiaann  bbyy  vviirrttuuee  ooff  hhoollddiinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ddeeggrreeee  --  oonnllyy  
mmoorree  wweellll--ttrraavveelleedd  aalloonngg  cceerrttaaiinn  kkiinnddss  ooff  ppaatthhss..  TThhee  mmoorree  wwee  ppeerrcceeiivvee  oonnee  aannootthheerr  aass  
ffeellllooww--ttrraavveelleerrss  wwiitthh  mmeeaanniinnggffuull  eexxppeerriieenncceess  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee,,  tthhee  mmoorree  wwee  ccaann  
mmaaxxiimmiizzee  tthhee  vveerryy  rreeaall  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  ddeeggrreeee  ssyysstteemm  aass  iitt  wwaass  ccoonncceeiivveedd  ttoo  ffuunnccttiioonn..
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ÆÆoonnss

AAss  ffaarr  aass  mmoosstt  ooccccuullttiissttss  aarree  aawwaarree,,  rreeffeerreenncceess  ttoo  ææoonnss  bbeeggaann  wwiitthh  AAlleeiisstteerr  
CCrroowwlleeyy’’ss  mmuucchh--aaddvveerrttiisseedd  ÆÆoonn  ooff  HHoorruuss,,  wwhhiicchh  hhee  pprrooccllaaiimmeedd  ttoo  hhaavvee  ffoolllloowweedd  ffiirrsstt  
tthhee  ÆÆoonn  ooff  IIssiiss  ((rroouugghhllyy  pprree--CChhrriissttiiaann  ppaaggaanniissmm))  aanndd  tthheenn  tthhaatt  ooff  OOssiirriiss  ((rroouugghhllyy  22,,000000  
yyeeaarrss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy))..  SSiinnccee  CCrroowwlleeyy’’ss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  EEggyyppttiiaann  mmyytthhoollooggyy  wwaass  
eesssseennttiiaallllyy  tthhaatt  ooff  tthhee  OOssiirriiss//IIssiiss//HHoorruuss  ttrriinniittyy,,  tthhiiss  ttiieedd  WWeesstteerrnn  cciivviilliizzaattiioonn  uupp  iinnttoo  aa  
nniiccee,,  nneeaatt  ppaacckkaaggee..

NNoott  oonnllyy  wwaass  CCrroowwlleeyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  tthhee  ÆÆoonn  ooff  HHoorruuss,,  wwee  aarree  
ttoolldd,,  bbuutt  tthhaatt  ooff  OOssiirriiss  aass  wweellll  --  iinn  aa  pprreevviioouuss  iinnccaarrnnaattiioonn  aass  tthhee  HHiigghh  PPrriieesstt  ooff  OOssiirriiss  
[[aanndd  PPrriieesstteessss  ooff  IIssiiss]]  AAnnkkhh--ff--nnaa--kkhhoonnssuu..  TThhee  ddeettaaiilleedd  ssttoorryy  ooff  tthhiiss  iiss  ttoolldd  iinn  hhiiss  mmeemmooiirr  
ooff  tthhaatt  iinnccaarrnnaattiioonn,,  ““AAccrroossss  tthhee  GGuullff””,,  iinn  EEqquuiinnooxx  ##II--77::

BBuutt  TThhootthh  tthhee  mmiigghhttyy  ggoodd,,  tthhee  wwiissee  oonnee,,  wwiitthh  hhiiss  iibbiiss--hheeaadd  aanndd  hhiiss  nneemmyyssss  ooff  
iinnddiiggoo,,  wwiitthh  hhiiss  AAtteepphh  ccrroowwnn  aanndd  hhiiss  pphhœœnniixx  wwaanndd  aanndd  wwii tthh  hhiiss  aannkkhh  ooff  eemmeerraalldd,,  
wwiitthh  hhiiss  mmaaggiicc  aapprroonn  iinn  tthhee  tthhrreeee  ccoolloorrss;;  yyeeaa,,  TThhootthh,,  tthhee  ggoodd  ooff  wwiissddoomm,,  wwhhoossee  sskkiinn  
iiss  ooff  ttaawwnnyy  oorraannggee  aass  tthhoouugghh  ii tt  bbuurrnneedd  iinn  aa  ffuurrnnaaccee,,  aappppeeaarreedd  vviissiibbllyy  ttoo  aallll   ooff  uuss..  AAnndd  
tthhee  oolldd  MMaagguuss  ooff  tthhee  WWeell ll,,  wwhhoomm  nnoo  mmaann  hhaadd  sseeeenn  oouuttssiiddee  hhiiss  wweellll   ffoorr  nniigghhtt  
tthhrreeeessccoorree  yyeeaarrss,,  wwaass  ffoouunndd  iinn  tthhee  mmiiddsstt;;  aanndd  hhee  ccrriieedd  wwiitthh  aa  lloouudd  vvooiiccee,,  ssaayyiinngg,,  ““TThhee  
EEqquuiinnooxx  ooff  tthhee  GGooddss!!””

AAnndd  hhee  wweenntt  aabboouutt  ttoo  eexxppllaaiinn  hhooww  iitt  wwaass  tthhaatt  NNaattuurree  sshhoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  tthhee  
cceenntteerr  ooff  mmaann’’ ss  wwoorrsshhiipp,,  bbuutt  mmaann  hhiimmsseellff,,  mmaann  iinn  hhiiss  ssuuffffeerriinngg  aanndd  ddeeaatthh,,  mmaann  iinn  hhiiss  
ppuurriiff iiccaattiioonn  aanndd  ppeerrffeeccttiioonn..  AAnndd  hhee  rreeccii tteedd  tthhee  FFoorrmmuullaa  ooff  tthhee  OOssiirriiss  aass  ffoolllloowwss,,  eevveenn  
aass  iitt  hhaatthh  bbeeeenn  ttrraannssmmiitttteedd  uunnttoo  uuss  bbyy  tthhee  BBrreetthhrreenn  ooff  tthhee  CCrroossss  aanndd  RRoossee  uunnttoo  tthhiiss  
ddaayy  ......

IInn  hhiiss  oowwnn  wwrriittiinnggss  CCrroowwlleeyy  ddooeess  nnoott  iinnddiiccaattee  wwhheerree  hhee  ccaammee  bbyy  tthhiiss  ccoonncceepptt  ooff  
““ææoonnss””  oorr  eexxaaccttllyy  wwhhaatt  iiss  mmeeaanntt  bbyy  iitt..  AA  lliittttllee  ddeetteeccttiivvee  wwoorrkk,,  hhoowweevveerr,,  ttaakkeess  uuss  bbaacckk  ttoo  
tthhee  ddaayyss  ooff  tthhee  GGoollddeenn  DDaawwnn  aanndd  tthhee  wwrriittiinngg  ooff  aa  bbooookk  eennttiittlleedd  EEggyyppttiiaann  MMaaggiicc  ((##1100II))  
bbyy  FFlloorreennccee  FFaarrrr,,  SSccrriibbee  ooff  tthhee  GG..''..DD..''..,,  iinn  11889966..  TThhiiss  bbooookk,,  ppaarrtt  ooff  aa  1100--vvoolluummee  sseerriieess  
CCoolllleeccttaanneeaa  HHeerrmmeettiiccaa  eeddiitteedd  bbyy  WW..WW..  WWeessttccootttt,,  ccoonnttaaiinneedd  aa  vveerryy  iinntteerreessttiinngg  cchhaapptteerr  
ccaalllleedd  ““TThhee  GGnnoossttiicc  MMaaggiicc  ooff  EEggyypptt””,,  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquuoottee::

LLeett  uuss  ffiirrsstt  ccoonnssiiddeerr  tthhee  eesssseennttiiaall  pprriinncciipplleess  ooff  GGnnoossttiicciissmm,,  wwhhiicchh  aarree  bbrriieeffllyy  aass  
ffoolllloowwss::

FFiirrsstt  --  AA  ddeenniiaall  ooff  tthhee  ddooggmmaa  ooff  aa  ppeerrssoonnaall  ssuupprreemmee  GGoodd,,  aanndd  tthhee  aasssseerrttiioonn  ooff  aa  
ssuupprreemmee  ddiivviinnee  eesssseennccee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  ppuurreesstt  ll iigghhtt  aanndd  ppeerrvvaaddiinngg  tthhaatt  bboouunnddlleessss  
ssppaaccee  ooff  ppeerrffeecctteedd  mmaatttteerr  wwhhiicchh  tthhee  GGrreeeekkss  ccaalllleedd  tthhee  PPlleerroommaa..  TThhiiss  lliigghhtt  ccaall lleedd  iinnttoo  
eexxiisstteennccee  tthhee  ggrreeaatt  ffaatthheerr  aanndd  tthhee  ggrreeaatt  mmootthheerr  wwhhoossee  cchhiillddrreenn  wweerree  tthhee  ææoonnss  oorr  ggoodd--
ssppiirriittss..  TThhaatt  iiss  ttoo  ssaayy  ffrroomm  tthhee  ssuupprreemmee  iissssuueess  tthhee  nnoouuss  oorr  ddiivviinnee  mmiinndd  aanndd  tthheennccee  
ssuucccceessssiivvee  eemmaannaattiioonnss,,  eeaacchh  lleessss  ssuubbll iimmee  tthhaann  tthhee  pprreecceeddiinngg..  TThhee  ddiivviinnee  llii ffee  iinn  eeaacchh  
bbeeccoommiinngg  lleessss  iinntteennssee  uunnttiill   tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  tthhee  PPlleerroommaa,,  oorr  tthhee  ffuullllnneessss  ooff  GGoodd,,  iiss  
rreeaacchheedd..  FFrroomm  tthheennccee  tthheerree  ccoommeess  iinnttoo  bbeeiinngg  aa  ttaaiinntt  ooff  iimmppeerrffeeccttiioonn,,  aann  aabboorrttiivvee  aanndd  
ddeeffeeccttiivvee  eevvoolluuttiioonn,,  tthhee  ssoouurrccee  ooff  mmaatteerriiaallii ttyy  aanndd  tthhee  oorriiggiinn  ooff  aa  ccrreeaatteedd  uunniivveerrssee,,  
ii ll lluummiinnaatteedd  bbyy  tthhee  ddiivviinnee  bbuutt  ffaarr  rreemmoovveedd  ffrroomm  iittss  iinnffiinniittuuddee  aanndd  ppeerrffeeccttiioonn..

NNooww  tthhee  GGnnoossttiiccss  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  tthhee  aaccttuuaall  rruulleerr  aanndd  ffaasshhiioonneerr  ooff  tthhiiss  ccrreeaatteedd  
uunniivveerrssee  aanndd  ii ttss  bbeeiinnggss  ggoooodd  aanndd  eevviill   wwaass  tthhee  DDeemmiiuurrggooss,,  aa  ppoowweerr  iissssuuaanntt  ffrroomm  
ssoopphhiiaa  oorr  wwiissddoomm..  BByy  ssoommee  iitt  wwaass  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  ddeessiirree  ooff  ssoouullss  ffoorr  pprrooggrreessssiioonn  ccaauusseedd  
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tthhee  oorriiggiinn  ooff  aa  uunniivveerrssee  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  mmiigghhtt  eevvoollvvee  aanndd  rriissee  ttoo  tthhee  ddiivviinnee..
TThhee  GGnnoossttiiccss  ddeeffiinnii tteellyy  bbeelliieevveedd  iinn  tthhee  tthheeoorryy  ooff  ccyycclleess  ooff  aasscceenntt  aanndd  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  

eevvoolluuttiioonnaarryy  pprrooggrreessss  ooff  wwoorrllddss,,  aaggeess,,  aanndd  mmaann;;  tthhee  aasscceennttss  &&  ddeesscceennttss  ooff  tthhee  ssoouull ;;  
tthhee  pprree--eexxiisstteennccee  ooff  aallll  hhuummaann  ssoouullss  nnooww  iinn  wwoorrllddllyy  ll iiffee;;  aanndd  tthhee  ssuurreettyy  tthhaatt  aall ll  ssoouullss  
tthhaatt  ddeessiirree  tthhee  hhiigghheesstt  mmuusstt  ddeesscceenndd  ttoo  mmaatttteerr  aanndd  bbee  bboorrnn  ooff  ii tt..  TThheeyy  wweerree  tthhee  
pphhiilloossoopphhiiccaall   CChhrriissttiiaannss..

TThhee  rruullee  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  cchhuurrcchh,,  hhoowweevveerr,,  ffeell ll  iinnttoo  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhoossee  wwhhoo  
eennccoouurraaggeedd  aann  eemmoottiioonnaall   rreelliiggiioonn,,  ddeessttiittuuttee  ooff  pphhii lloossoopphhyy,,  wwhhoossee  mmeemmbbeerrss  sshhoouulldd  bbee  
bboouunndd  ttooggeetthheerr  bbyy  ppeerrssoonnaall  ttiieess  ooff  hhuummaann  ssyymmppaatthhyy  wwii tthh  aann  eexxaalltteedd  ssuuffffeerreerr  aanndd  
pprreeaacchheerr  rraatthheerr  tthhaann  bbyy  aann  iinntteelllleeccttuuaall  aacccceeppttaannccee  ooff  hhiigghh  ttrruutthh..

TThhee  GGnnoossttiiccss  ddiisssseenntteedd  ffrroomm  tthhee  ccrreeeedd  tthheenn  bbeeiinngg  ttaauugghhtt,,  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ooff  tthhee  
iinnffeerriioorriittyy  ooff  tthhee  hheerroo--wwoorrsshhiipp  ooff  CChhrriisstt  ttoo  tthhee  ssppiirriittuuaall  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ssuuppeerrnnaall  
mmiinndd,,  wwhhiicchh  tthheeyy  ccoonnssiiddeerreedd  hhee  ttaauugghhtt..

TThhee  GGnnoossttiiccss  wweerree  aallmmoosstt  uunniivveerrssaall llyy  ddeeeeppllyy  iimmbbuueedd  wwii tthh  tthhee  ddooccttrriinneess  ooff  
SSooccrraatteess  aanndd  PPllaattoo;;  aanndd  aa  rreelliiggiioonn  ooff  eemmoottiioonn  aanndd  rreevveerreennccee,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  mmoorraall  
ppllaattiittuuddeess,,  ddiidd  nnoott  sseeeemm  ttoo  tthheemm  ooff  aa  ssuubblliimmiittyy  ssuuffffiicciieennttllyy  iinntteennssee  ttoo  bbee  wwoorrtthhyy  ttoo  
rreeppllaaccee  tthhee  rreell iiggiioouuss  mmyysstteerriieess  ooff  EEggyypptt,,  IInnddiiaa,,  aanndd  PPeerrssiiaa,,  tthhee  tthheeooccrraaccyy  ooff  tthhee  JJeewwss,,  
oorr  tthhee  ssuubbll iimmee  ttrruutthhss  hhiiddddeenn  iinn  tthhee  mmyytthhss  ooff  GGrreeeeccee..

IInn  RReelliiggiioonn  iinn  AAnncciieenntt  HHiissttoorryy  ((##33AA))  SS..GG..FF..  BBrraannddoonn  ccoommmmeennttss::

IInn  hhiiss  ““FFiirrsstt  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  CCoorriinntthhiiaannss””   PPaauull   hhaadd  ooccccaassiioonn  ttoo  ccoonnttrraasstt  hhiiss  tteeaacchhiinngg  
wwiitthh  tthhaatt  ooff  ootthheerr  ssyysstteemmss  kknnoowwnn  ttoo  hhiiss  rreeaaddeerrss..  IInn  ssoo  ddooiinngg  hhee  wwaass  lleedd  ttoo  ggiivvee  tthhiiss  
ssiiggnniiff iiccaanntt  aaccccoouunntt  ooff  hhiiss  oowwnn::  ““HHoowwbbeeiitt  wwee  ssppeeaakk  wwiissddoomm  aammoonngg  tthhee  ppeerrffeecctt::  yyeett  aa  
wwiissddoomm  nnoott  ooff  tthhiiss  wwoorrlldd,,  nnoorr  ooff  tthhee  rruulleerrss  ooff  tthhiiss  wwoorrlldd,,  wwhhiicchh  aarree  ccoommiinngg  ttoo  nnaauugghhtt::  
bbuutt  wwee  ssppeeaakk  GGoodd’’ ss  wwiissddoomm  iinn  aa  mmyysstteerryy,,  eevveenn  tthhee  wwiissddoomm  tthhaatt  hhaatthh  bbeeeenn  hhiiddddeenn,,  
wwhhiicchh  GGoodd  ffoorreeoorrddaaiinneedd  bbeeffoorree  tthhee  wwoorrllddss  uunnttoo  oouurr  gglloorryy::  wwhhiicchh  nnoonnee  ooff  tthhee  rruulleerrss  ooff  
tthhiiss  wwoorrlldd  kknnoowweetthh::  ffoorr  hhaadd  tthheeyy  kknnoowwnn  iitt,,  tthheeyy  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  ccrruucciiff iieedd  tthhee  LLoorrdd  ooff  
gglloorryy””   ((iiii..  66--88))..

IInn  oouurr  ooffffiicciiaall  EEnngglliisshh  ttrraannssllaattiioonnss  tthhee  pprrooppeerr  mmeeaanniinngg  ooff  tthhiiss  ppaassssaaggee  iiss  oobbssccuurreedd  
aatt  ttwwoo  ccrruucciiaall  ppooiinnttss..  TThhee  GGrreeeekk  wwoorrdd  ttrraannssllaatteedd  aass  ““wwoorrlldd””   hheerree,,  sseevveerraallllyy  iinn  iittss  
ssiinngguullaarr  oorr  pplluurraall  ffoorrmmss,,  iiss  aaiioonn,,  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhiiss  pphhyyssiiccaall  wwoorrlldd  oorr  EEaarrtthh,,  
bbuutt  ““ ttiimmee””   oorr  ““ aaggee”” ..]]

PPaauull’’ ss  uussee  ooff  aaiioonn  hheerree  aaccccoorrddiinnggllyy  sshhoowwss  tthhaatt  hhee  wwaass  tthhiinnkkiinngg  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  
eessootteerriicc  ssyysstteemm  ooff  ““wwoorrlldd--aaggeess””   tthhaatt  pprroobbaabbllyy  ddeerriivveedd  uull ttiimmaatteellyy  ffrroomm  IIrraanniiaann  aanndd  
BBaabbyylloonniiaann  ssoouurrcceess,,  aanndd  tthhaatt  iinn  vvaarriioouuss  ffoorrmmss  wwaass  mmuucchh  iinn  vvoogguuee  iinn  ccuurrrreenntt  GGrrææccoo--
RRoommaann  tthhoouugghhtt..  NNeexxtt  tthhee  wwoorrddss  ttrraannssllaatteedd  aass  ““ rruulleerrss  ooff  tthhiiss  wwoorrlldd””   ((aarrcchhoonntteess  ttoouu  
aaiioonnooss  ttoouuttoouu))  ddoo  nnoott  rreeffeerr,,  aass  iiss  ppooppuullaarrllyy  ssuuppppoosseedd,,  ttoo  tthhee  RRoommaann  aanndd  JJeewwiisshh  
aauutthhoorriittiieess  wwhhoo  wweerree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoonnddeemmnniinngg  JJeessuuss  ttoo  ddeeaatthh..  TThheeyy  ddeennoottee  
ddææmmoonniicc  bbeeiinnggss  wwhhoo  wweerree  aassssoocciiaatteedd  wwii tthh  tthhee  ppllaanneettss  aanndd  bbeell iieevveedd  ttoo  ggoovveerrnn  tthhee  
lliivveess  ooff  mmeenn  oonn  EEaarrtthh..

AAss  FFaarrrr  aanndd  BBrraannddoonn  bbootthh  ggoo  oonn  ttoo  oobbsseerrvvee,,  GGnnoossttiicc  CChhrriissttiiaanniittyy  wwaass  rreeggaarrddeedd  aass  aa  
vveerryy  sseerriioouuss  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  CChhrriissttiiaann  cchhuurrcchh  aanndd  wwaass  iinntteennsseellyy  ppeerrsseeccuutteedd..  HHaadd  iitt  bbeeccoommee  
pprreevvaalleenntt,,  tthhee  22,,000000  yyeeaarrss  mmiigghhtt  hhaavvee  eevvoollvveedd  vveerryy  ddiiffffeerreennttllyy  iinn  WWeesstteerrnn  cciivviilliizzaattiioonn  --  
wwiitthh  aa  vveerryy  iinntteelllleeccttuuaall,,  pphhiilloossoopphhiiccaall,,  aanndd  iinniittiiaattoorryy  rreelliiggiioouuss  cclliimmaattee  iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  
iinnttoolleerraanntt,,  ffeerroocciioouuss,,  aanndd  iiggnnoorraanntt  hhoorrrroorr  ooff  ddooggmmaattiicc  CChhrriissttiiaanniittyy..

NNooww  wwee  aarree  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  sseeee  tthhiiss  tteerrmm  ææoonn  iinn  aa  nneeww  lliigghhtt,,  iiff  II  mmaayy  bbee  eexxccuusseedd  tthhee  
eexxpprreessssiioonn..  TThhee  ÆÆoonn  ooff  HHoorruuss  iiss  nnoott  jjuusstt  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  wwhheenn  iiddeeaass  ssyymmbboolliizzeedd  bbyy  
HHoorruuss  aarree  ddoommiinnaanntt..  RRaatthheerr  iitt  iiss  aa  DDiinngg  aann  ssiicchh,,  aa  nnoouummeennoonn::  ssoommeetthhiinngg  ooff  ppuurreellyy  
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rraattiioonnaall  aapppprreehheennssiioonn,,  nnoott  ppeerrcceeppttiioonn  bbyy  tthhee  sseennsseess..
TThhuuss  iinn  wwhhaatt  II  mmiigghhtt  tteerrmm  tthhee  LLBBMM  sseennssee,,  aann  ææoonn  iiss  ssiimmppllyy  aann  aattttiittuuddee  wwhhiicchh  

oonnee  cchhoooosseess  oorr  iiss  ccoonnddiittiioonneedd  ttoo  aaddoopptt..  TThhiiss  iiss  wwhhaatt  II  mmeeaann  wwhheenn  II  ssaayy  tthhaatt  
ddiiffffeerreenntt  ppeeooppllee  ““eexxiisstt  iinn  ddiiffffeerreenntt  ææoonnss””::  tthhaatt  aa  JJeeww,,  CChhrriissttiiaann  oorr  MMoosslleemm  eexxiissttss  iinn  tthhee  
ÆÆoonn  ooff  OOssiirriiss,,  aa  WWiiccccaann  iinn  tthhaatt  ooff  IIssiiss,,  aanndd  aa  TThheelleemmiittee  iinn  tthhaatt  ooff  HHoorruuss..

AAccccoorrddiinnggllyy,,  wwhhiillee  II  ccoonnssiiddeerr  ææoonnss  ““ppyyrraammiiddaall””  iinn  ssoopphhiissttiiccaattiioonn,,  aafftteerr  tthhee  ffaasshhiioonn  
ooff  PPllaattoo’’ss  ““ppyyrraammiidd  ooff  tthhoouugghhtt””,,  II  sseeee  nnoo  rreeaassoonn  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthheemm  ttiimmee--sseeqquueennttiiaall,,  wwiitthh  
eeaacchh  nneeww  oonnee  ssuuppeerrsseeddiinngg  aanndd  oobblliitteerraattiinngg  tthhee  oonnee  bbeeffoorree  iitt..

IInn  aann  LLBBMM  sseennssee,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ccoonnttiinnuueess  oovveerrwwhheellmmiinnggllyy  
iinn  tthhee  ggrriipp  ooff  tthhee  ÆÆoonn  ooff  OOssiirriiss,,  tthhee  bbeesstt  iinntteennttiioonnss  ooff  AAiiwwaassss  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg..  TThhee  ÆÆoonn  
ooff  IIssiiss  iiss  tthhee  nneexxtt  iinnfflluueennttiiaall,,  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhaatt  ooff  HHoorruuss..  TThhee  ÆÆoonn  ooff  SSeett,,  hhiigghheesstt  oonn  tthhee  
ppyyrraammiidd  aanndd  mmoosstt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoommpprreehheenndd  aanndd  iinnddwweellll,,  iiss  tthhee  ““ssmmaalllleesstt””  aanndd  mmoosstt  
eexxcclluussiivvee  ooff  aallll..

AAss  wwiitthh  tthhee  ddeeggrreeee  ssyysstteemm,,  iitt  wwoouulldd  bbee  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  iiff  nnoott  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ssppeenndd  aallll  ooff  
oonnee’’ss  ttiimmee  iinn  aa  ““hhiigghheerr  ææoonn””..  WWhheenn  wwee  ggoo  aabboouutt  oouurr  aaffffaaiirrss  iinn  tthhee  pprrooffaannee  wwoorrlldd,,  wwee  aarree  
uussuuaallllyy  OOssiirriiaannss,,  ppeeeerriinngg  wwiitthh  ccuurriioossiittyy  aanndd  vvaagguuee  aallaarrmm  aatt  eeccoollooggiiccaall  aaccttiivviissttss  ((IIssiiss))  oorr  
aavvaanntt--ggaarrddee  aarrttiissttss  ((HHoorruuss))..  YYeett  wwee  eexxppeerriieennccee  ppeerriiooddss  ooff  IIssiiss  aanndd  HHoorruuss  ttoooo  --  aanndd,,  wwhheenn  
wwee  wwiisshh  ttoo,,  tthhaatt  vveerryy  rraarreeffiieedd  ÆÆoonn  ooff  SSeett..

CCrroowwlleeyy,,  wwhhoo  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  ææoonnss  wweerree  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee  iinn  ““ccaattaassttrroopphhiicc  
ssuucccceessssiioonn””  --  II  pprreessuummee  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmoorree  ffoorrcceeffuullllyy  aaddvvaannccee  tthhee  ccaauussee  ooff  tthhee  ÆÆoonn  ooff  
HHoorruuss  --  pprreeddiicctteedd  iinn  tthhee  EEqquuiinnooxx  ##II--1100  tthhaatt  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ÆÆHH  ““wwiillll  aarriissee  tthhee  EEqquuiinnooxx  ooff  
MMaa,,  tthhee  ggooddddeessss  ooff  jjuussttiiccee..  IItt  mmaayy  bbee  aa  hhuunnddrreedd  oorr  tteenn  tthhoouussaanndd  yyeeaarrss  ffrroomm  nnooww  ((11991133)),,  
ffoorr  tthhee  ccoommppuuttaattiioonn  ooff  ttiimmee  iiss  nnoott  hheerree  aass  tthheerree..””  IInn  11992211,,  iinn  hhiiss  ““nneeww  ccoommmmeenntt””  ttoo  LLiibbeerr  
LLeeggiiss,,  CCrroowwlleeyy  ssppeeccuullaatteedd  tthhaatt  tthhee  nneexxtt  ææoonn  wwoouulldd  bbee  tthhaatt  ooff  TThhmmaaiisstt,,  tthhiirrdd  ooffffiicceerr  iinn  
tthhee  GG..''..DD..''..  NNeeoopphhyyttee  rriittuuaall..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  hhee  ccoonnttiinnuueedd,,  ““IItt  mmaayy  bbee  pprreessuummppttuuoouuss  
ttoo  pprreeddiicctt  aannyy  ddeettaaiillss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  nneexxtt  ææoonn  aafftteerr  tthhiiss..””

TThhaatt  iiss  eesssseennttiiaallllyy  mmyy  aattttiittuuddee  aass  wweellll..  AAss  MMaagguuss  ooff  tthhee  ÆÆoonn  ooff  SSeett,,  II  aamm  aann  EEyyee  iinn  
tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  TTrriiaannggllee  [[oorr  SShhiinniinngg  TTrraappeezzoohheeddrroonn]],,  aass  iitt  wweerree..  TThhee  oonnllyy  oonnee  wwhhoo  kknnoowwss  
ffoorr  cceerrttaaiinn  wwhhaatt  tthhee  nneexxtt--ccoonncceeiivveedd  ææoonn  wwiillll  bbee,,  iiff  iinnddeeeedd  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  oonnee,,  wwoouulldd  tthhee  
MMaagguuss  oorr  MMaaggaa  wwhhoo  UUtttteerrss  iittss  wwoorrdd..

AAbboovvee  II  mmaaddee  rreeffeerreennccee  ttoo  ææoonnss  ““iinn  aann  LLBBMM  sseennssee””..  IIss  tthheerree  aa  ““GGBBMM  sseennssee””  aass  
wweellll??  IInnddeeeedd  tthheerree  iiss,,  bbuutt  --  lliikkee  HHeerr--BBaakk  --  yyoouu  aarree  ggooiinngg  ttoo  hhaavvee  ttoo  rreefflleecctt  vveerryy  ccaarreeffuullllyy  
uuppoonn  iitt  ttoo  aapppprreehheenndd  iitt..

SSeeeenn  tthhrroouugghh  tthhee  lleennss  ooff  GGBBMM,,  aann  ææoonn  iiss  iinn  ffaacctt  aa  lliivviinngg  eennttiittyy,,  iinn  wwhhiicchh  iittss  iinniittiiaatteess  
aarree  ““cceellllss””..  TThhiiss  iiss  tthhee  sseeccrreett  wwhhiicchh  tthhee  GGnnoossttiiccss  bbrroouugghhtt  ffrroomm  aannttiiqquuiittyy,,  aanndd  wwhhiicchh  ssoo  
ffrriigghhtteenneedd  tthhee  CChhrriissttiiaann  ddooggmmaattiissttss..  TThhee  ““ggoodd””  ooff  aann  ææoonn  iiss  tthhuuss  aa  ccrreeaattuurree  ooff  tthhee  ttoottaall  
mmaaggiiccaall  aanndd  pphhiilloossoopphhiiccaall  eenneerrggyy  ooff  mmaatteerriiaall  bbeeiinnggss  wwhhoo  aarree  iinniittiiaatteess  ooff  tthhaatt  ææoonn,,  ii..ee..  
wwhhoo  aarree  aawwaarree  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ““ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  ggoodd””..  [[AArree  yyoouu  nnooww  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  sseeee  tthhee  
aanncciieenntt  oorriiggiinnss  ooff  HHeeggeell’’ss  ccoonncceepptt  ooff  aann  ““oovveerrmmiinndd””??]]

UUnnddeerrssttoooodd  iinn  tthhiiss  sseennssee,,  aa  GGBBMM  WWoorrkkiinngg  iiss  aa  wwaayy  ooff  tthhee  ““ppaarrtt’’ss””  rreeaacchhiinngg  oouutt  ttoo  
ccoonnttaacctt,,  eexxppeerriieennccee,,  aanndd//oorr  eexxpprreessss  tthhee  ““wwhhoollee””..  TThhiiss  iiss  wwhhyy  ttrruuee  GGBBMM  iiss  nnoott  eevveenn  
rreemmootteellyy  lliikkee  ““pprraayyeerr””  aass  tthhee  pprrooffaannee  pprraaccttiiccee  iitt..  NNoorr  iiss  iitt  mmeerree  mmeeddiittaattiioonn,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  
mmiinndd  ooff  tthhee  mmeeddiittaattoorr  mmeerreellyy  eexxtteennddss  ttoo  iittss  oowwnn  lliimmiittss..  IItt  iiss  tthhee  ggrreeaatteesstt  sseeccrreett,,  aanndd  tthhee  
ggrreeaatteesstt  ffuullffiillllmmeenntt,,  ooff  uunniiqquuee  eexxiisstteennccee..
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OOnnccee  aann  ææoonn  iiss  aapppprreehheennddeedd  iinn  tthhiiss  wwaayy,,  aa  ggrreeaatt  mmaannyy  vveeiillss  ffaallll  aawwaayy,,  aa  ggrreeaatt  mmaannyy  
mmyysstteerriieess  ooff  wwhhaatt  mmaaggiicc  iiss//  wwhhyy  iitt  wwoorrkkss  aarree  rreevveeaalleedd,,  aanndd  iinnddeeeedd  tthhee  eennttiirree  ““wwhhyy””  ooff  
hhuummaann  ccoonnsscciioouussnneessss  iiss  eexxppllaaiinneedd..  AAllll  yyoouu  nneeeedd  iiss  tthhee  nnooeessiiss  ttoo  ppeerrcceeiivvee  iitt..  DDoonn’’tt  bbee  
ccoonncceerrnneedd  iiff  yyoouu  ddoonn’’tt  aattttaaiinn  ssuucchh  nnooeessiiss  tthhee  mmoommeenntt  yyoouu  ffiinniisshh  yyoouurr  ffiirrsstt  rreeaaddiinngg  ooff  
BBllaacckk  MMaaggiicc..  IItt  iiss  tthheerree;;  aanndd  wwhheenn  yyoouu  aarree  rreeaaddyy  ffoorr  iitt,,  IItt  wwiillll  bbee  rreeaaddyy  ffoorr  yyoouu..

TThhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett

SSyymmbboollss  ddoo  nnoott  rreepprreesseenntt  tthhee  tthhiinngg  iittsseell ff,,  tthhee  aaccttuuaall  pphheennoommeennoonn..  IItt  wwoouulldd  aallssoo  bbee  
wwrroonngg  ttoo  tthhiinnkk  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ppuurreellyy  aanndd  ssiimmppllyy  sscchheemmaattiicc  ffoorrmmuullææ..  IInn  ooppeerraattiioonnaall  
rreesseeaarrcchh  tthhee  mmooddeell  iiss  nnoott  aa  ssmmaallll--ssccaallee  oorr  ssiimmppll iiff iieedd  mmooddeell  ooff  aa  kknnoowwnn  oobbjjeecctt;;  ii tt  iiss  aa  
ppoossssiibbllee  aapppprrooaacchh  ttoo,,  oorr  mmeeaannss  ooff  ggeettttiinngg  ttoo  kknnooww  tthhiiss  oobbjjeecctt..  AAnndd  iitt  iiss  oouuttssiiddee  rreeaallii ttyy,,  
iinn  tthhee  mmaatthheemmaattiiccaall   uunniivveerrssee..

TThhee  nneexxtt  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  tthhaatt  tthhee  aannaallooggiiccaall   mmaacchhiinnee  ccoonnssttrruucctteedd  oonn  tthhiiss  mmooddeell  
sshhoouulldd  eenntteerr  iinnttoo  aann  eelleeccttrroonniicc  ttrraannccee  ssoo  tthhaatt  iitt  ccaann  ggiivvee  pprraaccttiiccaall   aannsswweerrss..  TThhiiss  iiss  wwhhyy  
aall ll  tthhee  uussuuaall  ooccccuullttiisstt  eexxppllaannaattiioonnss  ooff  ssyymmbboollss  aarree  uusseelleessss..  TThheeyy  llooookk  uuppoonn  ssyymmbboollss  aass  
iiff  tthheeyy  wweerree  sscchheemmaass  tthhaatt  ccaann  bbee  iinntteerrpprreetteedd  bbyy  iinntteellll iiggeennccee  aatt  ii ttss  nnoorrmmaall  lleevveell  aanndd  ssoo  
lleeaadd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  aann  aapppprreehheennssiioonn  ooff  rreeaall iittyy..  FFoorr  cceennttuurriieess  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ttrreeaattiinngg  
iinn  tthhiiss  wwaayy  tthhee  SStt..  AAnnddrreeww’’ ss  ccrroossss,,  tthhee  sswwaassttiikkaa,,  aanndd  tthhee  ssttaarr  ooff  SSoolloommoonn,,  bbuutt  hhaavvee  
ccoonnttrriibbuutteedd  nnootthhiinngg  ttoo  aa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  pprrooffoouunndd  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..

EEiinnsstteeiinn,,  wwii tthh  hhiiss  ssuubblliimmee  iinntteellll iiggeennccee,,  wwaass  aabbllee,,  iinn  aa  ffllaasshh  ooff  ii ll lluummiinnaattiioonn,,  ttoo  
ccaattcchh  aa  gglliimmppssee  ooff  tthhee  ssppaaccee//ttiimmee  rreellaattiioonnsshhiipp,,  bbuutt  wwiitthhoouutt  ccoommpplleetteellyy  uunnddeerrssttaannddiinngg  
oorr  iinntteeggrraattiinngg  iitt  iinnttoo  hhiiss  sscchheemmee  ooff  tthhiinnggss..  TToo  ccoommmmuunniiccaattee  hhiiss  ddiissccoovveerryy  aatt  aann  
iinntteellll iiggiibbllee  lleevveell,,  aanndd  ttoo  hheellpp  hhiimm  rreeccaappttuurree  hhiiss  oowwnn  ii ll lluummiinnaattiinngg  vviissiioonn,,  hhee  ddrreeww  tthhee  
ssiiggnn  llaammbbddaa  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ttrriihheeddrraall  aannggllee..

TThhiiss  ssiiggnn  iiss  nnoott  aa  sscchheemmaa  ooff  rreeaalliittyy  aanndd  mmeeaannss  nnootthhiinngg  ttoo  tthhee  mmaassss  ooff  mmaannkkiinndd..  IItt  
iiss  aa  ssiiggnnaall,,  aa  rraallllyyiinngg  ccrryy  ttoo  aallll  wwoorrkkeerrss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall   pphhyyssiiccss..  AAnndd  yyeett  
aall ll  tthhee  pprrooggrreessss  mmaaddee  iinn  tthhiiss  ffiieelldd  bbyy  tthhee  ggrreeaatteesstt  iinntteelllleeccttss  wwiill ll  oonnllyy  ssuucccceeeedd  iinn  
ddiissccoovveerriinngg  wwhhaatt  tthhiiss  ttrriihheeddrraall  ssyymmbbooll  eevvookkeess,,  bbuutt  wwii llll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ppeenneettrraattee  tthhee  
uunniivveerrssee  wwhheerree  tthhee  llaaww  ooff  wwhhiicchh  tthhiiss  ssyymmbbooll  iiss  aann  eexxpprreessssiioonn  aaccttuuaallllyy  ooppeerraatteess..  AAtt  
lleeaasstt,,  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  ffoorrwwaarrdd  mmaarrcchh,,  wwee  sshhaallll  kknnooww  tthhaatt  tthhiiss  ootthheerr  uunniivveerrssee  eexxiissttss..3300  

TThhee  iinnvveerrssee  ppeennttaaggrraamm  aaggaaiinnsstt  aa  cciirrccuullaarr  ffiieelldd  iiss  kknnoowwnn  aass  tthhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett..  
TThhiiss  iinnssiiggnniiaa  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  SSeeaall  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett,,  aanndd  iitt  iiss  aallssoo  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  
ssiixx  mmaaggiiccaall  ddeeggrreeeess  ooff  iinniittiiaattoorryy  mmeemmbbeerrsshhiipp..

3300  PPaauuwweellss,,  LLoouuiiss  &&   BBeerrggiieerr,,  JJaaccqquueess,,  TThhee  MMoorrnniinngg  ooff  tthhee  MMaaggiicciiaannss..  ((##44BB))  NNeeww  YYoorrkk::  AAvvoonn,,  
11996633..
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TThhee  ppeennttaaggrraamm  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  aanncciieenntt  ssyymmbboollss  kknnoowwnn  ttoo  mmaannkkiinndd,,  ddaattiinngg  ffrroomm  
pprreehhiissttoorryy..3311  3322    IItt  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  mmaatthheemmaattiiccaallllyy  iinn  tthhaatt  iitt  pprreecciisseellyy  eemmbbooddiieess  tthhee  rraattiioo  pphhii  

3311  DDoonn  WWeebbbb  IIVV°°::  ““ WWiill ll iiaamm  AArrnneetttt’’ ss  TThhee  PPrreeddyynnaassttiicc  OOrriiggiinn  ooff  EEggyyppttiiaann  HHiieerrooggllyypphhss  ((11998822))  
sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  ppeennttaaggrraamm  eexxiisstteedd  ssiiddee--bbyy--ssiiddee  wwii tthh  tthhee  ffiivvee--lliinnee  ssttaarr,,  wwhhiicchh  bbeeccaammee  ccoommmmoonn  uussee  
iinn  tthhee  pprroottooddyynnaassttiicc  NNaaqquuaaddaa  rreeggiioonn  ((aa  SSeettiiaann  ssiittee))..  FFiivvee--ppooiinntteedd  ssttaarrss  wweerree  ffoouunndd  aatt  GGeerrzzaa  aanndd  
TTaarrkkhhaann,,  aall ll  UUppppeerr  oorr  MMiiddddllee  EEggyyppttiiaann  pprroottooddyynnaassttiicc  ssii tteess..  TThhee  TTaarrkkhhaann  hhaass  aa  ffiivvee--ppooiinntteedd  ssttaarr  
iinn  aa  cciirrccllee  aattttaacchheedd  ttoo  aa  bbooaatt  --  oonnee  ooff  tthhee  ffii rrsstt  ssiiggnnss  ooff  tthhee  jjoouurrnneeyy  tthhrroouugghh  tthhee  TTuuaatt..  AArrnneetttt  ddaatteess  
aall ll  ooff  tthheessee  ttoo  33550000  BBCCEE,,  bbuutt  II  ssuussppeecctt  ffoorr  vvaarriioouuss  rreeaassoonnss  tthhaatt  tthheeyy’’ rree  aabboouutt  aa  tthhoouussaanndd  yyeeaarrss  
eeaarrlliieerr..””
3322  PPaattttyy  HHaarrddyy  IIVV°°::

AAtt  tthhee  SSeett--XXIIVV  CCoonnccllaavvee  iinn  LLoonnddoonn  II  wwaass  aasskkeedd  ii ff  tthhee  ppeennttaaggrraamm  wweerree  ddeeffiinniitteellyy  kknnoowwnn  aanndd  
uusseedd  iinn  aanncciieenntt  EEggyypptt..  II  ccoouulldd  ddoo  nnoo  bbeetttteerr  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhaann  ssttaattee  tthhaatt  PPyytthhaaggoorraass  hhaadd  ssppeenntt  2222  
yyeeaarrss  tthheerree  aanndd  tthheenn  ssttaarrtteedd  uupp  hhiiss  BBrrootthheerrhhoooodd  iinn  MMaaggnnaa  GGrrææcciiaa  wwiitthh  tthhee  ppeennttaaggrraamm  aass  iittss  
ssuupprreemmee  sseeccrreett  aanndd  bbaaddggee  ooff  rreeccooggnniittiioonn..

NNooww  II  hhaavvee  aarrcchhææoollooggiiccaall   ddaattaa..  AAfftteerr  mmuucchh  ssoouull--  aanndd  bbuuddggeett--sseeaarrcchhiinngg,,  II  oobbttaaiinneedd  oonnee  ooff  
GGuuyy  BBrruunnttoonn’’ ss  tthhrreeee  vvoolluummeess  oonn  tthhee  QQaauu  aanndd  BBaaddaarrii  eexxccaavvaattiioonnss  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  BBrrii ttiisshh  
MMuusseeuumm..  FFll iippppiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  vvoolluummee,,  II  ffoouunndd  aa  hhaall ff--ppaaggee  ooff  OOlldd  KKiinnggddoomm  ppoott  mmaarrkkss  tthhaatt  
iinncclluuddeedd  ttwwoo  ddeeffiinniittee  aanndd  uunnmmiissttaakkaabbllee  ppeennttaaggrraammss  --  oonnee  ccuutt  iinnttoo  tthhee  ccllaayy  bbeeffoorree  ffiirriinngg  bbyy  tthhee  
ppootttteerr,,  oonnee  ssccrraattcchheedd  oonnttoo  tthhee  ppoott  bbyy  iittss  oowwnneerr..  TThhee  bbrreeaadd  ppoott  wwiitthh  tthhee  ppootttteerr--ccuutt  ppeennttaaggrraamm  wwaass  
tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  ffrroomm  tthhee  IIVV  DDyynnaassttyy..  BBrruunnttoonn  rreemmaarrkkss  oonn  ““ tthhee  nnootteewwoorrtthhyy  ppeennttaaggrraamm  uusseedd  iinn  qquuiittee  
ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  aanndd  aatt  ddiiffffeerreenntt  ppeerriiooddss””   iinn  ssppeeaakkiinngg  ooff  tthheessee  ppoott  mmaarrkkss..

AAfftteerr  tthhaatt  II  ddeecciiddeedd  ttoo  ggoo  bbaacckk  ttoo  BBrruunnttoonn’’ ss  MMaattmmaarr  eexxppeeddii ttiioonn  nnootteess  aanndd  ffoouunndd  aa  ccrruuddee  
ppeennttaaggrraamm  aammoonngg  tthhee  ppoott  mmaarrkkss  ddooccuummeenntteedd  tthheerree,,  aaggaaiinn  oonn  aa  ppoott  tthhoouugghhtt  ttoo  ddaattee  ttoo  tthhee  OOlldd  
KKiinnggddoomm..

II  tthheenn  ccoonnssuull tteedd  FFlliinnddeerrss  PPeettrriiee’’ ss  TTaanniiss  eexxppeeddii ttiioonn  nnootteess  ppuubblliisshheedd  nneeaarrllyy  ffoorrttyy  yyeeaarrss  eeaarrlliieerr..  
TThheerree  II  ffoouunndd  aammoonngg  tthhee  sskkeettcchheess  ooff  ii tteemmss  ffrroomm  DDeeffeennnneehh  nneeaarr  TTaanniiss  aa  ppeennttaaggrraamm  mmaarrkkeedd  oonn  aa  
sseeaalleedd  vveesssseell  ddaatteedd  ttoo  tthhee  XXXXVVII  DDyynnaassttyy..

SSoo  hheerree  aarree  iinnssttaanncceess  ooff  tthhee  ppeennttaaggrraamm  uusseedd  ttoo  mmaarrkk  vveesssseellss  iinn  bbootthh  UUppppeerr  aanndd  LLoowweerr  EEggyypptt,,  
iinn  bbootthh  eeaarrllyy  aanndd  llaattee  ddyynnaassttiicc  ttiimmeess..  IInn  aallll   tthheessee  ccaasseess  tthhee  ppeennttaaggrraamm  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aann  
oorrnnaammeenntt  oorr  ddeeccoorraattiivvee  eelleemmeenntt;;  ii tt  ssttaannddss  bbyy  ii ttsseellff,,  wwiitthhoouutt  aappppaarreenntt  rreeffeerreennccee  ttoo  aannyy  ootthheerr  mmaarrkk  
oorr  iinnssccrriippttiioonn..  SSiinnccee  II  hhaavvee  oonnllyy  tthhrreeee  eexxppeeddiittiioonn  rreeppoorrttss  iinn  mmyy  ppoosssseessssiioonn,,  aanndd  aallll  tthhrreeee  iinncclluuddeedd  
aann  iinnssttaannccee  ooff  aa  ppeennttaaggrraamm  ccuutt  oorr  ssccrraattcchheedd  iinnttoo  ppootttteerryy,,  iitt  sseeeemmss  eevviiddeenntt  tthhaatt  tthhee  ppeennttaaggrraamm  wwaass  
kknnoowwnn  iinn  ggrreeaatt  aannttiiqquuii ttyy..  IItt  wwaass  ffoouunndd  nnoott  oonn  sstteellææ  oorr  ttoommbb  ppaaiinnttiinnggss,,  bbuutt  oonn  ppootttteerryy  ffoouunndd  iinn  
ggrraavveess,,  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt  tthhee  ssyymmbbooll   pprreeddaatteess  tthhee  ssttrriicctt  aarrttiissttiicc  ccaannoonnss  aanndd  rreell iiggiioouuss  ffoorrmmuullææ  
ggoovveerrnniinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  ssccrriibbeess  aanndd  aarrttiissttss  iinn  pphhaarraaoonniicc  EEggyypptt  --  oorr  aarriisseess  ffrroomm  ssoommee  ttrraaddiittiioonn  
oouuttssiiddee  tthheemm..

WWhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ssaaiidd  ssoo  ffaarr  ccoonncceerrnnss  ffiigguurreess  wwhhiicchh  aarree  uunnmmiissttaakkaabbllyy  ppeennttaaggrraammss..  TThhee  ffiivvee--
ppooiinntteedd  ssttaarr  --  iinn  ii ttss  ssiimmpplleesstt  ffoorrmm  aa  ffiivvee--rraayyeedd  aasstteerriisskk  --  iiss  ffoouunndd  eevveerryywwhheerree  iinn  EEggyyppttiiaann  
hhiieerrooggllyypphhiicc  iinnssccrriippttiioonnss  aanndd  aarrtt..  OOnnee  nneevveerr  ff iinnddss  ssiixx--ppooiinntteedd  ssttaarrss  oorr  hheexxaaggrraammss..  AA  sseevveenn--
ppooiinntteedd  ssttaarr  iiss  tthhee  ssyymmbbooll  ooff  SSeesshheett,,  wwhhoo  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aa  ffeemmaallee  nneetteerr   ooff  rreeccoorrddss  aanndd  ssii ttee  ppllaannss..  
SShhee  iiss  aallwwaayyss  ppoorrttrraayyeedd  aatt  tthhee  ffoouunnddiinngg  ooff  nneeww  tteemmpplleess  aanndd  mmoonnuummeennttss,,  eeiitthheerr  wwiitthh  rreeeedd--ppeenn  
aanndd  ttaabblleett  iinn  hhaanndd  oorr  aassssiissttiinngg  tthhee  kkiinngg  iinn  ddrriivviinngg  tthhee  ffiirrsstt  ppeegg  tthhaatt  wwii llll  bbee  uusseedd  ttoo  ssttrreettcchh  ccoorrddss  
dduurriinngg  tthhee  ffoouunnddaattiioonn’’ ss  llaayyoouutt..  [[UUssiinngg  tthhee  ssttaarrss  ooff  tthhee  TThhiigghh  ttoo  oorriieenntt  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  iiss  
ffrreeqquueennttllyy  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  tteexxtt  ffoorr  tthheessee  sscceenneess..]]

--  3377  --



aass  tthhee  rraattiioo  bbeettwweeeenn  aannyy  lloonnggeerr  aanndd  sshhoorrtteerr  lliinnee  sseeccttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ppeennttaaggrraamm..3333  3344

IInn  aanncciieenntt  EEggyypptt  pphhii  wwaass  kknnoowwnn  aass  tthhee  SSaaccrreedd  CCuutt..  IItt  wwaass  eemmppllooyyeedd  iinn  aallll  
iimmppoorrttaanntt  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  aarrttwwoorrkk..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  oonnee--hhaallff  tthhee  bbaassee  ooff  tthhee  GGrreeaatt  
PPyyrraammiidd  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhee  aappootthheemm  eeqquuaallss  pphhii  aaccccuurraattee  ttoo  44  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffiigguurreess..3355  3366  

TThhee  GGrreeeekkss  ttoooo  uusseedd  pphhii  iinn  aarrtt  aanndd  aarrcchhiitteeccttuurree,,  nnaammiinngg  iitt  tthhee  GGoollddeenn  MMeeaann  oorr  
GGoollddeenn  SSeeccttiioonn..3377  AA  ““GGoollddeenn  RReeccttaannggllee””,,  wwhheerree  tthhee  pphhii  rraattiioo  iiss  eeqquuaall  ttoo  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  
bbeettwweeeenn  tthhee  lloonnggeerr  aanndd  sshhoorrtteerr  ddiimmeennssiioonnss,,  aappppeeaarrss  iinn  tthhee  wwoorrkkss  ooff  aarrttiissttss  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  
VViinnccii,,  AAllbbrreecchhtt  DDüürreerr,,  aanndd  GGeeoorrggee  SSeeuurraatt..  IInn  11887766  GGuussttaavv  FFeecchhnneerr,,  aa  GGeerrmmaann  
ppssyycchhiiaattrriisstt,,  ccoonndduucctteedd  eexxppeerriimmeennttss  wwhhiicchh  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy  ooff  ppeeooppllee  
““pprreeffeerrrreedd””  rreeccttaanngglleess  iinn  tthhiiss  sshhaappee..

pphhii  aallssoo  aappppeeaarrss  iinn  nnaattuurree..    MMoosstt  ssppiirraall  ggrroowwtthh  iinn  nnaattuurree,,  nnoottaabbllyy  pphhyylllloottaaxxiiss  ((tthhee  
ggrroowwtthh  ooff  lleeaavveess  aanndd  fflloowweerrss)),,  ffoolllloowwss  tthhee  FFiibboonnaaccccii  sseerriieess,,  wwhheerree  eeaacchh  nnuummbbeerr  iinn  tthhee  
sseerriieess  iiss  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  ttwwoo  pprreecceeddiinngg  nnuummbbeerrss,,  iiee::  11,,  11,,  22,,  33,,  55,,  88,,  1133,,  2211,,  3344......    AAss  
tthhiiss  sseerriieess  ccoonnttiinnuueess,,  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ssuucccceessssiivvee  nnuummbbeerrss  aapppprrooaacchheess  pphhii..3388  

TThhee  SSaaccrreedd  CCuutt  ((oorr  GGoollddeenn  SSeeccttiioonn))  ddiivviiddeess  aa  lliinnee  iinnttoo  uunneeqquuaall  sseeccttiioonnss  wwhheerree  tthhee  
ssmmaalllleerr  iiss  ttoo  tthhee  llaarrggeerr  aass  tthhee  llaarrggeerr  iiss  ttoo  tthhee  wwhhoollee..    SSiimmiillaarrllyy,,  aa  GGoollddeenn  RReeccttaannggllee  iiss  oonnee  
wwhhiicchh,,  wwhheenn  ddiivviiddeedd  iinnttoo  aa  ssqquuaarree  aanndd  ssmmaalllleerr  rreeccttaannggllee,,  tthhee  ssmmaalllleerr  rreeccttaannggllee  iiss  aallssoo  aa  

3333  TThhee  ccoonncceepptt  aanndd  ssiiggnnii ff iiccaannccee  ooff  pphhii  mmaayy  bbee  ssttuuddiieedd  aatt  lleennggtthh  iinn  HH..EE..  HHuunnttlleeyy’’ ss  TThhee  DDiivviinnee  
PPrrooppoorrttiioonn  ((##1122DD)),,  aass  wweellll   aass  iinn  rreellaatteedd  wwoorrkkss  iinn  RReeaaddiinngg  LLiisstt  CCaatteeggoorryy  ##1122..  AAss  ooff  tthhiiss  wwrriittiinngg  
tthheerree  iiss  aallssoo  aann  eexxcceell lleenntt  wweebbssii ttee  ddeevvootteedd  ttoo  pphhii  aatt::  hhttttpp::////wwwwww..ggeeooccii ttiieess..ccoomm//jjyyccee33//
3344  TThhee  lliinneess  ooff  tthhee  ppeennttaaggrraamm  rreefflleecctt  tthhee  GGoollddeenn  MMeeaann..  EEaacchh  iinnssiiddee  aannggllee  ooff  tthhee  cceennttrraall  ppeennttaaggoonn  
iiss  110088°°..  EEaacchh  iinnssiiddee  aannggllee  ooff  tthhee  ffiivvee  ppooiinnttss  iiss  3366°°..  EEvveerryy  lliinnee  sseeggmmeenntt  ooff  tthhee  ppeennttaaggrraamm  ddiivviiddeedd  
bbyy  tthhee  nneexxtt  sshhoorrtteerr  sseeggmmeenntt  yyiieellddss::

ssiinn  110088°°            
----------------      ==  11..661188003333998888774499889944884488220044558866883344336655663388111177772200330099118800……
ssiinn  3366°°  
3355  II  aamm  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ggrraatteeffuull  ttoo  SSeettiiaann  RRooddnneeyy  SSccootttt  ooff  AAuussttrraall iiaa  ffoorr  hhiiss  mmeettiiccuulloouuss  ccoorrrreeccttiioonnss  
aanndd  rreeffiinneemmeennttss  ttoo  tthhee  pphhii--mmaatthheemmaattiiccss  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  
nnootteess  ccoonncceerrnniinngg  iitt  bbyy  ootthheerr  SSeettiiaannss..
3366  AAssssuummiinngg  tthhaatt  tthhee  bbaassee  ttoo  bbee  444400  ccuubbiittss  aanndd  tthhee  aappootthheemm  335566  ccuubbii ttss,,  tthheenn  tthhee  aappootthheemm  ddiivviiddeedd  
bbyy  11//22  tthhee  bbaassee  yyiieellddss::

335566
--------------------        ==      11..66118811881188……
444400  xx  ..55  

3377  TThhiiss  eennttiirree  iiddeeaa  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  ddiieedd  wwiitthh    tthhee  ffaallll  ooff  aanncciieenntt  GGrreeeekk  cciivviill iizzaattiioonn;;  ii tt  wwaass  nnoott  
rreeddiissccoovveerreedd  uunnttii ll  tthhee  1166tthh  cceennttuurryy,,  wwhheenn  LLuuccaass  PPiicciioollii  ppuubbll iisshheedd  DDiivviinnaa  pprrooppoorrttiioonnee  wwiitthh  
iill lluussttrraattiioonnss  bbyy  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii ..
3388  TThhee  FFiibboonnaaccccii  sseerriieess  wwaass  nnaammeedd  aafftteerr  mmaatthheemmaattiicciiaann  LLeeoonnaarrddoo  PPiissaannoo  FFiibboonnaaccccii  ..    TThhee  2233rrdd  
nnuummbbeerr  ooff  tthhiiss  sseerriieess  iiss  2288,,665577,,  tthhee  2244tthh;;  4466,,336688;;

4466,,336688
------------------          ==      11..66118800333399888822005533
2288,,665577
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GGoollddeenn  RReeccttaannggllee..    OOrr,,  aallggeebbrraaiiccaallllyy,,    pphhii22==  pphhii++11..3399  
TThhiiss,,  tthheenn,,  iiss  tthhee  ““sseeccrreett””  ooff  tthhee  ppeennttaaggrraamm  --  aa  ffaacctt  oovveerrllooookkeedd  ccoommpplleetteellyy  bbyy  mmoosstt  

ooccccuulltt  ““aauutthhoorriittiieess””  ooff  hhiissttoorryy..  AAllll  ““mmaaggiicc  ppeennttaanngglleess””  --  ggeenneerraallllyy  eemmbbeelllliisshheedd  wwiitthh  
CCaabbaalliissttiicc  ggrraaffffiittii  ooff  oonnee  ssoorrtt  oorr  aannootthheerr  --  aammoouunntt  ttoo  aann  uunnccoonnsscciioouuss  eeffffoorrtt  ttoo  uussee  tthhee  
iinnnnaattee  ppoowweerr  ooff  tthhee  ppeennttaaggrraamm  eevveenn  tthhoouugghh  nnoott  rreeccooggnniizziinngg  iitt  ffoorr  wwhhaatt  iitt  aaccttuuaallllyy  iiss..  TThhee  
ppeennttaaggrraamm  aass  uusseedd  bbyy  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  rreettaaiinneedd  iinn  iittss  ppuurree  ffoorrmm,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  bbeeaauuttyy  ooff  
pphhii  iiss  uunnddiilluutteedd  aanndd  uunnddeeffiilleedd..4400  

IItt  iiss  ppoorrttrraayyeedd  iinnvveerrssee  ttoo  iimmppllyy  cchhaannggee  aanndd  mmoovveemmeenntt  iinn  ppllaaccee  ooff  ssttaassiiss  aanndd  rreesstt,,  
aanndd  aallssoo  ttoo  pprrooccllaaiimm  tthhee  eevvoolluuttiioonnaarryy  ddiiaalleeccttiicc  ooff  tthheessiiss  ccoonnttrraasstteedd  wwiitthh  aannttiitthheessiiss  ttoo  
pprroodduuccee  ssyynntthheessiiss  --  iinnsstteeaadd  ooff  aa  ffoorreeoorrddaaiinneedd  aanndd  uunnaavvooiiddaabbllee  aabbssoolluuttee  ssttaannddaarrdd..

IInn  ooccccuulltt  ttrraaddiittiioonn  tthhee  iinnvveerrssee  ppeennttaaggrraamm  hhaass  aallssoo  ssyymmbboolliizzeedd  BBllaacckk  MMaaggiicc  oorr  
SSaattaanniissmm  aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  WWhhiittee  MMaaggiicc  ooff  CCaabbaalliissttss  aanndd  ppoollyytthheeiissttss,,  ssyymmbboolliizzeedd  bbyy  aann  
oobbvveerrssee  ppeennttaaggrraamm..

TThhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  iiss  eenncclloosseedd  iinn  aa  ppeerrffeecctt  cciirrccllee  ((aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ppii)),,  rreepprreesseennttiinngg  
tthhee  mmaatthheemmaattiiccaall  oorrddeerr  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  TThhee  ppeennttaaggrraamm  ddooeess  nnoott  ttoouucchh  tthhee  
cciirrccllee,,  hhoowweevveerr,,  ssiiggnniiffyyiinngg  tthhaatt  tthhee  PPoowweerrss  ooff  DDaarrkknneessss  aarree  nnoott  ddeerriivveedd  ffrroomm  oorr  
ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthhaatt  oorrddeerr..

SSiillvveerr  iiss  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoolloorr  ooff  tthhee  nniigghhtt,,  aass  ggoolldd  iiss  ooff  tthhee  ddaayy..  IInn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  
rroollee  ooff  SSeett  aass  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss  aanndd  ccoouunntteerrppaarrtt  ttoo  tthhee  [[HHoorruuss]]  lliigghhtt  ooff  ddaayy,,  tthhee  TTeemmppllee  
ooff  SSeett  ccaassttss  tthhee  ppeennttaaggrraamm  iinn  ssiillvveerr..  SSiillvveerr  hhaass  aallssoo  ssiiggnniiffiieedd  iinniittiiaattoorryy  aanndd  eexxcclluussiivvee  
rreelliiggiioouuss  ssyysstteemmss  aass  ooppppoosseedd  ttoo  ooppeenn,,  mmaassss--oorriieenntteedd  oonneess..

TThhee  bbaacckkggrroouunndd  ccoolloorr  ooff  eeaacchh  ddeeggrreeee  mmeeddaalllliioonn  ppoosssseesssseess  ddiissttiinncctt  ssiiggnniiffiiccaannccee..  TThhee  
ccoolloorr  wwhhiittee  ((II°°))  rreepprreesseennttss  tthhee  nneewwffoouunndd  ffrreeeeddoomm  ooff  tthhee  mmiinndd  ffrroomm  mmyytthhss,,  
mmiissccoonncceeppttiioonnss,,  aanndd  ddooccttrriinneess  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ffeeaarr  aanndd  ssuuppeerrssttiittiioonn..

AAnn  AAddeepptt  IIII°°  wweeaarrss  tthhee  ppeennttaaggrraamm  aaggaaiinnsstt  rreedd..  OOff  aallll  tthhee  ggooddss  ooff  aanncciieenntt  EEggyypptt,,  SSeett  
aalloonnee  wwaass  ppoorrttrraayyeedd  iinn  rreedd,,  aanndd  rreedd  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoolloorr  ooff  lliiffee--oorriieenntteedd  
rreelliiggiioonnss;;  tthhee  BBlloooodd  iiss  tthhee  LLiiffee..

TThhoossee  wwhhoo  aarree  EElleecctt  ttoo  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  SSeett  IIIIII°°  wweeaarr  tthhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  aaggaaiinnsstt  
bbllaacckk,,  ssyymmbboolliizziinngg  tthhee  iinnddiivviidduuaall’’ss  ccoonnsseeccrraattiioonn  bbyy  tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss..

AA  MMaasstteerr  ooff  tthhee  TTeemmppllee  IIVV°°  wweeaarrss  tthhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  aaggaaiinnsstt  bblluuee,,  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  
ccoolloorr  ooff  tthhee  mmoosstt  aaddvvaanncceedd  aanndd  aaccccoommpplliisshheedd  iinniittiiaatteess  ((ssuucchh  aass  tthhee  PPhhiilloossoopphheerr--KKiinnggss  ooff  
PPllaattoo’’ss  RReeppuubblliicc  oorr  tthhee  PPrriieesstt--KKiinnggss  ooff  AAttllaannttiiss))..

3399  SSoommee  ffuurrtthheerr  pprrooppeerrttiieess  ooff  pphhii::
11  ++  pphhii  ==  pphhii22;;  pphhii  ++  pphhii22  ==  pphhii33;;  pphhii22  ++  pphhii33==  pphhii44;;  aadd  iinnffiinniittuumm..  
pphhii  ==  ((11  ++  ÷÷((55))))  //  22  
pphhii  ==  11  ++  11//((11  ++  11//((11  ++  11//((11  ++  11//((11  ++  11//((11  ++  11//......))))))))))......  
pphhii  ==  ((sseecc  7722))//22  ==((ccsscc  1188))//22  ==  11//((22  ccooss  7722))  ==  11//((22  ssiinn  1188))  ==  22  ssiinn  5544  ==  22  ccooss  3366  ==  22//((ccsscc  5544))  ==  22//  
((sseecc  3366))
4400  TThhee  BBooookk  ooff  CCoommiinngg  FFoorrtthh  bbyy  NNiigghhtt..  TThhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  aaggaaiinn  ddiissppllaayyeedd  tthhee  ppeennttaaggrraamm  
iinnvveerrssee,,  bbuutt  oonnllyy  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  ssyymmbboollss  wwhhiicchh  ccoommpprriissee  tthhee  SSiiggii ll  ooff  BBaapphhoommeett..  TThhee  
MMoooorriisshh  nnaammee  rreeffeerrrreedd  ttoo  bbyy  SSeett  iiss  oobbvviioouussllyy  tthhee  nnaammee  ““BBaapphhoommeett”” ..  ““ KKhhaarr””   iiss  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  
EEggyyppttiiaann  XXVVII  NNoommee,,  wwhhoossee  ccaappii ttaall   wwaass  BBaa--nneebb--tteetttt,,  oorr  MMeennddeess,,  aanndd  wwhhoossee  ggoodd--ffiigguurree  wwaass  tthhee  
ffaammoouuss  GGooaatt  ooff  MMeennddeess,,  nnoottoorriioouuss  dduurriinngg  tthhee  PPttoolleemmaaiicc  ppeerriioodd  ooff  ddeeccaaddeennccee  aass  aa  ssyymmbbooll   ooff  
sseennssuuaallii ttyy..
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AA  MMaagguuss  VV°°  wweeaarrss  tthhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  aaggaaiinnsstt  ppuurrppllee,,  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoolloorr  ooff  
rrooyyaallttyy,,  bbeeccaauussee  hhee  iiss  ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  tthhee  MMaasstteerrss  ooff  tthhee  TTeemmppllee  bbyy  bbeeiinngg  TTaasskkeedd  bbyy  
tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss  wwiitthh  tthhee  UUtttteerraannccee  ooff  aa  WWoorrdd..

AAnn  IIppssiissssiimmuuss  VVII°°  wweeaarrss  tthhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  aaggaaiinnsstt  ggoolldd..  TThhee  ssyymmbboolliissmm  ooff  tthhiiss  
ccoolloorr  iiss  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  MMaasstteerrss  ooff  tthhee  TTeemmppllee..

AAnn  HHoonnoorraarryy  SSeettiiaann  ((aa  nnoonn--IInniittiiaattee  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ssoo  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  vviirrttuuee  ooff  
ddiissttiinngguuiisshheedd  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  TTeemmppllee  oorr  ÆÆoonn  ooff  SSeett))  wweeaarrss  tthhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  aaggaaiinnsstt  
ggrreeeenn,,  ssyymmbboolliizziinngg  tthhee  nnaattuurraall  uunniivveerrssee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  rreecciippiieenntt  ddwweellllss..  IInn  tthhiiss  ccaassee  tthhee  
PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  aappppeeaarrss  iinn  ggoolldd,,  ssyymmbboolliizziinngg  tthhee  nnoonn--iinniittiiaattoorryy  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhiiss  
hhoonnoorr..

TThhee  ffuullll--ssiizzee  ((22””  ddiiaammeetteerr))  mmeeddaalllliioonn  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  mmaayy  bbee  wwoorrnn  wwiitthh  
ffoorrmmaall,,  sseemmii--ffoorrmmaall,,  oorr  ccaassuuaall  aattttiirree,,  bbuutt  nneevveerr  wwiitthh  ssuucchh  ggaarrbb  aass  ttoo  rreefflleecctt  iillll  uuppoonn  iittss  
ddiiggnniittyy..  UUnnddeerr  cceerreemmoonniiaall  cciirrccuummssttaanncceess  IInniittiiaatteess  ooff  ddeeggrreeeess  II°°--IIIIII°°  wweeaarr  iitt  ttooggeetthheerr  
wwiitthh  aa  bbllaacckk  rroobbee  ttrriimmmmeedd  iinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall’’ss  ddeeggrreeee--ccoolloorr  ((II°°==wwhhiittee,,  IIII°°==rreedd,,  IIIIII°°==  
ssiillvveerr))..  IInniittiiaatteess  ooff  ddeeggrreeeess  IIVV°°--VVII°°  wweeaarr  eeiitthheerr  rroobbeess  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ddeeggrreeee  ccoolloorr  oorr  
bbllaacckk  rroobbeess  ttrriimmmmeedd  iinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall’’ss  ddeeggrreeee--ccoolloorr..  IIIIII°°++  IInniittiiaatteess  mmaayy  wweeaarr  aa  bbllaacckk  
cclleerriiccaall  ccoollllaarr..
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CChhaapptteerr  44::  TThhee  BBllaacckk  MMaaggiiccaall  TThheeoorryy

ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

WWhhaatt  iiss  ““TThheeoorryy””??

BBeeffoorree  aaddvvaanncciinngg  tthhee  tthheeoorryy  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  ttiittllee  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  iitt  mmaayy  bbee  uusseeffuull  
ttoo  rreevviieeww  jjuusstt  wwhhaatt  aannyy  ““tthheeoorryy””  iiss  --  aanndd  wwhhaatt  iitt  iiss  nnoott..

DDeeffiinniittiioonn::  AA  tthheeoorryy  iiss  aann  oorrggaanniizzeedd  sseett  ooff  iiddeeaass  aabboouutt  rreeaalliittyy..
WWhhyy  iiss  tthheeoorryy  uusseeffuull??  ((11))  IItt  eennaabblleess  ddaattaa  ttoo  bbee  oorrddeerreedd..  ((22))  IItt  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  

ccrriitteerriiaa  ooff  sseelleeccttiioonn  ooff  pprroobblleemmss  ffoorr  aannaallyyssiiss  bbee  mmaaddee  eexxpplliicciitt..  ((33))  IItt  iiss  aann  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenncceess..

TThheeoorriieess  ccaann  bbee  ddeessccrriippttiivvee  ((ccllaassssiiffyyiinngg  aa  pphheennoommeennoonn  oorr  ppllaacciinngg  iitt  wwiitthhiinn  aa  
ccoonncceeppttuuaall  ffrraammeewwoorrkk))  oorr  pprreessccrriippttiivvee  ((aaddvvaanncciinngg  aa  sseett  ooff  nnoorrmmss  oorr  vvaalluueess))..

OOnnee  mmuusstt  aasssseessss  aa  tthheeoorryy  eeiitthheerr  aass  ((11))  aa  ppaassssiioonnaattee  ssttaatteemmeenntt  oorr  ((22))  aann  hhoonneesstt  
aatttteemmpptt  ttoo  ssttaattee  ttrruutthh..

AA  tthheeoorryy  sshhoouulldd  bbee  ccrriittiiqquueedd  oonn  tthhee  ppllaannee  ooff  iittss  llooggiicc  aanndd  iinntteerrnnaall  ccoonnssiisstteennccyy,,  nnoott  
oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iittss  ppooppuullaarr  aacccceeppttaannccee  aanndd  iinnfflluueennccee  [[tthhiiss  eecchhooeess  PPllaattoo’’ss  ccoonnddeemmnnaattiioonn  
ooff  wwhhaatt  hhee  ddeerriissiivveellyy  ccaalllleedd  tthhee  ““ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  ooff  ttrruutthh””]]..

TThhee  oonnllyy  aabbssoolluutteellyy  ggeenneerraall  ssttaannddaarrdd  ooff  rraattiioonnaall  ccrriittiicciissmm  iiss  tthhaatt  aa  tthheeoorryy  mmuussttnn’’tt  
ccoonnttaaiinn  mmuuttuuaallllyy--ccoonnttrraaddiiccttoorryy  pprrooppoossiittiioonnss..

TTyyppeess  ooff  TThheeoorriieess

EEtthhiiccaall  tthheeoorriieess  eexxpprreessss  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  pprreeffeerreennccee  oorr  ddiissttaassttee  aabboouutt  rreeaalliittyy  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  cceerrttaaiinn  aa  pprriioorrii  ssttaannddaarrddss  ooff  eevvaalluuaattiioonn..  SSoommee  eetthhiiccaall  tthheeoorriieess  ssttaattee  
iiddeeaall  ggooaallss  ttoowwaarrddss  wwhhiicchh  rreeaalliittyy  oouugghhtt  ttoo  bbee  cchhaannggeedd..  [[CChhaapptteerr  ##55  ccoonnttaaiinnss  eetthhiiccaall  
tthheeoorriieess..]]

MMeettaapphhyyssiiccaall  tthheeoorriieess  aarree  aatttteemmppttss  ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  uullttiimmaattee  nnaattuurree  ooff  rreeaalliittyy  
ttrraannsscceennddiinngg  tthhee  oobbsseerrvvaabbllee..  [[TThhiiss  cchhaapptteerr  ccoonnttaaiinnss  mmeettaapphhyyssiiccaall  tthheeoorriieess..]]

EEmmppiirriiccaall  tthheeoorriieess  aarree  ggeenneerraalliizzaattiioonnss  aabboouutt  oobbsseerrvvaabbllee  rreeaalliittiieess..  [[TThhiiss  cchhaapptteerr  
ccoonnttaaiinnss  eemmppiirriiccaall  tthheeoorriieess  pprreelliimmiinnaarryy  ttoo  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  ooff  tthhee  mmeettaapphhyyssiiccaall  tthheeoorriieess  
pprreesseenntteedd..]]

AA  ppoolliittiiccaall  tthheeoorryy  iiss  aa  ddiissiinntteerreesstteedd  sseeaarrcchh  ffoorr  kknnoowwlleeddggee  ooff  ppoolliittiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  
rreeaalliittyy..  IItt  iiss  aa  sseett  ooff  eemmppiirriiccaallllyy--vvaalliiddaatteedd,,  llooggiiccaallllyy--oorrddeerreedd,,  aanndd  ffuunnccttiioonnaallllyy--rreellaatteedd  
pprrooppoossiittiioonnss  aabboouutt  tthhee  aaccttuuaall  ppoolliittiiccaall  bbeehhaavviioorr  ooff  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ssoocciieettiieess..  IItt  ccoonnttaaiinnss  
((11))  ffaaccttuuaall  ssttaatteemmeennttss  aabboouutt  tthhee  eexxiissttiinngg  ppoossttuurree  ooff  aaffffaaiirrss,,  ((22))  ccaauussaall  ssttaatteemmeennttss  aabboouutt  
pprroobbaabbiilliittiieess,,  aanndd  ((33))  vvaalluuee  ssttaatteemmeennttss..  [[CChhaapptteerr  ##55  ccoonnttaaiinnss  ppoolliittiiccaall  tthheeoorriieess  aass  aann  
iilllluussttrraattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  tthheeoorriieess  ttrreeaatteedd..]]
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TThhee  UUnniivveerrssee

BBeeffoorree  oonnee  ccaann  vveennttuurree  aann  iinntteelllliiggeenntt  ddeecciissiioonn  ccoonncceerrnniinngg  wwhhaatt  ttoo  ddoo  wwiitthh  oonnee’’ss  
eexxiisstteennccee,,  oonnee  mmuusstt  kknnooww  wwhhaatt  tthhaatt  eexxiisstteennccee  iiss  aanndd  iinn  wwhhaatt  eennvviirroonnmmeenntt  iitt  iiss  ssiittuuaatteedd..  
MMaannyy  ooff  hhiissttoorryy’’ss  mmaajjoorr  rreelliiggiioonnss  aanndd  pphhiilloossoopphhiieess  ccaammee  iinnttoo  bbeeiinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  
tthhiiss  pprroobblleemm..  WWhhiillee  ssoommee  ooff  tthheeiirr  pprrooppoosseedd  eexxppllaannaattiioonnss  aarree  ææsstthheettiiccaallllyy  aanndd//oorr  
eemmoottiioonnaallllyy  aattttrraaccttiivvee  aanndd  hhaavvee  ggaaiinneedd  mmaannyy  ddeevvootteeeess,,  tthhiiss  iinn  iittsseellff  ddooeess  nnoott  mmaakkee  aannyy  
oonnee  ooff  tthheemm  ttrruuee  --  mmeerreellyy  ppooppuullaarr..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  pprrooppoosseess  iittss  ssoolluuttiioonn  aafftteerr  hhaavviinngg  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  ddiissmmiisssseedd  tthhee  
aalltteerrnnaattiivveess  aass  uunnttrruuee  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt..  WWee  ccoonnssiiddeerr  oouurr  ppoossiittiioonn  ttoo  bbee  tthhee  oonnllyy  
ccoorrrreecctt  oonnee  --  nnoott  bbeeccaauussee  wwee  aarree  iinnttoolleerraanntt  ooff  ccoommppeettiittiioonn  oorr  ccoommppaarriissoonn,,  bbuutt  rraatthheerr  
bbeeccaauussee  wwee  ddoo  nnoott  aacccceepptt  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ccoo--eexxiissttiinngg  bbuutt  iinnccoommppaattiibbllee  ““ttrruutthhss””..  IIff  tthheerree  iiss  
aann  eevviiddeenntt  ffaallllaaccyy  oorr  uunnkknnoowwnn  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  ttrruutthh  aass  wwee  uunnddeerrssttaanndd  iitt,,  tthheenn  wwee  mmuusstt  
aaddddrreessss  aanndd  iiff  ppoossssiibbllee  ccoorrrreecctt  iitt  --  oorr  aatt  lleeaasstt  iiddeennttiiffyy  tthhee  ffaallllaaccyy  oorr  ffaaccttoorr  aanndd  qquuaalliiffyy  tthhee  
ssttaatteedd  ttrruutthh  aaccccoorrddiinnggllyy..  BBuutt  ttoo  ssaayy  ““oouurrss  iiss  jjuusstt  oonnee  aapppprrooaacchh,,  aanndd  mmaannyy  ootthheerrss  aarree  jjuusstt  
aass  ggoooodd””  iiss  aann  eevvaassiioonn  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  wwoouulldd  rreedduuccee  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ““ttrruutthh””  ttoo  
mmeerreellyy  aa  mmaatttteerr  ooff  wwhhiimm  [[oorr  ppooppuullaarriittyy]]..

TThhee  UUnniivveerrssee  ((wwiitthh  aa  ccaappiittaall  ““UU””))  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ttoottaalliittyy  ooff  eexxiisstteennccee,,  bbootthh  
kknnoowwnn  aanndd  uunnkknnoowwnn  bbyy  hhuummaanniittyy..  MMoosstt  ppeeooppllee  tthhiinnkk  ooff  tthhiiss  tteerrmm  aass  iiddeennttiiffyyiinngg  
tthhee  vvaasstt  eexxppaannsseess  ooff  ssppaaccee  aanndd  tthhee  mmaasssseess  ooff  aanniimmaattee  aanndd  iinnaanniimmaattee  mmaatttteerr  &&  eenneerrggyy  
ooccccuuppyyiinngg  iitt..  TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ddeeffiinneess  tthhaatt  ccoonncceepptt  aass  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ((wwiitthh  aa  
ssmmaallll  ““uu””))..

TThhee  iissssuuee  ooff  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  ccrruucciiaall  ttoo  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonnss  
aanndd  mmoosstt  pphhiilloossoopphhiieess..  TThheerree  aarree  ttwwoo  aalltteerrnnaattiivveess::

((11))  SSoommeetthhiinngg  ccrreeaatteedd  iitt  aatt  aa  ppooiinntt  iinn  ttiimmee,,  oorr
((22))  IItt  hhaass  aallwwaayyss  eexxiisstteedd,,  aanndd  tthheerreeffoorree  nnoo  ccrreeaattiinngg  aaggeenntt  wwaass//iiss  nneecceessssaarryy..

SSiinnccee  iinnffiinniitteess  ooff  aannyytthhiinngg  ccaann  oonnllyy  bbee  tthheeoorreettiiccaallllyy  ccoonncceeppttuuaalliizzeedd,,  aanndd  tthheenn  wwiitthh  
ggrreeaatt  ddiiffffiiccuullttyy  ((##2200FF)),,  mmoosstt  ppeeooppllee  tteenndd  ttoowwaarrddss  aalltteerrnnaattiivvee  ##11..  IIff  tthhiiss  aalltteerrnnaattiivvee  iiss  
ttrruuee,,  tthheenn  tthheerree  iiss  mmoorree  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssee  tthhaann  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  TThheerree  mmuusstt  aallssoo  bbee  
aa  mmeeddiiuumm  ffoorr  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  UUnniivveerrssaall  iinntteelllliiggeennccee  --  aa  mmeeddiiuumm  wwhhiicchh  iiss  nneeiitthheerr  
mmaatttteerr  nnoorr  eenneerrggyy  nnoorr  eemmppttyy  ssppaaccee..  TThhiiss  mmeeddiiuumm  mmuusstt  iittsseellff  eexxtteenndd  iinnffiinniitteellyy  bbaacckk  iinnttoo  
tthhee  ppaasstt;;  ootthheerrwwiissee  iitt  iinn  ttuurrnn  rreeqquuiirreess  aa  ccrreeaattoorr  --  aa  ““ssuuppeerriioorr  ggoodd””  --  aatt  aa  pprriioorr  ppooiinntt  iinn  
ttiimmee..

HHeennccee  eeiitthheerr  aalltteerrnnaattiivvee  uullttiimmaatteellyy  rreeqquuiirreess  tthhaatt  ttiimmee  bbee  eexxtteennddeedd  bbaacckkwwaarrddss  ttoo  
iinnffiinniittyy..  SSiimmiillaarrllyy  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  nneecceessssiittaatteess  tthhee  eexxtteennssiioonn  ooff  
ttiimmee  iinnffiinniitteellyy  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree..  TTiimmee  cceeaasseess  ttoo  eexxiisstt  oonnllyy  wwhheenn  tthhaatt  wwhhiicchh  iitt  eexxiissttss  ttoo  
mmeeaassuurree  --  tthhee  eennttiirree  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  --  cceeaasseess  ttoo  eexxiisstt..  ((##2200BB))  [[NNoottee::  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  
““ttiimmee””  ccaann  bbee  aapppplliieedd  bbeeyyoonndd  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssee,,  aass  wweellll  aass  ttoo  ootthheerr  
ssuubb--uunniivveerrsseess,,  bbuutt  tthheessee  aapppplliiccaattiioonnss  aarree  nnoott  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  
ddiissccuussssiioonn..]]

TThhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  aalltteerrnnaattiivveess  ##11  aanndd  ##22  aarree  mmuuttuuaallllyy  eexxcclluussiivvee..  WWhhiicchh  oonnee  iiss  
ccoorrrreecctt  aanndd  wwhhyy??
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BByy  sseelleeccttiinngg  ##22,,  aatthheeiissttss  ssaayy  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnootthhiinngg  mmoorree  ttoo  eexxiisstteennccee  tthhaann  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee;;  tthheeyy  tthhiinnkk  tthhaatt  iitt  iiss  iinn  ffaacctt  tthhee  UUnniivveerrssee..  TThheeiirr  rraattiioonnaallee  iiss  ssiimmppllee::  
TThheeyy  sseeee  nnoo  ccoonnvviinncciinngg  eevviiddeennccee  ooff  aannyytthhiinngg  wwhhiicchh  iiss  nnoott  mmaatttteerr,,  eenneerrggyy,,  oorr  ssppaaccee..  
TThheerreeffoorree  tthheeyy  aassssuummee  tthhaatt  nnootthhiinngg  eellssee  eexxiissttss..

AAggnnoossttiiccss  ddiiffffeerr  ffrroomm  aatthheeiissttss  iinn  tthhaatt  tthheeyy  tthheeoorreettiiccaallllyy  ppuutt  ooffff  jjuuddggmmeenntt,,  
rreemmaaiinniinngg  ooppeenn  ttoo  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  nneeww  ddaattaa  mmaayy  bbeeccoommee  aavvaaiillaabbllee  wwhhiicchh  wwiillll  rreessoollvvee  
tthhee  qquueessttiioonn  oonnee  wwaayy  oorr  tthhee  ootthheerr..  BByy  ccoonnttrraasstt,,  aann  aatthheeiisstt  bbeelliieevveess  tthhaatt  tthhee  qquueessttiioonn  ccaann  
bbee  aaddeeqquuaatteellyy  rreessoollvveedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  lleevveell  ooff  hhuummaann  kknnoowwlleeddggee..

AAddhheerreennttss  ooff  rreelliiggiioonnss  sseelleecctt  aalltteerrnnaattiivvee  ##11..  FFoorr  oonnee  rreeaassoonn  oorr  aannootthheerr,,  tthheeyy  
bbeelliieevvee  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  tthhee  nneecceessssaarryy  eevviiddeennccee..  TThhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy,,  ooff  ccoouurrssee,,  hhaavvee  nnoott  
tthhoouugghhtt  tthhee  qquueessttiioonn  tthhrroouugghh  wwiitthh  aannyy  ddeeggrreeee  ooff  pprreecciissiioonn..  RRaatthheerr  tthheeyy  hhaavvee  mmaaddee  tthheeiirr  
ddeecciissiioonn  aass  aann  aacctt  ooff  ffaaiitthh  ((uunnssuuppppoorrtteedd,,  nnoonn--rraattiioonnaall  ttrruusstt))  iinn  tthhee  wwiissddoomm  ooff  ootthheerrss  iinn  
wwhhoossee  ooppiinniioonnss  tthheeyy  hhaavvee  ccoonnffiiddeennccee..

IItt  iiss  aa  wwaassttee  ooff  ttiimmee  ttoo  ddiissccuussss  pphhiilloossoopphhyy  wwiitthh  aannyyoonnee  wwhhoo  bbaasseess  hhiiss  ppoossiittiioonn  oonn  
aarrttiicclleess  ooff  ffaaiitthh,,  bbeeccaauussee  hhee  wwiillll  nnoott  qquueessttiioonn  tthheemm  aass  lloonngg  aass  hhee  cclliinnggss  ttoo  tthheemm..  HHee  mmuusstt  
ffiirrsstt  aaddmmiitt  ttoo  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  hhiiss  ffaaiitthh  ccaann  bbee  cchhaalllleennggeedd  oonn  rraattiioonnaall,,  ffaaccttuuaall  
ggrroouunnddss  bbeeffoorree  aannyy  mmeeaanniinnggffuull  ddiiaalloogguuee  ccaann  ooccccuurr..  MMoosstt  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  ccoommffoorrttaabbllee  
wwiitthh  ffaaiitthh  ttoo  bbeeggiinn  wwiitthh  aarree  rreelluuccttaanntt  ttoo  ddoo  tthhiiss..  TThhee  mmoosstt  oonnee  ccaann  ddoo  iinn  aa  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  aa  
ffaaiitthh--aaddhheerreenntt  iiss  ttoo  ddiissccuussss  lleesssseerr  iissssuueess  wwiitthh  hhiimm,,  bbeeaarriinngg  iinn  mmiinndd  tthhaatt  hhee  wwiillll  aacccceepptt  oorr  
iinntteerrpprreett  tthhee  ccoonnvveerrssaattiioonn  oonnllyy  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhaatt  ffaaiitthh..

LLeeaaddeerrss  aanndd  tteeaacchheerrss  ooff  rreelliiggiioonnss,,  aassssuummiinngg  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ssiinncceerree  aanndd  iinntteelllliiggeenntt  
iinnddiivviidduuaallss,,  eeiitthheerr  ffeeeell  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  eemmppiirriiccaall  eevviiddeennccee  ffoorr  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  
oonnee  oorr  mmoorree  ddiivviinniittiieess  oorr,,  iinn  lliieeuu  ooff  ssuucchh  eevviiddeennccee,,  aaddmmiitt  tthhaatt  tthheeiirr  ppoossiittiioonn  iiss  aann  
iirrrraattiioonnaall  aacctt  ooff  ffaaiitthh..

PPeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  ffaammoouuss  eexxaammppllee  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  aattttiittuuddee  iiss  TThhoommaass  AAqquuiinnaass,,  wwhhoo  
aatttteemmpptteedd  ttoo  pprroovvee  tthhee  nneecceessssaarryy  eexxiisstteennccee  ooff  GGoodd  tthhrroouugghh  AArriissttootteelliiaann  llooggiicc..  SSiinnccee  
AAqquuiinnaass  wwaass  ““rreeaassoonniinngg””  ttoowwaarrddss  aa  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  wwaass  ddooggmmaattiiccaallllyy--pprreeddeetteerrmmiinneedd,,  
hhoowweevveerr,,  mmuucchh  ooff  hhiiss  ““llooggiicc””  iiss  ccrruuddee  aanndd  pprrooppaaggaannddiissttiicc  --  ffaaiilliinngg,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ttoo  
aaddddrreessss  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ttiimmee..  AAqquuiinnaass  jjuusstt  aassssuummeedd  tthhaatt  
tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ““hhaadd””  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  aatt  ssoommee  ppooiinntt  iinn  ttiimmee;;  hheennccee  tthhee  pprriioorr  
eexxiisstteennccee  ooff  aa  ““ccrreeaattoorr””  ((ii..ee..  GGoodd))  wwaass  pprroovveedd..

CCrriittiiccss  ooff  AAqquuiinnaass,,  ssuucchh  aass  WWiilllliiaamm  ooff  OOccccaamm  [[ooff  ““OOccccaamm’’ss  rraazzoorr””  ffaammee]]  aanndd  RRooggeerr  
BBaaccoonn  ppooiinntteedd  oouutt  tthhee  ffaauullttss  aanndd  ggaappss  iinn  AAqquuiinnaass’’  ““llooggiicc””..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  aass  
EEuurrooppeeaannss  eemmoottiioonnaallllyy  iinncclliinneedd  ttoowwaarrddss  ssoommee  kkiinndd  ooff  CChhrriissttiiaann  vviieeww  ooff  eexxiisstteennccee,,  tthheeyy  
ssoouugghhtt  aa  wwaayy  oouutt  ooff  tthhee  pprroobblleemm  bbyy  jjuusstt  aacccceeppttiinngg  aa  CChhrriissttiiaann  ccoossmmoollooggyy  aass  aann  
aaddmmiitttteeddllyy--iirrrraattiioonnaall  aacctt  ooff  ffaaiitthh  --  mmuucchh  aass  aa  cchhiilldd,,  uuppoonn  bbeeiinngg  sshhoowwnn  tthhaatt  tthhee  
““eevviiddeennccee””  ffoorr  SSaannttaa  CCllaauuss  wwaass  ffoorrggeedd  bbyy  ppaarreennttss,,  mmiigghhtt  ssaayy,,  ““II  ddoonn’’tt  ccaarree;;  II  bbeelliieevvee  iinn  
hhiimm  aannyywwaayy..””

OOnnccee  iirrrraattiioonnaall  ffaaiitthh  iiss  aacccceepptteedd  aass  aa  vvaalliidd  ssttaarrttiinngg--ppooiinntt,,  ooff  ccoouurrssee,,  ““ttrruutthh””  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  aannyy  rreelliiggiioonn  bbeeccoommeess  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  oobbeeddiieennccee  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall((ss))  oorr  bbooookk((ss))  
wwhhoossee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  ffaaiitthh  iiss  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd..

TTrruuee  pphhiilloossoopphhyy  ddiiffffeerrss  ffrroomm  ffaaiitthh  oorr  iiddeeoollooggyy  iinn  tthhaatt  pphhiilloossoopphhyy  iiss  aa  
ddiissiinntteerreesstteedd  sseeaarrcchh  ffoorr  ttrruutthh,,  wwhheerreeiinn  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  sseeaarrcchh  iiss  nnoott  
pprreeddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ddooggmmaa..
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WWhhiillee  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  mmaannyy  ppoosstt--AAqquuiinnaass  aatttteemmppttss  ttoo  llooggiiccaallllyy  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  
eexxiisstteennccee  ooff  GGoodd,,  aallll  hhaavvee  uullttiimmaatteellyy  ssuuffffeerreedd  ffrroomm  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ssaammee  ffaallllaacciieess..  
PPrreesseenntt--ddaayy  rreelliiggiioonn,,  bbootthh  CChhrriissttiiaann  aanndd  nnoonn--CChhrriissttiiaann,,  hhaass  ddee  ffaaccttoo  aabbaannddoonneedd  tthhee  
eeffffoorrtt  aanndd  hhaass  ttaacciittllyy  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhee  nneecceessssiittyy  ffoorr  nnoonn--rraattiioonnaall  ffaaiitthh..  TThhee  rreessuulltt  iiss  aa  
vvaarriieettyy  ooff  rreelliiggiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  ssuubbssttaannccee  oonnllyy  bbeeccaauussee  ((aa))  ooff  tthhee  ggllaammoorr  tthheeyy  hhaavvee  
ggaaiinneedd  tthhrroouugghh  eexxiisstteennccee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  [[““TThheeyy’’vvee  bbeeeenn  aarroouunndd  ffoorr  uummpptteeeenn  
cceennttuurriieess,,  ssoo  tthheeyy  mmuusstt  kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy’’rree  ttaallkkiinngg  aabboouutt!!””]]  aanndd//oorr  ((bb))  tthheeyy  ffooccuuss  
aatttteennttiioonn  oonn  tthheeiirr  pprraaccttiiccaall  aaccttiioonnss  --  ssuucchh  aass  ffaannccyy  bbuuiillddiinnggss,,  cceerreemmoonniieess,,  cchhaarriittiieess,,  
ssoocciiaall  wwoorrkk,,  eettcc..  --  rraatthheerr  tthhaann  oonn  tthheeiirr  ccoorree  pprriinncciipplleess..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  nnoott  ccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  aa  ppoossiittiioonn  wwhhiicchh,,  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  
wwoorrkkaabbllee  iittss  ssppiinn--ooffffss,,  iiss  uullttiimmaatteellyy  ffoouunnddeedd  oonn  aa  bbaassee  ooff  ssaanndd..

AAssppiirraannttss  ttoo  tthhee  TTeemmppllee  ccoommee  ttoo  uuss  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoo  nnoott  aacccceepptt  tthhee  pprreemmiissee  tthhaatt  
rraattiioonnaall  ccuurriioossiittyy  mmuusstt  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..

TThheeyy  aallssoo  hhaavvee  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  hhiigghheerr  hhuummaann  iinntteelllliiggeennccee  ttoo  rreeaacchh  
bbeeyyoonndd  tthhee  ffrroonnttiieerrss  ooff  sscciieennttiiffiicc  ((ii..ee..  ssttrriiccttllyy--oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee))  kknnoowwlleeddggee  ttoo  aatt  lleeaasstt  
ssoommee  aassppeeccttss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  ffaallll  bbaacckk  oonn  iirrrraattiioonnaall  ffaannttaassyy  oorr  ffaaiitthh..  
MMoorreeoovveerr  tthheeyy  ccoonnssiiddeerr  tthhiiss  qquueesstt  ttoo  bbee  aann  iimmppoorrttaanntt,,  eevveenn  ccrruucciiaall  oonnee,,  aass  tthheeyy  ffeeeell  tthhaatt  
tthhee  uullttiimmaattee,,  eesssseennttiiaall  rreeaassoonn  bbeehhiinndd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  mmaannkkiinndd  --  oorr  aatt  lleeaasstt  aa  cceerrttaaiinn,,  
uunniiqquuee  qquuaalliittyy  iinn  mmaannkkiinndd  --  iiss  ttoo  bbee  ffoouunndd  oonnllyy  tthhrroouugghh  ssuucchh  eexxpplloorraattiioonn..  TThheeyy  rreejjeecctt  
tthhee  ffeennccee--ssiittttiinngg  ppoossttuurree  ooff  tthhee  aaggnnoossttiicc  aass  aann  aacctt  ooff  mmeennttaall  llaazziinneessss,,  hhoollddiinngg  tthhaatt  tthheerree  
iiss  ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ccoommmmeennccee,,  iiff  nnoott  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoommpplleettee  tthhee  
qquueesstt..

TThhee  PPssyycchhee

WWhhaatt  iiss  iitt  tthhaatt  hhaass  iimmppeelllleedd  ssoo  mmaannyy  ccuurriioouuss  aanndd  ddiissssaattiissffiieedd  iinnddiivviidduuaallss  
tthhrroouugghhoouutt  hhiissttoorryy  ttoo  ttrryy  ttoo  bbrreeaakk  tthhrroouugghh  tthhee  ppeerrcceeppttuuaall  lliimmiittss  iimmppoosseedd  bbyy  aalltteerrnnaattiivvee  
##22??

TThhee  aannsswweerr  lliieess  nnoott  iinn  tthhee  fflliimmssyy,,  ffoooolliisshh  aarrgguummeennttss  ffoorr  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonn,,  bbuutt  
rraatthheerr  iinn  tthhee  rreeaall,,  oobbsseerrvvaabbllee  pphheennoommeennoonn  ooff  hhuummaanniittyy  iittsseellff..  WWee  ppeerrcceeiivvee  ssoommeetthhiinngg  
iinn  oouurr  oowwnn  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  tthhaatt  ddooeess  nnoott  sseeeemm  ttoo  bbee  eexxppllaaiinnaabbllee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee..  WWee  aarree  nnoott  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  wwee  ccaann  bbee  eexxppllaaiinneedd  oorr  ddeeffiinneedd  mmeerreellyy  iinn  tteerrmmss  ooff  
eelleeccttrroo--cchheemmiiccaall  eeqquuaattiioonnss,,  eevveenn  vveerryy  eellaabboorraattee  oonneess..  TThheerree  iiss,,  wwee  ffeeeell,,  ssoommeetthhiinngg  eellssee  
wwiitthhiinn  uuss  --  ssoommeetthhiinngg  uunniiqquuee  ttoo  eeaacchh  bbeeiinngg  aanndd  uullttiimmaatteellyy  mmoorree  eesssseennttiiaall  tthhaann  oouurr  
oobbjjeeccttiivvee,,  pphhyyssiiccaall  ssuubbssttaannccee..  FFiirrsstt  iiddeennttiiffiieedd  aass  tthhee  bbaa  bbyy  tthhee  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaannss,,  iitt  
bbeeccaammee  tthhee  ppssyycchhee  ooff  tthhee  GGrreeeekkss  aanndd  eevveennttuuaallllyy  tthhee  ““ssoouull””  iinn  mmooddeerrnn  llaanngguuaaggee..  FFrroomm  
WWeebbsstteerr’’ss  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDiiccttiioonnaarryy::

bbaa::  TThhee  lliivviinngg,,  iimmmmoorrttaall,,  eetteerrnnaall ,,  aanndd  uullttiimmaatteellyy  ddiivviinnee  lliivviinngg  ssoouull   iinn  EEggyyppttiiaann  
rreell iiggiioouuss  bbeelliieeff  rreepprreesseenntteedd  aass  aa  bbiirrdd  wwiitthh  aa  hhuummaann  hheeaadd  aanndd  bbeell iieevveedd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  
bbooddyy  aatt  ddeeaatthh  aanndd  rreettuurrnn  eevveennttuuaallllyy  ttoo  rreevviivvii ffyy  tthhee  bbooddyy  ii ff  iitt  iiss  pprreesseerrvveedd..

ssoouull::  ((11))  TThhee  iimmmmaatteerriiaall   eesssseennccee  oorr  ssuubbssttaannccee,,  aanniimmaattiinngg  pprriinncciippllee,,  oorr  aaccttuuaattiinngg  
ccaauussee  ooff  ll ii ffee  oorr  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ll iiffee..  ((22aa))  TThhee  ppssyycchhiiccaall   oorr  ssppiirrii ttuuaall   pprriinncciippllee  iinn  
ggeenneerraall  sshhaarreedd  bbyy  oorr  eemmbbooddiieedd  iinn  iinnddiivviidduuaall  hhuummaann  bbeeiinnggss  oorr  aall ll  bbeeiinnggss  hhaavviinngg  aa  
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rraattiioonnaall   aanndd  ssppiirrii ttuuaall   nnaattuurree..  ((22bb))  TThhee  ppssyycchhiiccaall  oorr  ssppiirriittuuaall  nnaattuurree  ooff  tthhee  uunniivveerrssee  
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  pphhyyssiiccaall   wwoorrlldd  aass  tthhee  hhuummaann  ssoouull   ttoo  tthhee  hhuummaann  bbooddyy  ......

NNoottee  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  wwhhiicchh  iiss  pprreessuummeedd  oorr  ppoossttuullaatteedd  ttoo  eexxiisstt  bbeettwweeeenn  tthhee  hhuummaann  
ssoouull  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssee..  TThhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  vviiaa  tthhee  tteerrmm  llooggooss..  
AAggaaiinn  ffrroomm  WWeebbsstteerr’’ss::

llooggooss::  ((11))  RReeaassoonn  oorr  tthhee  mmaannii ffeessttaattiioonn  ooff  rreeaassoonn  ccoonncceeiivveedd  iinn  aanncciieenntt  GGrreeeekk  
pphhiilloossoopphhyy  aass  ccoonnssttii ttuuttiinngg  tthhee  ccoonnttrroollll iinngg  pprriinncciippllee  iinn  tthhee  uunniivveerrssee::  ((aa))  AA  mmoovviinngg  aanndd  
rreegguullaattiinngg  pprriinncciippllee  iinn  tthhee  uunniivveerrssee  ttooggeetthheerr  wwii tthh  aann  eelleemmeenntt  iinn  mmaann  bbyy  wwhhiicchh,,  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  HHeerraacclliittuuss,,  tthhiiss  pprriinncciippllee  iiss  ppeerrcceeiivveedd..  ((bb))  AA  ccoossmmiicc  ggoovveerrnniinngg  oorr  
ggeenneerraattiinngg  pprriinncciippllee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSttooiiccss  tthhaatt  iiss  iimmmmaanneenntt  aanndd  aaccttiivvee  iinn  aallll   rreeaallii ttyy  
aanndd  tthhaatt  ppeerrvvaaddeess  aallll   rreeaall iittyy..  ((cc))  AA  pprriinncciippllee  tthhaatt,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  PPhhiilloo,,  iiss  iinntteerrmmeeddiiaattee  
bbeettwweeeenn  uullttiimmaattee  oorr  ddiivviinnee  rreeaalliittyy  aanndd  tthhee  sseennssiibbllee  wwoorrlldd  ......

AAtthheeiissttss  aanndd  aaggnnoossttiiccss  --  iinncclluuddiinngg  ssuubb--ssppeecciieess  ssuucchh  aass  llooggiiccaall  ppoossiittiivviissttss,,  
mmaatteerriiaalliissttss,,  hhuummaanniissttss,,  eettcc..  --  aarree  uunnccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  tthhee  rreelliiggiioouuss  ccoonnnnoottaattiioonnss  ooff  tthhee  
tteerrmm  ““ssoouull””..  TThheeyy  uussuuaallllyy  rreeffeerr  ttoo  tthhee  ssaammee  pphheennoommeennoonn  aass  ““sseellff””,,  ““eeggoo””,,  ““mmiinndd””,,  oorr  
““ccoonnsscciioouussnneessss””..  WWiitthhiinn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aallll  wwoorrddss  rreeffeerrrriinngg  ttoo  tthhee  pphheennoommeennoonn  aarree  
uusseedd  mmoorree--oorr--lleessss  iinntteerrcchhaannggeeaabbllyy,,  wwiitthh  ddiissttiinnccttiioonnss  bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  ssppeecciiffiicc  ccaasseess  aass  
nneecceessssaarryy..

EEsssseennttiiaall  ttoo  tthhee  nnoottiioonn  ooff  tthhee  ssoouull  iiss  tthhee  sseennssaattiioonn  tthhaatt  iitt  iiss  ssoommeehhooww  aalliieenn  ttoo  tthhee  
pphhyyssiiccaall  bbooddyy  --  aa  ppaasssseennggeerr  iinn  aa  vveehhiiccllee,,  ssoo  ttoo  ssppeeaakk..  IItt  iiss  tthhee  ““uullttiimmaattee  yyoouu””  tthhaatt,,  
tthhrroouugghh  tthhee  mmaacchhiinneerryy  ooff  yyoouurr  pphhyyssiiccaall  bbrraaiinn,,  mmoovveess  yyoouurr  aarrmmss  aanndd  lleeggss,,  sseeeess  tthhrroouugghh  
yyoouurr  eeyyeess,,  hheeaarrss  tthhrroouugghh  yyoouurr  eeaarrss,,  aanndd  iinn  ootthheerr  wwaayyss  iinntteerraaccttss  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee..  IIff  yyoouu  lloossee  2200%%  ooff  yyoouurr  bbooddyy  iinn  aann  aacccciiddeenntt,,  hhoowweevveerr,,  yyoouu  ddoo  nnoott  lloossee  2200%%  ooff  
tthhiiss  ssoouull..  IIss  iitt  ssiimmppllyy  aa  ffrreeaakkiisshh  bbyy--pprroodduucctt  ooff  tthhee  bbrraaiinn’’ss  nnaattuurraall  ffuunnccttiioonniinngg  --  aann  
iilllluussiioonn  oorr  ddeelluussiioonn  iinncciiddeennttaallllyy  ccaauusseedd  bbyy  iinntteerraaccttiioonnss  ooff  eelleeccttrroocchheemmiiccaall  eenneerrggyy??  
((##1199GG))  TTrruuee,,  wwhheenn  ddaammaaggee  iiss  ddoonnee  ttoo  tthhee  bbrraaiinn,,  tthhee  ccoonnsscciioouussnneessss  ffrraaggmmeennttss..  TThhiiss  iiss  
aallssoo  ttrruuee  wwhheenn  tthhee  bbrraaiinn  ddeepprriivveess  iittsseellff  [[tthhrroouugghh  sslleeeepp]]  ((##1199EE))  oorr  iiss  ddeepprriivveedd  ooff  [[tthhrroouugghh  
sseennssoorryy  ddeepprriivvaattiioonn]]  ((##1199NN))  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..

MMaannyy  eeffffoorrttss  ttoo  pprroovvee  tthhaatt  tthhee  ssoouull  iiss  nnoott  aa  mmeerree  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  bbrraaiinn  hhaavvee  
cceenntteerreedd  aarroouunndd  iiddeeaass  ooff  rreeiinnccaarrnnaattiioonn,,  EESSPP,,  oouutt--ooff--tthhee--bbooddyy  ((““aassttrraall””))  ttrraavveell,,  
hhaauunnttiinnggss,,  aanndd  tthhee  lliikkee..  TThhee  iiddeeaa  iiss  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  tthhee  ccoonnsscciioouussnneessss  ccaann  aanndd  ddooeess  
eexxiisstt  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  pphhyyssiiccaall  bbrraaiinn..  SSuucchh  eeffffoorrttss  rraannggee  ffrroomm  tthhee  sseerriioouuss  aanndd  
ssoopphhiissttiiccaatteedd  ((##1188DD,,  ##1199HH))  ttoo  tthhee  rriiddiiccuulloouuss..  FFeeaarr  ooff  ddeeaatthh  mmoottiivvaatteess  mmaannyy  ssuucchh  eeffffoorrttss  
aanndd  ccoolloorrss  tthhee  rreessuullttss;;  wwee  sseeeekk  rreeaassssuurraannccee  tthhaatt  oouurr  bbeeiinngg  wwiillll  nnoott  vvaanniisshh  wwiitthh  tthhee  ddeeaatthh  
aanndd  ddeeccaayy  ooff  oouurr  pphhyyssiiccaall  bbooddyy..  ((##1188AA))  BBuutt  tthhee  sseeaarrcchh  ccaann  aallssoo  bbee  mmoottiivvaatteedd  bbyy  hhoonneesstt  
ccuurriioossiittyy,,  aanndd  tthhaatt  iiss  tthhee  rraaiissoonn  dd’’eettrree  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett..

TThhee  kkeeyy  wwhhiicchh  wwee  aappppllyy  ttoo  tthhiiss  pprroobblleemm  iiss  wwhhaatt  EErriicc  HHooffffeerr  rreeffeerrss  ttoo  aass  ““tthhee  
uunnnnaattuurraallnneessss  ooff  hhuummaann  nnaattuurree””..  ((##1177DD))  TThhee  ssoouull  oorr  sseellff  ddooeess  nnoott  bbeehhaavvee  aass  tthhoouugghh  iitt  
wweerree  mmeerreellyy  aa  ““ssuumm  ttoottaall””  ooff  tthhee  bbrraaiinn’’ss  sseennssoorryy  aanndd  mmaanniippuullaattiivvee  ccaappaacciittiieess,,  ccoommbbiinniinngg  
aanndd  rreeccoommbbiinniinngg  iinnppuutttteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  tthhoouugghh  iitt  wweerree  aann  ““oorrggaanniicc””  eelleeccttrroonniicc  
ccoommppuutteerr..  IItt  hhaass  aa  sseennssee  ooff  iiddeennttiittyy,,  aa  sseennssee  ooff  uunniiqquueenneessss,,  aa  sseennssee  ooff  ddiissttaannccee  aanndd  
ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  ffrroomm  eevveerryytthhiinngg  eellssee  tthhaatt  eexxiissttss..  IItt  hhaass  cchhaarraacctteerriissttiiccss  wwhhiicchh  aarree  
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ssoommeetthhiinngg  mmoorree  tthhaann  iinnssttiinnccttiivvee  aanndd  ssoommeetthhiinngg  lleessss  tthhaann  llooggiiccaall;;  tthheessee  aarree  ccaalllleedd  
““eemmoottiioonnss””..

MMoosstt  ssiiggnniiffiiccaannttllyy,,  ppeerrhhaappss,,  aarree  tthhee  ccrreeaattiivvee  ssoouull’’ss  tthhoouugghhtt  pprreerrooggaattiivveess  aanndd  
ddiissppoossiittiioonnss..  WWee  ddoonn’’tt  jjuusstt  tthhiinnkk  ttoo  ssuurrvviivvee  oorr  ttoo  rreeaacctt  ttoo  eexxtteerrnnaall  ssttiimmuullii,,  BB..FF..  SSkkiinnnneerr  
nnoottwwiitthhssttaannddiinngg..  WWee  tthhiinnkk  ccrreeaattiivveellyy,,  ssppoonnttaanneeoouussllyy,,  aabbssttrraaccttllyy,,  aanndd  ææsstthheettiiccaallllyy..  WWee  
ccoonncceeiivvee,,  ddeessiiggnn,,  aanndd  ccoonnssttrruucctt  nnoonn--nnaattuurraall  ccoonncceeppttss,,  aarrgguummeennttss,,  pprroocceesssseess,,  aanndd  
oobbjjeeccttss..  AAnndd  wwee  ccaann  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  tthhee  nnaattuurraall  aanndd  tthhee  nnoonn--nnaattuurraall  --  ssoommeetthhiinngg  
tthhaatt  wwoouulldd  bbee  aa  llooggiiccaall  iimmppoossssiibbiilliittyy  iiff  tthhee  ccoonnsscciioouussnneessss  iittsseellff  ccoouulldd  nnoott  eexxtteenndd  bbeeyyoonndd  
tthhee  nnaattuurraall..

TToo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhiiss  ccaappaacciittyy  ttoo  yyoouurrsseellff,,  ccoonnssiiddeerr  ssoommeetthhiinngg  aass  ssiimmppllee  aass  aa  
MMœœbbiiuuss  ssttrriipp..  YYoouurr  ccoonnsscciioouussnneessss  rreebbeellss  aatt  aa  pphheennoommeennoonn  wwhhiicchh  iitt  ppeerrcceeiivveess  aass  ““aaggaaiinnsstt  
tthhee  llaaww””..  AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  tthhee  vvaarriioouuss  MMœœbbiiuuss  pphheennoommeennaa  aarree  nnoott  ““aaggaaiinnsstt  tthhee  llaaww””;;  
tthheerree  iiss  aann  eennttiirree  ffiieelldd  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  --  ttooppoollooggyy  --  wwhhiicchh  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  
pprrooppeerrttiieess  ooff  ggeeoommeettrriicc  ccoonnffiigguurraattiioonnss  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  vvaarriioouuss  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss..  BBuutt  hheerree  iitt  
iiss  nnoott  tthhee  pphheennoommeennoonn  iittsseellff  bbuutt  rraatthheerr  yyoouurr  rreeaaccttiioonn  ttoo  iitt  wwhhiicchh  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt..  TThhee  
rreevvuullssiioonn  yyoouu  ffeeeell  iiss  aa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  ssoommeetthhiinngg  iinn  yyoouu  wwhhiicchh  ppoosssseesssseess  tthhee  ppoowweerr  ttoo  
vviieeww  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ffrroomm  oouuttssiiddee..  ((##2200HH))

TThhee  pphhiilloossoopphheerr  IImmmmaannuueell  KKaanntt  aapppprrooaacchheedd  tthhiiss  ppoowweerr  ooff  tthhee  ssoouull  ffrroomm  aa  
ssoommeewwhhaatt  ddiiffffeerreenntt  aannggllee..  HHee  rreeffeerrrreedd  ttoo  iitt  aass  hhuummaanniittyy’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  aassssiiggnn  mmeeaanniinngg  ttoo  
nnaattuurraall  pphheennoommeennaa  --  ttoo  rreeccooggnniizzee,,  aapppprreecciiaattee,,  ddeeffiinnee,,  ccaatteeggoorriizzee,,  rraannkk,,  aanndd  ootthheerrwwiissee  
ddeetteerrmmiinnee  tthhee  iimmppoorrttaannccee,,  rreelleevvaannccee,,  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  aann  eevveenntt  oorr  oobbjjeecctt  iinn  nnaattuurree..  
““OObbjjeeccttss  ooff  eexxppeerriieennccee,,””  hhee  ssaaiidd,,  ““aarree  nneevveerr  ggiivveenn  iinn  tthheemmsseellvveess,,  bbuutt  oonnllyy  iinn  
eexxppeerriieennccee,,  aanndd  hhaavvee  nnoo  eexxiisstteennccee  oouuttssiiddee  iitt..””

SScchhooppeennhhaauueerr  wweenntt  aa  sstteepp  ffuurrtthheerr,,  hhoollddiinngg  tthhaatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwiillll  iiss  tthhee  ssoouurrccee  ooff  
ccaauussaalliittyy  iittsseellff,,  ooff  wwhhiicchh  ssppaaccee,,  ssuubbssttaannccee  aanndd  ttiimmee  aarree  mmeerree  ddeerriivvaattiioonnss..

FFrriieeddrriicchh  NNiieettzzsscchhee  ddiissccuusssseedd  tthhee  ppoowweerr  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  hhiigghheerr  iinntteelllleecctt’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  
bbuuiilldd  hhoorriizzoonnss  ffoorr  iittsseellff  bbeeyyoonndd  mmeerree  rreeccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  tthhee  kknnoowwnn..  ((##1166BB))  PPllaattoo  
ddeeffiinneedd  tthhiiss  ssuupprraarraattiioonnaall  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  mmiinndd  aass  nnœœssiiss  aanndd  hheelldd  tthhaatt  iitt  wwaass  ccaappaabbllee  ooff  
ppeerrcceeiivviinngg  tthhee  eetteerrnnaall,,  ttrraannsscceennddeenntt  pprriinncciipplleess  ooff  aallll  eexxiisstteennccee  bbeeyyoonndd  eevveenn  tthhee  mmoosstt  
rriiggoorroouuss  rreeaassoonniinngg  ((ddiiaannooiiaa))::  tthhee  FFoorrmmss  oorr  FFiirrsstt  PPrriinncciipplleess..  ((##1122CC,,  ##1166FF))

TThhiiss  ppoowweerr  ooff  tthhee  ssoouull  iiss  tthhuuss  bbootthh  aapppprreehheennssiivvee  [[rreeaacchhiinngg  bbeeyyoonndd  tthhee  lliimmiittss  ooff  
tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee]]  aanndd  ccrreeaattiivvee  [[eennaabblliinngg  oonnee  ttoo  ggeenneerraattee  mmeeaanniinngg,,  ttoo  iinniittiiaattee  
eexxiisstteennccee]]..  TThhiiss  ccrreeaattiivvee  aassppeecctt  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  iitt  
ffrroomm  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..

TThhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  aanndd  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ccoonnttaaiinn  mmuuttuuaallllyy--iinnccoommppaattiibbllee  
eelleemmeennttss  ooff  ddeeffiinniittiioonn,,  bbuutt  tthheeyy  aallssoo  bblleenndd  iinnttoo  oonnee  aannootthheerr..  FFoorr  eexxaammppllee,,  wwee  uussee  tthhee  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ttoo  aassssiiggnn  mmeeaanniinngg  ttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  aanndd  wwee  rreegguullaarrllyy  rreellyy  
uuppoonn  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  pphheennoommeennaa  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ttoo  ggiivvee  uuss  ““bbuuiillddiinngg  bblloocckkss””  
ttoo  ccoonnssttrruucctt  oobbjjeeccttss  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  oonnee..  [[MMaannyy  ““ffaannttaassyy  ccrreeaattuurreess””,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ccaann  bbee  
bbrrookkeenn  ddoowwnn  iinnttoo  ““ppaarrttss””  ooff  nnaattuurraall  aanniimmaallss..]]

TThhee  aabbiilliittyy  ooff  aannyy  iinntteelllleecctt  ttoo  ggeenneerraattee  aanndd  ooppeerraattee  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  nnoott  
aauuttoommaattiicc  [[bbeeyyoonndd  tthhee  lleevveell  ooff  oorrddiinnaarryy  iimmaaggiinnaattiioonn]]..  IItt  mmuusstt  bbee  ddeelliibbeerraatteellyy  lleeaarrnneedd  
aanndd  eexxeerrcciisseedd..  TThhee  eexxppeerriieennccee  ooff  ssuucchh  ppeerrssppeeccttiivvee  aanndd  ppoowweerr  ccaann  bbee  eexxhhiillaarraattiinngg  aanndd  
ssttiimmuullaattiinngg;;  mmoorree  oofftteenn  --  ttoo  tthhoossee  uunnpprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  sseennssaattiioonn  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaallllyy  
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uunnaabbllee  ttoo  aacccceepptt  iitt  --  iitt  hhaass  bbeeeenn  ffrriigghhtteenniinngg..
MMaann  ddooeess  nnoott  lliikkee  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  hhee  ddooeessnn’’tt  ffiitt  wwhhoollllyy  aanndd  ccoommpplleetteellyy  iinnttoo  tthhee  

nnaattuurraall  sscchheemmee  ooff  tthhiinnggss..  HHeennccee  hhee  hhaass  ssoouugghhtt  aann  aallllyy  iinn  aa  ppeerrssoonnaalliizzeedd  ““GGoodd””  tthhaatt  
ccrreeaatteedd  hhiimm  aass  aa  wwhhoollllyy  nnaattuurraall  ppeett  pprroojjeecctt  [[ffoorr  eexxaammppllee,,  pprree--““ffaalllleenn””  mmaann  iinn  tthhee  GGaarrddeenn  
ooff  EEddeenn]]..  HHee  hhaass  iinnvveenntteedd  rreelliiggiioouuss  aanndd  ssoocciiaall  ccooddeess  tthhaatt  ggiivvee  hhiimm  aa  sseennssee  ooff  ccoonnffoorrmmiinngg  
ttoo  tthhee  nnaattuurraall  oorrddeerr  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  HHee  hhaass  bbuuiilltt  ccaatthheeddrraallss  aanndd  mmoonnuummeennttss  ttoo  
rreeaassssuurree  aanndd  rreeiinnffoorrccee  tthhiiss  sseennssee,,  aanndd  hhee  hhaass  eevveenn  hhaadd  hhiiss  ddeeaadd  bbooddyy  bbuurriieedd  wwiitthh  rriitteess  
ccoommmmeemmoorraattiinngg  hhiiss  iinncclluussiioonn  iinn  iitt..  TThheessee  vveerryy  aaccttss,,  iirroonniiccaallllyy,,  eexxppoossee  hhiiss  sseeccrreett  ddrreeaadd  
tthhaatt  hhiiss  ccoonnsscciioouuss  sseellff  --  hhiiss  ssoouull  --  ddooeess  nnoott  bbeelloonngg  ttoo  iitt..  WWhheenn  tthhaatt  ppaarrtt  ooff  hhiimm  wwhhiicchh  
ddooeess  bbeelloonngg  ttoo  iitt  --  hhiiss  pphhyyssiiccaall  bbrraaiinn  aanndd  bbooddyy  --  sseeppaarraatteess  ffrroomm  hhiiss  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  
rreemmaaiinnss  ppuurreellyy  aa  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  [[tthhrroouugghh  pphhyyssiiccaall  ddeeaatthh]],,  hhee  ffeeaarrss  
tthhaatt  hhiiss  ccoonnsscciioouussnneessss,,  uunnlliikkee  hhiiss  pphhyyssiiccaall  sshheellll,,  wwiillll  nnoott  oobbeeyy  tthhee  [[oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssaall]]  
llaaww  ooff  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  mmaatttteerr  aanndd  eenneerrggyy..  RRaatthheerr  iitt  wwiillll  cceeaassee  ttoo  eexxiisstt..

WWhhiillee  ffeeaarriinngg  tthhee  ddeeaatthh  ooff  hhiiss  sseellff--ccoonnsscciioouussnneessss,,  iirroonniiccaallllyy,,  mmaann  hhaass  aallssoo  ssoouugghhtt  ttoo  
ppuunniisshh  iitt  ffoorr  iittss  eexxiisstteennccee..  HHee  hhaass  mmyytthhoollooggiizzeedd  iitt  aass  ddeevviillss  oorr,,  iinn  WWeesstteerrnn  
JJuuddææoo//CChhrriissttiiaanniittyy  aass  tthhee  DDeevviill..  ((##33AA,,  ##33BB))  HHee  hhaass  ttrriieedd  ttoo  ddrriivvee  iitt  oouutt  ooff  hhiiss  mmiinndd  
tthhrroouugghh  ppssyycchhoollooggiiccaall  ccooeerrcciioonn  ((##1144EE,,  ##1199LL))  aass  wweellll  aass  tthhrroouugghh  pphhyyssiiccaall  ppuunniisshhmmeenntt  
rraannggiinngg  ffrroomm  ssiimmppllee  ffaassttiinngg  ttoo  tthhee  ttoorrttuurreess  ooff  tthhee  IInnqquuiissiittiioonn..  AAnndd  ooff  ccoouurrssee  hhee  hhaass  ttrriieedd  
ttoo  pprreetteenndd  tthhaatt  iitt  iiss  rreeaallllyy  nnoott  tthheerree  aatt  aallll  --  tthhaatt  aannyy  aaccttiivviittyy  bbyy  tthhee  ssoouull  wwhhiicchh  iiss  nnoott  
hhaarrmmoonniioouuss  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  ssiimmppllyy  ddiisseeaassee::  mmaaddnneessss  aanndd  mmeennttaall  iillllnneessss..  
((##1199RR))

NNoonneetthheelleessss  tthhee  ssoouull  eenndduurreess..  IItt  hhaass  ssuurrvviivveedd  aallll  eeffffoorrttss  ttoo  ddeessttrrooyy,,  ddiissttoorrtt,,  
ddiissgguuiissee,,  oorr  ssuubblliimmaattee  iitt  --  ffoorr  nnoonnee  ooff  tthheessee  eeffffoorrttss  hhaass  eevveerr  aaccttuuaallllyy  ssuucccceeeeddeedd  iinn  
ttoouucchhiinngg  iitt..  AAtt  mmoosstt  tthheeyy  hhaavvee  ssuucccceeeeddeedd  iinn  ddaammaaggiinngg  oonnllyy  tthhee  pphhyyssiiccaall  mmeeddiiuumm  ffoorr  iittss  
eexxpprreessssiioonn..

TThhee  IImmmmoorrttaalliittyy  ooff  tthhee  PPssyycchhee

PPeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  ((11996666--
11997755CCEE))  wwaass  iittss  ffooccuuss  uuppoonn  aanndd  gglloorriiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppssyycchhee,,  eevveenn  tthhoouugghh  iittss  oorriiggiinnaall  
aammbbiittiioonn  wwaass  ttoo  ddoowwnnppllaayy  tthhaatt  ccoonncceepptt  iinn  ffaavvoorr  ooff  mmeerree  fflleesshhllyy  ggrraattiiffiiccaattiioonn..

AAss  wwee  SSaattaanniissttss  eexxpplloorreedd  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  AAnnttoonn  LLaaVVeeyy’’ss  iinniittiiaall,,  ddrraammaattiicc  
ssttaatteemmeennttss  iinn  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee,,  iitt  ggrraadduuaallllyy  bbeeccaammee  eevviiddeenntt  tthhaatt  aannyy  ffooccuuss  uuppoonn  oonneesseellff  
pprreessuuppppoosseess  tthhee  sseeppaarraatteenneessss  ooff  tthhaatt  sseellff  ffrroomm  eevveerryytthhiinngg  eellssee..  FFlleesshh  iiss  ffoouunndd  ttoo  
ccoonnssiisstt  ooff  nnaattuurraall  ssuubbssttaanncceess,,  aanndd  mmoosstt  ooff  oouurr  lloowweerr--lleevveell  tthhoouugghhtt  pprroocceesssseess  --  wwhhaatt  
PPllaattoo  wwoouulldd  ccllaassss  aass  ppiissttiiss  aanndd  eeiikkaassiiaa  --  aarree  ssiimmiillaarrllyy  ffoouunndd  ttoo  bbee  lliittttllee  mmoorree  tthhaann  
ccoonnddiittiioonneedd  rreessppoonnsseess  ttoo  eexxtteerrnnaall  ssttiimmuullii..  AAss  tthhee  SSaattaanniisstt  ccoonnttiinnuueedd  hhiiss  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  
““tthhiinngg  tthhaatt  wwaass  eexxcclluussiivveellyy  hhiimmsseellff””,,  hhee  wwaass  ffoorrcceedd  ttoo  iinnccrreeaassiinnggllyy  mmoorree  ccoommpplleexx  
iinnttrroossppeeccttiioonn,,  rreessuullttiinngg  uullttiimmaatteellyy  iinn  aa  pphhiilloossoopphhiiccaall  aanndd  mmeettaapphhyyssiiccaall  ccrriissiiss  tthhaatt  wwoouulldd  
oonnllyy  bbee  rreessoollvveedd  iinn  tthhee  mmoorree  pprreecciissee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett..

IInn  tthhee  TTeemmppllee  tthhee  ppssyycchhee  bbeeccaammee  tthhee  aacckknnoowwlleeddggeedd  ffooccuuss  ooff  tthhee  SSeettiiaann’’ss  iinniittiiaattoorryy  
qquueesstt..  TThhee  llooggiiccaall  mmiinndd  aanndd  tthhee  fflleesshhllyy  bbooddyy  wweerree  nnoott  ddiissddaaiinneedd,,  bbuutt  sseeeenn  rraatthheerr  aass  
iinntteerrpprreettaattiivvee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiivvee  ddeevviicceess  bbootthh  bbeettwweeeenn  tthhee  ppssyycchhee  aanndd  iittss  eexxiisstteennccee  iinn  aa  
mmaatteerriiaall  uunniivveerrssee,,  aanndd  bbeettwweeeenn  vvaarriioouuss  ppssyycchheess  ((ii..ee..  bbeettwweeeenn  iinnddiivviidduuaall  IInniittiiaatteess))..  
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SSuubbsseeqquueennttllyy  tthhiiss  lleedd  tthhee  iinniittiiaatteedd  ppssyycchhee  ttoo  ccoonnffrroonntt  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  aann  eexxiisstteennccee  
wwhhiicchh  iiss  rraaddiiccaallllyy  ddiissttiinncctt  ffrroomm  tthhee  mmaatteerriiaall..  TThhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  ppssyycchhee  aass  ssoommeetthhiinngg  
nnoott  tthhee  pprroodduucctt  ooff  nnaattuurraall  ffoorrcceess  --  ccrreeaatteedd  aanndd  eenneerrggiizzeedd  bbyy  SSeett  --  nneecceessssiittaatteess  
ccoommpprreehheennssiioonn  ooff  iittss  ffuuttuurree  bbeeyyoonndd  ffiinniittee  iinntteerrffaaccee  wwiitthh  tthhee  nnaattuurraall//mmaatteerriiaall..

HHiissttoorriiccaallllyy  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  ppssyycchhee  hhaass  bbeeeenn  ggrraadduuaallllyy  oovveerrssiimmpplliiffiieedd  iinnttoo  aa  ““tthhiiss--
lliiffee--oonnllyy””  ((TTLLOO))  vvss..  aa  ““lliiffee--aafftteerr--ddeeaatthh””  ((LLAADD))  ddeebbaattee..  AAss  tthhee  ddeebbaattee  hhaass  rraaggeedd  
tthhrroouugghhoouutt  mmaannyy  aaggeess  aanndd  mmyytthhoollooggiieess,,  tthheessee  ttwwoo  aalltteerrnnaattiivveess  hhaavvee  tteennddeedd  ttoo  bbeeccoommee  
mmuuttuuaallllyy  eexxcclluussiivvee..

TThhee  TTLLOO  pprrooppoonneennttss  hhaavvee  ppaassssiioonnaatteellyy  ddeenniieedd  tthhaatt  aannyytthhiinngg  ooff  ““tthhiiss  lliiffee””  ccaann  
ccoonnttiinnuuee  ppaasstt  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  fflleesshhllyy  sshheellll,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  hhaavvee  nnoo  ppoossiittiivvee  
pprrooooff  ooff  tthhee  ssiimmuullttaanneeoouuss  eexxtteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ppssyycchhee..  SSiinnccee  tthheeyy  ccaann  nnoo  lloonnggeerr  ddeetteecctt  
iittss  pprreesseennccee  tthhrroouugghh  tthheeiirr  oowwnn  fflleesshhllyy  iinntteerrffaacceess  wwiitthh  mmaatteerriiaall  eexxiisstteennccee  ((tthhee  ffiivvee  
sseennsseess)),,  tthheeyy  pprreessuummee  tthhaatt  iitt  nnoo  lloonnggeerr  eexxiissttss..  WWhheenn  cchhaalllleennggeedd  oonn  tthhiiss  oovveerr--eexxtteennssiioonn  
ooff  llooggiicc,,  tthheeyy  rreettoorrtt  tthhaatt  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  pprrooooff  iiss  oonn  tthhee  cchhaalllleennggeerr  ......  ttoo  pprroovvee  tthhaatt  aa  
ppoosstthhuummoouuss  ppssyycchhee  eexxiissttss  bbyy  eessttaabblliisshhiinngg  aa  mmaatteerriiaall//55--sseennssoorryy  cchhaannnneell  ooff  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  iitt..

MMoosstt  ppuubblliicciizzeedd  eeffffoorrttss  ttoo  ddoo  eexxaaccttllyy  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  pprreeddiiccttaabbllyy  lluuddiiccrroouuss  aatt  bbeesstt  
aanndd  ffrraauudduulleenntt  aatt  wwoorrsstt::  sseeaanncceess,,  rreeiinnccaarrnnaattiioonn  ffaannttaassiieess,,  aanndd  ““aasscceennddeedd  mmaasstteerr””  
rruubbbbiisshh..  MMaatteerriiaalliissttss  hhaavvee  ffeelltt  sseeccuurree  iinn  rriiddiiccuulliinngg  ssuucchh  aannttiiccss,,  aanndd  oonnee  ccaannnnoott  eennttiirreellyy  
bbllaammee  tthheemm  ffoorr  ccllaaiimmiinngg  tthhaatt  tthheeiirr  oowwnn  ppoossiittiioonn  hhaass  tthhuuss  bbeeeenn  vvaalliiddaatteedd  bbyy  ddeeffaauulltt..  BByy  
ssttrriicctt  sscciieennttiiffiicc  aanndd  llooggiiccaall  ccrriitteerriiaa  iitt  hhaass  nnoott..

AAtt  tthhee  ootthheerr  eexxttrreemmee  aarree  tthhee  LLAADD  aaddvvooccaatteess..  TThheeyy  hhaavvee  ffaacceedd  tthhee  iinntteerreessttiinngg  
pprroobblleemm  ooff  ttrryyiinngg  ttoo  mmaakkee  aa  ccoonnvviinncciinngg  aanndd  aattttrraaccttiivvee  ccaassee  ffoorr  ssoommeetthhiinngg  wwhhoossee  
eexxiisstteennccee  tthheeyy  ccaannnnoott  ddeemmoonnssttrraattee  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  ffiivvee  sseennsseess..  RRaatthheerr  tthhaann  aaddddrreessss  tthhaatt  
cchhaalllleennggee  ddiirreeccttllyy  [[aass  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ddooeess]],,  tthheeyy  ttaakkee  tthhee  eeaassyy  wwaayy  oouutt  aanndd  sseellll  tthheeiirr  
pprroodduucctt  bbyy  aattttaacckkiinngg  tthhee  TTLLOO  ccoommppeettiittiioonn..  TThheeyy  ppoorrttrraayy  ““tthhiiss  lliiffee””  aass  mmeerreellyy  aa  tteesstt  ooff  
oobbeeddiieennccee,,  oonn  wwhhiicchh  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwiillll  bbee  jjuuddggeedd  aatt  tthhee  ppooiinntt  ooff  ttrraannssiittiioonn  iinnttoo  LLAADD  --  
wwhhiicchh  tthheeyy  hhoolldd  ttoo  bbee  ffaarr  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  iitt  iiss  eetteerrnnaall..

SSiinnccee  uunniinniittiiaatteedd  hhuummaannss  ffeeaarr  tthhee  uunnkknnoowwnn  aanndd  pprreeffeerr  ttoo  bbee  ssaaffee  rraatthheerr  tthhaann  ssoorrrryy,,  
tthhee  LLAADD  mmeerrcchhaannttss  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  uussee  ffeeaarr  aanndd  tthhrreeaattss  aass  eeffffeeccttiivvee  pprrooppaaggaannddaa  
ddeevviicceess..  AAlltthhoouugghh  tthheeyy  aarree  iinn  eeffffeecctt  ““sseelllliinngg  aa  ttoottaallllyy  uunnddeetteeccttaabbllee  aanndd  uunnvveerriiffiiaabbllee  
pprroodduucctt””  ffoorr  tthhee  ggrreeaatteesstt  pprriiccee  tthhee  ccuussttoommeerr  ccaann  ccoonncceeiivvaabbllyy  ppaayy  ((aa  lliiffeelloonngg  aabbssttiinneennccee  
ffrroomm  vvaarriioouuss  pplleeaassuurreess))  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ggeenneerraallllyy  ssuucccceessssffuull  --  aass  iiss  aatttteesstteedd  ttoo  bbyy  tthhee  
uunnbbrrookkeenn  ggrriipp  ooff  LLAADD  rreelliiggiioonnss,,  ffrroomm  OOssiirriiaanniissmm  ttoo  CChhrriissttiiaanniittyy,,  oonn  tthhee  bbuullkk  ooff  
hhuummaanniittyy  tthhrroouugghhoouutt  iittss  rreeccoorrddeedd  hhiissttoorryy..

WWiitthhiinn  tthhee  WWeesstteerrnn  ccuullttuurraall  ttrraaddiittiioonn  iitt  iiss  rraarreellyy  rreeaalliizzeedd  tthhaatt  iittss  ttwwoo  mmaajjoorr  
rreelliiggiioonnss  --  CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  JJuuddaaiissmm  --  aarree  aaccttuuaallllyy  aatt  eexxttrreemmeess  aappaarrtt  oonn  tthhiiss  iissssuuee..  
CChhrriissttiiaanniittyy  iinn  aallll  ooff  iittss  mmaannyy  ffoorrmmss  uupphhoollddss  LLAADD  aass  rreeaassoonn  ffoorr  aabbssttiinneennccee  iinn  ““tthhiiss  lliiffee””..  
JJuuddaaiissmm,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iinnssiissttss  uuppoonn  TTLLOO  aanndd  aabbssoolluutteellyy  rreejjeeccttss  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  
hhuummaann  bbeehhaavviioorr  oonn  aannyy  ggrroouunnddss  ootthheerr  tthhaann  YYHHVVHH’’ss  ddiirreecctt  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  lliivviinngg  
hhuummaannss..  CCoommmmeennttss  AArrtthhuurr  SScchhooppeennhhaauueerr  iinn  PPaarreeggaa  ##II,,  1133::
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TThhee  JJeewwiisshh  rreelliiggiioonn  pprrooppeerr,,  aass  ddeessccrriibbeedd  aanndd  ttaauugghhtt  iinn  GGeenneessiiss  aanndd  aallll  tthhee  hhiissttoorriicc  
bbooookkss  uunnttiill   tthhee  eenndd  ooff  CChhrroonniicclleess,,  iiss  tthhee  ccrruuddeesstt  ooff  aall ll  rreell iiggiioonnss  bbeeccaauussee  iitt  iiss  tthhee  oonnllyy  
oonnee  wwhhiicchh  hhaass  nnoo  tthheeoorryy  ooff  iimmmmoorrttaall iittyy  --  nnoott  eevveenn  aa  ttrraaccee  ooff  iitt..  EEvveerryy  kkiinngg  aanndd  eevveerryy  
hheerroo  oorr  pprroopphheett  iiss  bbuurriieedd,,  wwhheenn  hhee  ddiieess,,  wwiitthh  hhiiss  ffaatthheerrss,,  aanndd  tthheerree  iiss  aann  eenndd  ooff  tthhee  
mmaatttteerr;;  nnoo  ttrraaccee  ooff  aannyy  eexxiisstteennccee  aafftteerr  ddeeaatthh;;  iinnddeeeedd,,  aass  iiff  iinntteennttiioonnaallllyy,,  eevveerryy  tthhoouugghhtt  
ooff  tthhiiss  ssoorrtt  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  rreemmoovveedd..

SScchhooppeennhhaauueerr  iiss  oonnllyy  ppaarrttiiaallllyy  ccoorrrreecctt..  TThhee  aanncciieenntt  HHeebbrreewwss  ddrreeww  nnoo  ddiissttiinnccttiioonn  
bbeettwweeeenn  hhuummaann  ssoouullss  aanndd  tthhee  aanniimmaattiinngg  ffoorrccee  ccoommmmoonn  ttoo  aallll  aanniimmaallss  ((nneepphheesshh))..  
AAlltthhoouugghh  ssoommee  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  aanniimmaattiinngg  ffoorrccee  wwaass  tthhoouugghhtt  ttoo  ssuurrvviivvee  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  
bbooddyy,,  iitt  wwaass  rreeggaarrddeedd  wwiitthh  ssuuppeerrssttiittiioouuss  tteerrrroorr  aanndd  rreeffeerrrreedd  ttoo  aammbbiigguuoouussllyy  bbyy  tthhee  tteerrmmss  
eelloohhiimm  aanndd  rreepphhaaiimm..  BByy  tthhee  22nndd  cceennttuurryy  BBCCEE  HHeebbrreeww  ddooccttrriinnee  hhaadd  cchhaannggeedd  ttoo  iinncclluuddee  
tthhee  rreevviivviiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  bbooddyy,,  bbuutt  HHeebbrreeww  tthheeoollooggiiaannss  nneevveerr  eexxtteennddeedd  tthhiiss  
pprriinncciippllee  ttoo  tthhee  PPyytthhaaggoorreeaann//PPllaattoonniicc  ccoonncceepptt  ooff  aann  iinnddeeppeennddeennttllyy--ssuurrvviivviinngg  ppssyycchhee..

NNoott  ssuurrpprriissiinnggllyy  tthhee  oorriiggiinnaall  CChhrriissttiiaannss  ccoonnttiinnuueedd  tthhiiss  JJeewwiisshh  ttrraaddiittiioonn  ooff  
ccoorrppoorreeaall  rreevviivviiffiiccaattiioonn,,  uussiinngg  tthhee  GGrreeeekk  tteerrmm  ppssyycchhee  ttoo  mmeeaann  mmuucchh  tthhee  ssaammee  tthhiinngg  aass  
tthhee  HHeebbrreeww  nneepphheesshh..  IInn  MMaatttthheeww  1100::2288,,  wwhheerree  tthhee  ssoouull  iiss  mmeennttiioonneedd  aass  ddiissttiinncctt  ffrroomm  
tthhee  bbooddyy,,  tthheeiirr  ppoosstthhuummoouuss  rreeuunniioonn  iiss  pprroommppttllyy  ssuuggggeesstteedd..  TThhee  mmoosstt  ccoonncclluussiivvee  
eexxaammppllee  ooff  tthhiiss  ddooccttrriinnee,,  ooff  ccoouurrssee,,  iiss  tthhaatt  ooff  JJeessuuss’’  oowwnn  mmaatteerriiaall  rreessuurrrreeccttiioonn  [[aass  iinn  
LLuukkee  2244::3366--4433]],,  bbuutt  bbyy  tthhee  ttiimmee  ooff  PPaauull  tthhee  ddiissttaassttee  wwiitthh  wwhhiicchh  ssoopphhiissttiiccaatteedd  GGrreeeekkss  
rreeggaarrddeedd  tthhiiss  ““aanniimmaattiioonn  ooff  ccoorrppsseess””  ((aannaassttaassiiss  nneekkrroonn))  iinndduucceedd  tthhaatt  aappoossttllee  ttoo  mmooddiiffyy  
CChhrriissttiiaann  tteeaacchhiinnggss  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  PPyytthhaaggoorreeaanniissmm..  PPaauull  wwaass  ffuurrtthheerr  aawwaarree  ooff  --  aanndd  
pprreessuummaabbllyy  ssoouugghhtt  ttoo  oovveerrccoommee  --  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  GGnnoossttiicc  aanndd  HHeerrmmeettiicc  CChhrriissttiiaanniittyy,,  
bbeeiinngg  aa  bblleenndd  ooff  bbaassiicc  CChhrriissttiiaanniittyy  wwiitthh  vvaarriioouuss  EEggyyppttiiaann  aanndd  HHeelllleenniicc  mmyysstteerriieess..

[[TThhee  11994455  ddiissccoovveerryy  ooff  tthhiirrtteeeenn  oorriiggiinnaall  GGnnoossttiicc  ccooddiicceess  aatt  NNaagg  HHaammmmaaddii  iinn  UUppppeerr  
EEggyypptt  hhaass  sshheedd  mmuucchh  lliigghhtt  oonn  tthhee  iiddeeaass  wwiitthh  wwhhiicchh  PPaauull  hhaadd  ttoo  ccoommppeettee..  TThhee  ccooddiicceess  
tthheemmsseellvveess  ddaattee  ttoo  335500--440000  CCEE  bbuutt  aarree  pprroobbaabbllyy  ccooppiieess  ooff  22nndd  cceennttuurryy  CCEE  oorriiggiinnaallss..]]

IInn  II  CCoorr..  1155::3355  aanndd  IIII  CCoorr..  55::11--22  PPaauull  ooffffeerrss  aa  mmiixxttuurree  ooff  PPyytthhaaggoorreeaann  aanndd  HHeebbrreeww  
iiddeeaass,,  wwhheerreebbyy  tthhee  ppoosstthhuummoouuss  ssoouull  iiss  ggiivveenn  aa  ““ssppiirriittuuaall  bbooddyy””  ((ssoommaa  ppnneeuummaattiikkoonn))  
wwhhiicchh  nneevveerrtthheelleessss  rreeqquuiirreess  aa  bbooddiillyy  ffoorrmm..  DDeessppiittee  PPaauull’’ss  eeffffoorrttss,,  CChhrriissttiiaanniittyy  hhaass  nneevveerr  
ssuucccceeeeddeedd  iinn  bbrreeaakkiinngg  ffrreeee  ffrroomm  tthhee  nnoottiioonn  ooff  rreeaanniimmaattiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ccoorrppssee,,  wwhhiicchh  
aatt  lleeaasstt  hhaass  bbeeeenn  ggrriisstt  ffoorr  tthhee  mmiillll  ooff  hhoorrrroorr--ffiillmm  pprroodduucceerrss..

SSiinnccee  hhuummaannss  aarree  aaccccuussttoommeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerriinngg  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  sslliigghhtt  
vvaarriiaattiioonnss  oonn  aa  ssiinnggllee  tthheemmee  ((mmoonnootthheeiissmm  wwiitthh  hhuummaanniittyy  aass  aa  ssllaavvee  oorr  ppeett)),,  tthhiiss  aaccttuuaall  
cchhaassmm  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  bbeelliieeff  ssyysstteemmss  hhaass  uussuuaallllyy  bbeeeenn  oovveerrllooookkeedd,,  lleeaavviinngg  CChhrriissttiiaannss  
aanndd  JJeewwss  ssoommeewwhhaatt  ccoonnffuusseedd  aass  ttoo  wwhhyy  tthheeyy  ddoonn’’tt  ggeett  aalloonngg  wwiitthh  oonnee  aannootthheerr  vveerryy  wweellll..  
TThheeyy  hhaavvee  tteennddeedd  ttoo  ppeerrsseeccuuttee  oonnee  aannootthheerr  ffoorr  aallll  ssoorrttss  ooff  ssttuuppiidd  rreeaassoonnss,,  cceennttuurryy  aafftteerr  
cceennttuurryy  --  wwhheenn  tthheeyy  wweerreenn’’tt  tteemmppoorraarriillyy  ddiissttrraacctteedd  bbyy  ccrruussaaddeess  aaggaaiinnsstt  tthhee  ““iinnffiiddeell””  
MMoosslleemmss  oorr  eexxtteerrmmiinnaattiioonn  ccaammppaaiiggnnss  aaggaaiinnsstt  ““hheeaatthheenn””  AAzztteeccss  aanndd  IInnccaass..

TThhee  ccrruuddee  aannttii--SSeemmiittiissmm  ooff  NNaazzii  GGeerrmmaannyy  iiss  nnoottoorriioouuss,,  bbuutt  wwhhaatt  iiss  nnoott  ssoo  wweellll--
kknnoowwnn  iiss  tthhaatt  iittss  rroooottss  ccoouulldd  bbee  ffoouunndd  iinn  aa  ffaarr  mmoorree  ssuubbttllee  ccoommmmeenntt  oonn  SScchhooppeennhhaauueerr  --  
bbyy  DDiieettrriicchh  EEcckkaarrtt,,  iinniittiiaattee  ooff  tthhee  TThhuullee  GGeesseellllsscchhaafftt  aanndd  mmeennttoorr  ttoo  AAddoollff  HHiittlleerr  aanndd  
AAllffrreedd  RRoosseennbbeerrgg..  IInn  11991199  EEcckkaarrtt  wwrroottee::

--  4499  --



IItt  iiss  nnooww  eevviiddeenntt  tthhaatt  aa  ppeeooppllee  wwhhiicchh  ccoommpplleetteellyy  ddeenniieess  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ll iiffee  aafftteerr  
ddeeaatthh  mmuusstt  ll iimmiitt  aall ll  ooff  iittss  tthhoouugghhttss  aanndd  eennddeeaavvoorrss  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  wwoorrlldd,,  ttoo  eeaarrtthhllyy  
eexxiisstteennccee;;  ii tt  hhaass  nnoo  ootthheerr  cchhooiiccee..  BBuutt  aa  ppeeooppllee  ccaann  oonnllyy  ggrrooww  uupp  wwiitthh  ssuucchh  aann  
eemmpphhaassiiss  oonn  wwoorrllddllyy  mmaatttteerrss  iiff  ii tt  ffuunnddaammeennttaall llyy  llaacckkss  aannyy  nneeeedd  ffoorr  iimmmmoorrttaallii ttyy,,  
wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  iiss  ppoossssiibbllee  oonnllyy  iiff  tthheerree  iiss  nnoo  ttrraaccee  ooff  ffeeeell iinngg  iinn  iittss  bbaassiicc  cchhaarraacctteerr  ffoorr  
tthhee  eetteerrnnaall  iinn  mmaannkkiinndd..  WWhheerreevveerr  tthhee  ssoouull   mmaannii ffeessttss  ii ttsseellff,,  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  ffaaiinnttllyy,,  aa  
sseennssee  ooff  iimmmmoorrttaall iittyy  nneecceessssaarrii llyy  ffooll lloowwss..  TThhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  nnoott  aallwwaayyss  ccoonnsscciioouussllyy  
aawwaarree  ooff  tthhiiss;;  iinnddeeeedd  tthheerree  aarree  mmaannyy  wwhhoo  rreeffuussee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  ii tt  --  wwhhoo  aarree  ssoo  
iiggnnoorraanntt  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  iimmmmoorrttaall iittyy  tthhaatt  tthheeyy  hhaabbiittuuaallllyy  ddeennoouunnccee  ii tt,,  eevveenn  
wwhhiillee  tthheeiirr  uunnsseell ff iisshh  aaccttiioonnss  cclleeaarrllyy  rreevveeaall  tthhaatt  eeaacchh  oonnee  ooff  tthheemm  sseennsseess  tthhee  ssoouull   aanndd  
tthheerreeffoorree  eetteerrnniittyy  wwii tthhiinn  hhiimmsseellff..

AAlltthhoouugghh  PPaauulliinnee  CChhrriissttiiaanniittyy  aatttteemmpptteedd  ttoo  aapppprroopprriiaattee  tthhee  PPyytthhaaggoorreeaann//PPllaattoonniicc  
ccoonncceepptt  ooff  tthhee  ““ssoouull  ddiissttiinncctt  wwiitthhiinn  aanndd  uullttiimmaatteellyy  ffrreeeedd  ffrroomm  tthhee  bbooddyy””,,  tthhee  nneeww  rreelliiggiioonn  
pprroovveedd  uunnaabbllee  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhiiss  ccoonncceepptt  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  vveehhiiccllee  ooff  tthhee  bbooddyy..  
CChhrriissttiiaann  aarrttiissttiicc  rreepprreesseennttaattiioonnss  ooff  ppoosstthhuummoouuss  PPaarraaddiissee  aarree  iinnvvaarriiaabbllyy  sstteerriillee  aanndd  dduullll,,  
wwhhiillee  wwiicckkeedd  ssoouullss’’  aaddvveennttuurreess  iinn  HHeellll  aarree  uussuuaallllyy  ttwwiisstteedd  aanndd  ttoorrttuurreedd  ffaannttaassiieess  
ccaarriiccaattuurriinngg  tthhee  mmoosstt  ddeessiirraabbllee  pplleeaassuurreess  ddeenniieedd  iinn  tthhiiss  lliiffee..  IItt  wwiillll  bbee  rreeccaalllleedd  tthhaatt  
CChhrriisstt’’ss  uullttiimmaattee  pprroommiissee  uuppoonn  hhiiss  SSeeccoonndd  CCoommiinngg  wwaass  ttoo  rreeuunniittee  aallll  ssoouullss  wwiitthh  tthheeiirr  eexx--
bbooddiieess,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  oonnccee  aaggaaiinn  eennjjooyy  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  ccoorrppoorreeaall  sshheellllss..

TThhee  CChhrriissttiiaann  ccoonncceepptt  ooff  ““SSaattaann””,,  bbeeiinngg  aass  iitt  wwaass  aa  ccrruuddee  ssccaarreeccrrooww  ooff  eevveerryytthhiinngg  
CChhrriissttiiaanniittyy  ddiiddnn’’tt  lliikkee,,  wwaass  tthhuuss  aass  ““ccoonnffuusseedd  iinn  rreevveerrssee””  aass  CChhrriissttiiaanniittyy  iittsseellff  wwaass..  TThhiiss  
iiss  cclleeaarrllyy  eevviiddeenntt  iinn  AAnnttoonn  LLaaVVeeyy’’ss  SSaattaanniicc  BBiibbllee,,  wwhheerreeiinn  SSaattaann  iiss  ssaaiidd  ttoo  ssttaanndd  ffoorr  
iinndduullggeennccee  iinn  fflleesshhllyy  lliiffee  aanndd  rreejjeeccttiioonn  ooff  ppoosstthhuummoouuss  jjuuddggmmeenntt..  AAss  AAnnttoonn  ppllaaggiiaarriizzeedd  
ffrroomm  RRaaggnnaarr  RReeddbbeeaarrdd’’ss  MMiigghhtt  iiss  RRiigghhtt::

LLii ffee  iiss  tthhee  ggrreeaatt  iinndduullggeennccee  --  ddeeaatthh  tthhee  ggrreeaatt  aabbssttiinneennccee..  TThheerreeffoorree  mmaakkee  tthhee  mmoosstt  
ooff  ll ii ffee  --  hheerree  aanndd  nnooww!!  TThheerree  iiss  nnoo  HHeeaavveenn  ooff  gglloorryy  bbrriigghhtt  aanndd  nnoo  HHeellll  wwhheerree  ssiinnnneerrss  
rrooaasstt..  HHeerree  aanndd  nnooww  iiss  oouurr  ddaayy  ooff  ttoorrmmeenntt!!  HHeerree  aanndd  nnooww  iiss  oouurr  ddaayy  ooff  jjooyy!!

VViieewweedd  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt,,  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann’’ss  iinniittiiaall  SSaattaanniissmm  wwaass,,  iinn  eeffffeecctt,,  
JJuuddaaiissmm  wwiitthh  aa  YYHHVVHH  wwhhoo  wwoouulldd  lleett  yyoouu  ddoo  aannyytthhiinngg  yyoouu  wwaanntteedd  rraatthheerr  tthhaann  oonnee  wwhhoo  
wwaass  aa  vveennggeeffuull  ssaaddiisstt..  YYeett  bbootthh  ssyysstteemmss  --  tthhee  nniiccee  ((SSaattaanniicc))  oonnee  aanndd  tthhee  vviicciioouuss  ((JJeewwiisshh))  
oonnee  --  ccaammee  ttoo  aa  ssccrreeeecchhiinngg  hhaalltt  aatt  tthhee  ggrraavvee..  [[AAnnttoonn  eexxppllaaiinneedd  tthhee  mmaannyy  mmeemmeennttoo  mmoorrii  
ddeeccoorraattiioonnss  ooff  hhiiss  hhoommee  aass  rreemmiinnddeerrss  ooff  ddeeaatthh’’ss  bbeeiinngg  jjuusstt  aarroouunndd  tthhee  ccoorrnneerr,,  hheennccee  ooff  
tthhee  nneeeedd  ffoorr  SSaattaanniissttss  ttoo  ggeett  aass  mmuucchh  oouutt  ooff  lliiffee  aass  ppoossssiibbllee..]]

EEllsseewwhheerree  iinn  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee,,  hhoowweevveerr,,  AAnnttoonn  mmaaddee  aa  ssttaatteemmeenntt  wwhhiicchh,,  wwhhiillee  
llaarrggeellyy  nneegglleecctteedd  dduurriinngg  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann’’ss  ssppaann  ooff  eexxiisstteennccee,,  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoorree  
ccrruucciiaall  iinn  hhiiss  eennttiirree  pphhiilloossoopphhyy::

IIff  aa  ppeerrssoonn  hhaass  bbeeeenn  vvii ttaall   tthhrroouugghhoouutt  hhiiss  llii ffee  aanndd  hhaass  ffoouugghhtt  ttoo  tthhee  eenndd  ffoorr  hhiiss  
eeaarrtthhllyy  eexxiisstteennccee,,  iitt  iiss  tthhiiss  eeggoo  wwhhiicchh  wwiill ll  rreeffuussee  ttoo  ddiiee,,  eevveenn  aafftteerr  tthhee  eexxppiirraattiioonn  ooff  
tthhee  fflleesshh  wwhhiicchh  hhoouusseedd  iitt  ......  IItt  iiss  tthhiiss  vviittaallii ttyy  tthhaatt  wwiillll   aallllooww  tthhee  SSaattaanniisstt  ttoo  ppeeeekk  
tthhrroouugghh  tthhee  ccuurrttaaiinn  ooff  ddaarrkknneessss  aanndd  ddeeaatthh  aanndd  rreemmaaiinn  eeaarrtthhbboouunndd..
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HHeerree  AAnnttoonn’’ss  ccoonncceepptt  ooff  lliiffee  wwaass  ssttiillll  tthhee  TTLLOO  oonnee  ccoommmmoonn  ttoo  JJuuddaaiissmm  aanndd  hhiiss  
oorriiggiinnaall  SSaattaanniissmm..  IInn  wwiisshhiinngg  ttoo  lliivvee  rraatthheerr  tthhaann  ddiiee,,  hhee  ccoouulldd  ccoonncceeppttuuaalliizzee  iimmmmoorrttaalliittyy  
oonnllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  TTLLOO  tthhrroouugghh  ffoorrccee  ooff  wwiillll..  HHee  lliikkeenneedd  iitt  ttoo  tthhee  rreeffuussaall  
ooff  aa  cchhiilldd  ttoo  ggoo  ttoo  bbeedd  wwhheenn  tthheerree  iiss  ssoommeetthhiinngg  eexxcciittiinngg  ggooiinngg  oonn;;  iinn  tthhiiss  sseennssee  iitt  wwaass  aa  
ddeenniiaall  tthhaatt  tthheerree  ccoouulldd  bbee  aannyy  kkiinndd  ooff  lliiffee  ffoorr  tthhee  ppssyycchhee  ootthheerr  tthhaann  ““eeaarrtthhbboouunndd  lliiffee””..  TToo  
““ggoo  ttoo  bbeedd””  iiss  nnoott  ttoo  mmoovvee  iinnttoo  aannootthheerr  mmooddee  ooff  eexxiisstteennccee,,  bbuutt  ssiimmppllyy  ttoo  cceeaassee  ttoo  eexxiisstt..  
AAnnttoonn’’ss  oorriiggiinnaall  SSaattaanniissmm  tthhuuss  ccoommbbiinneedd  aa  ““ffrriieennddllyy  YYHHVVHH””  ((SSaattaann))  wwiitthh  tthhee  pprroommiissee  ooff  
eennddlleessss  mmaatteerriiaall  eexxiisstteennccee  ffoorr  tthhee  ppssyycchhee  --  pprroovviiddiinngg  tthhaatt  tthhee  ppssyycchhee  ccoouulldd  pprroojjeecctt  tthhee  
ssttrreennggtthh  aanndd  ccoohheerreennccee  ooff  wwiillll  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhaatt  eexxiisstteennccee..

AAss  ddiissccuusssseedd  aatt  lleennggtthh  iinn  mmyy  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  hhiissttoorryy,,  AAnnttoonn  LLaaVVeeyy  aanndd  tthhee  CChhuurrcchh  
ooff  SSaattaann  wweerree  nneevveerr  aabbllee  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  ddiilleemmmmaa  ooff  SSaattaann’’ss  aaccttuuaall  eexxiisstteennccee::  WWaass  hhee  rreeaall  
oorr  jjuusstt  ssyymmbboolliicc??  IIff  hhee  wweerree  rreeaall,,  iitt  wwoouulldd  sseeeemm  ttoo  ooppeenn  tthhee  ddoooorr  ttoo  tthhee  eennttiirree  CChhrriissttiiaann  
ccoonncceepptt  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..  IIff  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  hhee  wweerree  mmeerreellyy  ssyymmbboolliicc,,  tthheenn  hhee  ddiiddnn’’tt  
rreeaallllyy  eexxiisstt  aass  aa  sseellff--ccoonnsscciioouuss,,  wwiillllffuull  ffoorrccee  wwhhiicchh  ccoouulldd  aaccttuuaalliizzee  SSaattaanniissttss’’  rriittuuaall--
mmaaggiiccaall  ddeessiirreess  oorr  wwhhiicchh  ccoouulldd  eevveenn  ccaarree  aabboouutt  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann..  IInn  
tthhaatt  ccaassee  mmaaggiicc  wwoouulldd  bbee  rreedduucceedd  ttoo  mmeerree  ssttaaggee--ttrriicckkeerryy,,  aanndd  tthhee  CChhuurrcchh  iittsseellff  wwoouulldd  bbee  
nnootthhiinngg  mmoorree  tthhaann  aa  cclluubb  ffoorr  ssppooookkyy  ppssyycchhooddrraammaa..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  rreessoollvveedd  tthhiiss  ddiilleemmmmaa  iinn  11997755  CCEE  bbyy  aasssseerrttiinngg  tthhee  aaccttuuaall  
eexxiisstteennccee  ooff  ““SSaattaann””  ((aass  SSeett  --  tthhee  oorriiggiinnaall,,  pprree--JJuuddææoo//CChhrriissttiiaann  eennttiittyy))  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  
ttiimmee  rreemmoovviinngg  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  hhiiss  eexxiisstteennccee  eennttiirreellyy  ffrroomm  tthhee  JJuuddææoo//CChhrriissttiiaann  ttuugg--ooff--
wwaarr..

TThhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  ppssyycchhee,,  ssttaatteedd  SSeett  iinn  tthhee  BBooookk  ooff  CCoommiinngg  FFoorrtthh  bbyy  NNiigghhtt,,  iiss  ssuucchh  
tthhaatt  iittss  eexxiisstteennccee  iiss  nneeiitthheerr  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthhee  mmaatteerriiaall  nnoorr  iimmpprriissoonneedd  iinn  iitt  ffoorr  tteessttiinngg  
oorr  ttaasskk--ffuullffiilllliinngg  ppuurrppoosseess..  RRaatthheerr  tthhee  pphhyyssiiccaall  bbooddyy  pprroovviiddeess  aa  vveehhiiccllee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  
ppssyycchhee  ccaann  bbeeccoommee  aawwaarree  ooff  iittsseellff  aanndd  tthheenn  rreeaacchh  oouutt  ttoowwaarrddss  tthhee  
lliimmiittlleessssnneessss  ooff  iittss  ccoonnsscciioouuss  eexxiisstteennccee..  [[IItt  iiss  tthhiiss  pprroocceessss  wwhhiicchh  tthhee  TTeemmppllee  
ddeeffiinneess  bbyy  tthhee  hhiieerrooggllyypphhiicc  tteerrmm  XXeeppeerr..]]  ““TThhiiss  lliiffee””  mmaayy  bbee  lliikkeenneedd  ttoo  aa  sspprriinnggbbooaarrdd  oorr  
llaauunncchhiinngg--ppaadd  ttoowwaarrddss  tthhee  ppssyycchhee’’ss  uullttiimmaattee  SSeellff--aawwaarreenneessss  aanndd  ssttaattee  ooff  BBeeiinngg..

AAss  ffoorr  SSeett,,  hhee  nneeiitthheerr  ccrraacckkss  aa  wwhhiipp  oovveerr  hhuummaannss  iinn  TTLLOO  nnoorr  ssiittss  iinn  jjuuddggmmeenntt  oovveerr  
tthheemm  iinn  LLAADD..  RRaatthheerr  hhee  iiss  uunnddeerrssttoooodd  aass  tthhee  ssoouurrccee  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  XXeeppeerr  iinn  eeaacchh  
hhuummaann  aanniimmaall..  WWhheetthheerr  oorr  nnoott  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  rreeccooggnniizzeess  tthhiiss  ppootteennttiiaall  aanndd  ttaakkeess  sstteeppss  
ttoo  ddeevveelloopp  iitt  ((wwhhaatt  wwee  mmeeaann  bbyy  ““iinniittiiaattiioonn””))  iiss  nnoott  SSeett’’ss  pprreerrooggaattiivvee,,  eellssee  hhiiss  oowwnn  
ppssyycchhee  wwoouulldd  ssiimmppllyy  ddiissppllaaccee  tthhee  oonnee  wwiitthhiinn  eeaacchh  sseellff--aawwaarree  hhuummaann..

IInn  ccoonncceeppttuuaalliizziinngg  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  ppssyycchhee  iinn  aa  nnoonn--pphhyyssiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt,,  lleett  
uuss  rreefflleecctt  ffiirrsstt  uuppoonn  tthhee  wwiissddoomm  ooff  aanncciieenntt  CChhiinnaa..  TThhee  SSeeccrreett  ooff  tthhee  GGoollddeenn  FFlloowweerr  ((TT’’aaii  
II  CChhiinn  HHuuaa  TTssuunngg  CChhiihh))  ((##1199SS))  iiss  tthhee  pprriinncciippaall  pphhiilloossoopphhiiccaall  tteexxtt  --  iinn  iittss  oorraall--ttrraaddiittiioonn  
oorriiggiinnss  --  ooff  tthhee  rreelliiggiioonn  ooff  tthhee  GGoollddeenn  EElliixxiirr  ooff  LLiiffee  ((CChhiinn  TTaann  CChhiiaaoo))  wwhhiicchh  ddeevveellooppeedd  
dduurriinngg  tthhee  TT’’aanngg  DDyynnaassttyy  iinn  tthhee  88tthh  CCeennttuurryy  CCEE..  IIttss  rreeppuutteedd  ffoouunnddeerr  iiss  tthhee  TTaaooiisstt  
pphhiilloossoopphheerr  LLuu  YYeenn,,  ssttuuddeenntt  ooff  tthhee  MMaasstteerr  YYiinn--hhssii  ((ffoorr  wwhhoomm  LLaaoo  TTzzuu  iiss  ssuuppppoosseedd  ttoo  
hhaavvee  wwrriitttteenn  tthhee  ffaammoouuss  TTaaoo  TTee  CChhiinngg))..

RRiicchhaarrdd  WWiillhheellmm  ((ttrraannssllaattoorr  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  vvoolluummee))  ssuummmmaarriizzeess  tthhee  GGoollddeenn  
FFlloowweerr’’ss  aarrgguummeenntt  aass  ffoolllloowwss::
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TTaaoo  tthhee  uunnddiivviiddeedd,,  GGrreeaatt  OOnnee,,  ggiivveess  rriissee  ttoo  ttwwoo  ooppppoossii ttee  rreeaallii ttyy  pprriinncciipplleess,,  
DDaarrkknneessss  aanndd  LLiigghhtt,,  yyiinn  aanndd  yyaanngg..  TThheessee  aarree  aatt  ff iirrsstt  tthhoouugghhtt  ooff  oonnllyy  aass  ffoorrcceess  ooff  
nnaattuurree  aappaarrtt  ffrroomm  mmaann..  LLaatteerr  tthhee  sseexxuuaall  ppoollaarrii ttiieess,,  aanndd  ootthheerrss  aass  wweellll,,  aarree  ddeerriivveedd  
ffrroomm  tthheemm..  FFrroomm  yyiinn  ccoommeess  KK’’uunn,,  tthhee  rreecceeppttiivvee  ffeemmiinniinnee  pprriinncciippllee;;  ffrroomm  yyaanngg  ccoommeess  
CChh’’ iieenn,,  tthhee  ccrreeaattiivvee  mmaassccuulliinnee  pprriinncciippllee..  FFrroomm  yyiinn  ccoommeess  mmiinngg  ((lliiffee));;  ffrroomm  yyaanngg  
ccoommeess  hhssiinngg  ((eesssseennccee))..

EEaacchh  iinnddiivviidduuaall   ccoonnttaaiinnss  aa  cceennttrraall  mmoonnaadd  wwhhiicchh,,  aatt  tthhee  mmoommeenntt  ooff  ccoonncceeppttiioonn,,  
sspplliittss  iinnttoo  ll iiffee  aanndd  eesssseennccee  ((mmiinngg  aanndd  hhssiinngg))..  TThheessee  ttwwoo  aarree  ssuuppeerr--iinnddiivviidduuaall   
pprriinncciipplleess  aanndd  ssoo  ccaann  bbee  rreellaatteedd  ttoo  eerrooss  aanndd  llooggooss..

IInn  tthhee  ppeerrssoonnaall  bbooddiillyy  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  tthheeyy  aarree  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ttwwoo  
ootthheerr  ppoollaarriittiieess,,  aa  pp’’ oo  ssoouull   ((oorr  aanniimmaa))  aanndd  aa  hhuunn  ssoouull   ((oorr  aanniimmuuss))..  AAll ll  dduurriinngg  tthhee  llii ffee  
ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall   tthheessee  ttwwoo  aarree  iinn  ccoonnffll iicctt,,  eeaacchh  ssttrriivviinngg  ffoorr  mmaasstteerryy..  AAtt  ddeeaatthh  tthheeyy  
sseeppaarraattee  aanndd  ggoo  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss..  TThhee  aanniimmaa  ssiinnkkss  ttoo  eeaarrtthh  aass  kkuueeii,,  aa  gghhoosstt--bbeeiinngg..  TThhee  
aanniimmuuss  rriisseess  aanndd  bbeeccoommeess  sshheenn,,  aa  rreevveeaall iinngg  ssppiirriitt  oorr  ggoodd..  SShheenn  mmaayy  iinn  ttiimmee  rreettuurrnn  ttoo  
TTaaoo..

IIff  tthhee  lliiffee--ffoorrcceess  ffllooww  ddoowwnnwwaarrdd  --  tthhaatt  iiss,,  wwiitthhoouutt  lleett  oorr  hhiinnddrraannccee  iinnttoo  tthhee  oouutteerr  
wwoorrlldd  --  tthhee  aanniimmaa  iiss  vviiccttoorriioouuss  oovveerr  tthhee  aanniimmuuss;;  nnoo  ““ssppiirriitt  bbooddyy””   oorr  ““ GGoollddeenn  FFlloowweerr””   
iiss  ddeevveellooppeedd,,  aanndd  aatt  ddeeaatthh  tthhee  eeggoo  iiss  lloosstt..  IIff  tthhee  ll iiffee--ffoorrcceess  aarree  ccoonnsseerrvveedd  aanndd  mmaaddee  ttoo  
““ rriissee”” ,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  aanniimmuuss  iiss  vviiccttoorriioouuss  aanndd  tthhee  eeggoo  ppeerrssiissttss  aafftteerr  ddeeaatthh,,  aattttaaiinniinngg  
sshheenn..

SSuucchh  iilllluummiinnaattiioonn  wwaass  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  oorriieenntt..  IItt  wwaass  aattttaaiinneedd  bbyy  tthhee  iinniittiiaatteess  ooff  
tthhee  WWeesstteerrnn  wwoorrlldd  aass  wweellll..  AAss  ssoo  ccaarreeffuullllyy  iilllluussttrraatteedd  iinn  HHeerr--BBaakk  ((##22LL)),,  iitt  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  
cceennttrraall  sseeccrreettss  ooff  tthhee  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaann  PPrriieesstthhooooddss::

WWhhaatt  iiss  ll iiffee??  IItt  iiss  aa  ffoorrmm  ooff  tthhee  ddiivviinnee  pprreesseennccee..  IItt  iiss  tthhee  ppoowweerr,,  iimmmmaanneenntt  iinn  
ccrreeaatteedd  tthhiinnggss,,  ttoo  cchhaannggee  tthheemmsseellvveess  bbyy  ssuucccceessssiivvee  ddeessttrruuccttiioonnss  ooff  ffoorrmm  uunnttiill   tthhee  
ssppiirriitt  oorr  aaccttiivvaattiinngg  ffoorrccee  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall   ll iiffee--ssttrreeaamm  iiss  ffrreeeedd..  TThhiiss  ppoowweerr  rreessiiddeess  iinn  tthhee  
vveerryy  nnaattuurree  ooff  tthhiinnggss..  SSuucccceessssiivvee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ffoorrmmss,,  mmeettaammoorrpphhoosseess,,  bbyy  tthhee  ddiivviinnee  
ffiirree  wwiitthh  rreebbiirrtthh  ooff  ffoorrmmss  nneeww  aanndd  ll iivviinngg  iiss  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss..  IItt  iiss  tthhee  
ssppiirriittuuaall  aaiimm  ooff  aallll  hhuummaann  lliiffee  ttoo  aattttaaiinn  aa  ssttaattee  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  tthhaatt  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  
bbooddiillyy  cciirrccuummssttaannccee..

WWhhaatt  II  hhaavvee  jjuusstt  ssaaiidd  ccoonncceerrnnss  tthhee  lliivviinngg  ssppiirriitt  bbeessttoowweedd  oonn  tthhee  mmaann  aallrreeaaddyy  
qquuiicckkeenneedd,,  ll iikkee  eevveerryy  lliivviinngg  tthhiinngg,,  bbyy  aa  rruuddiimmeennttaarryy  ssoouull,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  ooff  ssuucchh  aa  mmaann  
aa  ccrreeaattuurree  ssuuppeerriioorr  ttoo  tthhee  aanniimmaall--hhuummaann  kkiinnggddoomm..  HHee  wwhhoo  rreeccooggnniizzeess  tthhee  ddiivviinnee  
mmeeaanniinngg  ooff  ll iiffee  kknnoowwss  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee  hhaass  bbuutt  oonnee  aaiimm,,  wwhhiicchh  iiss  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  
ssuucccceessssiivvee  ssttaaggeess  tthhaatt  ll iibbeerraattee  hhiimm  ffrroomm  tthhee  ppeerriisshhaabbllee..  FFoorr  tthhiinnggss  ddiiee  oonnllyy  iinn  tthheeiirr  
bbooddyy;;  tthhee  ssppiirrii tt,,  tthhee  ddiivviinnee  WWoorrdd,,  rreettuurrnnss  ttoo  iittss  ssoouurrccee  aanndd  ddiieess  nnoott..  UUnnhhaappppyy  iiss  tthhee  KKaa  
tthhaatt  ffaaii llss  ttoo  rreeccoovveerr  iittss  ssoouull..

TThhiiss  EEggyyppttiiaann  wwiissddoomm  ssuurrvviivveedd  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  aanncciieenntt  KKhheemm  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhee  
PPyytthhaaggoorreeaann//PPllaattoonniicc  ddooccttrriinnee  ooff  ttrraannssmmiiggrraattiioonn  ooff  tthhee  ppssyycchhee  aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  
aannaammnneessiiss::

SSOOCCRRAATTEESS::  TThhoossee  wwhhoo  tteellll  iitt  aarree  pprriieessttss  aanndd  pprriieesstteessss  ooff  tthhee  ssoorrtt  wwhhoo  mmaakkee  ii tt  
tthheeiirr  bbuussiinneessss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  ffuunnccttiioonnss  wwhhiicchh  tthheeyy  ppeerrffoorrmm..  PPiinnddaarr  
ssppeeaakkss  ooff  iitt  ttoooo,,  aanndd  mmaannyy  aannootthheerr  ooff  tthhee  ppooeettss  wwhhoo  aarree  ddiivviinneellyy  iinnssppiirreedd..  WWhhaatt  tthheeyy  
ssaayy  iiss  tthhiiss  --  sseeee  wwhheetthheerr  yyoouu  tthhiinnkk  tthheeyy  aarree  ssppeeaakkiinngg  tthhee  ttrruutthh..  TThheeyy  ssaayy  tthhaatt  tthhee  ssoouull  
ooff  mmaann  iiss  iimmmmoorrttaall..  AAtt  oonnee  ttiimmee  iitt  ccoommeess  ttoo  aann  eenndd  --  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  ccaall lleedd  ddeeaatthh  --  aanndd  
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aatt  aannootthheerr  iiss  bboorrnn  aaggaaiinn,,  bbuutt  iiss  nneevveerr  ff iinnaallllyy  eexxtteerrmmiinnaatteedd..  OOnn  tthheessee  ggrroouunnddss  aa  mmaann  
mmuusstt  ll iivvee  aallll  hhiiss  ddaayyss  aass  rriigghhtteeoouussllyy  aass  ppoossssiibbllee..  FFoorr  tthhoossee  ffrroomm  wwhhoomm

PPeerrsseepphhoonnee  rreecceeiivveess  aaccqquuiittttaall   ffoorr  aanncciieenntt  ddoooomm,,
IInn  tthhee  nniinntthh  yyeeaarr  sshhee  rreessttoorreess  aaggaaiinn
TThheeiirr  ssoouullss  ttoo  tthhee  SSuunn  aabboovvee..
FFrroomm  wwhhoomm  rriissee  nnoobbllee  kkiinnggss
AAnndd  tthhee  sswwiifftt  iinn  ssttrreennggtthh,,  ggrreeaatteesstt  iinn  wwiissddoomm,,
AAnndd  ffoorr  tthhee  rreesstt  ooff  ttiimmee
TThheeyy  aarree  ccaalllleedd  hheerrooeess  aanndd  ssaannccttiiff iieedd  bbyy  mmeenn..

TThhuuss  tthhee  ssoouull,,  ssiinnccee  iitt  iiss  iimmmmoorrttaall  aanndd  hhaass  bbeeeenn  bboorrnn  mmaannyy  ttiimmeess,,  aanndd  hhaass  sseeeenn  aall ll  
tthhiinnggss  bbootthh  hheerree  aanndd  iinn  tthhee  ootthheerr  wwoorrlldd,,  hhaass  lleeaarrnneedd  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  iiss..  SSoo  wwee  nneeeedd  nnoott  
bbee  ssuurrpprriisseedd  iiff  iitt  ccaann  rreeccaall ll  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  vviirrttuuee  oorr  aannyytthhiinngg  eellssee  wwhhiicchh,,  aass  wwee  sseeee,,  
iitt  oonnccee  ppoosssseesssseedd..  AAll ll  nnaattuurree  iiss  aakkiinn,,  aanndd  tthhee  ssoouull   hhaass  lleeaarrnneedd  eevveerryytthhiinngg,,  ssoo  tthhaatt  wwhheenn  
aa  mmaann  hhaass  rreeccaalllleedd  aa  ssiinnggllee  ppiieeccee  ooff  kknnoowwlleeddggee  --  ““ lleeaarrnneedd””   ii tt,,  iinn  oorrddiinnaarryy  llaanngguuaaggee  --  
tthheerree  iiss  nnoo  rreeaassoonn  wwhhyy  hhee  sshhoouulldd  nnoott  ff iinndd  oouutt  tthhee  rreesstt,,  iiff  hhee  kkeeeeppss  aa  ssttoouutt  hheeaarrtt  aanndd  
ddooeess  nnoott  ggrrooww  wweeaarryy  ooff  tthhee  sseeaarrcchh,,  ffoorr  sseeeekkiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  aarree  iinn  ffaacctt  nnootthhiinngg  bbuutt  
rreeccoolllleeccttiioonn..  --  PPllaattoo,,  TThhee  MMeennoo

WWhheenn  mmoosstt  ppeeooppllee  tthhiinnkk  aabboouutt  ““iimmmmoorrttaalliittyy””,,  tthheeyy  iimmaaggiinnee  aa  ssiimmppllee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  
ooff  tthheeiirr  iimmmmeeddiiaattee,,  ccoonnsscciioouuss  ppeerrcceeppttiioonnss  aanndd  iimmpprreessssiioonnss..  TThhaatt  iiss,,  tthhee  mmoommeenntt--ttoo--
mmoommeenntt  ““rreeiinnffoorrcceemmeennttss””  tthhaatt  wwee  aallll  eexxppeerriieennccee  ddaaiillyy,,  aanndd  wwhhiicchh  --  bbyy  bbeeiinngg  ““nnoott  
oouurrsseellvveess””  --  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ffoorrmm  aa  kkiinndd  ooff  pprrooppppiinngg--uupp  wwaallll  eenncclloossiinngg  ((hheennccee  ““ddeeffiinniinngg””))  
tthhaatt  aammoorrpphhoouuss  ffeeeelliinngg  wwee  aarree  aaccccuussttoommeedd  ttoo  ccaalllliinngg  ““oouurrsseellff””..

IItt  iiss  tthhiiss  ““sseellff””  tthhaatt  mmoosstt  ppeeooppllee  ffeeaarr  ttoo  lloossee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  bbooddiillyy  ddeeaatthh..  TThheeyy  
ssiimmppllyy  ddoonn’’tt  kknnooww  hhooww  eellssee  tthheeyy  ccoouulldd  kknnooww  tthheemmsseellvveess  ttoo  eexxiisstt..  TTaakkee  aawwaayy  tthhee  
rreeiinnffoorrcciinngg  ““hhiittss””  ffrroomm  tthhee  oouuttssiiddee,,  mmaatteerriiaall  uunniivveerrssee,,  aanndd  tthhee  ““aammoorrpphhoouuss  ffeeeelliinngg””  
eevvaappoorraatteess  iinnttoo  nnootthhiinnggnneessss,,  tthheeyy  ffeeaarr,,  lliikkee  ggooiinngg  uunnddeerr  aa  ggeenneerraall  aanneesstthheettiicc  ((wwhhiicchh  aallssoo,,  
bbuutt  tteemmppoorraarriillyy,,  ““rreemmoovveess  aallll  hhiittss””))..

TThhee  IInniittiiaattee  iiss  cchhaalllleennggeedd  ttoo  ffiinndd,,  iinn  tthhee  wwoorrddss  ooff  DDrr..  RRaagghhaavvaann  IIyyeerr,,

......  nnoott  tthhee  sshhaaddoowwyy  sseellff  oorr  ffaallssee  eeggooiittyy  wwhhiicchh  mmeerreellyy  rreeaaccttss  ttoo  eexxtteerrnnaall  ssttiimmuull ii..  
RRaatthheerr  tthheerree  iiss  tthhaatt  EEyyee  ooff  WWiissddoomm  iinn  eevveerryy  ppeerrssoonn  wwhhiicchh  iinn  ddeeeepp  sslleeeepp  iiss  ffuull llyy  
aawwaakkee  aanndd  wwhhiicchh  hhaass  aa  ttrraannsslluucceenntt  aawwaarreenneessss  ooff  sseellff--ccoonnsscciioouussnneessss  aass  ppuurree,,  
pprriimmoorrddiiaall   ll iigghhtt..

TThhiiss  iiss  aaccccoommpplliisshheedd  tthhrroouugghh  rreefflleeccttiivvee,,  nnoonn--rreeaaccttiivvee  tthhiinnkkiinngg..  TThhuuss  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
bbeeccoommeess  aawwaarree  ooff  hhiiss  aauutthheennttiicc  sseellff  ((ppssyycchhee,,  ssoouull));;  aanndd  uuppoonn  aaccttiivvaattiinngg  tthhiiss  aass  tthhee  llooccuuss  
ooff  hhiiss  ccoonnsscciioouussnneessss,,  llooookkss  oouuttwwaarrdd  aatt  pphheennoommeennaa  aatt  tthhee  ssaammee  ddeepptthh..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  
tthhee  ssuuppeerrffiicciiaall  ““sseellff””  llooookkss  oouutt  aatt  iittss  lleevveell  aanndd  sseeeess  nnaattuurraall  eevveennttss  --  lliikkee  bbooddiillyy  
pplleeaassuurree//ppaaiinn,,  bblluuee  sskkyy,,  rriinnggiinngg  tteelleepphhoonneess,,  ttiimmee  ddeeffiinneedd  bbyy  cclloocckkss  aanndd  ccaalleennddaarrss,,  aanndd  
ssoo  ffoorrtthh..  TThhee  ccoorree  oorr  ttrruuee  sseellff,,  hhoowweevveerr,,  eexxiissttss  aass  aa  nneetteerr  aanndd,,  wwhheenn  llooookkiinngg  oouuttwwaarrdd,,  
sseeeess  aa  uunniivveerrssee  nnoott  ooff  tthhee  wwoorrkkss  ooff  ootthheerr  nneetteerruu,,  bbuutt  ooff  tthhoossee  nneetteerruu  tthheemmsseellvveess..  OOnnee  
““mmaacchhiinnee””  sseeeess  ootthheerr  ““mmaacchhiinneerryy””;;  oonnee  ““ccrreeaattoorr//ooppeerraattoorr””  sseeeess  ootthheerr  ““ccrreeaattoorr//  
ooppeerraattoorrss””..
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TThhee  aannaammnneessiiss  oorr  ““rreemmeemmbbeerreedd  kknnoowwlleeddggee””  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  tthhee  ssllaavvee  bbooyy  iinn  tthhee  
MMeennoo  iiss  ppeerrhhaappss  mmoorree  aaccccuurraatteellyy  ddeessccrriibbeedd  aass  tthhee  ssuuppeerrffiicciiaall  mmiinndd  rreeaacchhiinngg  iinn  ttoo  tthhee  
ccoorree  mmiinndd  ffoorr  bbiittss  ooff  iittss  iimmmmoorrttaall,,  eetteerrnnaall  wwiissddoomm..  BBuutt  tthhiiss  iiss  aakkiinn  ttoo  rreeaacchhiinngg  ffoorr  aa  ccooaall  
iinn  aa  hhoott  ffiirree..  IItt  iiss  ddiissttrreessssiinngg  ttoo  ddoo,,  aanndd  tthhee  rreessuulltt  ccaann  bbee  hheelldd  oonnllyy  ffoorr  aa  fflleeeettiinngg  mmoommeenntt  
wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddiissttrreessss..  TThhee  ssuuppeerrffiicciiaall  sseellff,,  wwhhiicchh  tthhrroouugghh  mmaatteerriiaall  ““hhiittss””  ccoonnttiinnuuoouussllyy  
rreeaassssuurreess  iittsseellff  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  oonnllyy  sseellff,,  iiss  sshhaakkeenn  bbyy  eexxppoossuurree  ttoo  iittss  ffaallsseenneessss,,  iittss  
nnootthhiinnggnneessss..  IItt  bbaacckkss  aawwaayy  ffrroomm  ssuucchh  ““cclloossee  eennccoouunntteerrss””,,  ddiissmmiisssseess  tthheemm  aass  ““iilllluussiioonnss””,,  
““ffaannttaassyy””,,  ““iimmaaggiinnaattiioonn””,,  eettcc..,,  aanndd  hhaasstteennss  ttoo  rreebbuuiilldd  iittss  ffoorrttrreessss  ooff  mmaatteerriiaall--sseennssaattiioonn  
““wwaallllss””..  [[TThhee  ffrriigghhtt  ffeelltt  bbyy  tthhee  ssuuppeerrffiicciiaall  sseellff  aatt  tthhrreeaattss  ttoo  iittss  aauutthheennttiicciittyy  rreessuullttss,,  aammoonngg  
ootthheerr  tthhiinnggss,,  iinn  tthhee  llaasshhiinngg--oouutt  ooff  nneeoosskkeeppttiicciissmm..  IItt  iiss  aann  aaxxiioomm  ooff  tthhee  nneeoosskkeeppttiiccss  tthhaatt  
tthhee  ssuuppeerrffiicciiaall  sseellff  ooff  ssttiimmuulluuss//rreessppoonnssee  iiss  aanndd  mmuusstt  bbee  tthhee  oonnllyy  sseellff..]]

IImmmmoorrttaalliittyy  ooff  tthhee  sseellff  iiss..  YYoouurr  aabbiilliittyy  ttoo  aalliiggnn  yyoouurr  ccoonnsscciioouussnneessss  wwiitthh  yyoouurr  nneetteerr,,  
rraatthheerr  tthhaann  yyoouurr  ssuuppeerrffiicciiaall,,  aanniimmaall,,  iilllluussiioonn  ooff  ““sseellff””  iiss  XXeeppeerr..

TThheessee  aanncciieenntt  iinniittiiaattoorryy  kkeeyyss  ttoo  iimmmmoorrttaalliittyy  wweerree  eenneerrggeettiiccaallllyy  aattttaacckkeedd  aanndd  
ssuupppprreesssseedd  bbyy  CChhrriissttiiaanniittyy,,  aass  tthhaatt  ccrruueell  rreelliiggiioonn  ccoorrrreeccttllyy  ppeerrcceeiivveedd  tthhaatt  ffeeaarr  ooff  ddeeaatthh  
wwaass  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ppoowweerrffuull  wweeaappoonnss  iitt  ccoouulldd  uussee  ttoo  eennssllaavvee  hhuummaanniittyy..  IItt  wwaass  
iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  ddeeaatthh  bbee  ttaauugghhtt  aass  ssoommeetthhiinngg  hhiiddeeoouuss  aanndd  ffiinnaall,,  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  oonnllyy  
eessccaappee  wwaass  ssuurrrreennddeerr  ttoo  CChhrriisstt  --  bbyy  wwhhiicchh,,  ooff  ccoouurrssee,,  CChhrriissttiiaann  cchhuurrcchheess  rreeaallllyy  mmeeaanntt  
tthheemmsseellvveess..  TThhoossee  aarreeaass  ooff  nnoonn--CChhrriissttiiaann  EEuurrooppee  wwhhiicchh  hhaadd  eessccaappeedd,,  aatt  lleeaasstt  ffoorr  aa  ttiimmee,,  
ddoommiinnaattiioonn  bbyy  tthhiiss  nnuummbbiinngg  pprrooppaaggaannddaa,,  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  ttrruutthh..  IInn  FFoorr  
FFrreeeeddoomm  DDeessttiinneedd  ((##1144UU))  DDrr..  FFrraannzz  WWiinnkklleerr  oobbsseerrvveess::

IInn  aanncciieenntt  ttiimmeess  tthhee  sseeccrreettss  ooff  mmaann’’ ss  ttrruuee  nnaattuurree,,  aanndd  ooff  tthhee  ffoorrcceess  tthhaatt  ddeetteerrmmiinnee  
hhiiss  ffaattee,,  wweerree  ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  tthhee  ggrreeaatt  tteemmppllee  uunniivveerrssii ttiieess  ooff  ppaaggaanniissmm  aallll   oovveerr  tthhee  
cciivviill iizzeedd  wwoorrlldd..  TThhoouugghh  mmeenn  wweerree  ffuull llyy  aawwaarree  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  rroollee  tthhaatt  hheerreeddii ttyy  
ppllaayyss  iinn  tthhee  sshhaappiinngg  ooff  tthhee  pphhyyssiioollooggiiccaall   aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall   oorrggaanniissmm  ooff  aa  hhuummaann  
bbeeiinngg,,  tthheeyy  ddiidd  nnoott  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhee  iinnnneerrmmoosstt  ccoorree  ooff  tthhee  hhuummaann  bbeeiinngg  wwaass  tthhee  pprroodduucctt  
ooff  ppuurreellyy  bbiioollooggiiccaall   ffoorrcceess..  TThhiiss  iinnnneerrmmoosstt  ccoorree,,  ccaall lleedd  bbyy  tthhee  GGrreeeekkss  tthhee  eenntteelleecchhyy  oorr  
ddææmmoonn  ooff  mmaann,,  wwaass  ccrreeddiitteedd  wwiitthh  qquuaallii ttiieess  uunniiqquuee  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall ,,  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  bbooddyy  hhee  iinnhhaabbiitteedd..  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  eenntteelleecchhyy  ccoorrrreessppoonnddeedd  
rroouugghhllyy  wwiitthh  tthhee  JJuuddææoo--CChhrriissttiiaann  ccoonncceepptt  ooff  aann  iimmmmoorrttaall  ssoouull..

MMoosstt  ppaaggaann  ccrreeeeddss  hheelldd  tthhaatt  tthhee  hhuummaann  eenntteelleecchhyy  nneeiitthheerr  bbeeggiinnss  nnoorr  eennddss  wwiitthh  ll iiffee  
oonn  EEaarrtthh..  MMaann’’ ss  ‘‘mmoorrttaallii ttyy’’   rreeffeerrrreedd  mmeerreellyy  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  hhiiss  sseell ff--aawwaarreenneessss  cceeaasseedd  
wwiitthh  tthhee  ddeeaatthh  ooff  hhiiss  bbooddyy..  TThhee  iimmmmoorrttaall  ggooddss  ddiiffffeerreedd  ffrroomm  mmoorrttaall   mmaann  bbyy  tthhee  
ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ccoonnsscciioouussnneessss..  SSiinnccee  aanncciieenntt  iiddeeaass  oonn  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  bbiirrtthh  
ccaannnnoott  bbee  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  ppaaggaann  pphhii lloossoopphhiieess  aabboouutt  tthhee  ssoouull ’’ ss  ssuuppeerrsseennssiibbllee  eexxiisstteennccee,,  
cceerrttaaiinn  ccoonncceeppttss  ggeenneerraall llyy  aacccceepptteedd  iinn  tthhee  pprree--CChhrriissttiiaann  eerraa  sshhoouulldd  bbee  mmeennttiioonneedd..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  ppaaggaann  tthheeoollooggyy,,  ccoonnsscciioouussnneessss  aafftteerr  ddeeaatthh  ccoouulldd  rreeaacchh  oonnee  ooff  tthhrreeee  
lleevveellss..  TThhee  ffiirrsstt  lleevveell  wwaass  tthhee  oonnee  aallllootttteedd  ttoo  tthhee  aavveerraaggee  mmaann::  ddrreeaammlliikkee,,  wwii tthh  aallmmoosstt  
ccoommpplleettee  aabbsseennccee  ooff  mmeemmoorryy  aanndd  sseellff--iiddeennttiiff iiccaattiioonn,,  ccaall lleedd  HHaaddeess  iinn  GGrreeeekk,,  HHeell  iinn  
GGeerrmmaanniicc  mmyytthhoollooggyy..  TThhee  sseeccoonndd  wwaass  aacccceessssiibbllee  ttoo  tthhee  ttrruuee  hheerroo,,  tthhee  mmaann  wwhhoossee  
ddeeeeddss  ooff  ccoouurraaggee  aanndd  ccrreeaattiivveenneessss  ddiissttiinngguuiisshheedd  hhiimm  ffrroomm  oorrddiinnaarryy  mmoorrttaallss..  TThhee  
GGrreeeekkss  ccaalllleedd  tthhiiss  ssttaattee  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  tthhee  EEllyyssiiaann  FFiieellddss,,  tthhee  GGeerrmmaannss  WWaallhhaall llaa..  
TThhee  tthhiirrdd  lleevveell  wwaass  rreeaacchheedd  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  ccoouulldd  ssooaarr  bbeeyyoonndd  tthhee  nnaarrrrooww  ll iimmiittss  ooff  
EEaarrtthh--bboouunndd  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  tthhuuss  bbrriinngg  nneeww  iimmppuullsseess  iinnttoo  tthhee  wwoorrlldd..  AAllrreeaaddyy  
wwhhiillee  tthheeyy  ssttiill ll  ll iivveedd  iinn  aa  mmoorrttaall   bbooddyy,,  tthheeiirr  aawwaarreenneessss  hhaadd  aassssuummeedd  ddiivviinnee  ssttaattuuss..  
TThheeiirr  ssoouullss  aafftteerr  ddeeaatthh,,  iinn  tthhee  llaanngguuaaggee  ooff  mmyytthhoollooggyy,,  wweerree  llii fftteedd  ttoo  tthhee  ssttaarrss..
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IIss  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  iimmmmoorrttaalliittyy  ooff  tthhee  BBaa  oorr  ppssyycchhee  aa  tteecchhnniiqquuee  wwhhiicchh  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  hhaass  ttoo  ““lleeaarrnn””??  MMuusstt  oonnee  hhuurrrryy  ttoo  ddoo  ssoo,,  lleesstt  oonnee’’ss  bbooddyy  eexxppiirree  bbeeffoorree  tthhee  ttrriicckk  
iiss  mmaasstteerreedd??  QQuuiittee  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  aass  tthhee  ssaaggee  iinn  HHeerr--BBaakk  eemmpphhaassiizzeedd,,  tthhiiss  iimmmmoorrttaalliittyy  iiss  
iinnnnaattee  iinn  aallll  ccoonnsscciioouuss  bbeeiinnggss..  YYoouu  hhaavvee  iitt  aallrreeaaddyy,,  bbyy  eevviiddeennccee  ooff  tthhaatt  ssaammee  
ccoonnsscciioouussnneessss  wwhhiicchh  eennaabblleess  yyoouu  ttoo  rreeaadd  aanndd  ccoommpprreehheenndd  tthheessee  wwoorrddss..  IItt  iiss  nnootthhiinngg  
wwhhiicchh  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ““ccoonnffeerrss””  oonn  yyoouu;;  rraatthheerr  iitt  iiss  ssoommeetthhiinngg  wwhhiicchh  ccoonnvveennttiioonnaall  
cchhuurrcchheess  hhaavvee  ttrriieedd  ttoo  ttrriicckk  yyoouu  oouutt  ooff,,  aanndd  wwhhiicchh  mmaatteerriiaalliissttiicc  sscciieennccee  hhaass  ddeenniieedd  
ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  iitt  iiss  aann  aassppeecctt  ooff  eexxiisstteennccee  wwhhiicchh  ttrraannsscceennddss  sscciieennccee  [[hheennccee  iiss  nnoott  
ssuubbjjeecctt  ttoo  ““sscciieennttiiffiicc  pprrooooff””]]..  FFuurrtthheerr  ffrroomm  WWiinnkklleerr::

LLii ffee’’ ss  aappppeeaarraannccee  aass  ““mmeeaanniinngglleessss””   sstteemmss  bbaassiiccaall llyy  ffrroomm  mmaann’’ ss  mmaatteerriiaalliissttiicc  
ccoonncceepptt  ooff  hhiimmsseellff..  IIff  hhiiss  iinnnneerrmmoosstt  nnaattuurree  wweerree  mmeerreellyy  bbiioollooggiiccaall ,,  ccoommpplleettee  
ffuullff ii ll llmmeenntt  ooff  hhiiss  aappppeettiitteess  aanndd  tthhee  aaccqquuiirriinngg  ooff  wweeaall tthh  wwoouulldd  ssaattiissffyy  hhiiss  lloonnggiinngg  ffoorr  
hhaappppiinneessss..  SSiinnccee  tthheeyy  ddoo  nnoott,,  aann  aattmmoosspphheerree  ooff  hhooppeelleessssnneessss  iiss  eennvveellooppiinngg  oouurr  
ggeenneerraattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  oouurr  yyoouutthh..  IInn  aann  aafffflluueenntt  ssoocciieettyy  wwhheerree  aall ll  mmaatteerriiaall   wwaayyss  oouutt  ooff  
ssuucchh  ffrruussttrraattiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  wwaannttiinngg,,  ddrruuggss,,  ppeerrvveerrssiioonnss,,  aanndd  tthhee  tthhrrii ll llss  ooff  ccrriimmee  
aarree  nnooww  bbeeiinngg  uusseedd  aass  ddeessppeerraattee  mmeeaannss  ooff  eessccaappee  ffrroomm  tthhee  iinnttoolleerraabbllee  bboorreeddoomm..  WWeell ll--
mmeeaanniinngg  eeffffoorrttss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  aauutthhoorriittiieess  ttoo  sstteemm  tthhee  ttiiddaall   wwaavvee  ooff  jjuuvveenniillee  
ddeell iinnqquueennccyy  aanndd  ddrruugg--aaddddiiccttiioonn  wwii llll  tthheerreeffoorree  bbrriinngg  ssccaanntt  rreessuullttss,,  uunnttiill  tthhee  ffooll lloowwiinngg  
ssiimmppllee  ttrruutthh  hhaass  bbeeeenn  ffuull llyy  aacccceepptteedd  bbyy  ppaarreennttss  aanndd  tteeaacchheerrss::

HHaappppiinneessss,,  lloovvee,,  aanndd  ccoommppaassssiioonn  aarree  ssppiirrii ttuuaall   ffaaccuullttiieess  tthhaatt  dduurriinngg  cceennttuurriieess  ooff  
nneegglleecctt  aanndd  mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  hhaavvee  wwiitthheerreedd  aanndd  ggrroowwnn  wweeaakk..  UUnnlleessss  tthheeyy  aarree  nnuurrsseedd  
bbaacckk  ttoo  hheeaall tthh,,  mmaann  wwii llll  ddeessppaaiirr  ooff  ll iiffee  aanndd  eevveennttuuaallllyy  tthhrrooww  ii tt  aawwaayy  iinn  aa  mmaassss  ssuuiicciiddee  
bbyy  nnuucclleeaarr  ddeessttrruuccttiioonn..  BBuutt  hhooww  ccaann  wwee  ccaarree  ffoorr  wwhhaatt  wwee  nnoo  lloonnggeerr  ccoommpprreehheenndd??  
MMooddeerrnn  sscciieennccee,,  aaddmmiirraabbllee  iinn  iittss  aacchhiieevveemmeennttss  oonn  aa  mmaatteerriiaall   ppllaannee,,  hhaass  pprroovveenn  
iinneeffffeeccttuuaall  iinn  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iinnttaannggiibbllee  vvaalluueess..  TThhiiss  lliimmiittaattiioonn,,  wwhhiillee  ffrreeeellyy  
aaddmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  ttrruullyy  ccrreeaattiivvee  sscciieennttiissttss,,  sseeeemmss  ttoo  eelluuddee  tthhee  aavveerraaggee  
iinntteelllleeccttuuaall..  AAnndd  tthhee  ffaaii lluurree  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhiiss  lliimmiittaattiioonn  aaddddss  ttoo  tthhee  ddeelluussiioonn  tthhaatt  
nnaattuurraall  sscciieennccee  iinn  iittss  pprreesseenntt  ffoorrmm  ccaann  bbee  tthhee  jjuuddggee  ooff  rreelliiggiioouuss  oorr  ssppiirrii ttuuaall   ttrruutthh..

MMaakkiinngg  mmooddeerrnn  mmaann’’ ss  pplliigghhtt  eevveenn  mmoorree  sseerriioouuss  iiss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  hhiiss  mmaatteerriiaalliissttiicc  
ddeelluussiioonn  ooff  hhiimmsseell ff  nnoott  oonnllyy  ddeepprriivveess  hhiimm  ooff  wwiissddoomm  aanndd  hhaappppiinneessss,,  bbuutt  aaccttss  aallssoo  aass  aa  
ppaatttteerrnn  iinn  wwhhoossee  ddrreeaarryy  iimmaaggee  hhee  tteennddss  ttoo  rreesshhaappee  hhiiss  nnaattuurree..  CCoonnsseeqquueennttllyy  mmoorree  aanndd  
mmoorree  ppeerrssoonnaall iittiieess  eemmeerrggee  wwhhoo  tthhiinnkk  aanndd  aacctt  vviirrttuuaallllyy  ll iikkee  rroobboottss..  TThheeyy  kknnooww  nnoo  
hhaappppiinneessss  aanndd  hhaavvee  nnoo  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  oobbjjeeccttiivvee  mmoorraall iittyy..

WWee  hhaavvee  ggrroowwnn  wwiissee  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  wwoorrlldd,,  hhaavvee  eexxppaannddeedd  tthhee  
ssccooppee  ooff  oouurr  ppeerrcceeppttiioonn  ttoo  oouutteerr  ssppaaccee  aanndd  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  bbeenneeaatthh  tthhee  aattoomm..  BBuutt  
oobbjjeeccttiivvee  iinnnneerr  eexxppeerriieennccee  hhaass  ffaaddeedd  aallmmoosstt  eennttiirreellyy  aawwaayy,,  aanndd  iitt  hhaass  lleefftt  uuss  ggrrooppiinngg  
iinn  tthhee  ddaarrkk  ffoorr  tthhee  ttrruuee  iimmaaggee  ooff  oouurrsseellvveess..

IItt  iiss  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett,,  aass  ooff  tthhee  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaann  pprriieesstthhooooddss,,  tthhee  
PPyytthhaaggoorreeaann  BBrrootthheerrhhoooodd,,  aanndd  tthhee  PPllaattoonniicc  AAccaaddeemmyy  bbeeffoorree  iitt,,  ttoo  iinnssppiirree  iittss  IInniittiiaatteess  ttoo  
aawwaakkeenn  ttoo  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee  wwhhiicchh  iiss  llaatteenntt  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  nneeeeddss  oonnllyy  ttoo  
bbee  aapppprreecciiaatteedd  aass  ssuucchh..  WWiinnkklleerr  rriigghhttllyy  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt,,  tthhee  mmoorree  hhiigghhllyy  iinniittiiaatteedd  oonnee  
bbeeccoommeess,,  tthhee  mmoorree  oonnee  ccaann  eexxppeerriieennccee  ssuucchh  pprreerrooggaattiivveess  ooff  XXeeppeerr..  BBuutt  tthhiiss  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  
ppeerrssppeeccttiivvee  aanndd  pprrooppoorrttiioonn,,  nnoott  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iimmmmoorrttaalliittyy  iittsseellff..

IItt  iiss  aallll  ttoooo  eeaassyy  ttoo  ppeerrcceeiivvee  ““lliiffee””  aass  oonnllyy  tthhee  aaccttiivvee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  oonnee’’ss  mmaatteerriiaall  
bbooddyy..  SSuucchh  aann  aattttiittuuddee  ffoosstteerrss  aa  ddiisseeaassee  ooff  tthhee  ppssyycchhee  ffaarr  wwoorrssee  tthhaann  aannyy  ooff  tthhee  bbooddyy..  IItt  
nnuummbbss  yyoouu  ttoo  tthhaatt  iimmmmoorrttaalliittyy  wwhhiicchh  iiss  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  GGiifftt  ooff  SSeett,,  aanndd  iitt  mmaakkeess  yyoouu  tthhee  
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pprreeyy  ooff  eevveerryyoonnee  wwhhoo,,  iinn  tthhee  pprrooffaannee  wwoorrlldd,,  sseeeekkss  ttoo  ccoonnttrrooll  yyoouurr  lliiffee  bbyy  tthhrreeaattss  aaggaaiinnsstt  
yyoouurr  bbooddyy..

TThhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss

SSoo  tthhee  nnoonn--nnaattuurraall  ssoouull  --  tthhee  ppeerrssoonnaalliizzeedd,,  ssuubbjjeeccttiivvee  ““rreefflleeccttiioonn””  ooff  tthhee  ““DDeevviill””  --  
hhaass  pprroovveenn  iittss  eexxiisstteennccee  mmaannyy  ttiimmeess  oovveerr,,  aanndd  iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  ccoonntteexxttss  aanndd  sseemmbbllaanncceess..  
BBuutt  wwhhaatt  ooff  tthhee  FFoorrmm  bbeehhiinndd  aallll  ssuucchh  ppaarrttiiccuullaarriizzeedd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  --  aa  ccrreeaattiivvee  ssoouurrccee  
oorr  FFiirrsstt  PPrriinncciippllee  ooff  wwhhoossee  eesssseennccee  aallll  nnoonn--nnaattuurraall  ssoouullss  ppaarrttaakkee??  WWhhaatt  ooff  aann  aaccttuuaall,,  
uunniiqquueellyy--eexxiissttiinngg  ““DDeevviill””??

DDuurriinngg  iittss  11996666--11997755  CCEE  eexxiisstteennccee,,  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  rreeggaarrddeedd  iittss  oowwnn  
mmyytthhoollooggyy  wwiitthh  aa  mmiixxttuurree  ooff  eemmoottiioonnaall  ffeerrvvoorr  aanndd  iinntteelllleeccttuuaall  uunncceerrttaaiinnttyy..  TThhee  CChhuurrcchh  
ccaammee  iinnttoo  eexxiisstteennccee  nnoott  aass  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  pphhiilloossoopphhiiccaallllyy--ddeedduucceedd  nneeeedd,,  bbuutt  rraatthheerr  aass  aa  
ssppoonnttaanneeoouuss  ggeessttuurree  ooff  eexxaassppeerraattiioonn  wwiitthh  aanndd  ccoonntteemmpptt  ffoorr  tthhee  hhoolllloowwnneessss  aanndd  
hhyyppooccrriissyy  ooff  ccoonnvveennttiioonnaall  ssoocciiaall  aanndd  rreelliiggiioouuss  mmoorraalliittyy..  TThhee  CChhuurrcchh  wwaass  tthhuuss  aa  
““ssttaatteemmeenntt””  --  aa  gglloovvee  tthhrroowwnn  ddoowwnn  --  nnoott  ooff  tthhaatt  mmoorraalliittyy  ppeerr  ssee,,  bbuutt  rraatthheerr  ooff  hhuummaanniittyy’’ss  
iimmppuuddeennccee  iinn  aannnnoouunncciinngg  ggooaallss  aanndd  ssttaannddaarrddss  ffoorr  iittsseellff  wwhhiicchh  iitt  hhaadd  nneeiitthheerr  ccaappaacciittyy  
nnoorr  iinntteennttiioonn  ooff  aattttaaiinniinngg..  SSaattaann,,  aass  tthhee  aaccccuusseerr  aanndd  rreebbeell,,  wwaass  tthhee  iinneevviittaabbllee  ssyymmbbooll  ffoorr  
tthhiiss  ssttaatteemmeenntt..

HHaavviinngg  rreejjeecctteedd  ccoonnvveennttiioonnaall  ooppttiioonnss,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  CChhuurrcchh  ffoouunndd  iittsseellff  iinn  tthhee  
ppoossiittiioonn  ooff  hhaavviinngg  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aann  aalltteerrnnaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  mmoorraalliittyy..  TThhee  rreessuulltt  wwaass  aann  
iimmpprreecciissee  bblleenndd  ooff  ppeerrssoonnaall  hheeddoonniissmm  wwiitthh  aa  rraatthheerr  ccyynniiccaall,,  HHoobbbbeessiiaann  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  
tthhee  rreesstt  ooff  ssoocciieettyy..  TThhoossee  aabbllee  ttoo  aacchhiieevvee  sseellff--iinndduullggeenntt  lliiffeessttyylleess  --  SSaattaanniissttss  --  sshhoouulldd  ddoo  
ssoo  wwiitthhoouutt  qquuaallmmss;;  oorrddiinnaarryy  ppeeooppllee  sshhoouulldd  bbee  ccoollddllyy  eexxppllooiitteedd  aass  bbeeffiitt  tthheeiirr  
uunniimmaaggiinnaattiivvee  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiivvee  bbeehhaavviioorr--  aanndd  tthhoouugghhtt--ppaatttteerrnnss..  [[CCff..  AArriissttoottllee’’ss  ddooccttrriinnee  
ooff  ““nnaattuurraall  ssllaavveerryy””..]]

AAss  ffoorr  SSaattaann  hhiimmsseellff,,  tthhee  CChhuurrcchh  bbeeggaann  bbyy  mmaakkiinngg  mmuucchh  ooff  tthhee  ssiinniisstteerr  ggllaammoorr  ooff  
tthhee  DDeevviill,,  bbootthh  iinn  iittss  eeaarrllyy  rriittuuaallss  aanndd  iinn  mmeeddiiaa  ccoovveerraaggee..  IInn  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee  ((##66KK))  
AAnnttoonn  LLaaVVeeyy  pprrooppoosseedd  aa  ssiimmppllee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  DDeevviill  wwiitthh  aannyy  aanndd  aallll  ffoorrmmss  ooff  
pplleeaassuurraabbllee  iinndduullggeennccee..  TTooggeetthheerr  wwiitthh  aa  llaammppoooonniinngg  aanndd  ddeebbuunnkkiinngg  ooff  ccoonnvveennttiioonnaall  
rreelliiggiioouuss  ddooggmmaa,,  tthhiiss  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  pprriinncciippaall  tthheemmee  ooff  tthhaatt  vvoolluummee’’ss  
““BBooookk  ooff  SSaattaann  ((aauutthhoorreedd  bbyy  RRaaggnnaarr  RReeddbbeeaarrdd))””  aanndd  ““BBooookk  ooff  LLuucciiffeerr  ((aauutthhoorreedd  bbyy  
LLaaVVeeyy))””..

BBuutt  tthheenn  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee  bbeeccoommeess  ooddddllyy  vvaagguuee..  SSaattaann  hhiimmsseellff  iiss  nneevveerr  rreeaallllyy  
ddeeffiinneedd,,  ssaavvee  aass  aann  aalllleeggoorryy,,  sseemmaannttiicc  tteerrmm,,  aanndd//oorr  ssyymmbbooll  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee,,  ccrreeaattiivvee  
sseellff..  OOnn  ppaaggee  ##6622  iitt  iiss  ssaaiidd  tthhaatt  ““mmoosstt  SSaattaanniissttss  [[tthhiinnkk  tthhaatt  SSaattaann]]  mmeerreellyy  rreepprreesseennttss  aa  
ffoorrccee  ooff  nnaattuurree  --  tthhee  ppoowweerrss  ooff  ddaarrkknneessss””..  IItt  iiss  tthheenn  iimmpplliieedd  tthhaatt  tthheessee  ““ppoowweerrss  ooff  
ddaarrkknneessss””  aarree  ssiimmppllyy  nnaattuurraall  ffoorrcceess  wwhhiicchh  nneeiitthheerr  rreelliiggiioonn  nnoorr  sscciieennccee  hhaass  yyeett  iiddeennttiiffiieedd  
oorr  aatttteemmpptteedd  ttoo  eemmppllooyy..  TThhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee  aaddvvooccaatteess  uussiinngg  tthheemm  ffoorr  IInndduullggeennccee  --  aanndd  
tthhaatt  iiss  wwhheerree  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  SSaattaann  ssttooppss..  TThhee  rreeaaddeerr  iiss  tthheenn  tthhrroowwnn  ssoommeewwhhaatt  ooffff  tthhee  
ttrraacckk,,  bbeeccaauussee  tthhee  pphhrraasseeoollooggyy  ooff  tthhee  rriittuuaallss  tthhaatt  ffoollllooww  rreeccaassttss  tthhee  DDeevviill  iinnttoo  oonnee  oorr  
mmoorree  ooff  hhiiss  ttrraaddiittiioonnaall,,  aanntthhrrooppoommoorrpphhiicc  mmoollddss..

TThhee  ppaarraaddooxx  ooff  ccoonnvveennttiioonnaall  SSaattaanniissmm  wwaass  tthhaatt  tthhee  DDeevviill  wwaass  uunnddeerrssttoooodd  ttoo  bbee  aa  
ffoorrccee  ooff  nnaattuurree,,  tthhuuss  bbeeiinngg  ddeerriivveedd  ffrroomm  aanndd  uullttiimmaatteellyy  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  ““GGoodd””  iinn  ssoommee  
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wwaayy..  HHee  mmaayy  mmaakkee  aa  lloott  ooff  nnooiissee,,  bbuutt  iinn  tthhee  ffiinnaall  aannaallyyssiiss  hhee  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssaammee  aallll--
iinncclluussiivvee  mmaacchhiinneerryy  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee//GGoodd;;  eevveenn  hhiiss  ““rreebbeelllliioonn””  iiss  ppaarrtt  ooff  GGoodd’’ss  UUnniivveerrssaall  
sscchheemmee..  SSaattaanniissttss,,  aaccccoorrddiinnggllyy,,  mmiigghhtt  bbee  aabbllee  ttoo  ppllaayy  aa  ggoooodd  ggaammee  --  bbuutt  uullttiimmaatteellyy  tthhee  
ddeecckk  iiss  ssttaacckkeedd  aaggaaiinnsstt  tthheemm..  TThheeyy  ccaannnnoott  wwiinn..

TThhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  aavvooiiddeedd  tthhiiss  ppaarraaddooxx  bbyy  tthhee  ssiimmppllee  tteecchhnniiqquuee  ooff  rreeffuussiinngg  ttoo  
ccoonnffrroonntt  iitt  ddiirreeccttllyy..  AAnn  aattmmoosspphheerree  ooff  ppssyycchhooddrraammaattiicc  aatthheeiissmm  pprreevvaaiilleedd..  SSaattaann  wwaass  
cceerreemmoonniiaallllyy  iinnvvookkeedd  wwiitthh  ggrreeaatt  ffeerrvvoorr,,  bbuutt  iinn  nnoonn--cceerreemmoonniiaall  ssuurrrroouunnddiinnggss  eevveenn  tthhee  
mmoosstt  ddiiee--hhaarrdd  SSaattaanniissttss  hheessiittaatteedd  ttoo  ttaakkee  aa  ppoossiittiioonn  ccoonncceerrnniinngg  hhiiss  rreeaalliittyy..  IIff  rreeffeerreenncceess  
ttoo  hhiiss  eexxiisstteennccee  wweerree  mmaaddee,,  tthheeyy  wweerree  vvaagguuee,,  ccaauuttiioouuss,,  aanndd  hhyyppootthheettiiccaall..

TThhiiss  aattttiittuuddee  pprreevvaaiilleedd  tthhrroouugghhoouutt  aallll  lleevveellss  aanndd  bbrraanncchheess  ooff  tthhee  CChhuurrcchh..  EEvveenn  
AAnnttoonn  LLaaVVeeyy,,  wwhheenn  ssppeeaakkiinngg  ooff  tthhee  DDeevviill,,  wwaass  wwoonntt  ttoo  eemmppllooyy  ssuucchh  eeuupphheemmiissmmss  aass  ““tthhee  
MMaann  DDoowwnnssttaaiirrss””,,  oorr  ttoo  ssppeeaakk  mmoorree  ccrryyppttiiccaallllyy  ooff  ““ffoorrcceess””,,  ““vviibbrraattiioonnss””,,  ““aanngglleess””,,  aanndd  
““aattmmoosspphheerreess””..

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ““ssttaacckkeedd  ddeecckk””  ppaarraaddooxx,,  tthheerree  wwaass  aa  sseeccoonndd  mmoottiivvee  ffoorr  tthhiiss  
rreelluuccttaannccee  ttoo  ggrraappppllee  wwiitthh  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  DDeevviill’’ss  eexxiisstteennccee::  tthhee  uunnssppookkeenn  
aacckknnoowwlleeddggmmeenntt  tthhaatt  aatthheeiissmm  iiss  uullttiimmaatteellyy  uunntteennaabbllee..  TThhrroouugghhoouutt  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee  tthheerree  eexxiissttss  rriiggiidd  aaddhheerreennccee  ttoo  pprriinncciipplleess  ooff  pphhyyssiiccaall  aanndd  nnaattuurraall  bbeehhaavviioorr;;  wwee  
mmaayy  ccaallll  tthhiiss  ““oorrddeerr””  oorr  ““ccoonnssiisstteennccyy””..  IItt  iiss  bbeeccaauussee  ooff  tthhiiss  ccoonnssiisstteennccyy  tthhaatt  wwee  ccaann  
pprreeddiicctt  eevveennttss  iinn  tthhee  pphhyyssiiccaall,,  cchheemmiiccaall,,  bbiioollooggiiccaall,,  aanndd  mmaatthheemmaattiiccaall  sscciieenncceess..  
SScciieennttiissttss  tteerrmm  ssuucchh  pprreeddiiccttiivvee  ppaatttteerrnnss  ““llaawwss””..

[[TThheerree  iiss  aa  sscchhooooll  ooff  pphhiilloossoopphhyy  ccaalllleedd  ssuubbjjeeccttiivvee  oorr  vvoolluunnttaarriissttiicc  iiddeeaalliissmm,,  iinn  
wwhhiicchh  aann  eeffffoorrtt  iiss  mmaaddee  ttoo  ddeeffiinnee  nnaattuurree  aass  mmeerreellyy  aa  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  mmiinndd,,  aann  
oobbjjeeccttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  wwiillll  ((FFiicchhttee,,  SScchhooppeennhhaauueerr)),,  bbuutt  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  iiddeeaalliissttss  hhaavvee  nnoott  
bbeeeenn  aabbllee  ttoo  pprroovvee  tthhaatt  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  iinn  ffaacctt  aa  mmeennttaall  ccoonnssttrruucctt  --  ffoorr  
pprreecciisseellyy  tthhee  ssaammee  rreeaassoonnss  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  cchhaalllleennggee  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  eennjjooyy  
oobbjjeeccttiivvee  eexxiisstteennccee  aappaarrtt  ffrroomm  ppeerrcceeppttiioonn..  LLiikkee  tthheeiirr  pprreeddeecceessssoorr  DDeessccaarrtteess,,  tthheeyy  aarree  
uullttiimmaatteellyy  ffoorrcceedd  ttoo  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  oonnee  mmuusstt  aacccceepptt  tthhee  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  sseennsseess  aass  
rreelliiaabbllee  aanndd  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt  iimmppeerrssoonnaall..]]

RReeccaalllliinngg  TThhoommaass  AAqquuiinnaass’’  ffaaiilluurree  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  GGoodd  tthhrroouugghh  
llooggiicc,,  aanndd  tthhee  ccoonnsseeqquueenntt  rreellaappssee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  iinnttoo  aa  ffaaiitthh--bbaasseedd  ssyysstteemm,,  rraattiioonnaall  
mmiinnddss  ooff  tthhee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  eerraa  aapppprrooaacchheedd  tthhiiss  ““oorrddeerriinngg””  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iinn  
ttwwoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwaayyss::

FFiirrsstt  tthheerree  iiss  ppaanntthheeiissmm  ((ssoommeettiimmeess  ccaalllleedd  mmoonniissttiicc  iiddeeaalliissmm)),,  wwhhoossee  mmoosstt  
nnootteedd  aaddvvooccaattee  wwaass  tthhee  DDuuttcchh  pphhiilloossoopphheerr  BBaarruucchh  SSppiinnoozzaa  ((11663322--11667777))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
ppaanntthheeiissmm,,  GGoodd  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssee  aarree  oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee  ssuubbssttaannccee;;  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  eexxiissttss  
oorr  ooccccuurrss  iiss  aann  aassppeecctt  ooff  GGoodd..  BBeeiinngg  nneeiitthheerr  sseeppaarraattee  ffrroomm  nnoorr  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  
UUnniivveerrssee,,  GGoodd  hhaass  nnoo  ppeerrssoonnaall  qquuaalliittiieess..  [[IItt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ssuuppppoosseedd  tthhaatt  SSppiinnoozzaa  mmeeaanntt  
tthhiiss  aass  aann  ““aattttaacckk””  oonn  GGoodd  aafftteerr  tthhee  ffaasshhiioonn  ooff  NNiieettzzsscchhee..  SSppiinnoozzaa’’ss  rreeccoommmmeennddeedd  
aattttiittuuddee  ffoorr  hhuummaann  bbeeiinnggss  wwaass  wwhhaatt  hhee  tteerrmmeedd  tthhee  ““iinntteelllleeccttuuaall  lloovvee  ooff  GGoodd””  tthhrroouugghh  aa  
ggeenneerraalliizzeedd  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  nnaattuurree..]]

TThhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  aann  ““eennffoorrcceedd””  ssyysstteemm  ooff  oorrddeerr  oorr  ccoonnssiisstteennccyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
eennttiirree  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  hhoowweevveerr,,  lleedd  ssoommee  pphhiilloossoopphheerrss  ttoo  iinndduuccee  tthhee  nneecceessssaarryy  
eexxiisstteennccee  ooff  ssoommeetthhiinngg  eexxtteerrnnaall  aanndd  ssuuppeerriioorr  ttoo  tthhaatt  uunniivveerrssee..  CCoonncceeppttuuaallllyy  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ccaannnnoott  ““rreegguullaattee””  oorr  ““oorrddeerr””  iittsseellff..  HHeennccee  aannootthheerr  sscchhooooll  ooff  tthhoouugghhtt  --  
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ddeeiissmm  --  aarroossee,,  iittss  mmoosstt  nnootteedd  pprrooppoonneenntt  bbeeiinngg  GGoottttffrriieedd  WWiillhheellmm  LLeeiibbnniizz  ((11664466--11771166))  
ooff  LLeeiippzziigg..  DDeeiissttss  ddiiffffeerreedd  ffrroomm  ppaanntthheeiissttss  bbyy  ppoossttuullaattiinngg  aa  ssuuppeerriioorr  aanndd  iinnddeeppeennddeenntt  
GGoodd,,  bbuutt  oonnee  wwhhoo,,  aafftteerr  ccrreeaattiinngg  tthhee  ccoossmmooss  aanndd  iittss  llaawwss,,  rreeffrraaiinnss  ffrroomm  ttaammppeerriinngg  wwiitthh  
tthheemm..  HHeennccee  ssuucchh  aa  GGoodd  nneevveerr  iinntteerrvveenneess  iinn  hhuummaann  aaffffaaiirrss  oorr  ffoorrttuunneess,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  
hhee  iiss  iinntteerreesstteedd  iinn  tthheemm..

TThhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  aaddoopptteedd  aann  eesssseennttiiaallllyy  ddeeiissttiicc  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  ccoossmmoollooggyy::  
““GGoodd””  pprroobbaabbllyy  eexxiissttss,,  bbuutt  ssiinnccee  hhee  ddooeessnn’’tt  iinnvvoollvvee  hhiimmsseellff  iinn  hhuummaann  aaffffaaiirrss,,  tthheerree  iiss  nnoo  
rreeaassoonn  ttoo  ccoouurrtt  hhiiss  aapppprroovvaall..  OOppeenniinngg  tthhee  ddoooorr  ttoo  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ““GGoodd””,,  hhoowweevveerr,,  
ooppeennss  tthhee  ssaammee  ddoooorr  ttoo  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aannootthheerr  iinntteelllliiggeenntt  eennttiittyy  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  TThhee  DDeevviill  ccaann  tthhuuss  eexxiisstt  iinn  tthheeoorryy..  IIss  tthheerree  aannyy  eevviiddeennccee  tthhaatt  hhee  ddooeess  
iinn  aaccttuuaalliittyy??

TThhee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  pphhiilloossoopphheerrss  aassssuummeedd  mmaannkkiinndd  ttoo  bbee  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh,,  hheennccee  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  HHuummaann  bbeehhaavviioorr  wwaass  jjuusstt  aannootthheerr  kkiinndd  
ooff  sscciieennccee  ttoo  bbee  eexxpplloorreedd  aanndd  mmaasstteerreedd..  [[IItt  iiss  nnoo  aacccciiddeenntt  tthhaatt  tthhee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  ssaaww  
tthhee  bbiirrtthh  ooff  ““ssoocciiaall  ccoonnttrraacctt””  tthheeoorriieess  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt,,  bbaasseedd  oonn  ssppeeccuullaattiioonnss  aabboouutt  tthhee  
““nnaattuurraall  oorrddeerriinngg””  ooff  hhuummaann  ssoocciieettyy..]]  BBuutt,,  wwhhiillee  ssoocciiaall  ccoonnttrraacctt  aapppprrooaacchheess  ttoo  
ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ppoolliittiiccss  hhaavvee  eennjjooyyeedd  ssoommee  mmeeaassuurree  ooff  ssuucccceessss  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  
cceennttuurriieess,,  tthheeyy  hhaavvee  bbyy  nnoo  mmeeaannss  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthheeiirr  iinncclluussiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  ccrreeaattiivvee  
ppoowweerr  aanndd  tthhee  ffoorrccee  ooff  wwiillll..  AAtt  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy,,  mmoosstt  ooff  tthhee  ggrreeaatt  ssoocciiaall  
ccoonnttrraacctt  eexxppeerriimmeennttss,,  iiff  tthheeyy  hhaavvee  ssuurrvviivveedd  aatt  aallll,,  hhaavvee  mmuuttaatteedd  iinnttoo  aa  kkiinndd  ooff  
tteecchhnnoollooggiiccaall  MMaacchhiiaavveelllliiaanniissmm  iinn  wwhhiicchh  iinnddiivviidduuaall  ddrriivvee,,  lleeaaddeerrsshhiipp,,  aanndd  ffoorrttuunnee  
ddeetteerrmmiinnee  tthhee  sshhaappee  ooff  tthhee  pprreesseenntt  aanndd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ffuuttuurree..

WWee  ccoonnffrroonntt,,  tthheerreeffoorree,,  aa  sscceennaarriioo  iinn  wwhhiicchh  nnaattuurree  iiss  iinnccrreeaassiinnggllyy  eexxppoosseedd  aass  aa  
ccoonnssiisstteenntt,,  iinntteerrrreellaatteedd  mmaacchhiinnee  --  aanndd  iinn  wwhhiicchh  tthhee  hhuummaann  iinntteelllleecctt  iiss  iinnccrreeaassiinnggllyy  
eexxppoosseedd  aass  ssoommeetthhiinngg  wwhhiicchh  hhaass  ddeeffiieedd  aallll  aatttteemmppttss  ttoo  rreelleeggaattee  iitt  ttoo  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhiiss  
mmaacchhiinnee..  MMaannkkiinndd  ddiissppllaayyss  aa  ppootteennttiiaall  ffoorr  iinntteelllleeccttuuaall  eexxtteerrnnaall--ppeerrssppeeccttiivvee  aanndd  wwiillllffuull  
ccrreeaattiioonn  tthhaatt  iiss  iinn  sshhaarrpp  ccoonnttrraasstt  ttoo  eevveerryytthhiinngg  eellssee  tthhaatt  iiss  kknnoowwnn  ccoonncceerrnniinngg  tthhiiss  
UUnniivveerrssee..

CCoonnssiiddeerr  tthhee  vvaasstt  iinntteelllleeccttuuaall  ggaapp  bbeettwweeeenn  mmaannkkiinndd  aanndd  eevveerryy  ootthheerr  ssppeecciieess  oonn  tthhee  
ppllaanneett..  OOnnee  hhaass  oonnllyy  ttoo  wwaallkk  iinnttoo  aa  mmaajjoorr  lliibbrraarryy  ttoo  sseennssee  tthhee  bbrreeaaddtthh  ooff  tthhiiss  ggaapp..  MMuucchh  
iiss  mmaaddee  aabboouutt  tthhee  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  iinntteelllliiggeennccee  ooff  cchhiimmppaannzzeeeess,,  ddoollpphhiinnss,,  eettcc..;;  yyeett  tthhee  
mmoosstt  iinntteelllliiggeenntt  ooff  tthheeiirr  nnuummbbeerr  ccaannnnoott  rreemmootteellyy  ccoommppaarree  wwiitthh  eevveenn  tthhee  mmoosstt  pprriimmiittiivvee  
eexxaammpplleess  ooff  hhoommoo  ssaappiieennss..  MMoorreeoovveerr,,  ssaayy  pphhyyssiioollooggiissttss,,  eevveenn  tthhee  mmoosstt  eexxaalltteedd  lleevveellss  ooff  
hhuummaann  iinntteelllliiggeennccee  aanndd  kknnoowwlleeddggee  hhaavvee  bbeeeenn  aattttaaiinneedd  wwiitthh  oonnllyy  1100--2200%%  ooff  tthhee  
rreeaassoonniinngg  ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  hhuummaann  cceerreebbrruumm..  HHooww  aanndd  wwhhyy  ddiidd  hhuummaanniittyy  aaccqquuiirree  tthhiiss  
ffrreeaakkiisshhllyy  hhiigghh  iinntteelllliiggeennccee  ppootteennttiiaall??

WWhhiillee  aanntthhrrooppoollooggiissttss  ccaann  cchhaarrtt  tthhee  ssttaaggeess  ooff  pprreehhiissttoorriicc  hhuummaann  eevvoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  
lliimmiittss  ooff  aavvaaiillaabbllee  ddaattaa,,  tthheeyy  rreemmaaiinn  uunnaabbllee  ttoo  eexxppllaaiinn  wwhhyy  tthhee  eennttiirree  pphheennoommeennoonn  
sshhoouulldd  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  aatt  aallll..  TThhee  bbeesstt  tthheeyy  ccaann  ddoo,,  iinn  tteexxttbbooookk  aafftteerr  tteexxttbbooookk,,  iiss  ttoo  ssaayy  
tthhaatt  ““mmaann  ddeevveellooppeedd  hhiigghh  iinntteelllliiggeennccee  bbeeccaauussee  hhee  nneeeeddeedd  iitt  ttoo  ssuurrvviivvee””..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
tthhiiss  tthheeoorryy,,  pprroottoo--mmeenn  wweerree  llaacckkiinngg  iinn  ssppeeeedd,,  ssttrreennggtthh,,  ffiigghhttiinngg  tteeeetthh  &&  ccllaawwss,,  aanndd  ootthheerr  
pphhyyssiiccaall  aattttrriibbuutteess  nneecceessssaarryy  ffoorr  ssuurrvviivvaall..  MMuuttaannttss  wwiitthh  ggrreeaatteerr  iinntteelllliiggeennccee  tteennddeedd  ttoo  
ssuurrvviivvee  tthhrroouugghh  ccuunnnniinngg,,  ssuussttaaiinniinngg  tthheeiirr  ddeesscceennddaannttss,,  wwhhiillee  lleessss--iinntteelllliiggeenntt  ggrroouuppss  
ddiieedd  oouutt..  TThhiiss  pprroocceessss,,  rreeppeeaatteedd  oovveerr  ssoommee  ffiivvee  mmiilllliioonn  yyeeaarrss,,  rreessuulltteedd  iinn  hhoommoo  ssaappiieennss,,  
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tthhee  pprroottoottyyppee  ooff  CCrroo--MMaaggnnoonn,,  NNeeaannddeerrtthhaall,,  aanndd  MMooddeerrnn  MMaann..
TThhee  eessccaappee  ccllaauussee  iinn  tthhiiss  tthheeoorryy  iiss  tthhee  ttiimmee  ffaaccttoorr::  FFiivvee  mmiilllliioonn  yyeeaarrss  iiss  pplleennttyy  ooff  

ttiimmee  ffoorr  aallmmoosstt  aannyytthhiinngg  ttoo  eevvoollvvee  iinnttoo  aallmmoosstt  aannyytthhiinngg  eellssee..  BBeessiiddeess,,  tthhee  aanntthhrrooppoollooggiisstt  
wwiillll  ssaayy,,  tthhee  eennttiirree  pprriimmaattee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  ccaann  bbee  ttrraacceedd  ttoo  oorriiggiinnss  ssoommee  ffiiffttyy  
mmiilllliioonnss  ooff  yyeeaarrss  aaggoo..  HHeennccee  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  MMooddeerrnn  MMaann  iissnn’’tt  aass  ssttaarrttlliinngg  aass  iitt  wwoouulldd  
bbee  hhaadd  iitt  hhaappppeenneedd  ““oovveerrnniigghhtt””..

AAllll  wweellll  aanndd  ggoooodd,,  bbuutt  tthheerree  aarree  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhiiss  pprrooppoossiittiioonn..  OOnnee  iiss  
tthhaatt  pprroottoo--mmaann  wwaass  jjuusstt  oonnee  ooff  mmaannyy  aanniimmaall  ssppeecciieess  ffiigghhttiinngg  ffoorr  ssuurrvviivvaall  oovveerr  tthhee  
mmiilllleennnniiaa..  IIff  hhiiss  bbrraaiinn  ccoouulldd  eevvoollvvee  tthhrroouugghh  pprroocceesssseess  ooff  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn,,  tthheenn  wwhhyy  ddiidd  
tthhee  bbrraaiinnss  ooff  ootthheerr  ccrreeaattuurreess  nnoott  ssiimmiillaarrllyy  eevvoollvvee  --  aatt  lleeaasstt  aa  lliittttllee??  TThhee  ffaacctt  iiss  tthhaatt  tthhee  
bbrraaiinnss  ooff  ootthheerr  ccrreeaattuurreess  hhaavvee  rreemmaaiinneedd  pprraaccttiiccaallllyy  tthhee  ssaammee  ssiizzee  wwhhiillee  mmaann’’ss  hhaass  
““eevvoollvveedd””..  TThhiiss  iiss  iinnccoonnssiisstteenntt,,  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  rreeccaalllleedd  tthhaatt  tthhee  hhaallllmmaarrkk  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee  --  aanndd  ddeeiissttiicc  pprrooooff  ooff  GGoodd  --  iiss  iittss  ccoonnssiisstteennccyy..  BByy  tthhee  llaaww  ooff  aavveerraaggeess  --  wwhhiicchh  
aapppplliieess  ttoo  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn  aass  mmuucchh  aass  ttoo  aannyytthhiinngg  eellssee  --  tthheerree  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aatt  lleeaasstt  
ssoommee  ssppeecciieess  ootthheerr  tthhaann  mmaann  eevvoollvviinngg  iinn  iinntteelllliiggeennccee  aatt  lleeaasstt  ppaarrttwwaayy  ttoo  tthhee  hhuummaann  
lleevveell..  TThheerree  iiss  nnoonnee..

TThhee  sseeccoonndd  pprroobblleemm  aarriisseess  tthhrroouugghh  aapppplliiccaattiioonn  ooff  oonnee  ooff  tthhee  bbaassttiioonn  tthheeoorriieess  ooff  
DDaarrwwiinniiaann  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn..  IItt  iiss  tthhaatt  nnaattuurree  aallwwaayyss  ttaakkeess  tthhee  eeaassiieesstt  wwaayy  oouutt  --  tthhaatt  
sseelleeccttiioonn  ffaavvoorrss  tthhee  lleessss--ccoommpplliiccaatteedd  aaddaappttaattiioonn  oovveerr  aa  mmoorree  ccoommpplleexx  aalltteerrnnaattiivvee..  WWhheenn  
aa  ttiimmee  ooff  ffaammiinnee  ffaavvoorrss  ssppeecciieess  aabbllee  ttoo  rreeaacchh  hhiigghheerr  ffoorr  hheerrbbaall  ffoooodd,,  lloonnggeerr--nneecckkeedd  
ggiirraaffffeess  ssuurrvviivvee..  WWee  ddoo  nnoott  sseeee  sshhoorrtt--nneecckkeedd  ggiirraaffffeess  wwiitthh  wwiinnggss..  AA  mmoorree--oorr--lleessss  eeaassyy  
pphhyyssiiccaall  mmooddiiffiiccaattiioonn  mmuusstt  ffiirrsstt  aacccciiddeennttaallllyy  ooccccuurr  iinn  aa  ssppeecciieess;;  tthheerreeaafftteerr  sseelleeccttiioonn  
ttaakkeess  ppllaaccee  aaggaaiinnsstt  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  ppoosssseessss  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiicc..  TThhaatt  iiss  tthhee  wwaayy  
eevvoolluuttiioonn  aaccttuuaallllyy  wwoorrkkss..  ((##1177EE))

BBuutt  tthheerree  iiss  nnoo  eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  hhuummaann  bbrraaiinn  eevvoolluuttiioonn  iinn  tthhee  llaawwss  ooff  nnaattuurraall  
sseelleeccttiioonn..  TThhee  bbiioopphhyyssiiccaall  ffaaccttoorrss  ooff  aa  ssoopphhiissttiiccaatteedd  bbrraaiinn  aarree  ffaarr  ttoooo  iinnttrriiccaattee..  AA  pprroottoo--
mmaann  ttrryyiinngg  ttoo  aaddaapptt  ttoo  hhoossttiillee  eennvviirroonnmmeennttss  tthhrroouugghh  bbrraaiinn  mmooddiiffiiccaattiioonn  wwoouulldd  hhaavvee  
ddiieedd  oouutt  lloonngg  bbeeffoorree  ssuucchh  eexxtteerrnnaall  ssttrreessss  aass  hhee  ccoouulldd  bbrriinngg  ttoo  bbeeaarr  oonn  hhiiss  bbrraaiinn  wwoouulldd  
hhaavvee  aannyy  eeffffeecctt  uuppoonn  tthhaatt  oorrggaann  [[iiff  iinnddeeeedd  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  aannyy  pphhyyssiioollooggiiccaall  eeffffeecctt  aatt  
aallll]]..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  pprroottoo--mmaann,,  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn  wwoouulldd  ooccccuurr  iinn  ffaavvoorr  ooff  aallmmoosstt  aannyytthhiinngg  
eellssee  bbeessiiddeess  tthhee  bbrraaiinn..  HHee  wwoouulldd  bbeeccoommee  ssttrroonnggeerr,,  hhaaiirriieerr,,  ttoouugghheerr,,  mmeeaanneerr,,  aanndd  ffaasstteerr..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn,,  yyoouu  aanndd  II  sshhoouulldd  bbee  ggoorriillllaass..

BBuutt  wwee  aarree  nnoott  ggoorriillllaass..  IInnddeeeedd,,  aass  oouurr  iinntteelllliiggeennccee  hhaass  mmaaddee  lliiffee  pprrooggrreessssiivveellyy  
eeaassiieerr  ffoorr  uuss,,  wwee  hhaavvee  bbeeccoommee  wweeaakkeerr  aanndd  mmoorree  vvuullnneerraabbllee  pphhyyssiiccaallllyy..  WWee  aarree  hheeaalltthhiieerr  
aanndd  mmoorree  lloonngg--lliivveedd  oonnllyy  bbeeccaauussee  oouurr  iinntteelllliiggeennccee  hhaass  eennaabblleedd  uuss  ttoo  pprroodduuccee  mmeeddiicciinneess  
ttoo  ssttaavvee  ooffff  ddiisseeaasseess,,  aanndd  ddiieettaarryy  ssttaannddaarrddss  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  oouurr  hheeaalltthh  aanndd  ggrroowwtthh  
ppootteennttiiaall..  WWee  hhaavvee  ccoonnttrroolllleedd  eennvviirroonnmmeennttss  ttoo  ffeenndd  ooffff  tthhee  eelleemmeennttss,,  aanndd  hhaavvee  
ddeevveellooppeedd  wweeaappoonnss  ttoo  ffeenndd  ooffff  ootthheerr  ccrreeaattuurreess..  TTaakkee  aawwaayy  oouurr  aabbnnoorrmmaall  iinntteelllliiggeennccee  aanndd  
mmaannkkiinndd  wwoouulldd  ddiiee  oouutt  oorr  bbee  kkiilllleedd  ooffff  wwiitthhiinn  aa  ffeeww  ggeenneerraattiioonnss..  BBeeccaauussee  ooff  oouurr  bbrraaiinn,,  
tthheenn,,  tthhee  nnaattuurraall  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  rreesstt  ooff  oouurr  bbooddyy  [[wwhhiicchh  wwoouulldd  nnoorrmmaallllyy  ooppeerraattee  iinn  
ffaavvoorr  ooff  aann  uunnaaiiddeedd  ttoouugghheerr,,  mmoorree  ddiisseeaassee--ffrreeee  pphhyyssiioollooggyy]]  hhaass  aaccttuuaallllyy  ooppeerraatteedd  iinn  
rreevveerrssee..  OOnnccee  mmoorree  tthhiiss  iiss  iinnccoonnssiisstteenntt..

TThheerree  iiss  aa  ccoorroollllaarryy  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  pprroobblleemm..  IItt  iiss  tthhaatt  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn,,  wwhheenn  iitt  ddooeess  
ooccccuurr,,  ddooeess  nnoott  oovveerrccoommppeennssaattee..  IIff  ccoonnddiittiioonnss  aallllooww  aallll  ggiirraaffffeess  wwiitthh  ffoouurr--ffoooott  nneecckkss  ttoo  
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ssuurrvviivvee,,  tthheerree  iiss  nnoo  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  ssppeecciieess  ttoo  eevvoollvvee  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  ffoorrttyy--ffoooott  nneecckkss..  IIff  
tthhee  hhuummaann  bbrraaiinn  wweerree  pprreessuummeedd  ttoo  bbee  tthhee  pprroodduucctt  ooff  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn,,  wwhhyy  sshhoouulldd  iitt  
ppoosssseessss  iinntteelllliiggeennccee  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  ttoo  rraaiissee  mmaann  ttoo  ssttoonnee--aaggee  ccuullttuurree??  MMoorree  
tthhaann  tthhaann,,  wwhhyy  sshhoouulldd  iitt  ppoosssseessss  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  bbee  tteenn  ttiimmeess  ssmmaarrtteerr  tthhaann  iitt  iiss  ttooddaayy??

IIff  hhuummaann  hhiigghh  iinntteelllliiggeennccee  iiss  aa  vviioollaattiioonn  ooff  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssaall  llaaww,,  hhooww  ddiidd  iitt  
ooccccuurr??  TThheerree  aarree  ttwwoo  ppoossssiibbllee  eexxppllaannaattiioonnss::  aacccciiddeenntt  oorr  ddeelliibbeerraattee  ccaauussee..  IIff  aacccciiddeennttaall  
ccaauussee  iiss  aassssuummeedd,,  tthheenn  tthhee  aacccciiddeenntt  wwoouulldd  hhaavvee  hhaadd  ttoo  bbee  bbootthh  aa  mmaajjoorr  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  
llaaww  aanndd  oonnee  wwhhiicchh  ssuussttaaiinneedd  iittsseellff  oovveerr  sseevveerraall  mmiilllleennnniiaa..  AAnndd  iiff  tthheerree  wweerree  oonnee  ssuucchh  
aacccciiddeenntt,,  tthhee  llaawwss  ooff  pprroobbaabbiilliittyy  wwoouulldd  nneecceessssiittaattee  ootthheerrss  iinn  lleesssseerr  ddeeggrreeeess  [[aanndd  ggrreeaatteerr  
nnuummbbeerrss]]..  IInn  aallll  ooff  tthhee  mmaannyy  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  lliiffee  aanndd  eevvoolluuttiioonn  wwiitthh  wwhhiicchh  wwee  aarree  
ffaammiilliiaarr,,  wwee  kknnooww  ooff  nnoo  ootthheerr  ssuucchh  aacccciiddeennttss..  NNaattuurraall  llaaww’’ss  ggrriipp  oonn  eevveerryytthhiinngg  eellssee  
bbeessiiddeess  oouurrsseellvveess  aappppeeaarrss  ttoottaall  aanndd  iinneessccaappaabbllee..  WWee  aarree  lleefftt  wwiitthh  tthhee  sseeccoonndd  
eexxppllaannaattiioonn::  ddeelliibbeerraattee  ccaauussee..

DDuurriinngg  tthhee  AAggee  ooff  SSaattaann  ((11996666--11997755  CCEE))  aa  cceerrttaaiinn  ““rraacciiaall  mmeemmoorryy””  ooff  ssoommee  
pprreehhiissttoorriicc  cchhaannggee  ttoo  tthhee  nnaattuurraall  ccoouurrssee  ooff  hhuummaann  eevvoolluuttiioonn  sseeeemmeedd  ttoo  bbee  aasssseerrttiinngg  

--  6600  --



iittsseellff..4411    TThhee  mmoosstt  ssppeeccttaaccuullaarr  aanndd  eexxpplliicciitt  eexxaammppllee  wwaass  tthhee  ffiillmm  22000011::  AA  SSppaaccee  OOddyysssseeyy,,  
AArrtthhuurr  CC..  CCllaarrkkee’’ss  vvaarriiaattiioonn  oonn  tthhee  tthheemmee  ooff  hhiiss  eeaarrlliieerr  nnoovveell  CChhiillddhhoooodd’’ss  EEnndd..  ((##1177AA))  IInn  
4411  PPaattttyy  HHaarrddyy  IIVV°°::  TThhiiss  ““ rraacciiaall  mmeemmoorryy””   hhaass  aacctteedd  ppoowweerrffuull llyy  oonn  tthhee  iimmaaggiinnaattiioonnss  ooff  tthhoossee  wwhhoo  
wwaattcchheedd  ssuucchh  pprreesseennttaattiioonnss  dduurriinngg  oouurr  ff iirrsstt  ddeeccaaddee..  AAccaaddeemmiiccss  oonnccee  hhoossttii llee  ttoo  aannyy  hhiinntt  ooff  ““oouutteerr  
mmyysstteerriieess””   hhaavvee  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthheeiirr  rraannkkss  aa  nneeww  ffiieelldd,,  CCooggnniittiivvee  SScciieennccee,,  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  GGiifftt..  TThhiiss  
mmuull ttiiddiisscciipplliinnaarryy  ffiieelldd  aarroossee  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  tthhaatt  nneeii tthheerr  ppssyycchhoollooggiissttss  nnoorr  
nneeuurroollooggiissttss  nnoorr  ccoommppuutteerr  sscciieennttiissttss  nnoorr  eevvoolluuttiioonnaarryy  bbiioollooggiissttss  ccoouulldd  iinnddeeppeennddeennttllyy  hhooppee  ttoo  
ffaatthhoomm  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  hhuummaann  mmiinndd..

IItt  iiss  aa  fflleeddgglliinngg  ffiieelldd,,  bbuutt  oonnee  tthhaatt  II  tthhiinnkk  hhoollddss  pprroommiissee  --  aanndd  ooff  ccoouurrssee  ccoonncceerrnnss  aa  ttooppiicc  ooff  
ggrreeaatt  ssiiggnniiff iiccaannccee  ttoo  uuss..  TThhee  ccoonnttiinnuuiinngg  rreemmaannii ffeessttaattiioonn  ooff  tthhee  FFiirrsstt  TThhoouugghhtt,,  aanndd  tthhee  eennssuuiinngg  
ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthhee  OOtthheerr  pprreesseenntt  aatt  tthhee  bbiirrtthh  ooff  tthhee  FFiirrsstt  TThhoouugghhtt,,  iiss  tthhee  mmyysstteerryy..

HHaavvee  aa  llooookk  aatt  MMeerrlliinn  DDoonnaalldd’’ ss  OOrriiggiinnss  ooff  tthhee  MMooddeerrnn  MMiinndd  aass  wweellll  aass  GGeerraalldd  EEddeellmmaann’’ ss  
BBrriigghhtt  AAiirr,,  BBrriill ll iiaanntt  FFiirree..  BBootthh  ooff  tthheessee  ttaakkee  tthhee  aapppprrooaacchh  tthhaatt  tthhee  mmiinndd  iiss  aa  wweebb  ooff  ccoommpplleexx  
aassssoocciiaattiivvee  cchhaaiinnss  wwhhoossee  ccrreeaattiioonn  rreeqquuiirreess  ssppeeccii ff iicc  ttooppoollooggiiccaall   ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  bbrraaiinn  ((oorr  wwhhaatteevveerr  
--  EEddeellmmaann  ssaayyss  hhee’’ ss  nnoott  aa  ““ ccaarrbboonn  cchhaauuvviinniisstt”” ,,  tthhoouugghh  hhee  mmaakkeess  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  mmiinndd  iiss  nnoott  
aallggoorriitthhmmiicc))..  BBootthh  aatttteemmpptt  ttoo  eexxppllaaiinn  hhooww  tthhiiss  nneeuurraall  aarrcchhiitteeccttuurree  mmiigghhtt  hhaavvee  aarriisseenn..

TThhee  eevviiddeennccee  pprreesseenntteedd  bbyy  DDoonnaalldd  aanndd  EEddeellmmaann  wwaass  ooff  ttwwoo  kkiinnddss::  cclliinniiccaall   aanndd  
aarrcchhææoollooggiiccaall..  SSttuuddyy  ooff  aapphhaassiiaass,,  ssppeecciiff iicc  ttyyppeess  ooff  iimmppaaiirrmmeenntt  ooff  llaanngguuaaggee  aabbii lliittyy,,  hhaass  aall lloowweedd  
nneeuurroollooggiissttss  ttoo  ffiigguurree  oouutt  tthhaatt  llaanngguuaaggee  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  ““sspprreeaadd””   oovveerr  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  
bbrraaiinn..  TThhee  ppaarriieettaall--oocccciippii ttaall--tteemmppoorraall  aassssoocciiaattiivvee  aarreeaa,,  oorr  WWeerrnniicckkee’’ ss  aarreeaa,,  rreecceeiivveess  aanndd  
aassssoocciiaatteess  iinnffoorrmmaattiioonn  aallrreeaaddyy  pprroocceesssseedd  iinn  ssppeecciiaalliizzeedd  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  bbrraaiinn..  IItt  iiss  kknnoowwnn  ttoo  bbee  
oonnee  ooff  tthhee  ttwwoo  aarreeaass  wwhheerree  ddaammaaggee  iimmppaaiirrss  llaanngguuaaggee  aabbiill iittyy..  BBrrooccaa’’ ss  aarreeaa  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  
ssppeeccii ff iiccaallllyy  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  ssppeeeecchh  iittsseellff..

AAmmoonngg  ootthheerr  eexxaammpplleess,,  aa  ccaassee  wwaass  pprreesseenntteedd  ooff  aa  ppeerrssoonn  hhaavviinngg  sseeiizzuurree  aaccttiivvii ttyy  ooff  aann  
uunnuussuuaall  kkiinndd::  hhee  lloosstt  tthhee  aabbii lliittyy  ttoo  ccoommpprreehheenndd  llaanngguuaaggee  ffoorr  sseevveerraall   hhoouurrss  aatt  aa  ttiimmee..  DDuurriinngg  tthheessee  
sseeiizzuurreess  hhee  rreeccooggnniizzeedd  wwhhaatt  wwaass  hhaappppeenniinngg  aanndd  tteennddeedd  ttoo  aaccttiivvii ttiieess  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  nnoo  llaanngguuaaggee  
ccoommpprreehheennssiioonn;;  aatt  iinntteerrvvaallss  hhee  wwoouulldd  ttuurrnn  oonn  aa  rraaddiioo  ttoo  cchheecckk  ttoo  sseeee  iiff  hhiiss  sseeiizzuurree  wwaass  oovveerr!!  TThhee  
ttyyppeess  ooff  aaccttiivvii ttyy  hhee  ppuurrssuueedd  wwiitthhoouutt  tthhee  aabbiillii ttyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  llaanngguuaaggee  nneevveerrtthheelleessss  iimmpplliieedd  
rreefflleeccttiivvee  aanndd  ppuurrppoosseeffuull   tthhoouugghhtt  aatt  aa  lleevveell   bbeeyyoonndd  wwhhaatt  wwee  sseeee  wwii tthh  aappeess..

FFrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  aa  ccooggnniittiivvee  sscciieennttiisstt,,  iitt  llooookkss  aass  iiff  WWeerrnniicckkee’’ ss  aarreeaa  hhaannddlleess  tteemmppoorraall  
sseeqquueenncciinngg  ooff  sseennssoorryy  ffeeeeddbbaacckk  aanndd  vvoolluunnttaarryy  mmoottoorr  aaccttiioonn..  FFrroomm  aann  eevvoolluuttiioonnaarryy  ppeerrssppeeccttiivvee,,  
tthhiiss  iiss  pprreecciisseellyy  tthhee  ccaappaabbii lliittyy  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  ttoo  ggoo  ffrroomm  ““ mmoonnkkeeyy  sseeee  mmoonnkkeeyy  ddoo””   ttoo  
sseellff--ddiirreecctteedd  lleeaarrnniinngg,,  eemmuullaattiioonn,,  iinntteennttiioonnaall  rreeppeettii ttiioonn,,  sseell ff--eevvaalluuaattiioonn  aanndd  eevveennttuuaall  mmaasstteerryy  iinn  aa  
hhuummaann  lleeaarrnniinngg  hhooww  ttoo  ffll iinntt--kknnaapp  oorr  wweeaavvee  aa  bbaasskkeett  oorr  ppaaiinntt  ccaavvee  aarrtt  oorr  ppeerrffoorrmm  aa  rriittuuaall  ddaannccee..  
NNoonnee  ooff  tthheessee  tthhiinnggss  rreeqquuiirree  ssppeeeecchh!!  BBuutt  tthheeyy  ddoo  rreeqquuiirree  aa  ccaappaacciittyy  ffoorr  aabbssttrraaccttiinngg,,  rreevviieewwiinngg  
aanndd  rreeppllaayyiinngg..  FFrroomm  tthhee  lliinngguuiissttiicc  ppeerrssppeeccttiivvee,,  tthhiiss  wwoouulldd  ssoollvvee  tthhee  ggrraammmmaarr  pprroobblleemm,,  tthhee  ffaacctt  
tthhaatt  hhuummaann  iinnffaannttss  lleeaarrnn  ttoo  ssppeeaakk  wwiitthhoouutt  eennoouugghh  eexxppoossuurree  ttoo  llaanngguuaaggee  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  aa  
ggrraammmmaarr::  rruulleess  ooff  ggrraammmmaarr  aarree  bbeeiinngg  ccoonnssttrruucctteedd,,  nnoott  ffrroomm  hheeaarriinngg  sseenntteenncceess,,  bbuutt  ffrroomm  aabbssttrraacctt  
mmooddeellss  ooff  rreeaall iittyy  ccrreeaatteedd  ffrroomm  eexxppeerriieennccee..  FFrroomm  oouurr   ppeerrssppeeccttiivvee,,  tthhiiss  ccaassccaaddiinngg  aabbii lliittyy  ttoo  iissoollaattee  
eelleemmeennttss  ooff  eexxppeerriieennccee,,  ppaayy  aatttteennttiioonn  ttoo  tthheemm  aanndd  iimmbbuuee  tthheemm  wwiitthh  mmeeaanniinngg,,  eevvaalluuaattee  tthheemm,,  aanndd  
wwiillll   cchhaannggee  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ff llooww  ooff  eexxppeerriieennccee  iiss  tthhee  aabbiillii ttyy  ttoo  CCoommee  IInnttoo  BBeeiinngg..

TThhee  aarrcchhææoollooggiiccaall   eevviiddeennccee  iinnvvoollvveess  llooookkiinngg  aatt  aarrttiiffaaccttss  lleefftt  bbyy  ddii ffffeerreenntt  ssppeecciieess  ooff  HHoommoo  
aanndd  AAuussttrraallooppiitthheeccuuss,,  jjuuddggiinngg  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  aaccttiioonnss  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroodduuccee  tthheessee  aarrttiiffaaccttss,,  aanndd  
eexxaammiinniinngg  ffoossssii ll  ccrraanniiaall  eennddooccaassttss  ttoo  mmaakkee  ssoommee  gguueessss  aabboouutt  tthhee  ggrroossss  mmoorrpphhoollooggyy  ooff  tthhee  bbrraaiinn..  
IItt  aappppeeaarrss  --  tthhiiss  iiss  ssttii ll ll  aa  ttooppiicc  ooff  ddiissppuuttee  --  tthhaatt  AAuussttrraallooppiitthheeccuuss,,  wwhhiillee  bbiiggggeerr--bbrraaiinneedd  tthhaann  oouurr  
mmooddeerrnn  aappeess,,  sshhoowwss  nnoo  ssiiggnn  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  WWeerrnncckkee’’ ss  aarreeaa  tthhaatt  sseeeemmss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  
HHoommoo  ffrroomm  HHoommoo  eerreeccttuuss  oonnwwaarrdd..

((TThhiiss  wwoouulldd  aallssoo  eexxppllaaiinn  wwhhyy  aappeess  lliikkee  KKookkoo  ppiicckk  uupp  ssiiggnn--llaanngguuaaggee  vvooccaabbuullaarriieess  bbuutt  sshhooww  
nnoo  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ggrraammmmaarr::  tthheeyy  ddoonn’’ tt  mmaakkee  aabbssttrraacctt  mmooddeellss  ooff  eexxppeerriieennccee..  II ’’ vvee  hheeaarrdd  nnootthhiinngg  ttoo  
iinnddiiccaattee  tthhaatt  KKookkoo  ffiinnddss  aannyytthhiinngg  uunnuussuuaall  aabboouutt  AASSLL,,  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  ccaatt  ddooeessnn’’ tt  uunnddeerrssttaanndd  ii tt..  
CCoommppaarree  tthhiiss  ttoo  HHeelleenn  KKeell lleerr’’ ss  eelleeccttrrii ffyyiinngg  aaccccoouunntt  ooff  ““ ggeettttiinngg””   hheerr  ffii rrsstt  ssiiggnn..))
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22000011  pprroottoo--mmaann’’ss  iinntteelllliiggeennccee  wwaass  aarrttiiffiicciiaallllyy  bboooosstteedd  bbyy  aa  rreeccttaanngguullaarr  mmoonnoolliitthh..  IInn  
CChhiillddhhoooodd’’ss  EEnndd  tthhee  ssaammee  ooppeerraattiioonn  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aann  eexxttrraatteerrrreessttrriiaall  ccrreeaattuurree  
llooookkiinngg  pprreecciisseellyy  lliikkee  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  DDeevviill..  PPrreessuummaabbllyy  tthhee  ssppeeccttaaccllee  ooff  aa  ttrriibbee  ooff  mmaann--
aappeess  tthhrroonnggiinngg  aarroouunndd  SSaattaann  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aa  bbiitt  ttoooo  sshhoocckkiinngg  ffoorr  aauuddiieenncceess;;  hheennccee  
tthhee  uussee  ooff  tthhee  mmoorree  aabbssttrraacctt  mmoonnoolliitthh  iinn  tthhee  ffiillmm..  IInnttrriigguuiinnggllyy  tthhee  mmoonnoolliitthhiicc  SSaattaann--
ssyymmbbooll  pprroovvookkeedd  nnoo  aaddvveerrssee  ccrriittiicciissmm  ffrroomm  vviieewweerrss,,  rreelliiggiioouuss  oorr  ootthheerrwwiissee..  OOnnccee  tthhee  
rreelliiggiioouuss  mmyytthhss  aarree  rreemmoovveedd,,  tthhee  ““ffaallll””  ooff  mmaann  iiss  sseeeenn  aass  hhiiss  rriissee..

SSuucchh  aa  22000011--ssttyyllee  ttiinnkkeerriinngg  wwiitthh  hhuummaann  iinntteelllleeccttuuaall  eevvoolluuttiioonn  wwoouulldd  hhaavvee  hhaadd  ttoo  
ooccccuurr  aatt  tthhee  ggeenneettiicc  lleevveell,,  aanndd  pprreessuummaabbllyy  [[ssoo  aass  ttoo  bbee  ssuussttaaiinneedd  bbyy  nnoorrmmaall  
rreepprroodduuccttiioonn]]  oovveerr  aann  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  SSoo  wwee  aarree  llooookkiinngg  aatt  aa  ssuubbttllee  pprroocceessss,,  nnoott  
aa  ssuuddddeenn,,  ddrraammaattiicc  eevveenntt  [[aass  iinn  AAddaamm  &&  EEvvee’’ss  aappppllee--mmuunncchhiinngg  oorr  PPrroommeetthheeuuss’’  ffiirree--
ggiivviinngg]]..  WWee  ddoo  nnoott  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  kknnoowwlleeddggee  ooff  ggeenneettiiccss  oorr  ooff  tthhee  bbrraaiinn’’ss  pphhyyssiioollooggyy  ttoo  
eessttiimmaattee  hhooww  ssuucchh  ttiinnkkeerriinngg  mmiigghhtt  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee..  TThhaatt  iitt  ddiidd  iinn  ffaacctt  ttaakkee  ppllaaccee  iiss  
iinnddiiccaatteedd  oonnllyy  --  bbuutt  iinneessccaappaabbllyy  --  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  ffaaiitt  aaccccoommppllii..

TThhee  ““aanncciieenntt  aassttrroonnaauutt””  tthheeoorriieess  ooff  vvaann  DDäänniikkeenn  eett  aall..  mmaayy  bbee  ddiissppeennsseedd  wwiitthh  
ppeerreemmppttoorriillyy..  TThhee  hhuummaann  bbooddyy  ddiissppllaayyss  aann  oorrggaanniicc  ccoonnssttiittuuttiioonn  ccoommpplleetteellyy  ccoommppaattiibbllee  
wwiitthh  tthhoossee  ooff  ootthheerr  EEaarrtthhllyy  ssppeecciieess,,  aanndd  aalliieenn  aassttrroonnaauuttss  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  ttaauugghhtt  aannyytthhiinngg  
ttoo  aa  pprroottoo--mmaann  wwhhoossee  iinntteelllliiggeennccee  hhaadd  nnoott  aallrreeaaddyy  ddeevveellooppeedd  ttoo  aa  hhiigghh  lleevveell..  TThheerree  aarree  
aa  ggrreeaatt  mmaannyy  ggeennuuiinnee  ccuurriioossiittiieess  ooff  aannttiiqquuiittyy  wwhhiicchh  ssuuggggeesstt  tthhaatt  mmaannkkiinndd’’ss  aaddvvaanncceedd  
iinntteelllliiggeennccee  mmaaddee  iittss  pprreesseennccee  kknnoowwnn  lloonngg  bbeeffoorree  tthhee  rreeccoorrddeedd  cciivviilliizzaattiioonnss  ooff  EEggyypptt,,  
SSuummeerr,,  CChhiinnaa,,  eettcc..  ((##55))  BBuutt,,  ddeessppiittee  ttoorrttuurroouuss  eeffffoorrttss  ttoo  iinntteerrpprreett  ttooyyss  oorr  MMeessoo--
AAmmeerriiccaann  mmuurraallss  aass  ““ssppaacceesshhiippss””,,  eevviiddeennccee  ooff  aalliieenn  aassttrroonnaauuttss  oonn  EEaarrtthh  rreemmaaiinnss  
ccoonnssppiiccuuoouuss  ffoorr  iittss  aabbsseennccee..  [[TThheerree  iiss  aallwwaayyss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  aa  ppaassssiinngg  ssppaacceesshhiipp  
ppaauusseedd  hheerree  ffoorr  aa  ppiiccnniicc--lluunncchh,,  aanndd  tthhaatt  hhuummaanniittyy  eevvoollvveedd  ffrroomm  ggaarrbbaaggee  lleefftt  bbeehhiinndd..]]

MMaannkkiinndd’’ss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  ddeetteecctt  tthhee  aauutthhoorr  ooff  oouurr  ““hhiigghh  iinntteelllliiggeennccee  eexxppeerriimmeenntt””  
sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  eevviiddeennccee  tthhaatt  hhee  ddooeess  nnoott  eexxiisstt,,  bbuutt  ssiimmppllyy  tthhaatt  hhee  hhaass  nnoott  
bbeeeenn  llooccaatteedd..  NNoorr,,  oonnee  mmaayy  aadddd,,  hhaass  mmaannkkiinndd  bbeeeenn  aaccttiivveellyy  llooookkiinngg  ffoorr  hhiimm..  IInnsstteeaadd  iitt  
hhaass  bbeeeenn  ooffff  ffiirrsstt  oonn  tthhee  wwiilldd--ggoooossee  cchhaassee  ooff  rreelliiggiioouuss--ccrreeaattiioonniissmm,,  tthheenn  oonn  tthhee  wwiilldd--
ggoooossee  cchhaassee  ooff  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn  ((aass  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  bbrraaiinn))..  NNeevveerrtthheelleessss  hhee  eexxiissttss;;  tthhee  
ccoonncclluussiivvee  eevviiddeennccee  eexxiissttss..  TToo  qquuoottee  WWaalltt  KKeellllyy’’ss  PPooggoo::  ““UUss  iiss  iitt..””

SSuucchh  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  lleevveell  ooff  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett’’ss  ccoossmmoollooggyy  wwiitthhiinn  tthhee  
rreeffeerreennccee  ppooiinnttss  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..

TToo  ssuumm  uupp::  WWee  kknnooww  tthhaatt  tthheerree  iiss  eevviiddeennccee  ffoorr  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aann  iinntteelllliiggeenntt  eennttiittyy  
ddiissttiinncctt  ffrroomm  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  aanndd  tthhuuss  iinn  iinncciiddeennttaall,,  iiff  nnoott  ddeelliibbeerraattee  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  
iittss  llaawwss..  FFoorr  wwhhaatteevveerr  iittss  rreeaassoonnss,,  iitt  hhaass  iinnssttiilllleedd  iinn  hhuummaanniittyy  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eennjjooyy  tthhee  
ssaammee  eexxtteerrnnaall  ppeerrssppeeccttiivvee,,  aass  wweellll  aass  tthhee  iinntteelllliiggeennccee  ttoo  ddoo  ssoo  wwiitthh  ddeelliibbeerraattee,,  ccrreeaattiivvee  
ppuurrppoossee..  SSoommee  hhuummaannss  sseennssee  tthhiiss  ppootteennttiiaall  aanndd  tthhrriillll  ttoo  iitt;;  wwee  ccaallll  tthheemm  tthhee  EElleecctt..  MMoosstt  
ootthheerrss  ddoo  nnoott  tthhiinnkk  pprreecciisseellyy  aanndd  rriiggoorroouussllyy  eennoouugghh  ttoo  ddeetteecctt  iitt  iinn  tthheemmsseellvveess;;  oorr,,  iiff  tthheeyy  
ddoo,,  tthheeyy  ffeeaarr  iitt  aanndd  ttrryy  ttoo  ssuubblliimmaattee,,  rreepprreessss,,  oorr  ddeessttrrooyy  iitt..  HHeennccee  tthheeyy  hhaavvee  rreepprreesseenntteedd  
oouurr  MMyysstteerriioouuss  SSttrraannggeerr  aass  tthhee  DDeevviill..  WWee  kknnooww  hhiimm  bbyy  hhiiss  mmoosstt  aanncciieenntt  nnaammee  ooff  SSeett..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  tthhuuss  aann  aassssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee  EElleecctt  ttoo  hhoonnoorr  SSeett,,  eexxaalltt  hhiiss  GGiifftt  ttoo  
oouurrsseellvveess,,  aanndd  eexxeerrcciissee  iitt  wwiitthh  tthhee  ggrreeaatteesstt  ppoossssiibbllee  wwiissddoomm..  AAss  SSeett  iiss  aa  mmeettaapphhyyssiiccaall  
eennttiittyy,,  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  hhee  mmaayy  bbee  ddeessccrriibbeedd  aass  aa  ““ggoodd””  aass  ccoonnvveennttiioonnaall  
ssoocciieettyy  eemmppllooyyss  tthhee  tteerrmm..  IInn  tthhiiss  sseennssee  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  aa  rreelliiggiioonn  --  nnoott  oonnee  wwhhiicchh  iiss  
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bbaasseedd  oonn  iirrrraattiioonnaall  ffaaiitthh,,  bbuutt  oonnee  wwhhiicchh  ddeerriivveess  iittss  ccoorree  pprriinncciipplleess  ffrroomm  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  
eevviiddeenntt  GGiifftt  ooff  iittss  nneetteerr..

TThhee  OObbjjeeccttiivvee  aanndd  SSuubbjjeeccttiivvee  UUnniivveerrsseess

TThhee  ccoossmmoollooggiiccaall  pprreemmiissee  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  tthhaatt  tthheerree  iiss  oonnee  UUnniivveerrssee,,  
ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  ttoottaalliittyy  ooff  eexxiisstteennccee..  WWiitthhiinn  iitt  aarree  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ((wwhhoossee  
ccoommppoonneennttss  ooccccuuppyy  ttiimmee  aanndd  ssppaaccee]]  aanndd  eeaacchh  sseennttiieenntt  bbeeiinngg’’ss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  
TThhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  mmaayy  bbee  tthhoouugghhtt  ooff  aass  oonnee’’ss  ppeerrssoonnaall  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aannyy  sseellff--ccrreeaatteedd  pphheennoommeennaa  oonnee  wwiisshheess  ttoo  aadddd  ttoo  iitt..  IInn  tthhee  
““eexxcclluussiivvee””  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  aa  hhoouussee  iiss  ssiimmppllyy  aa  ggeeoommeettrriiccaallllyy--ccoooorrddiinnaatteedd,,  
ggrraavviittaattiioonnaallllyy--bbrraacceedd  aanndd  wweeaatthheerrpprrooooff  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  cceerrttaaiinn  kkiinnddss  ooff  mmoolleeccuulleess..  AAss  
vvaarriioouuss  iinnddiivviidduuaallss  ddeessiiggnn,,  ddeeccoorraattee,,  ooccccuuppyy,,  oorr  vviieeww  tthhee  hhoouussee,,  hhoowweevveerr,,  iitt  iiss  iimmbbuueedd  
wwiitthh  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aassssiiggnneedd  ttoo  iitt  bbyy  tthheemm  ((ccff..  KKaanntt  iinn  CChhaapptteerr  ##44))..  IItt  nnooww  eexxiissttss  iinn  tthheeiirr  
sseevveerraall  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess,,  aanndd  iitt  mmaayy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eexxiisstt  tthheerree  eevveenn  aafftteerr  tthhee  ““oobbjjeeccttiivvee””  
hhoouussee  hhaass  bbeeeenn  ddeemmoolliisshheedd..

AAss  vvaarriioouuss  ppeeooppllee  ddiissccuussss  tthhee  hhoouussee,,  mmoorreeoovveerr,,  tthheeiirr  ssuubbjjeeccttiivvee  ccoonncceeppttss  
ccoonncceerrnniinngg  iitt  wwiillll  bbee  eexxcchhaannggeedd..  TThhuuss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  mmaayy  tthheemmsseellvveess  oovveerrllaapp..  TThhiiss  
iiss  aannootthheerr  wwaayy  ooff  ddeeffiinniinngg  ““iinntteelllleeccttuuaall  aaffffiinniittyy””,,  aanndd  iitt  iiss  aallssoo  aa  pprreeccoonnddiittiioonn  ffoorr  
aaffffeeccttiioonn  aanndd  lloovvee..

IItt  iiss  ooppeenn  ttoo  qquueessttiioonn  wwhheetthheerr  aann  iinnddiivviidduuaall  ccaann  ddeetteecctt  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  aatt  aallll,,  ssaavvee  tthhrroouugghh  tthhee  ““ddiissttoorrttiinngg  mmeeddiiuumm””  ooff  hhiiss  ssuubbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee..  RReennee  DDeessccaarrtteess’’  ffaammoouuss  ssttaatteemmeenntt  ““II  tthhiinnkk;;  tthheerreeffoorree  II  eexxiisstt””  wwaass  tthhee  rreessuulltt  ooff  
hhiiss  aatttteemmpptt  ttoo  bbaatttteerr  tthhrroouugghh  hhiiss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ttoo  sseeccuurree  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
oonnee’’ss  rreeaalliittyy  [[aanndd  hhiiss  eexxiisstteennccee  wwiitthhiinn  iitt]]..  TThhee  IIrriisshh  pphhiilloossoopphheerr  BBeerrkkeelleeyy  ddiissppuutteedd  
DDeessccaarrtteess,,  ccllaaiimmiinngg  tthhaatt  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ddooeess  nnoott  eexxiisstt  --  tthhaatt  ssuucchh  rreelliiaabbllee  ddaattaa  aass  
wwee  hhaavvee  ccoonncceerrnniinngg  iitt  aarree  mmeerreellyy  aaggrreeeemmeennttss  oorr  ssiimmiillaarriittiieess  bbeettwweeeenn  oouurr  sseevveerraall  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess..  TThhee  ccrreeaattoorr  aanndd  ““eennffoorrcceerr””  ooff  tthheessee  ssiimmiillaarriittiieess,,  BBeerrkkeelleeyy  
ccoonnttiinnuueedd,,  iiss  tthhee  ddiivviinnee  mmiinndd  ((ii..ee..  aa  GGoodd  oorr  ggooddss))..

BBeerrkkeelleeyy’’ss  pphhiilloossoopphhyy  iiss  ccaalllleedd  iimmmmaatteerriiaalliissmm..  IItt  wwaass  ffoolllloowweedd  bbyy  ttwwoo  ooffffsshhoooottss::  
ssoolliippssiissmm  aanndd  ssuubbjjeeccttiivvee  iiddeeaalliissmm..  SSoolliippssiissmm  ddiissppuutteess  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  ddiivviinnee  
mmiinndd,,  aanndd  iinnddeeeedd  ooff  aannyy  ootthheerr  iinnddiivviidduuaall  mmiinnddss..  TToo  tthhee  ssoolliippssiisstt,,  tthhee  UUnniivveerrssee  ccoonnssiissttss  
ooff  ““nnootthhiinngg  bbuutt  mmyysseellff  aanndd  mmyy  iiddeeaass””..  TThhee  pphhyyssiiccaall  wwoorrlldd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  hhuummaann  bbeeiinnggss  
ppooppuullaattiinngg  iitt,,  aarree  ssiimmppllyy  ffiiggmmeennttss  ooff  oonnee’’ss  iimmaaggiinnaattiioonn..  [[IIff  oonnee  sshhoouulldd  bbee  ““aattttaacckkeedd””  bbyy  
ssuucchh  aa  ffiiggmmeenntt,,  tthhee  sseennssaattiioonn  ooff  tthhee  ffiigghhtt  aanndd  tthhee  bbrruuiisseess  rreessuullttiinngg  ffrroomm  iitt  wwoouulldd  bbee  
vviieewweedd  bbyy  tthhee  ssoolliippssiisstt  aass  uunnpplleeaassaanntt  ffaannttaassiieess  ooff  hhiiss  mmiinndd  oorriiggiinnaattiinngg,,  bbeeyyoonndd  hhiiss  
ccoonnsscciioouuss  ccoonnttrrooll,,  iinn  iittss  ssuubbccoonnsscciioouuss  ddeepptthhss..]]

SSuubbjjeeccttiivvee  iiddeeaalliissmm,,  wwhhoossee  mmoosstt  pprroommiinneenntt  pprrooppoonneenntt  wwaass  tthhee  GGeerrmmaann  
pphhiilloossoopphheerr  JJoohhaannnn  GGoottttlliieebb  FFiicchhttee,,  wwaass  aann  aapppprrooaacchh  ttoo  iimmmmaatteerriiaalliissmm  tthhaatt  sseeeemmeedd  ttoo  
bbee  ““lleessss  aabbssuurrdd””  tthhaann  ssoolliippssiissmm..  FFiicchhttee  bbeeggaann  bbyy  aacckknnoowwlleeddggiinngg  tthhaatt  nneeiitthheerr  mmaatteerriiaalliissmm  
((tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  nnootthhiinngg  bbuutt  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee))  nnoorr  iimmmmaatteerriiaalliissmm  ((tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  
nnootthhiinngg  bbuutt  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee))  ccaann  bbee  eessttaabblliisshheedd..  AA  pphhiilloossoopphheerr  mmuusstt  aarrbbiittrraarriillyy  
aacccceepptt  eeiitthheerr  oonnee  oorr  tthhee  ootthheerr  aass  aa  ppooiinntt  ooff  ddeeppaarrttuurree,,  tthheenn  ccoonnssttrruucctt  hhiiss  tthheeoorriieess  ffrroomm  
tthhaatt  ppllaattffoorrmm..
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FFiicchhttee  oopptteedd  ffoorr  iimmmmaatteerriiaalliissmm..  HHee  ffeelltt  tthhaatt  hhee  eexxiisstteedd,,  ppeerr  DDeessccaarrtteess’’  mmaaxxiimm..  BBuutt,,  
uunnlliikkee  DDeessccaarrtteess,,  hhee  ddiiddnn’’tt  ttrruusstt  iinn  GGoodd  ttoo  ssuubbsseeqquueennttllyy  iimmppaarrtt  ttoo  hhiimm  rreelliiaabbllee  sseennssoorryy  
iimmpprreessssiioonnss  ooff  aann  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  HHee  ppoossttuullaatteedd  tthhee  oorriiggiinnaall  eexxiisstteennccee  ooff  aa  mmeennttaall  
eesssseennccee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhee  eeggoo  ((tthhee  sseennssaattiioonn  ooff  tthhee  sseellff))  aanndd  tthhee  nnoonn--eeggoo  ((sseennssaattiioonnss  ooff  
tthhiinnggss  nnoott  ppeerrcceeiivveedd  aass  tthhee  sseellff))..  TThhiiss  mmeennttaall  eesssseennccee  iiss  mmoorree  iimmppeerrssoonnaall  tthhaann  tthhee  
ssuubbccoonnsscciioouussnneessss  ooff  tthhee  ssoolliippssiisstt..  TThhee  eesssseennccee  iiss  aa  ssoorrtt  ooff  ““ssuuppeerrmmiinndd””  wwhhiicchh  ttrraannsscceennddss  
aallll  ppaarrttiiccuullaarr  eeggoo  aanndd  nnoonn--eeggoo  mmaanniiffeessttaattiioonnss..

AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  FFiicchhttee  cchhoossee  tthhee  pprreemmiissee  ooff  iimmmmaatteerriiaalliissmm  aanndd  ffrroomm  iitt  ddeevveellooppeedd  
tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  ssuubbjjeeccttiivvee  iiddeeaalliissmm..  HHiiss  ssuucccceessssoorr,,  GGeeoorrgg  WWiillhheellmm  FFrriieeddrriicchh  HHeeggeell,,  
cchhoossee  tthhee  pprreemmiissee  ooff  mmaatteerriiaalliissmm  aanndd  ffrroomm  iitt  ddeevveellooppeedd  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  oobbjjeeccttiivvee  
iiddeeaalliissmm..  IInn  iittss  ssiimmpplleesstt  ffoorrmm,,  tthhiiss  pphhiilloossoopphhyy  iimmppaarrttss  rreeaalliittyy  ttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  
mmaakkiinngg  aallll  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  ssiimmppllyy  aassppeeccttss  ooff  iitt..  HHeeggeell’’ss  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  hhoowweevveerr,,  
iiss  nnoott  aa  pphhyyssiiccaall  ssuubbssttaannccee..  RRaatthheerr  iitt  iiss  aann  aallll--eemmbbrraacciinngg,,  aabbssoolluuttee  mmiinndd  wwhhiicchh  iiss  rraacciinngg  
tthhrroouugghh  iittss  mmaannyy  iiddeeaass  ttoo  rreeccoonncciillee  tthheemm,,  rreeffiinnee  tthheemm,,  aanndd  uullttiimmaatteellyy  rreeaalliizzee  iittsseellff  
tthhrroouugghh  tthheemm..  TThhiiss  iiss  tthhee  ““eevvoolluuttiioonn””  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee,,  aanndd  iiss  wwhhaatt  HHeeggeell  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  
tthhee  hhiissttoorriiccaall  ““ddiiaalleeccttiicc””  ooff  tthheessiiss//aannttiitthheessiiss>>  ssyynntthheessiiss..

EEnnddlleessss  ddeebbaatteess  rraaggee  ccoonncceerrnniinngg  tthheessee  aanndd  ootthheerr  mmeettaapphhyyssiiccaall  tthheeoorriieess..  TThhiiss  iiss  nnoott  
tthhee  ppllaaccee  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  rreessoollvvee  tthheemm..  TThheeyy  aarree  iinnttrroodduucceedd  iinn  eelleemmeennttaall  ffoorrmm  ssiimmppllyy  iinn  
oorrddeerr  ttoo  iilllluussttrraattee  tthhee  rroollee  tthhaatt  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  
ppllaayy  iinn  tthheemm..  TThheeyy  aarree  ““bbuuiillddiinngg  bblloocckkss””::  ppooiinnttss  ooff  rreeffeerreennccee..  TThhiiss  iiss  hhooww  tthheeyy  aarree  
eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett..

UUssiinngg  tthheessee  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmaayy  ccoonncceeiivvee  ooff  hhiimmsseellff  aass  aa  sseellff--
ccoonnsscciioouuss,,  iinntteelllliiggeenntt  eennttiittyy  wwhhoo  ccoonnffrroonnttss  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  aanndd  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  ffrroomm  aa  
ppooiinntt  ooff  eexxtteerrnnaall  ppeerrssppeeccttiivvee..  [[WWhheetthheerr  tthhiiss  eexxtteerrnnaall  ppeerrssppeeccttiivvee  eexxtteennddss  ttoo  tthhee  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  ooppeenn  ttoo  qquueessttiioonn;;  tthhiiss  iiss  lliikkee  aasskkiinngg  tthhee  mmiinndd  wwhheetthheerr  iitt  ccaann  ggeett  
oouuttssiiddee  iittsseellff!!  BBuutt  ffoorr  oouurr  ppuurrppoosseess  aann  eexxtteerrnnaall  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  
ttooggeetthheerr  wwiitthh  aa  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  wwiillll  ssuuffffiiccee..]]  TThhee  cchhaalllleennggee  ooff  
eexxiisstteennccee  iiss  tthhuuss  hhooww  ttoo  aapppprrooaacchh  bbootthh  uunniivveerrsseess  iinntteelllliiggeennttllyy  aanndd  rreewwaarrddiinnggllyy..

TThheerree  aarree  ttwwoo  eesssseennttiiaall  aapppprrooaacchheess  ttoo  eeaacchh  uunniivveerrssee,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  tteerrmmeedd  
nnaattuurraall  aanndd  nnoonn--nnaattuurraall..  TThheerree  iiss  tthhuuss  aa  ttoottaall  ooff  ffoouurr  ppoossssiibbllee  aapppprrooaacchheess::  ((11))  
nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivvee,,  ((22))  nnoonn--nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivvee,,  ((33))  nnaattuurraall//ssuubbjjeeccttiivvee,,  aanndd  ((44))  nnoonn--
nnaattuurraall//ssuubbjjeeccttiivvee..  EEaacchh  wwiillll  nnooww  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  ttuurrnn..

TThhee  NNaattuurraall  AApppprrooaacchh  ttoo  tthhee  OObbjjeeccttiivvee  UUnniivveerrssee

TThhee  nnaattuurraall  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  ttoo  eennddeeaavvoorr  ttoo  bblleenndd  iinn  wwiitthh  iitt,,  ttoo  
hhaarrmmoonniizzee  wwiitthh  iitt,,  ttoo  bbeeccoommee  oonnee  wwiitthh  iitt..  IInn  oonnee  mmyytthhoollooggiiccaall  ccoonntteexxtt  oorr  aannootthheerr,,  tthhiiss  iiss  
tthhee  ggooaall  ooff  aallll  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonnss,,  wwhhiicchh  vviieeww  mmaann’’ss  eessttrraannggeemmeenntt  ffrroomm  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee  aass  ssoommeetthhiinngg  ““oouutt  ooff  aaddjjuussttmmeenntt””  aatt  bbeesstt  aanndd  ““ssiinnffuull””  aatt  wwoorrsstt..  IIrroonniiccaallllyy,,  
hhoowweevveerr,,  aa  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraaddooxx  iiss  iinnvvoollvveedd  wwhhiicchh  mmaakkeess  ssuucchh  aa  ggooaall  ooff  rreeuunniiffiiccaattiioonn  
iimmppoossssiibbllee..  TThhee  ppaarraaddooxx  iiss  tthhaatt  tthhee  vveerryy  ddeessiirree  ttoo  aattttaaiinn  uunniioonn  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee  eevviiddeenncceess  tthhee  iinnddiivviidduuaall’’ss  eesssseennttiiaall  sseeppaarraatteenneessss  ffrroomm  tthhaatt  uunniivveerrssee..  IItt  
ffoolllloowwss  tthhaatt  aannyy  ccoonnsscciioouuss  aacctt  rreellaattiivvee  ttoo  tthhaatt  uunniivveerrssee  --  eevveenn  oonnee  wwhhiicchh  sseeeekkss  ttoo  
aapppprrooaacchh  iitt  --  iiss  aann  eexxeerrcciissee  ooff  tthhaatt  sseeppaarraatteenneessss..  HHeennccee  ttoo  bbee  aawwaarree  ooff  oonnee’’ss  
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ddiissccoonnnneeccttiioonn  ffrroomm  tthhaatt  uunniivveerrssee  iiss  ttoo  rreemmaaiinn  ddiissccoonnnneecctteedd  ffrroomm  iitt..
JJeessuuss  CChhrriisstt  iiss  rreeppuutteedd  ttoo  hhaavvee  ssaaiidd  tthhaatt,,  ttoo  eenntteerr  HHeeaavveenn,,  oonnee  mmuusstt  bbee  ““aass  aa  lliittttllee  

cchhiilldd””..  TToo  ppuutt  iitt  aannootthheerr  wwaayy,,  ssuucchh  aa  ppeerrssoonn  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  rraaddiiaattee  aann  iinnnnoocceenntt,,  sseellfflleessss  
ppaassssiioonn  ffoorr  tthhee  hhaarrmmoonnyy  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee;;  hhee  wwoouulldd  bbee  uunnaabbllee  ttoo  ccoonncceeiivvee  hhiimmsseellff  aass  
aappaarrtt  ffrroomm  iitt..

TThhee  iirroonnyy  ooff  CChhrriisstt’’ss  aaddmmoonniittiioonn,,  hhoowweevveerr,,  iiss  tthhaatt  nneeiitthheerr  iinnnnoocceennccee  nnoorr  
sseellfflleessssnneessss  aarree  pprroodduuccttss  ooff  tthhee  rraattiioonnaall  iinntteelllleecctt..  HHeennccee  hhee  wwaass  ssttaattiinngg  aa  ttrruutthh  
tthhaatt  tthhoossee  lliisstteenniinngg  ttoo  hhiimm  ccoouulldd  ddoo  nnootthhiinngg  aabboouutt,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheeyy  uunnddeerrssttoooodd  oorr  
aaggrreeeedd  wwiitthh  hhiimm..  OOnnee  ccaannnnoott  ““ddeecciiddee  ttoo  bbee  iinnnnoocceenntt””  oorr  ““rreessoollvvee  ttoo  bbee  sseellfflleessss””..  OOnnee  ccaann  
ccoonndduucctt  oonnee’’ss  lliiffee  aass  tthhoouugghh  oonnee  wweerree  iinnnnoocceenntt  aanndd  sseellfflleessss,,  ooff  ccoouurrssee  --  aanndd  bbee  aa  nniiccee  
ppeerrssoonn  wwhhoo  ddooeess  nniiccee  tthhiinnggss  ffoorr  ootthheerrss  iinn  tthhee  pprroocceessss..  BBuutt  bbeenneeaatthh  aallll  aappppeeaarraanncceess,,  aallll  
aaffffeeccttaattiioonnss,,  tthhee  aaccttuuaall  ssttaattee  ooff  tthhee  ssoouull  rreemmaaiinnss  aass  iitt  iiss::  eeiitthheerr  aanniimmaall//nnaattuurraall  oorr  
hhuummaann//eennlliigghhtteenneedd,,  eeiitthheerr  aasslleeeepp  aanndd  iiggnnoorraanntt  oorr  aawwaakkee  aanndd  aallll  ttoooo  aawwaarree..

IItt  iiss  nnootthhiinngg  sshhoorrtt  ooff  hhoorrrriiffyyiinngg  ttoo  rreevviieeww  tthhee  rreeccoorrdd  ooff  mmaann’’ss  eeffffoorrttss  ttoo  ““ggeett  aatt””  tthhee  
ssttaattee  ooff  tthhee  hhuummaann  ssoouull..  HHee  hhaass  ccrruueellllyy  ttoorrttuurreedd  tthhee  bbooddyy  aanndd  tthhee  mmiinndd,,  eevveenn  ddeessttrrooyyeedd  
lliiffee  iittsseellff  iinn  eeffffoorrttss  ttoo  ssuupppprreessss  oorr  eexxtteerrmmiinnaattee  tthhee  ““SSaattaanniicc””  ssttaattee  ooff  sseellff--  aawwaarreenneessss  aanndd  
pprriiddee  iinn  ppeerrssoonnaall  eexxiisstteennccee..  HHee  hhaass  ccoonnccoocctteedd  iinnnnuummeerraabbllee  rreelliiggiioonnss  aanndd  ssuubbssttiittuuttee--
rreelliiggiioonnss  ppuurrppoorrttiinngg  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ssnnuuffff  oouutt  tthhiiss  ffllaammee;;  tthheeyy  hhaavvee  uusseedd  eevveerryy  ccoonncceeiivvaabbllee  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ddrruuggss,,  iinncceennssee,,  ppaaggeeaannttrryy,,  rreecciittaattiioonn,,  rriittuuaall,,  aanndd  eevveenn  TThhoommiissttiicc--ssttyyllee  
““llooggiicc””  wwhhoossee  ccoonncclluussiioonnss  aarree  ssaaffeellyy  pprreeddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ffaaiitthh--ddeerriivveedd  aaxxiioommss..

AAllll  ssuucchh  ttrriicckkss  aarree  uullttiimmaatteellyy  ttoo  nnoo  aavvaaiill..  AAtt  mmoosstt  tthheeyy  ccoonnffuussee,,  ddiissttoorrtt,,  aanndd  lluullll  --  
bbuutt  iinn  tthhee  eenndd  ““aarree  aallll  ssppiirriittss,,  aanndd  aarree  mmeelltteedd  iinnttoo  aaiirr””..  TThheeyy  aarree  ffaallssee,,  uusseelleessss,,  
mmeeaanniinngglleessss,,  aanndd  ttrraaggiicc  --  ttrraaggiicc  iinn  tthhee  sseennssee  ooff  tthhee  aanncciieenntt  GGrreeeekk  ddrraammaass::  ffuuttiillee  eeffffoorrttss  ooff  
aann  ŒŒddiippuuss  ssttrruugggglliinngg  ppaatthheettiiccaallllyy  ttoo  eevvaaddee  wwhhaatt  tthhee  ggooddss  hhaadd  ddeecciiddeedd  mmuusstt  bbee..

SSuucchh  eeffffoorrttss  ttoo  ddeecceeiivvee  tthhee  ccoonnsscciioouussnneessss  iinnttoo  bbeelliieevviinngg  tthhaatt  iitt  hhaass  bbeeeenn  aacccceepptteedd  
iinnttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  aarree  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aass  wwhhiittee  mmaaggiicc..  IItt  wwiillll  bbee  
nnootteedd  tthhaatt  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  iiss  ffaarr  bbrrooaaddeerr  aanndd  lleessss  vvaalluuee--llaaddeenn  tthhaann  ppoopp--ooccccuullttiissttss’’  uussee  ooff  
tthhee  tteerrmm..  WWhhiittee  mmaaggiicc  eemmbbrraacceess  nnoott  oonnllyy  aallll  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonnss,,  bbuutt  aallll  ppaaggaann  oorr  
nnaattuurree--wwoorrsshhiipp  iiddeeoollooggiieess  aass  wweellll..  TToo  tthhee  TTeemmppllee,,  tthhee  oonnllyy  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthheemm  iiss  
oonnee  ooff  ssttyyllee  aanndd  iimmaaggeerryy,,  nnoott  ooff  uunnddeerrllyyiinngg  ssuubbssttaannccee..

AAtthheeiissttss  aanndd  llooggiiccaall  ppoossiittiivviissttss  aatttteemmpptt  ttoo  ccrreeaattee  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  mmaann’’ss  iinncclluussiioonn  iinn  
tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ssiimmppllyy  bbyy  rreeffuussiinngg  ttoo  aaddmmiitt  ttoo  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aannyy  aalltteerrnnaattiivvee..  
SSuucchh  iinnddiivviidduuaallss  bbrruussqquueellyy  ddeennyy  tthhaatt  aannyytthhiinngg  wwoorrtthhwwhhiillee  eexxiissttss  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee,,  wwhhiicchh  tthheeyy  ccoonnssiiddeerr  uusseeffuull  oonnllyy  ffoorr  ffaannttaassyy  aanndd  eessccaappiissmm..  SSuucchh  
nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivviissttss  tthhuuss  iinncclluuddee  MMaacchhiiaavveellllii,,  HHoobbbbeess,,  HHuummee,,  aanndd  MMaarrxx,,  aass  wweellll  aass  tthhee  
SSoopphhiissttss  ooff  HHeelllleenniicc  GGrreeeeccee  aanndd  tthhee  llaatteerr  SSttooiiccss  ooff  tthhee  HHeelllleenniissttiicc  aanndd  RRoommaann  eerraass  ooff  
MMeeddiitteerrrraanneeaann  ccuullttuurree..

WWhheenn  ccoonnffrroonntteedd  wwiitthh  mmeettaapphhyyssiiccaall  iissssuueess,,  nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivviissttss  pprrooffeessss  aannnnooyyaannccee  
aatt  ssuucchh  ““uusseelleessss””  ssppeeccuullaattiioonn..  TThheeyy  pprriiddee  tthheemmsseellvveess  oonn  pprraaccttiiccaalliittyy,,  oonn  ccoommmmoonn  sseennssee,,  
aanndd  oonn  mmaatteerriiaall  ggaaiinn..  IIff  tthheeyy  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  rreelliiggiioonn  aatt  aallll,,  iitt  iiss  oonnllyy  aass  aa  mmeeaannss  ffoorr  ssoocciiaall  
oorr  ppoolliittiiccaall  iinnfflluueennccee,,  aass  iinn  RRoouusssseeaauu’’ss  ccoonntteemmppttuuoouussllyy--aaddvvooccaatteedd  ““cciivviill  rreelliiggiioonn””  --  oorr  iinn  
oorrddeerr  ttoo  ““ssccrraattcchh  tthhee  iittcchh””  [[wwiitthh  aass  lliittttllee  iinntteelllleeccttuuaall  bbootthheerr  aass  ppoossssiibbllee]]  ooff  tthhee  
ssuubblliimmaatteedd  ffeeeelliinngg  tthhaatt  tthheerree  jjuusstt  mmiigghhtt  bbee  ssoommeetthhiinngg  mmoorree  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssee  tthhaann  tthheeiirr  
bboouurrggeeooiiss  mmaatteerriiaalliissmm..
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TThhee  NNoonn--NNaattuurraall  AApppprrooaacchh  ttoo  tthhee  OObbjjeeccttiivvee  UUnniivveerrssee

IIff  oonnee  aassssuummeess  tthhaatt  oonnee  iiss  aann  iinnddeeppeennddeenntt  eennttiittyy  mmoovviinngg  aabboouutt  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee,,  aanndd  tthhaatt  oonnee  ccaannnnoott  mmeerrggee  oonnee’’ss  ccoonnsscciioouussnneessss  wwiitthh  iitt  --  tthhaatt  aallll  aatttteemmppttss  ttoo  ddoo  
ssoo  aarree  mmeerree  iilllluussiioonnss  aanndd  ddeelluussiioonnss  --  tthheenn  oonnee  aapppprrooaacchheess  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  aass  aa  
ttooooll  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ssaattiissffaaccttiioonn..  NNaattuurraall//oobbjjeeccttiivvee  rreelliiggiioonniissttss  aarree  rreeggaarrddeedd  aass  
iirrrraattiioonnaall,,  aanndd  nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivvee  aatthheeiissttss  aarree  rreeggaarrddeedd  aass  iiggnnoorraanntt..

TThhee  nnoonn--nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivviisstt  mmaakkeess  aa  ccaarreeffuull  ssttuuddyy  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ffrroomm  
hhiiss  sseellff--rreeaalliizzeedd  eexxtteerrnnaall  ppeerrssppeeccttiivvee,,  aanndd  hhee  iinncclluuddeess  iinn  tthhaatt  ssttuuddyy  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  
ssuubbjjeeccttiivvee,,  mmeettaapphhyyssiiccaall  ffoorrcceess  tthhaatt  iinnfflluueennccee  hhuummaann  ddiissppoossiittiioonn  aanndd  bbeehhaavviioorr..  HHee  tthheenn  
aapppplliieess  hhiiss  kknnoowwlleeddggee  ttoo  eennttiittiieess  aanndd  eevveennttss  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  ttoo  ccoonnttrrooll  oorr  aatt  
lleeaasstt  iinnfflluueennccee  tthheemm  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  hhiiss  wwiillll..  TThhiiss  iiss  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aass  
LLeesssseerr  BBllaacckk  MMaaggiicc  ((LLBBMM))..

IItt  wwiillll  bbee  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  ccoommppeetteennccee  iinn  tthhiiss  aarrtt  ggiivveess  tthhee  pprraaccttiittiioonneerr  eennoorrmmoouuss  
ppoowweerr  ttoo  aaffffeecctt  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwaayyss  tthhaatt  ccoouulldd  ssccaarrcceellyy  bbee  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  tthhoossee  iinnvvoollvveedd,,  
eevveenn  iiff  tthheeyy  wweerree  aawwaarree  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ffoorrcceess  bbeeiinngg  bbrroouugghhtt  ttoo  bbeeaarr  oonn  tthheemm..  IItt  tthhuuss  
ffoolllloowwss  tthhaatt  rriiggoorroouuss  eedduuccaattiioonn  iinn  eetthhiiccss  iiss  aann  aabbssoolluuttee  nneecceessssiittyy  ffoorr  wwoouulldd--bbee  BBllaacckk  
MMaaggiicciiaannss  --  eellssee  tthhrroouugghh  iiggnnoorraannccee,,  iimmmmaattuurriittyy,,  oorr  iimmppuullssiivveenneessss  tthheeyy  bbrriinngg  aabboouutt  
uunnjjuussttiiffiieedd  oorr  eevveenn  uunnnneecceessssaarryy  ddaammaaggee  oorr  ddeessttrruuccttiioonn..  AAss  hhaass  bbeeeenn  nnootteedd,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee  iiss  iinn  aa  ssttaattee  ooff  nnaattuurraall  eeqquuiilliibbrriiuumm,,  aanndd  aannyy  aaddjjuussttmmeenntt  ttoo  iitt  rriisskkss  ddiissrruuppttiinngg  
tthhaatt  eeqquuiilliibbrriiuumm..  SSoommee  aaddjjuussttmmeennttss  aarree  ttoolleerraabbllee,,  aanndd  ssoommee  aarree  eevveenn  bbeenneeffiicciiaall..  BBuutt  
ssoommee  wwhhiicchh  sseeeemm  ppoossiittiivvee  aatt  ffiirrsstt  ggllaannccee  mmaayy  bbee  hhaarrmmffuull  iinn  aa  llaarrggeerr  ppeerrssppeeccttiivvee,,  aass  iinn  
tthhee  eexxtteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ““hhaarrmmffuull””  mmoouunnttaaiinn  lliioonnss  wwhhiicchh  uullttiimmaatteellyy  rreessuullttss  iinn  oovveerr--
ppooppuullaattiioonn  aanndd  mmaassss  ssttaarrvvaattiioonn  ooff  tthheeiirr  nnaattuurraall  pprreeyy..

TThhee  aaddeepptt  pprraaccttiittiioonneerr  ooff  LLBBMM  iiss  tthhuuss  nnoott  aa  ccrruuddee  pprreeddaattoorr;;  hhee  iiss  aann  aaddjjuussttoorr,,  aa  
mmaanniippuullaattoorr,,  aa  mmeettaa--pphhyyssiicciiaann..  HHee  ddooeess  nnoott  pprraaccttiiccee  hhiiss  aarrtt  ffoorr  ppeettttyy  eeggoottiissmm,,  bbuutt  rraatthheerr  
ffoorr  tthhee  ggrreeaatteerr  ssaattiissffaaccttiioonn  wwhhiicchh  hhee  ddeerriivveess  iinn  tthhee  eexxppeerriieennccee  aanndd  eexxeerrcciissee  ooff  hhiiss  
wwiissddoomm  --  wwhhiicchh  aass  aa  bbyy--pprroodduucctt  iinnvvaarriiaabbllyy  ssaattiissffiieess  wwhhaatteevveerr  mmaatteerriiaall  ggooaallss  hhee  mmaayy  
ddeeeemm  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  ((##66DD,,  ##66II,,  ##66KK,,  ##66RR,,  ##66SS,,  ##2233))

AA  sseeccoonndd  nnoonn--nnaattuurraall  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  aaccttuuaallllyy  aa  ssiimmpplliiffiieedd,,  
ddiirreecctteedd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  GGrreeaatteerr  BBllaacckk  MMaaggiicc  ((GGBBMM))  [[sseeee  ddiissccuussssiioonn  bbeellooww]]  ttoowwaarrddss  tthhee  
ssoollvviinngg  ooff  pprroobblleemmss  oorr  aaddjjuussttmmeenntt  ooff  ssiittuuaattiioonnss  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  TThhiiss  ssppeecciiaall  
aapppplliiccaattiioonn,,  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  GGBBMM  aanndd  LLBBMM,,  iiss  ccaalllleedd  MMeeddiiaall  BBllaacckk  MMaaggiicc  
((MMBBMM))..  IItt  iiss  ddiissccuusssseedd  iinn  CChhaapptteerr  ##66..

TThhee  NNaattuurraall  AApppprrooaacchh  ttoo  tthhee  SSuubbjjeeccttiivvee  UUnniivveerrssee

TThhee  aatthheeiissttiicc  nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivviisstt,,  aass  ssttaatteedd  aabboovvee,,  rreeggaarrddss  ssuubbjjeeccttiivvee  iimmpprreessssiioonnss  aass  
uunnrreeaall  aanndd  uunniimmppoorrttaanntt  ssaavvee  aass  eessccaappiisstt  eenntteerrttaaiinnmmeenntt..  TThhiiss  iiss  tthhee  rreeaallmm  ooff  sscciieennccee--
ffiiccttiioonn  aanndd  ffaannttaassyy  wwrriitteerrss,,  ooff  eessccaappiisstt  mmoovviieess,,  ooff  ccoommmmeerrcciiaallllyy--ddrriivveenn  aarrttiissttss  aanndd  
mmuussiicciiaannss..  TThheeiirr  lliittaannyy  --  aann  iinnvvaarriiaabbllee  iiddeennttiiffiieerr  --  iiss  tthhaatt  tthheeiirr  wwoorrkk  hhaass  nnoo  uusseeffuullnneessss  
aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  eemmoottiioonnaall  pplleeaassuurree  iitt  bbrriinnggss  aanndd  ssuucchh  aalllleeggoorriiccaall  rreeffeerreenncceess  aass  iitt  mmaakkeess  
ttoo  ““rreeaalliittiieess””  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  TThhee  ooccccaassiioonnaall  wwrriitteerr,,  aarrttiisstt,,  pphhiilloossoopphheerr,,  oorr  
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mmuussiicciiaann  wwhhoo  rreeffuusseess  ttoo  ddiissccllaaiimm  tthhee  mmoorree  ““ddiissttuurrbbiinngg””  aassppeeccttss  ooff  hhiiss  wwoorrkk  aass  mmeerree  
eenntteerrttaaiinnmmeenntt  --  aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  WWaaggnneerr,,  CCrroowwlleeyy,,  vvoonn  SSttrroohheeiimm,,  NNiieettzzsscchhee  --  iiss  lliiaabbllee  ttoo  
bbee  ddiissmmiisssseedd  aass  aann  eecccceennttrriicc  aatt  bbeesstt  oorr  ccoonnddeemmnneedd  aass  aa  mmaaddmmaann  aatt  wwoorrsstt..  PPrrooffaannee  
ssoocciieettyy  ffeeaarrss  ffeeww  tthhiinnggss  mmoorree  tthhaann  rreeccooggnniizzeedd  ggeenniiuuss  wwhhiicchh  iiss  nnoott  ddiirreecctteedd  
ttoowwaarrddss  ““ssaaffee,,  pprreeddeetteerrmmiinneedd””  ggooaallss..

TThhee  rreelliiggiioouuss  nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivviisstt,,  wwhhoo  ccrreeaatteess  ssuubbjjeeccttiivvee  eexxppeerriieenncceess  ffoorr  hhiimmsseellff  ttoo  
rreeiinnffoorrccee  hhiiss  sseennssee  ooff  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  aacccceeppttss  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  tthhee  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  oonnllyy  iinnssooffaarr  aass  hhiiss  sseennssaattiioonnss  ooff  iitt  pprroovviiddee  tthhaatt  rreeiinnffoorrcceemmeenntt..  WWhheenn  
tthheeyy  ddoo  nnoott,,  tthheeyy  aarree  llaabbeelleedd  hheerreessyy,,  ffaannttaassyy,,  oorr  mmeennttaall  ddiisseeaassee..  OOnnccee  aaggaaiinn  tthhee  
ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaccttoorr  iiss  tthhee  rreelleevvaanntt  rreelliiggiioouuss  ddooggmmaa,,  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  aallll  ssuubbjjeeccttiivvee  
eexxppeerriieenncceess  aarree  mmeeaassuurreedd  aanndd  eevvaalluuaatteedd..

TThhee  ccoommmmoonn  ffaaccttoorr  iinn  bbootthh  nnaattuurraall//oobbjjeeccttiivviisstt  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  rriiggiiddllyy  rreeggaarrddeedd  aass  iinnssuubbssttaannttiiaall,,  iimmppootteenntt,,  aanndd  uunnrreeaall..  IItt  ccaann  tthhuuss  
bbee  ccyynniiccaallllyy  eennddoorrsseedd  aanndd  eevveenn  cciitteedd  aass  aauutthhoorriittyy  wwhheenn  ccoonnvveenniieenntt  [[aass  tthhee  mmoorree  
ssuucccceessssffuull  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonnss  hhaavvee  ddoonnee]];;  aanndd  iitt  ccaann  jjuusstt  aass  eeaassiillyy  bbee  iiggnnoorreedd  wwhheenn  
iinnccoonnvveenniieenntt  oorr  uunnpprrooffiittaabbllee..  IItt  iiss  aa  ppllaayytthhiinngg..  EExxcceepptt  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  
ffaalllleenn  vviiccttiimm  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  aarrttiiffiicciiaallllyy--iinndduucceedd  ddeelluussiioonnss,,  rreelliiggiioouuss  lleeaaddeerrss//wwhhiittee  
mmaaggiicciiaannss  ccoommffoorrttaabbllyy  iiggnnoorree  tthheeiirr  ““ggooddss””  wwhheenneevveerr  iitt  ssuuiittss  tthheeiirr  ppuurrppoosseess  ttoo  ddoo  ssoo..  OOrr,,  
iiff  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  ““iinntteerrpprreett””  ssaaiidd  ggooddss,,  tthheeyy  ddoo  ssoo  wwiitthh  aa  ccaallccuullaatteedd  eeyyee  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  
ccoommffoorrtt  aanndd  aaddvvaannttaaggee..

IItt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  ooddddiittiieess  ooff  hhuummaann  cciivviilliizzaattiioonn  tthhaatt  ssuucchh  ttrraannssppaarreenntt  ffrraauuddss  
aattttrraacctt  aannyy  aaddhheerreennttss  aatt  aallll,,  mmuucchh  lleessss  wwoorrlldd--wwiiddee  ffoolllloowwiinnggss..  JJoohhnn  FFoowwlleess  hhaass  
ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iitt  rreessuullttss  ffrroomm  mmaannkkiinndd’’ss  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssttaarrvvaattiioonn  ffoorr  mmyysstteerryy..  ““IIff  nnoo  oonnee  
wwiillll  wwrriittee  nneeww  ddeetteeccttiivvee  ssttoorriieess,,””  hhee  oobbsseerrvveess,,  ““tthheenn  ppeeooppllee  wwiillll  ssttiillll  rreeaadd  tthhee  oolldd  oonneess..””  
((##66II//AArriissttooss))

TThhee  NNoonn--NNaattuurraall  AApppprrooaacchh  ttoo  tthhee  SSuubbjjeeccttiivvee  UUnniivveerrssee

TThhee  iinnddiivviidduuaall  wwiitthh  aa  nnoonn--nnaattuurraall  ((““SSaattaanniicc””))  sseennssee  ooff  sseellff--aawwaarreenneessss  nneeeedd  nnoott  
ccoonnffrroonntt  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ddiirreeccttllyy..  HHee  mmaayy  bbee  ccoonntteenntt  ttoo  uussee  iitt  ssyymmbboolliiccaallllyy,,  aass  aa  
ddeevviiccee  ffoorr  eemmpphhaassiizziinngg  aanndd  ffoorrmmaalliizziinngg  hhiiss  LLBBMM  ggooaallss..  TThhiiss  wwaass  tthhee  aapppprrooaacchh  ooff  tthhee  vvaasstt  
mmaajjoorriittyy  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  ffrroomm  11996666  ttoo  11997755  CCEE..  MMaannyy  ooff  
tthhee  CChhuurrcchh’’ss  mmoosstt  eexxoottiicc  --  aanndd  sseeeemmiinnggllyy  lliitteerraall  --  rriittuuaallss  aarree  tthhuuss  ccoorrrreeccttllyy  uunnddeerrssttoooodd  
aass  LLBBMM  ppssyycchhooddrraammaass..  AAss  ssuucchh  tthheeyy  ccoouulldd  bbee  ssttaarrttlliinnggllyy  eeffffeeccttiivvee..  WWhhaatt  hhaadd  bbeegguunn  aass  aa  
ssoommeewwhhaatt  ttoonngguuee--iinn--cchheeeekk  eexxeerrcciissee  iinn  mmoonnsstteerr--mmoovviiee  tthheeaattrriiccss  aanndd  ssoocciiaall  ssaattiirree  eevvoollvveedd  
iinnttoo  aann  iinnccrreeaassiinnggllyy  mmoorree  ffooccuusseedd  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  pprriinncciipplleess  bbeehhiinndd  ssuucchh  eeffffeeccttiivveenneessss..  IItt  
wwaass  tthhiiss  sseeaarrcchh  wwhhiicchh  ccuullmmiinnaatteedd  iinn  tthhee  mmeettaammoorrpphhoossiiss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  iinnttoo  tthhee  
TTeemmppllee  ooff  SSeett  iinn  11997755  --  mmiinnuuss  tthhoossee  wwhhoo  wweerree  uunnaabbllee  oorr  uunnwwiilllliinngg  ttoo  sseeee  ppaasstt  tthhee  
oorriiggiinnaall  ppssyycchhooddrraammaattiicc  ccoonncceepptt..

TThhee  tthheeoorryy  aanndd  pprraaccttiiccee  ooff  nnoonn--nnaattuurraall  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  
ddeeffiinneedd  aass  GGrreeaatteerr  BBllaacckk  MMaaggiicc  ((GGBBMM))..  IItt  iinnvvoollvveess  ffiirrsstt  tthhee  eexxpplloorraattiioonn  ooff  oonnee’’ss  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  ootthheerr  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  iinnvvoollvveedd,,  aanndd  rreelleevvaanntt  
ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ttoo  tthheeiirr  ccoonncceeppttuuaall  ffrroonnttiieerrss  [[iiff  nnoott  lliimmiittss]]..  TThheerree  
ffoolllloowwss  aa  pprreecciissee,,  ccoohheerreenntt,,  aanndd  ddeelliibbeerraattee  ffooccuussiinngg  ooff  tthhee  wwiillll  ooff  tthhee  ccrreeaattiivvee  sseellff  ttoo  

--  6677  --



aaddjjuusstt  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  ((ppeerrssoonnaall  aanndd  ootthheerrss’’))  ttoo  tthhee  ddeessiirreedd  ssttaattee,,  
wwhhiicchh  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  bbee  ““rreeaall””  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  mmaaggiicc  ppoossttuullaatteess  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  tteennuuoouuss  ““lliinnkk””  --  ggeenneerraallllyy  rreeffeerrrreedd  
ttoo  aass  tthhee  MMaaggiiccaall  LLiinnkk  --  bbeettwweeeenn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  aanndd  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess..  HHeennccee  aa  
cchhaannggee  ooccccuurrrriinngg  iinn  oonnee  wwiillll  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  aa  ppaarrttiiaallllyy  ssiimmiillaarr  eeffffeecctt  iinn  tthhee  ootthheerr..

IItt  iiss  eeaassyy  ttoo  eexxppllaaiinn  wwhhyy  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  sshhoouulldd  iinnfflluueennccee  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  oonnee,,  
bbuutt  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  rreevveerrssee  iinnfflluueennccee  iiss  rraatthheerr  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt..  IItt  iiss  tthhee  aaccttiivvee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  
tthhee  lliinnkk  ccoonncceeppttuuaalliizzeedd  bbyy  FFiicchhttee,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  aapppplliiccaattiioonn  tthhee  ccoonncceennttrraatteedd  eenneerrggiieess  
ooff  tthhee  eeggoo  ccrreeaattee  ““ppaatttteerrnnss””  iinn  tthhee  oovveerr--rreeaacchhiinngg  mmeeaann  eesssseennccee,,  wwhhiicchh  ppaatttteerrnnss  iinn  ttuurrnn  
ccrreeaattee  rreellaatteedd,,  iiff  nnoott  ccoommpplleetteellyy  iiddeennttiiccaall  ““ppaatttteerrnnss””  iinn  tthhee  nnoonn--eeggoo  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmeennttaall  
eesssseennccee  --  wwhhiicchh  iiss  tthhaatt  wwhhiicchh  ddeeffiinneess  aanndd  bbiinnddss  ttooggeetthheerr  tthhee  llaawwss  ooff  ccoonnssiisstteennccyy  iinn  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  [[IIff  yyoouu  aarree  iinnttiimmiiddaatteedd  bbyy  FFiicchhttee,,  ggoo  sseeee  tthhee  oorriiggiinnaall  SSttaarr  WWaarrss  ffiillmm  
aanndd  yyoouu’’llll  ggeett  tthhee  ggeenneerraall  iiddeeaa..]]

GGBBMM  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoonncceeppttuuaalliizzee,,  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  mmaasstteerr  tthheeoorreettiiccaallllyy,,  aanndd  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  
pprraaccttiiccee  rreelliiaabbllyy  --  bbuutt  iitt  ddooeess  wwoorrkk..  IItt  mmaayy  ttaakkee  eeffffeecctt  iinn  ggrreeaatteerr  oorr  lleesssseerr  ddeeggrreeee,,  bbuutt  iinn  
aannyy  ggiivveenn  ccaassee  iitt  iiss  vviirrttuuaallllyy  iimmppoossssiibbllee  ttoo  pprreeddiicctt  tthhaatt  ddeeggrreeee..

TThhee  cchhaanncceess  ooff  ssuucccceessss  iinn  aa  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  aarree  pprreessuummaabbllyy  iimmpprroovveedd  iiff  oonnee  ddooeess  nnoott  
aatttteemmpptt  ttoooo  ggrreeaatt  aa  ““ddiissttoorrttiioonn””  iinn  tthhee  llaawwss  ooff  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  aanndd  
iiff  oonnee  aapppplliieess  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  eenneerrggyy  ttoo  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  pphheennoommeennaa  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  
oonnee((ss))..  OOnnee  mmuusstt  aallssoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  eevveerryy  ccooooppeerraattiivvee  ffoorrccee  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  
ttoo  eennhhaannccee  tthhee  wwoorrkkiinngg,,  uussiinngg  GGBBMM  ttoo  ““ttiipp  tthhee  bbaallaannccee””  rraatthheerr  tthhaann  ddoo  tthhee  wwhhoollee  jjoobb..  
TThhuuss  GGBBMM  iiss  iiddeeaallllyy  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  LLBBMM,,  tthhoouugghh  tthhee  ccoonnvveerrssee  iiss  nnoott  ttrruuee..  AAnnttoonn  LLaaVVeeyy  
rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ppeerriipphheerraall  ffaaccttoorrss  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  aa  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  aass  tthhee  
bbaallaannccee  ffaaccttoorr  iinn  mmaaggiicc..  ((##66KK))

RReecceennttllyy  tthhee  tteerrmm  ““MMeeddiiaall  BBllaacckk  MMaaggiicc””  ((MMBBMM))  hhaass  bbeeeenn  iinnttrroodduucceedd  ttoo  ddeessccrriibbee  
GGBBMM  WWoorrkkiinnggss  ooff  aa  vveerryy  ssiimmppllee,,  ddiirreecctteedd  ddeessiiggnn  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiicc  aanndd  eexxcclluussiivvee  ppuurrppoossee  
ooff  iinnfflluueenncciinngg  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  MMBBMM  wwoorrkkiinnggss  hhaavvee  nnoo  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee..

IItt  iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  mmaakkiinngg  tthhee  pprreelliimmiinnaarryy  eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  aanndd  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  tthhaatt  tthhee  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann  bbeeggiinnss  ttoo  ddiissccoovveerr  aanndd  uullttiimmaatteellyy  ttoo  kknnooww  
hhooww  tthhiinnggss  rreeaallllyy  wwoorrkk..  HHee  eexxiissttss  wwhhoollllyy  iinn  nneeiitthheerr  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  [[lliikkee  aa  
mmyyssttiicc]]  nnoorr  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  [[lliikkee  aa  mmaatteerriiaalliisstt]]..  HHee  rreeggaarrddss  nneeiitthheerr  oonnee  aass  aa  ttooyy,,  
nnoorr  ddeenniieess  iitt  rreeaalliittyy..  HHee  mmoovveess  bbaacckk  aanndd  ffoorrtthh  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  eeaassee  aanndd  
eexxppeerrttiissee,,  iinnfflluueenncciinngg  tthhee  MMaaggiiccaall  LLiinnkkss  bbeettwweeeenn  tthheemm  aanndd  tthhuuss  ccaauussiinngg  cchhaannggee  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  hhiiss  wwiillll..  ((##66KK,,  ##99KK))

IInn  tthhee  pprroocceessss  hhee  bbeeccoommeess  wwiissee,,  bbuutt  bbeeccaauussee  hhee  ccoonnssiiddeerrss  bbootthh  uunniivveerrsseess  wwhheenn  
ggiivviinngg  ooppiinniioonnss,,  nnoonn--mmaaggiicciiaannss  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  mmuucchh  ooff  hhiiss  wwiissddoomm  aass  ffoollllyy..  IItt  iiss  nnoott;;  iitt  
mmeerreellyy  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  mmoorree  ddiimmeennssiioonnss  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  pprroobblleemm  tthhaann  oonnllooookkeerrss  aarree  
aabbllee  ttoo  sseeee..  AA  mmaaggiicciiaann  wwhhoo  aaccccuummuullaatteess  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  wwiissddoomm  ooff  tthhiiss  ““mmiixxeedd””  ttyyppee  iiss  
ssaaiidd  ttoo  ppoosssseessss  UUnnddeerrssttaannddiinngg..

OOnnee  iiss  ttaauugghhtt  ttoo  bbeeccoommee  eexxppeerrtt  iinn  nnaattuurraall  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  
tthhrroouugghh  ccoonnvveennttiioonnaall  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  sscciieenncceess,,  aanndd  iinn  nnaattuurraall  
aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  tthhrroouugghh  tthhee  aarrttss..  TThhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  ttaauugghhtt  tthhee  
tthheeoorryy  aanndd  pprraaccttiiccee  ooff  LLBBMM,,  aanndd  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  aaddddss  ttoo  tthhaatt  tthhee  tthheeoorryy  aanndd  pprraaccttiiccee  
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ooff  GGBBMM..
JJuusstt  aass  eedduuccaattiioonn  iinn  nnaattuurraall  aapppprrooaacchheess  ccaannnnoott  gguuaarraanntteeee  tthhaatt  oonnee  wwiillll  bbeeccoommee  

ccoommppeetteenntt  iinn  aappppllyyiinngg  tthhaatt  eedduuccaattiioonn,,  ssoo  eedduuccaattiioonn  iinn  nnoonn--nnaattuurraall  aapppprrooaacchheess  ccaannnnoott  
gguuaarraanntteeee  tthhaatt  oonnee  wwiillll  bbeeccoommee  aaddeepptt  iinn  tthheeiirr  eexxeerrcciissee..  MMaannyy  wwoouulldd--bbee  mmaaggiicciiaannss  
aaccccuummuullaattee  mmuucchh  ““tteexxttbbooookk  lleeaarrnniinngg””,,  yyeett  pprroovvee  uunnaabbllee  ttoo  ddoo  aannyytthhiinngg  wwiitthh  iitt..  IItt  mmaayy  bbee  
bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoonn’’tt  ttrryy  ttoo  aappppllyy  iitt,,  oorr  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoonn’’tt  hhaavvee  tthhee  ttaalleenntt  ffoorr  iitt,,  oorr  bbeeccaauussee  
tthheeyy  ddoonn’’tt  hhaavvee  tthhee  iinntteelllliiggeennccee  ttoo  rreeaallllyy  uunnddeerrssttaanndd  iitt..  TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett,,  aass  iiss  tthhee  ccaassee  
wwiitthh  ootthheerr  eetthhiiccaall,,  iinniittiiaattoorryy  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  hhiissttoorryy,,  tteeaacchheess  tthheeoorryy  aanndd  RReeccooggnniizzeess  
eexxppeerrttiissee  iinn  tthhaatt  tthheeoorryy..  IItt  ccaannnnoott  gguuaarraanntteeee  eexxppeerrttiissee  iinn  pprraaccttiiccee..
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CCoommmmeenntt  ttoo  CChhaapptteerr   44::
SSeettiiaann  PPhhiilloossoopphhyy  --  NNaattuurraall  vvss..  NNoonn--NNaattuurraall  RReell iiggiioonn
--  bbyy  SStteepphheenn  FFlloowweerrss  VV°°

WWee  lliivvee  iinn  aann  aaggee  hheeaavvii llyy  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  iiddeeaallss  ooff  RRoommaannttiicciissmm..  IInn  tthhiiss  aaggee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  
ssoommeetthhiinngg  iiss  ““ nnaattuurraall””   iiss  ttoo  eeqquuaattee  iitt  wwiitthh  ssoommeetthhiinngg  ““ggoooodd,,  rriigghhtt,,  aanndd  mmoorraall””   --  ssoo  ssaaiitthh  tthhee  
GGoossppeell  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCeerreeaall   BBooxx  ((aa  ccoonntteemmppoorraarryy  AAmmeerriiccaann  iiccoonn))..  FFoorr  tthhee  mmoosstt  ppaarrtt  tthhiiss  
eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  nnaattuurraall  hhaass  bbeeeenn  aa  ppoossiittiivvee  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  aass  tthhee  cchhiieeff  
bbaatttteerriinngg--rraamm  aaggaaiinnsstt  tthhee  eeddiiff iicceess  ooff  mmoonnootthheeiissttiicc  ttoottaallii ttaarriiaanniissmm..  BBuutt  tthhiiss  ccaann  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  oonnllyy  
aa  pprroovviissiioonnaall  wweeaappoonn  iinn  tthhee  ffiigghhtt  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  aa  mmoorree  ssppiirriittuuaall  hheerrii ttaaggee..  IItt  sseeeemmss  tthhaatt  ““ MMootthheerr  
NNaattuurree””   ccaann  bbee  ffaaiirrllyy  eeaassii llyy  ssuubbssttiittuutteedd  ffoorr  ““GGoodd  tthhee  FFaatthheerr””   --  ssoo  eeaassii llyy,,  iinn  ffaacctt,,  tthhaatt  wwee  mmiigghhtt  
ssuussppeecctt  tthhaatt  ““ MMootthheerr  NNaattuurree””   iiss  nnoonnee  ootthheerr  tthhaann  ““ GGoodd  tthhee  FFaatthheerr””   iinn  ddrraagg..

BBeeffoorree  wwee  ggoo  oonn,,  ttwwoo  iimmppoorrttaanntt  ccoonncceeppttss  mmuusstt  bbee  ddeeffiinneedd  aanndd  tthheeiirr  ssyynnoonnyymmss  eexxppllaaiinneedd..  
NNaattuurr aall  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  tthhee  pprroodduucctt  ooff  rreegguullaarrllyy--ooccccuurrrriinngg  oorrggaanniicc  oorr  mmeecchhaanniiccaall  
pprroocceesssseess  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  IItt  mmiigghhtt  bbee  wwoorrtthh  ppooiinnttiinngg  oouutt  tthhaatt  tthhee  wwoorrdd  nnaattuurr --aall  iiss  
ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  ppaasstt  ppaarrttiicciippllee  ooff  tthhee  LLaattiinn  vveerrbb  nnaassccii  ((ttoo  bbee  bboorrnn))..4422    SSoo  ttoooo  aarree  aallll   ooff  tthhee  wwoorrddss  
uussiinngg  tthhiiss  sstteemm,,  ii ..ee..  nnaatt--iioonn  ((ppeeooppllee  sshhaarriinngg  aanncceessttoorrss))..  AAll ll  ooff  tthheessee  oorriiggiinnaallllyy  hhaavvee  ttoo  ddoo  wwiitthh  
oorrggaanniicc  oorr  pphhyyssiiccaall  rreellaattiioonnsshhiippss..

MMaannyy  ssyysstteemmss  ooff  tthhoouugghhtt  hhaavvee  hhaadd  nnoo  ttrroouubbllee  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  nnaattuurraall  aanndd  tthhee  
nnoonn--nnaattuurraall..  TThhee  aanncciieenntt  GGrreeeekkss  kknneeww  wweell ll  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  pphhyyssiiss  ((nnaattuurree))  aanndd  ppssyycchhee  
((ssppiirriitt))..  MMooddeerrnn  GGeerrmmaann  aaccaaddeemmiicc  ffaaccuull ttiieess  hhaavvee  nnoo  pprroobblleemm  ddrraawwiinngg  tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  
tthhee  NNaattuurraall   SScciieenncceess  aanndd  tthhee  IInntteelllleeccttuuaall  SScciieenncceess  ((wwhhiicchh  wwee  ccaallll   tthhee  ““ HHuummaanniittiieess”” ))..

TThhee  RRiigghhtt--HHaanndd  PPaatthh  ((RRHHPP))  eesssseennttiiaallllyy  tteeaacchheess  tthhaatt  tthheessee  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  aarree  iill lluussiioonnss,,  aanndd  
tthhaatt  iinn  rreeaall iittyy  tthhee  ttwwoo  aarree  iiddeennttiiccaall ..  IIttss  ssoolluuttiioonn  iiss  ttoo  ssuubboorrddiinnaattee  tthhee  ““ iill lluussiioonn””   ooff  sseell ff--aawwaarreenneessss,,  
ooff  tthhee  ppssyycchhee,,  ttoo  tthhee  ““ rreeaallii ttyy””   ooff  GGoodd,,  NNaattuurree,,  oorr  wwhhaatteevveerr..

TThhee  LLeefftt--HHaanndd  PPaatthh  ((LLHHPP))  ssoolluuttiioonn  iiss  ssiimmpplleerr..  IItt  tteeaacchheess  tthhaatt  tthhee  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  wwee  aarree  
ccaappaabbllee  ooff  ppeerrcceeiivviinngg  aass  bbeeiinngg  ddiissttiinncctt  aarree  iinn  ffaacctt  jjuusstt  tthhaatt..  TThhee  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  tthhee  rreessuull tt  ooff  tthhee  
eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  iissoollaattee  ccoonnsscciioouussnneessss  wwiitthhiinn  tthhee  UUnniivveerrssee,,  aanndd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  
GGiifftt  ooff  tthhaatt  IInntteell ll iiggeennccee  wwii tthhiinn  iinnddiivviidduuaall   mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  hhuummaann  ssppeecciieess..  TThhee  LLHHPP  ssoolluuttiioonn  iiss  
tthheenn  ttoo  ccuullttiivvaattee  aanndd  nnuurrttuurree  tthhiiss  iinntteellll iiggeennccee  aass  aa  sseeppaarraattee  aanndd  uunniiqquuee  qquuaalliittyy,,  tthhaatt  ii tt  mmaayy  XXeeppeerr ..  
XXeeppeerr   lleeaaddss  ttoo  iinnddiivviidduuaall llyy--ddeetteerrmmiinneedd  ffrreeeeddoomm..

IInn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  rreelliiggiioonn  aanndd  pphhii lloossoopphhyy,,  wwee  hhaavvee  sseeeenn  mmaannyy  eexxaammpplleess  ooff  hhooww  nnaattuurraall   aanndd  
nnoonn--nnaattuurraall  ssyysstteemmss  ccaann  hhaarrmmoonniioouussllyy  iinntteerraacctt  wwiitthh  oonnee  aannootthheerr..  IInn  JJaappaann,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwee  sseeee  
hhooww  tthhee  nnaattiivvee  oorr  aanncceessttrraall   rreelliiggiioonn  ooff  SShhiinnttoo  hhaass  bbeeeenn  ssuupppplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  
ssoommeettiimmeess  nnoonn--nnaattuurraall  [[aanndd  cceerrttaaiinnllyy  nnoonn--nnaattiivvee]]  BBuuddddhhiissmm..  TThhee  ttyyppiiccaall   JJaappaanneessee  iiss  ttooddaayy  bbootthh  
SShhiinnttoo  aanndd  BBuuddddhhiisstt..  EEaacchh  ssyysstteemm  ffuullff ii ll llss  aa  ssppeecciiaall   ffuunnccttiioonn  iinn  tthhee  rreelliiggiioouuss  ll iiffee,,  aanndd  pprroovviiddeess  aa  
ssppeecciiaall  sseett  ooff  rreell iiggiioouuss  ooppttiioonnss  ttoo  tthhee  mmooddeerrnn  JJaappaanneessee..  SShhiinnttoo  ppuuttss  aa  ppeerrssoonn  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  tthhee  
ccooll lleeccttiivvee,,  eetteerrnnaall   ll iiffee--ffoorrccee  aanndd  vvii ttaall iittyy  ccoouurrssiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  nnaattiioonn,,  wwhhii llee  BBuuddddhhiissmm  pprroovviiddeess  aa  
mmeetthhoodd  ooff  iinnddiivviidduuaall   eennlliigghhtteennmmeenntt  --  wwhhiicchh  mmaayy  eemmeerrggee  oonn  eeiitthheerr  tthhee  RRHHPP  oorr  tthhee  LLHHPP..

TThhee  ssaammee  tthhiinngg  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  PPllaattoo..  HHee  ddiidd  nnoott  tthhiinnkk  tthhaatt  aall ll  ppeeooppllee  sshhoouulldd  
bbee  ttrraaiinneedd  iinn  tthhee  ffaasshhiioonn  ooff  hhiiss  PPhhiilloossoopphheerr--KKiinnggss..  TThhee  ttrraaddiittiioonnss  ooff  tthhee  bbeelliieeff  iinn  tthhee  ggooddss  aanndd  
ggooddddeesssseess  ooff  tthhee  HHeelllleenniicc  cciivvii ll iizzaattiioonn  wweerree  ttoo  bbee  ccuullttiivvaatteedd  aanndd  ccoonnttiinnuueedd;;  bbuutt  bbeeyyoonndd  tthhiiss  tthheerree  
wwaass  ttoo  bbee  aa  ssyysstteemm  ooff  pphhiilloossoopphhiiccaall  iinnqquuiirryy  aanndd  eennll iigghhtteennmmeenntt  ooff  tthhee  sseell ff  bbaasseedd  oonn  ddiirreecctt  
kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  FFoorrmmss  ((nnœœssiiss))..  TThhiiss  nnœœssiiss,,  hhoowweevveerr,,  iiss  aa  nnoonn--nnaattuurraall   sstteepp  ffoorr  hhuummaannss  
ttoo  ttaakkee..

BBootthh  nnaattuurraall  aanndd  nnoonn--nnaattuurraall   rreelliiggiioonnss  oorr  pphhiilloossoopphhiiccaall   ssyysstteemmss  ccaann  aanndd  ddoo  ccooeexxiisstt  iinn  ssiinnggllee  
ccuull ttuurreess  oorr  ssoocciieettiieess..  EEaacchh  ssuuppppoorrttss  tthhee  ootthheerr..  TThhiiss  aacchhiieevveess  tthhee  PPllaattoonniicc  iiddeeaall  ooff  aa  wwhhoollee  aanndd  
eevvoollvviinngg  ssoocciieettyy..

4422  AAnndd,,  aappppaarreennttllyy,,  ffuurrtthheerr  bbaacckk  ffrroomm  tthhee  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaann  nneetteerr   ((aa  FFoorr mm  oorr  FFiirr sstt  PPrr iinncciippllee  ==  aa  
““ggoodd””   oorr  ““ggooddddeessss””   ooff  tthhee  UUnniivveerrssaall  eexxiisstteennccee))..  --  MM..  AAqquuiinnoo
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SSuucchh  ccooeexxiisstteennccee  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  iinn  aa  ttrruullyy  CChhrriissttiiaann  wwoorrlldd..  CChhrriissttiiaanniittyy  rreedduucceess  tthhee  nnoonn--
nnaattuurraall  ttoo  aa  nnaattuurraall  oorr  oorrggaanniicc//mmeecchhaanniiccaall  mmooddeell  [[wwhheetthheerr  CChhrriissttiiaannss  aapppprreecciiaattee  tthhiiss  oorr  nnoott]],,  aanndd  
ffaallsseellyy  eelleevvaatteess  tthhaatt  mmooddeell   ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  ““ ssuuppeerr--nnaattuurree”” ..4433    TThheerree  iiss  rreeaallllyy  nnootthhiinngg  ““ssuuppeerr--
nnaattuurraall””   aabboouutt  YYaahhwweehh;;  hhee  iiss,,  aass  tthhee  GGnnoossttiiccss  wweellll  kknneeww,,  mmeerreellyy  aa  ppeerrssoonniiff iiccaattiioonn  ooff  tthhee  
nnaattuurraall//oorrggaanniicc  llaawwss..

NNaattuurraall  rreelliiggiioouuss  ssyysstteemmss  aarree  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  nnaattuurraall  ssttrruuccttuurreess  
iinn  ssoocciieettyy,,  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  aanndd  wwiitthhiinn  tthhoossee  sseeggmmeennttss  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ooff  tthhee  
bbeell iieevveerr  wwhhiicchh  ssttiill ll   mmaayy  bbee  ddeeppeennddeenntt  oonn  oorrggaanniicc  mmooddeellss..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  nnoonn--nnaattuurraall  
ssyysstteemmss  aarree  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  ccoonnsscciioouuss  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  SSeellff,,  wwhhiicchh  
iinn  ttuurrnn  mmaayy  hhaavvee  aann  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  tthheemmsseellvveess..

TThheessee  aarree  tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  uusseess  ooff  tthhee  ttwwoo  ssyysstteemmss..  BBuutt  aass  BBllaacckk  MMaaggiicciiaannss  wwee  mmuusstt  
aallwwaayyss  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  aaggeenntt  ooff  aannyy  uussaaggee  --  ttoo  tthhee  uusseerr  --  ffoorr  oouurr  uull ttiimmaattee  ppeerrssppeeccttiivvee..

TThhee  pphhii lloossoopphhyy  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  nnoott  aa  nnaattuurraall  rreell iiggiioonn;;  ii tt  iiss  eesssseennttiiaall llyy  aa  nnoonn--nnaattuurraall  
oonnee..  IItt  iiss  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  ssoopphhiissttiiccaatteedd  aanndd  sseellff--ccoonnsscciioouuss  eexxppoonneenntt  ooff  tthhiiss  ppooiinntt  ooff  vviieeww  tthhaatt  
hhiissttoorryy  hhaass  yyeett  sseeeenn..

WWhheenn  oouuttssiiddeerrss  hheeaarr  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  ““ nnoonn--nnaattuurraall””   rrhheettoorriicc  eemmppllooyyeedd  iinn  SSeettiiaann  ddiissccoouurrssee,,  
tthheeyy  ssoommeettiimmeess  tthhiinnkk  tthhaatt  SSeettiiaannss  aaddvvooccaattee  tthhee  wwaannttoonn  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  nnaattuurree..  NNootthhiinngg  ccoouulldd  bbee  
ffuurrtthheerr  ffrroomm  tthhee  ttrruutthh..  JJuusstt  bbeeccaauussee  SSeettiiaannss  aarree  ccaappaabbllee  ooff  ggooiinngg  bbeeyyoonndd  nnaattuurree  ddooeess  nnoott  iimmppllyy  
tthhaatt  wwee  ffiinndd  ii tt  uusseelleessss  oorr  iinn  aannyy  wwaayy  hhaatteeffuull ..

JJuusstt  bbeeccaauussee  aa  ppeerrssoonn  iiss  ccaappaabbllee  ooff  tthhoouugghhtt  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhaatt  hhee  oorr  sshhee  wwiillll   cceeaassee  ssuucchh  
nnaattuurraall  aaccttiivviittiieess  aass  ffeeeell iinngg,,  eeaattiinngg,,  oorr  hhaavviinngg  sseexx..  TThhee  iinnddiivviidduuaall ,,  hhoowweevveerr,,  mmaayy  ttuurrnn  tthheessee  
aaccttiivvii ttiieess  iinnttoo  tthhoouugghhtt--pprroovvookkiinngg  eexxppeerriieenncceess..  IInn  ttrraannssffoorrmmiinngg  nnaattuurraall   ffuunnccttiioonnss  iinnttoo  ssppiirriittuuaall  
eexxppeerriieenncceess,,  hhuummaannss  eexxeerrcciissee  tthheeiirr  nnoonn--nnaattuurraall  pprreerrooggaattiivvee  ttoo  ggoo  bbeeyyoonndd  tthhee  bboouunnddss  ooff  oorrggaanniicc  
eexxiisstteennccee..  IInn  ggooiinngg  bbeeyyoonndd  tthhee  bboouunnddss  ooff  nnaattuurree,,  tthhee  hhuummaann  ddooeess  nnoott  ccoommee  mmeerreellyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  
ddiivviinniittyy,,  bbuutt  rraatthheerr  ttoo  eexxeerrcciissee  iitt..  TThhaatt  iiss  tthhee  aaiimm  ooff  nnoonn--nnaattuurraall   rreelliiggiioonn..

4433  AAccccoorrddiinngg  ttoo  TThhoommaass  AAqquuiinnaass,,  nnaattuurraall  llaaww  eemmbbrraacceess  aallll  uunniivveerrssaall  pphheennoommeennaa,,  hhuummaanniittyy  
iinncclluuddeedd,,  ssaavvee  ffoorr  rreevveeaalleedd  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  GGoodd  ttoo  tthhee  hhuummaann  ccoonnsscciioouussnneessss  ((ddiivviinnee  llaaww))..  OOnnllyy  
GGoodd  hhiimmsseellff  wwaass,,  aass  tthhee  ssoouurrccee  ooff  eetteerrnnaall  llaaww,,  eexxeemmpptt  ffrroomm  tthheessee  ““pprrooccllaaiimmeedd””   oorrddeerriinngg  ooff  
tthhiinnggss..  TThhee  sseellff--ccoonnsscciioouussnneessss  ooff  mmaannkkiinndd,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  oobbeeyyss  tthhee  ddiivviinnee  aanndd  nnaattuurraall  llaaww  
ooff  GGoodd  iinn  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  hhuummaann  llaaww,,  iiss  dduuttiiffuull  aanndd  aacccceeppttaabbllee..  TThhee  pprreessuummppttiioonn  ooff  tthhaatt  sseellff--
ccoonnsscciioouussnneessss  ttoo  tthhee  pprreerrooggaattiivveess  ooff  eetteerrnnaall  llaaww  iittsseell ff  --  aass  tthhee  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann  ddooeess  --  iiss  ““ ssiinnffuull””   --  
tthhee  ““ccrriimmee””   ooff  AAddaamm  &&  EEvvee  iinn  tthhee  GGaarrddeenn  ooff  EEddeenn,,  aass  iitt  wweerree..  --  MM..  AAqquuiinnoo
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CChhaapptteerr  55::  LLeesssseerr  BBllaacckk  MMaaggiicc

LLeesssseerr  BBllaacckk  MMaaggiicc  ((LLBBMM))  iiss  tthhee  iinnfflluueenncciinngg  ooff  bbeeiinnggss,,  pprroocceesssseess,,  oorr  
oobbjjeeccttss  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  bbyy  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  oobbssccuurree  pphhyyssiiccaall  oorr  
bbeehhaavviioorraall  llaawwss..

LLBBMM  iiss  aann  iimmppeelllliinngg  ((eennccoouurraaggiinngg,,  ccoonnvviinncciinngg,,  iinnccrreeaassiinngg  ooff  pprroobbaabbiilliittyy))  
mmeeaassuurree,,  nnoott  aa  ccoommppeelllliinngg  ((ffoorrcciinngg,,  mmaakkiinngg  iinneevviittaabbllee))  oonnee..  TThhee  oobbjjeecctt  iiss  ttoo  mmaakkee  
ssoommeetthhiinngg  hhaappppeenn  wwiitthhoouutt  eexxppeennddiinngg  tthhee  ttiimmee  aanndd  eenneerrggyy  ttoo  mmaakkee  iitt  hhaappppeenn  tthhrroouugghh  
ddiirreecctt  ccaauussee--aanndd--eeffffeecctt..

IInn  oorrddeerr  ttoo  rreecceeiivvee  cceelleebbrriittyy  ttrreeaattmmeenntt  iinn  ssoocciieettyy,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  oonnee  mmaayy  wwoorrkk  ffoorr  
mmaannyy  yyeeaarrss  ttoo  bbeeccoommee  aa  ggeennuuiinnee  cceelleebbrriittyy..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  oonnee  mmaayy  ssiimmppllyy  rreepprreesseenntt  
oonneesseellff  oouuttwwaarrddllyy  aass  aa  cceelleebbrriittyy,,  bbeehhaavvee  ccoorrrreessppoonnddiinnggllyy,,  aanndd  rreecceeiivvee  mmuucchh  tthhee  ssaammee  
ddeeffeerreennccee..  OOnnee  rriisskkss  bbeeiinngg  eexxppoosseedd  aanndd  eemmbbaarrrraasssseedd,,  bbuutt  ssuucchh  rriisskk  iiss  ssmmaallll  iiff  tthhee  
mmaaggiicciiaann  iiss  sskkiilllleedd  iinn  hhiiss  aassssuummeedd  cchhaarraacctteerr..  ((##2233FF))

AAllll  LLBBMM  iiss  aa  vvaarriiaattiioonn  oonn  tthhiiss  bbaassiicc  tthheemmee..  IItt  iinnvvoollvveess  eevveerryytthhiinngg  ffrroomm  ssiimmppllee  ttrriicckkss  
ooff  mmiissddiirreeccttiioonn  ttoo  eexxttrreemmeellyy  ssuubbttllee  aanndd  ccoommpplleexx  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  ppssyycchhoollooggiiccaall  ffaaccttoorrss  
iinn  tthhee  hhuummaann  ppeerrssoonnaalliittyy..  WWhhiillee  iitt  rreeqquuiirreess  lleessss  ttiimmee  aanndd  eeffffoorrtt  iinn  aapppplliiccaattiioonn  tthhaann  
oovveerrtt,,  ddiirreecctt  mmeetthhooddss,,  iitt  iiss  mmoorree  iinntteelllleeccttuuaallllyy  ddeemmaannddiinngg  aanndd  rreeqquuiirreess  eexxtteennssiivvee  
pprraaccttiiccee..

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthheeiirr  bbaassiicc  ppeerrssoonnaalliittiieess  aanndd  llooggiiccaall  tthhoouugghhtt  pprroocceesssseess,,  aallll  ppeerrssoonnss  
hhaavvee  lliikkeess,,  ddiisslliikkeess,,  ffeettiisshheess,,  ssttrreennggtthhss,,  wweeaakknneesssseess,,  aanndd  eemmoottiioonnaall  eemmpphhaasseess..  TThheessee  aarree  
bbrrooaaddccaasstt  tthhrroouugghh  ddiirreecctt  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  hhaabbiittss,,  ddrreessss,,  ssttyyllee  ooff  lliiffee,,  ccaarreeeerr  ppaatttteerrnnss,,  
cchhooiiccee  ooff  ffrriieennddss,,  aanndd  tthhee  lliikkee..  IInn  nnoorrmmaall  ssoocciiaall  oorr  bbuussiinneessss  ccoonnttaacctt,,  oonnee  uussuuaallllyy  sseeeess  
oonnllyy  tthhee  ““ttiipp  ooff  tthhee  iicceebbeerrgg””  ooff  tthhiiss  cchhaarraacctteerr  mmaakkeeuupp..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  iinnddiivviidduuaallss  iinn  
mmooddeerrnn  ssoocciieettyy  aarree  aaccccuussttoommeedd  ttoo  pprroojjeecctt  aanndd  ddiissppllaayy  oonnllyy  tthhoossee  ppaarrttss  ooff  tthheeiirr  
cchhaarraacctteerrss  wwhhiicchh  tthheeyy  ffeeeell  aarree  aaddvvaannttaaggeeoouuss  iinn  aa  ggiivveenn  ssiittuuaattiioonn..  ((##1133DD))

TThhee  mmaaggiicciiaann,,  lliikkee  SShheerrlloocckk  HHoollmmeess,,  mmuusstt  hhaabbiittuuaallllyy  llooookk  ffoorr  cclluueess  ttoo  tthhee  rreesstt  ooff  
tthhee  iicceebbeerrgg  --  iiff  ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  tthhee  ssuubbjjeecctt’’ss  bbeeiinngg  aawwaarree  ooff  tthhiiss..  IIff  tthhee  ssuubbjjeecctt  rreeaalliizzeess  
tthhaatt  wwhhaatt  WWiillhheellmm  RReeiicchh  ccaalllleedd  hhiiss  ““cchhaarraacctteerr  aarrmmoorr””  iiss  bbeeiinngg  pprroobbeedd  aanndd  ppeenneettrraatteedd,,  
hhee  wwiillll  rreeaacctt  wwiitthh  ddiissttrruusstt,,  aannnnooyyaannccee,,  aanndd  aannttaaggoonniissmm..  ((##1199TT))

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  ssuucchh  aann  aannaallyyssiiss  iiss  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ttoo  ddeecceeiivvee  oorr  eexxppllooiitt  tthhee  ssuubbjjeecctt..  
MMoosstt  oofftteenn  iitt  iiss  ssiimmppllyy  ttoo  ggaaiinn  aa  bbeetttteerr  ppiiccttuurree  ooff  hhiimm  oorr  hheerr,,  ssoo  tthhaatt  ssuubbsseeqquueenntt  ddiiaalloogguuee  
aanndd  eennccoouunntteerrss  ccaann  bbee  mmoorree  ffrruuiittffuull  aanndd  ccoommffoorrttaabbllee  ffoorr  bbootthh  ppaarrttiieess..  IItt  iiss  oofftteenn  
rreemmaarrkkeedd  tthhaatt  tthhee  ccoommppaannyy  ooff  aa  mmaaggiicciiaann  iiss  ssttiimmuullaattiinngg  aanndd  pplleeaassiinngg..  MMuucchh  ooff  tthhiiss  iiss  
dduuee  ttoo  tthhee  mmaaggiicciiaann’’ss  aauuttoommaattiicc,,  aallmmoosstt  ssuubbccoonnsscciioouuss  ttaaiilloorriinngg  ooff  hhiiss  mmaannnneerriissmmss  ttoo  aa  
ssttyyllee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn..

TThhee  pphhiilloossoopphheerrss  GGuurrddjjiieeffff  aanndd  OOuussppeennsskkyy  wweerree  ffoonndd  ooff  ssaayyiinngg  tthhaatt  mmoosstt  ppeeooppllee  
ssppeenndd  tthheeiirr  lliivveess  ““aasslleeeepp””  --  mmeeaanniinngg  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ccoonntteenntt  ttoo  aallllooww  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr  ttoo  bbee  
ggoovveerrnneedd  bbyy  iinnssttiinnccttiivvee  oorr  llooggiiccaall  rreeaaccttiioonnss  ttoo  eexxtteerrnnaall  ssttiimmuullii..  ((##1199BB))  AAss  yyoouu  uunnddeerrttaakkee  
ttoo  llooookk  bbeeyyoonndd  ssuurrffaaccee  iimmpprreessssiioonnss  ooff  iinnddiivviidduuaallss,,  yyoouu  wwiillll  pprroobbaabbllyy  bbee  ssuurrpprriisseedd  --  aanndd  
eevveenn  ddiissmmaayyeedd  --  aatt  hhooww  aapppplliiccaabbllee  tthhiiss  rreepprrooaacchh  hhaass  bbeeeenn  ttoo  yyoouurr  oowwnn  lliiffee--ssttyyllee..
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AAss  yyoouu  aatttteemmpptt  ttoo  ffoorrmm  mmoorree  ppeerrffeecctt  ppiiccttuurreess  ooff  ppeeooppllee  aanndd  eevveennttss  aarroouunndd  yyoouu,,  aanndd  
aass  yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  rreessiisstt  aa  lliiffee  ooff  mmeerreellyy  rreeaaccttiinngg  ttoo  ssttiimmuullii,,  yyoouu  wwiillll  ffiinndd  tthhaatt  yyoouu  ““wwaakkee  
uupp””..  TToo  bbee  ““aawwaakkee””  iinn  tthhiiss  sseennssee  iiss  ttoo  bbee  iinn  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  ssttrreessss,,  ssiinnccee  yyoouu  wwiillll  bbee  mmaakkiinngg  
ddeelliibbeerraattee  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  mmaannyy  tthhiinnggss  wwhhiicchh  yyoouu  pprreevviioouussllyy  ddeeaalltt  wwiitthh  sseemmii--
ccoonnsscciioouussllyy  [[hheennccee  sseemmii--iinntteelllliiggeennttllyy]]..  YYoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhiiss  lleevveell  ooff  mmeennttaall  
aaccttiivviittyy  aanndd  ccoonncceennttrraattiioonn  ffoorr  oonnllyy  bbrriieeff  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee..  IItt  iiss  nnoott  nneecceessssaarryy  ffoorr  yyoouu  ttoo  
iirrrriittaattee  aanndd  eexxhhaauusstt  yyoouurrsseellff  bbyy  ttrryyiinngg  ttoo  eexxtteenndd  tthhoossee  ppeerriiooddss..  RRaatthheerr  kkeeeepp  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  
““aawwaakkee””  cclloossee  aatt  hhaanndd,,  rreeaaddyy  ttoo  ssuummmmoonn  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee..

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  sseellff--ddeetteerrmmiinneedd  ppeerrssoonnaalliittyy  ttrraaiittss,,  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  iinnfflluueenncceedd  bbyy  aa  
vvaarriieettyy  ooff  pphhyyssiiccaall  ffaaccttoorrss  ooff  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  ggeenneerraallllyy  uunnaawwaarree..  IIff  tthhee  mmaaggiicciiaann  iiss  aawwaarree  
ooff  tthheemm,,  hhee  iiss  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  ttaakkee  tthheemm  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwhheenn  aasssseessssiinngg  aa  ssuubbjjeecctt’’ss  pprreesseenntt  
oorr  pprroobbaabbllee  ffuuttuurree  bbeehhaavviioorr..  ((##1199,,  ##2200EE,,  ##2222LL))

TThhiiss  pprroocceessss  ooff  iinnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  ccoonnsscciioouuss  aanndd  ssuubbccoonnsscciioouuss  ffaaccttoorrss  ggoovveerrnniinngg  aa  
ssuubbjjeecctt’’ss  bbeehhaavviioorr  iiss  nneeiitthheerr  qquuiicckk  nnoorr  eeaassyy..  TToo  bbee  ddoonnee  ccoorrrreeccttllyy,,  iitt  rreeqquuiirreess  ccaarreeffuull  
rreesseeaarrcchh  ((wwhhiicchh  mmaayy  pprroovvee  ddiiffffiiccuulltt  aanndd  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  aann  iinnvvaassiioonn  ooff  pprriivvaaccyy))  aass  wweellll  aass  
aann  aaccqquuiirreedd  eexxppeerrttiissee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaaggiicciiaann  ttoo  iinntteerrpprreett  tthhee  rreessuullttss  ccaarreeffuullllyy  aanndd  
oobbjjeeccttiivveellyy..  BBeeccaauussee  ooff  ttiimmee  aanndd  rreessoouurrccee  lliimmiittaattiioonnss,,  tthhee  mmaaggiicciiaann  mmuusstt  uussuuaallllyy  sseettttllee  
ffoorr  ssoommeetthhiinngg  lleessss  tthhaann  aa  ccoommpplleettee  ppiiccttuurree..  TThhee  mmoorree  iinnccoommpplleettee  tthhee  ppiiccttuurree,,  ooff  ccoouurrssee,,  
tthhee  mmoorree  mmaarrggiinn  ffoorr  eerrrroorr  iinn  tthhee  eemmeerrggeenntt  ppiiccttuurree..

TThhee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  LLBBMM  aanndd  mmeerreellyy  bbeeiinngg  aa  ggoooodd  aammaatteeuurr  ppssyycchhoollooggiisstt  iiss  tthhaatt  
tthhee  mmaaggiicciiaann  iiss  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinntteerreesstteedd  iinn  bbeehhaavviioorr  ddeetteerrmmiinnaannttss  wwhhiicchh  aarree  oobbssccuurree  aanndd  
ccoonnsscciioouussllyy  uunnkknnoowwnn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt..  TThhee  mmaaggiicciiaann’’ss  oobbjjeecctt  iiss  ttoo  aasssseessss  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
wwiitthhoouutt  iitt  bbeeiinngg  aappppaarreenntt  tthhaatt  hhee  iiss  ““pprraaccttiicciinngg  ppssyycchhoollooggyy””  oonn  hhiimm..  TThhee  rreessuulltt  iiss  
ffrreeqquueennttllyy  tthhaatt  tthhee  ddeedduuccttiioonnss  aanndd  ccoonnsseeqquueenntt  aaccttiioonnss  ooff  tthhee  mmaaggiicciiaann  aappppeeaarr  
mmyysstteerriioouuss  aanndd  eevveenn  ssuuppeerrnnaattuurraall..

TThhee  bbeesstt  iilllluussttrraattiioonn  ooff  tthhiiss  --  aass  wweellll  aass  aann  eexxcceelllleenntt  wwaayy  ttoo  ggaaiinn  pprraaccttiiccee  iinn  LLBBMM  
[[aanndd  eennjjooyy  ddooiinngg  ssoo  ......  aanndd  rruunn  mmiinniimmuumm  rriisskk  ooff  ooffffeennddiinngg  tteesstt  ssuubbjjeeccttss]]  iiss  ssttaaggee  mmaaggiicc..  
((##2233AA--DD))  TThhee  ssttaaggee  mmaaggiicciiaann  mmuusstt  aasssseessss  hhiiss  aauuddiieennccee,,  gguuiiddee  tthheeiirr  aatttteennttiioonn  
uunnssuussppeeccttiinnggllyy  iinn  cceerrttaaiinn  ccoonnttrroolllleedd  ddiirreeccttiioonnss,,  aanndd  aaccccoommpplliisshh  sseeeemmiinnggllyy  iimmppoossssiibbllee  
tthhiinnggss  rriigghhtt  iinn  ffrroonntt  ooff  tthheeiirr  eeyyeess..  SSoommee  ssttaaggee  mmaaggiicc  ddeeppeennddss  uuppoonn  sslliigghhtt--ooff--hhaanndd,,  ssoommee  
uuppoonn  ttrriicckk  pprrooppss;;  bbuutt  aallll  ooff  iitt  ddeeppeennddss  uuppoonn  tthhee  mmaaggiicciiaann’’ss  ddeevveellooppiinngg  tthhee  sskkiillll  ooff  
mmaanniippuullaattiinngg  oobbssccuurree  tteennddeenncciieess  iinn  oonnllooookkeerrss’’  bbeehhaavviioorr..    [[IItt  ccaann  eevveenn  bbee  ddoonnee  tthhrroouugghh  
tthhee  mmeeddiiuumm  ooff  tthhee  pprriinntteedd  ppaaggee..  TToo  ggeett  tthhee  ssaalliivvaa  ggooiinngg  iinn  yyoouurr  mmoouutthh,,  aallll  II  nneeeedd  ddoo  iiss  
aasskk  yyoouu  ttoo  tthhiinnkk  ffoorr  aa  mmoommeenntt  aabboouutt  aa  vveerryy  bbiitttteerr,,  jjuuiiccyy  lleemmoonn  ......  wwhhiicchh  yyoouu  ccaann  ttaassttee  iinn  
yyoouurr  mmoouutthh  ......]]

OOnnee  ooff  tthhee  mmoorree  eexxaaccttiinngg  ttyyppeess  ooff  ssttaaggee  mmaaggiicc  iiss  mmeennttaalliissmm,,  wwhheerreeiinn  tthhee  
mmaaggiicciiaann  ccrreeaatteess  tthhee  iilllluussiioonn  tthhaatt  hhee  ccaann  rreeaadd  mmiinnddss,,  pprreeddiicctt  bbeehhaavviioorr,,  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  
ssuubbjjeeccttss’’  cchhooiicceess..  TThhee  mmoosstt  iimmpprreessssiivvee  mmeennttaalliisstt  rroouuttiinneess  rreeqquuiirree  rriiggoorroouuss  ttrraaiinniinngg  iinn  
mmeemmoorryy  aanndd  ootthheerr  mmeennttaall  ggyymmnnaassttiiccss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaaggiicciiaann..  MMeennttaalliissmm  iiss  tthhee  
mmoosstt  mmyysstteerriioouuss  aanndd  ““ooccccuulltt””  ffiieelldd  ooff  ssttaaggee  mmaaggiicc,,  aanndd  iittss  tteecchhnniiqquueess  aarree  mmoosstt  aaddaappttaabbllee  
ttoo  LLBBMM  iinn  ggeenneerraall,,  ssoo  iittss  ssttuuddyy  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  yyoouu..  [[DDoo  nnoott  ssccrraattcchh  yyoouurr  
lleefftt  eeaarr  dduurriinngg  tthhee  nneexxtt  ffiivvee  mmiinnuutteess,,  oorr  yyoouu  wwiillll  rruunn  aa  sseerriioouuss  rriisskk  ooff  ttrriippppiinngg  oovveerr  
ssoommeetthhiinngg  iinn  tthhee  nneexxtt  2244  hhoouurrss..]]
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BBooookkss  aanndd  mmaatteerriiaallss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ssttaaggee  mmaaggiicc  aanndd  mmeennttaalliissmm  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  mmaaggiicc  
sshhooppss  [[aass  ooppppoosseedd  ttoo  ““ooccccuulltt””  sshhooppss]]..  IIff  yyoouu  lliivvee  iinn  aann  aarreeaa  wwhheerree  tthheerree  ddooeessnn’’tt  sseeeemm  ttoo  
bbee  ssuucchh  aa  sshhoopp  aatt  aallll,,  ccoonnssiiddeerr  aa  sseeaarrcchh  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..  MMoosstt  mmaaggiicc  sshhooppss  hhaavvee  mmaaiill--
oorrddeerr  ccaattaalloogguueess  aanndd  ccaappaabbiilliittiieess..

PPrrooffeessssiioonnaall  ssttaaggee  mmaaggiicciiaannss  eemmpphhaassiizzee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  eenntteerrttaaiinneerrss,,  aanndd  tthheeiirr  aaccttss  
aarree  uussuuaallllyy  aacccceenntteedd  wwiitthh  ccoommeeddyy,,  pprrooppss,,  aanndd  ““ppaatttteerr””  ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhiiss  iimmaaggee..  TThhiiss  sseettss  
tthhee  aauuddiieennccee  aatt  eeaassee  bbyy  aalllloowwiinngg  iitt  ttoo  ffeeeell  ssuuppeerriioorr  ttoo  tthhee  mmaaggiicciiaann;;  hhee  bbeeccoommeess  aa  ““ccoouurrtt  
jjeesstteerr””..  AAffiicciioonnaaddooss  ooff  ““sseerriioouuss””  ooccccuullttiissmm  ggeenneerraallllyy  sshhyy  aawwaayy  ffrroomm  ssttaaggee  mmaaggiicc  bbeeccaauussee  
((aa))  tthheeyy  aarree  aaffrraaiidd  ttoo  aappppeeaarr  ccoommiiccaall,,  aanndd  ((bb))  tthheeyy  ffeeaarr  tthhaatt  tthheeiirr  ““ttrruuee””  ooccccuulltt  
aaccccoommpplliisshhmmeennttss  wwiillll  bbee  wwrriitttteenn  ooffff  aass  ttrriicckkss  bbyy  tthhoossee  oonn  wwhhoossee  aawwee  tthheeyy  ppssyycchhoollooggiiccaallllyy  
ddeeppeenndd..

TThhee  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann  sshhoouulldd  nnoott  mmaakkee  tthhiiss  mmiissttaakkee..  SSttaaggee  mmaaggiicc,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  
bbeeiinngg  ggoooodd  ttrraaiinniinngg  aanndd  ggoooodd  ffuunn,,  iiss  eexxttrreemmeellyy  uusseeffuull  iinn  LLBBMM  ooppeerraattiioonnss..  IInn  ssuucchh  
cciirrccuummssttaanncceess,,  ooff  ccoouurrssee,,  tthhee  ttiinnsseell,,  ppaatttteerr,,  aanndd  pprrooppss  aarree  aabbsseenntt;;  tthhee  mmaaggiicciiaann  
ddeelliibbeerraatteellyy  sseettss  oouutt  ttoo  iimmpprreessss  tthhee  ssuubbjjeecctt  wwiitthh  ssoommeetthhiinngg  hhee  wwiillll  rreeggaarrdd  aass  
““ssuuppeerrnnaattuurraall””..  WWhheenn  ssttaaggee  mmaaggiicc  iiss  nnoott  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  eenntteerrttaaiinnmmeenntt,,  iitt  
ccaann  bbee  qquuiittee  iimmpprreessssiivvee  aanndd  eevveenn  ffrriigghhtteenniinngg..

UUssee  ooff  tthhee  TTaarroott  ffoorr  ffoorrttuunnee--tteelllliinngg  ppuurrppoosseess  iiss  aa  ggoooodd  eexxaammppllee  ooff  tthhiiss..  TThhee  BBllaacckk  
MMaaggiicciiaann  rreeggaarrddss  tthhee  TTaarroott,,  aass  hhee  ddooeess  eevveerryytthhiinngg  eellssee  iinn  mmaaggiicc,,  aass  aa  mmeerree  ttooooll  --  aa  
mmiirrrroorr  ttoo  rreefflleecctt  aassppeeccttss  ooff  hhiiss  oowwnn  mmiinndd  aanndd  tthhee  mmiinnddss  ooff  ootthheerrss..  HHee  aattttrriibbuutteess  nnoo  
iinnttrriinnssiicc  ppoowweerrss  ttoo  iitt  aatt  aallll..  WWhheenn  hhee  uusseess  iitt  ttoo  ““tteellll  ffoorrttuunneess””  oorr  ““rreeaadd  oommeennss””  ffoorr  ootthheerrss,,  
hhee  nneevveerr  ttrruussttss  bblliinnddllyy  iinn  tthhee  ccaarrddss  ttoo  rreevveeaall  aannyytthhiinngg..  RRaatthheerr  hhee  ddeecciiddeess  bbeeffoorreehhaanndd  
wwhhaatt  hhee  wwiisshheess  ttoo  tteellll  tthhee  ssuubbjjeecctt  [[aanndd  wwhhyy]],,  tthheenn  ccaauusseess  ssppeecciiffiicc  ccaarrddss  ttoo  aappppeeaarr  ......  oorr  
ccaauusseess  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ““ffrreeeellyy””  cchhoooossee  oonnee  oorr  mmoorree  ppaarrttiiccuullaarr  ccaarrddss  ......  oorr,,  iiff  hhee  ddooeessnn’’tt  
wwaanntt  ttoo  bbootthheerr  wwiitthh  sslliigghhtt--ooff--hhaanndd  oorr  ““ccaarrdd  ffoorrcceess””,,  mmeerreellyy  ““iinntteerrpprreettss””  wwhhaatteevveerr  ccaarrddss  
ddoo  aappppeeaarr  aass  hhee  ddeessiirreess..  IItt  sshhoouulldd  bbee  eeaassyy  ffoorr  yyoouu  ttoo  sseeee  tthhaatt  tthhee  ““ppiicckk  aa  ccaarrdd””  tteecchhnniiqquuee  
ooff  tthhee  ssttaaggee  mmaaggiicc  eenntteerrttaaiinneerr  iiss  ddiissaarrmmiinngg  aanndd  aammuussiinngg,,  wwhhiillee  tthhee  ssaammee  ttrriicckkeerryy  aapppplliieedd  
ttoo  aa  TTaarroott  rreeaaddiinngg  ccaann  bbee  mmyysstteerriioouuss  aanndd  iimmpprreessssiivvee..

TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  yyoouu  bbeeccoommee  kknnoowwnn  aass  aa  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann,,  ppeeooppllee  wwiillll  wwaanntt  ttoo  sseeee  
yyoouu  ““ddoo  mmaaggiicc””..  MMoosstt  ooff  tthheemm  hhaavvee  nnoo  ttrruullyy  lleeggiittiimmaattee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss;;  tthheeyy  jjuusstt  wwaanntt  ttoo  
bbee  eenntteerrttaaiinneedd..  TThheeyy  wwoouulldd  pprroobbaabbllyy  ffiinndd  tthhee  aaccttuuaall  eexxppeerriieennccee  ooff  GGBBMM  mmyyssttiiffyyiinngg,,  
ppeerrhhaappss  eexxttrreemmeellyy  ffrriigghhtteenniinngg,,  ppeerrhhaappss  dduullll  --  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  ccoommpprreehheennssiibbllee  ttoo  aa  
bbyyssttaannddeerr  wwiitthh  oonnllyy  aa  ccaassuuaall  iinntteerreesstt..  AAssssuummiinngg  tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  ssuucchh  
ppeerrssoonnss  aatt  aallll,,  yyoouu  wwiillll  ssaavvee  yyoouurrsseellff  aa  ggoooodd  ddeeaall  ooff  ttrroouubbllee,,  ttiimmee,,  aanndd  aannnnooyyaannccee  bbyy  
ttrreeaattiinngg  tthheemm  ttoo  ssoommee  ssttaaggee  mmaaggiicc  ssuuiittaabbllyy  ddiissgguuiisseedd  aass  ““tthhee  BBllaacckk  AArrttss””..  YYoouurr  aauuddiieennccee  
wwiillll  hhaavvee  aa  bbeetttteerr  ttiimmee  --  aanndd  ssoo  wwiillll  yyoouu!!

SSoo  ffaarr  wwee  hhaavvee  ddiissccuusssseedd  LLBBMM  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  ssmmaallll--ggrroouupp  bbaassiiss..  IItt  iiss  aallssoo  aa  
uusseeffuull  tteecchhnniiqquuee  iinn  mmaassss  ssiittuuaattiioonnss..  TThhee  ggoovveerrnniinngg  pprriinncciippllee  rreemmaaiinnss  tthhee  ssaammee::  ttoo  iimmppeell  
bbeehhaavviioorr  aatt  tthhee  ssuubbccoonnsscciioouuss  lleevveell,,  ttoo  ccoonnttrrooll  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  tthheeiirr  rreeaalliizziinngg  hhooww  oorr  wwhhyy  
tthheeyy  aarree  bbeeiinngg  ccoonnttrroolllleedd..  LLBBMM  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  mmaassss  ffaallllss  uunnddeerr  tthhee  ttwwiinn  hheeaaddiinnggss  ooff  
ppoolliittiiccss  aanndd  pprrooppaaggaannddaa..  IIff  yyoouu  ffiinndd  tthhiiss  ddiissaappppooiinnttiinnggllyy  sseellff--eevviiddeenntt,,  ddoonn’’tt  ggoo  aahheeaadd  
ttoo  tthhee  nneexxtt  cchhaapptteerr  qquuiittee  ssoo  ffaasstt..  TThhee  oonnllyy  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ppoolliittiiccss  aanndd  ssttaaggee  
mmaaggiicc  iiss  oonnee  ooff  ssccaallee..  TThheerree  aarree  cceerrttaaiinn  tthhiinnggss  yyoouu  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  sseeee,,  ssaayy,,  aanndd  ddoo;;  
aanndd  tthhee  ppoolliittiicciiaann’’ss  aaccttiioonnss  aarree  ppllaannnneedd  aanndd  ccaarrrriieedd  oouutt  aaccccoorrddiinnggllyy..  RRaarreellyy  wwiillll  tthhee  
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aappppaarreenntt  rraattiioonnaallee  bbee  tthhee  rreeaall  oonnee..
PPrrooppaaggaannddaa  iiss  tthhee  uussee  ooff  ppoolliittiiccaall  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  bbeehhaavviioorr--ccoonnttrrooll  

oobbjjeeccttiivveess  bbeessiiddeess  tthhoossee  nnoorrmmaallllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ““ppoolliittiiccss””..  TThhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  
pprrooppaaggaannddaa  ccaann  bbee  ttrruuee  oorr  ffaallssee,,  aanndd  tthhee  aappppaarreenntt  oorriiggiinn  ooff  tthhee  pprrooppaaggaannddaa  ccaann  bbee  ttrruuee  
oorr  ffaallssee,,  aanndd  tthhee  pprrooppaaggaannddaa  ccaann  bbee  bbeenneeffiicciiaallllyy  iinntteennddeedd  jjuusstt  aass  eeaassiillyy  aass  iitt  ccaann  bbee  
nneeffaarriioouussllyy  iinntteennddeedd..  HHiigghh  sscchhooooll  pprreesseennttaattiioonnss  ttoo  ffrriigghhtteenn  yyoouunnggsstteerrss  aawwaayy  ffrroomm  
vveenneerreeaall  ddiisseeaassee  eexxppoossuurree  aarree  pprrooppaaggaannddaa,,  eevveerryy  bbiitt  aass  mmuucchh  aass  tthhee  iinnffaammoouuss  ““bbrraaiinn  
wwaasshhiinngg””  tteecchhnniiqquueess  ooff  tthhee  NNoorrtthh  KKoorreeaannss..

MMooddeerrnn  ssoocciieettyy  iiss  eenngguullffeedd  bbyy  ppoowweerr--sseeeekkiinngg  ddiissgguuiisseedd  aass  aallttrruuiissttiicc  ppoolliittiiccss,,  aanndd  bbyy  
pprrooppaaggaannddaa  ddiissgguuiisseedd  aass  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThheerree  iiss  nnoo  eexxcceeppttiioonn,,  jjuusstt  aass  tthheerree  iiss  nnoo  ffrreeee  
lluunncchh..  TThhiiss  iiss  ssoo  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  II  wwiillll  rreeppeeaatt  iitt::  TThheerree  iiss  nnoo  eexxcceeppttiioonn,,  jjuusstt  aass  tthheerree  
iiss  nnoo  ffrreeee  lluunncchh..  ((##2233EE,,  ##2233GG))  TThhee  ppooiinntt  ttoo  bbee  ttaakkeenn  iiss  nnoott  tthhaatt  yyoouu  sshhoouulldd  bbeeccoommee  
ppaarraannooiidd  aanndd  aannttiissoocciiaall..  TThhee  ppooiinntt  iiss  rraatthheerr  tthhaatt  yyoouu  sshhoouulldd  aaccccuussttoomm  yyoouurrsseellff  ttoo  
llooookkiinngg  ffoorr  aaccttuuaall  mmoottiivveess  aanndd  ppuurrppoosseess  bbeehhiinndd  tthhee  pprreesseenntteedd  oonneess..  HHeennccee  yyoouu  wwiillll  bbee  
aabbllee  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  oowwnn  ddeecciissiioonnss  bbaasseedd  oonn  yyoouurr  ppoossiittiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  aaccttuuaall  mmoottiivveess  
aanndd  ppuurrppoosseess..  IItt  iiss  rreeaallllyy  tthhaatt  ssiimmppllee,,  aanndd  iitt  iiss  nnoott  hhaarrdd  ttoo  ddoo..  [[OOnnccee  yyoouu  ddeevveelloopp  tthhee  
hhaabbiitt  ooff  ddooiinngg  tthhiiss,,  yyoouu  wwiillll  bbee  aassttoonniisshheedd  aatt  hhooww  eeaassiillyy  yyoouu  uusseedd  ttoo  bbee  lleedd  aarroouunndd  bbyy  tthhee  
nnoossee!!]]

TThhee  mmaajjoorr  ppoolliittiiccaall  mmoottiivveess,,  iiddeeaass,,  aanndd  iiddeeoollooggiieess  ooff  WWeesstteerrnn  ssoocciieettyy  aarree  ddiisssseecctteedd  
ffoorr  yyoouu  iinn  ##1144PP  aanndd  tthhrroouugghhoouutt  ccaatteeggoorryy  ##1166..  ##1199LL  aanndd  ##1199PP  wwiillll  eexxppoossee  yyoouu  ttoo  bbaassiicc  
pprrooppaaggaannddaa  tthheeoorryy..  BByy  aallll  mmeeaannss  ppuurrssuuee  aaddvvaanncceedd  rreesseeaarrcchh  iinn  eeiitthheerr  ttooppiicc  aass  ttiimmee  aanndd  
iinntteerreesstt  mmoovvee  yyoouu..

EEtthhiiccss  iinn  tthhee  UUssee  ooff  BBllaacckk  MMaaggiicc

AAss  yyoouu  bbeeccoommee  aaddeepptt  iinn  LLBBMM,,  yyoouu  wwiillll  bbee  tteemmpptteedd  ttoo  uussee  iitt  ffoorr  aallll  mmaannnneerr  ooff  
ppeerrssoonnaall  ggrraattiiffiiccaattiioonn..  TThhee  mmoorree  sskkiilllleedd  yyoouu  aarree,,  tthhee  mmoorree  yyoouu  wwiillll  bbee  iinncclliinneedd  ttoo  tthhiinnkk  
tthhaatt  yyoouu  ccaann  ggeett  aawwaayy  wwiitthh  aallmmoosstt  aannyytthhiinngg..  TThhee  ggoovveerrnniinngg  ffaaccttoorr  iiss  nnoott  wwhheetthheerr  yyoouu  ccaann  
oorr  ccaann’’tt,,  bbuutt  rraatthheerr  wwhheetthheerr  yyoouurr  ccoonnsscciioouussllyy--ddeetteerrmmiinneedd  eetthhiiccss  aallllooww  yyoouu  ttoo..

AAss  yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  ddiirreecctt  yyoouurr  lliiffee  iinnddeeppeennddeennttllyy  ooff  mmoorraallss,,  ccooddeess,,  aanndd  ccuussttoommss  
iimmppoosseedd  uuppoonn  yyoouu  bbyy  tthhee  ppoolliittiiccss  aanndd  pprrooppaaggaannddaa  ooff  ssoocciieettyy,,  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  aassssuummee  tthhee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  yyoouurr  oowwnn  eetthhiiccss..  OOnnllyy  iiff  yyoouu  aarree  kknnoowwnn  ttoo  bbee  aa  ssttrriiccttllyy  eetthhiiccaall  
iinnddiivviidduuaall  wwiillll  yyoouurr  rreejjeeccttiioonn  ooff  ssoocciiaall  nnoorrmmss  bbee  ttoolleerraatteedd..  OOtthheerrwwiissee  yyoouu  wwiillll  
bbee  oossttrraacciizzeedd  aanndd  pprroobbaabbllyy  ppeerrsseeccuutteedd  bbyy  ssoocciieettyy..  IIff  iitt  ccaannnnoott  bbee  ssuurree  ooff  ccoonnttrroolllliinngg  yyoouu,,  
iitt  wwiillll  tteenndd  nnoott  ttoo  ttrruusstt  yyoouu  ttoo  ccoonnttrrooll  yyoouurrsseellff  iinntteelllliiggeennttllyy  uunnlleessss  yyoouu  mmaakkee  iitt  vveerryy  cclleeaarr  
tthhaatt  yyoouu  ccaann  ddoo  pprreecciisseellyy  tthhaatt..  IInn  tthhaatt  ccaassee  ssoocciieettyy  wwiillll  tteenndd  nnoott  oonnllyy  ttoo  ttoolleerraattee  yyoouu,,  bbuutt  
eevveenn  ttoo  rreessppeecctt  aanndd  aaddmmiirree  yyoouu  ffoorr  tthhee  uunniiqquuee,,  ccrreeaattiivvee  bbeeiinngg  tthhaatt  yyoouu  aarree..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  
sseeccttiioonn  ddiissccuusssseess  eetthhiiccss  iinn  ggrreeaatteerr  ddeettaaiill..

BBeeffoorree  oonnee  ccaann  ccoonnssiiddeerr  tthhee  pprrooppeerr  ppllaaccee  ooff  eetthhiiccss  iinn  SSeettiiaann  bbeehhaavviioorr,,  ““eetthhiiccss””  aass  aa  
tteerrmm  mmuusstt  bbee  rraaiisseedd  ffrroomm  aa  vvaagguuee  sseennttiimmeenntt  ttoo  ssoommeetthhiinngg  mmoorree  ccoonnccrreettee..  IItt  iiss,,  
uunnffoorrttuunnaatteellyy,,  oonnee  ooff  tthhoossee  tteerrmmss  wwhhoossee  eelluussiivveenneessss  hhaass  mmaaddee  iitt  aallll  ttoooo  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  
ccaassuuaall  aanndd  ccuurrssoorryy  uussee..  ““HHee’’ss  aann  eetthhiiccaall  ppeerrssoonn,,””  wwee  ssaayy  --  aanndd  lleeaavvee  iitt  aatt  tthhaatt..  WWhhaatt  aarree  
eetthhiiccss??  HHooww  ccaann  wwee  iiddeennttiiffyy  tthheemm,,  aanndd  hhooww  sshhoouulldd  wwee  jjuuddggee  tthheemm??
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EEtthhiiccss,,  aalltteerrnnaattiivveellyy  ccaalllleedd  mmoorraall  pphhiilloossoopphhyy,,  sseeeekkss  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  wwhhaatt  iiss  ggoooodd  
ffrroomm  wwhhaatt  iiss  bbaadd  aanndd  ttoo  ffoorrmmuullaattee  jjuussttiiffiiaabbllee  rreeaassoonnss  ffoorr  mmaakkiinngg  ssuucchh  ddiissttiinnccttiioonnss..

AAss  aa  bbrraanncchh  ooff  pphhiilloossoopphhyy,,  eetthhiiccss  iiss  aa  nnoorrmmaattiivvee  sscciieennccee;;  tthhaatt  iiss,,  iitt  sseeeekkss  ttoo  
iiddeennttiiffyy  pprriinncciipplleess  ooff  ggoooodd  aanndd  eevviill  tthhaatt  ttrraannsscceenndd  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall,,  oorr  ppoolliittiiccaall  
ccoonnvveennttiioonn  ((ssoocciiaall  ccoonnttrraacctt  tthheeoorryy))..

BBeeyyoonndd  aa  mmeerreellyy  nnoorrmmaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  eetthhiiccss  iiss  mmeettaaeetthhiiccss,,  wwhhiicchh  sseeeekkss  ttoo  
iinnvveessttiiggaattee  nnoorrmmaattiivvee  ccuurrrreennccyy--tteerrmmss  ssuucchh  aass  ““ggoooodd””,,  ““eevviill””,,  ““jjuussttiiccee””,,  ““oouugghhtt””,,  ““rriigghhtt””,,  
aanndd  ““wwrroonngg””..  TThhee  nneeuuttrraalliittyy  aanndd  oobbjjeeccttiivviittyy  ooff  mmeettaaeetthhiiccss  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  
tthhaatt  ssuucchh  tteerrmmss  aarree  nnoott  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  mmoorraall  bbeelliieeffss  ((ssuucchh  aass  rreelliiggiioonn))..  TThhee  
mmeettaaeetthhiiccaall  ccoonncceepptt  ooff  nnaattuurraalliissmm,,  aaddvvaanncceedd  bbyy  tthheeoorriissttss  ssuucchh  aass  JJoohhnn  DDeewweeyy  aanndd  
HHeerrbbeerrtt  SSppeenncceerr  ppoossiittss  tthhaatt  mmoorraall  tteerrmmss  hhaavvee  aa  bbaassiiss  iinn  sscciieennttiiffiicc  ffaacctt..  IInnttuuiittiioonniissttss  
aaggrreeee  tthhaatt  mmoorraall  tteerrmmss  hhaavvee  aann  eexxtteerrnnaall,,  rreelliiaabbllee  bbaassiiss,,  bbuutt  aattttrriibbuuttee  iitt  ttoo  sseellff--eevviiddeenntt  ((““II  
kknnooww  iitt  wwhheenn  II  sseeee  iitt””))  qquuaalliittiieess..

CChhaalllleennggiinngg  iinnttuuiittiioonniissttss  aanndd  nnaattuurraalliissttss  aarree  mmoorraall  sskkeeppttiicciissttss  wwhhoo  iinnssiisstt  tthhaatt  
mmoorraall  tteerrmmss  aarree  ccoommpplleetteellyy  aarrbbiittrraarryy..  EEmmoottiivviissttss  ccllaaiimm  tthhaatt  ssuucchh  tteerrmmss  hhaavvee  nnoo  
ccaappaacciittyy  ffoorr  bbeeiinngg  ttrruuee  oorr  ffaallssee  iinn  tthheemmsseellvveess,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  uussee  tthheemm  aarree  
ssiimmppllyy  ssttaattiinngg  tthheeiirr  eemmoottiioonnss  aabboouutt  aann  iissssuuee..  SSuubbjjeeccttiivviissttss  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  mmoorraall  
jjuuddggmmeennttss  ssttaattee  ssuubbjjeeccttiivvee  ffaaccttss  oonnllyy  aabboouutt  aattttiittuuddeess,,  nnoott  tthhee  oobbjjeeccttss  ooff  tthhoossee  aattttiittuuddeess..  
AAnndd  IImmppeerraattiivviissttss  iinnssiisstt  tthhaatt  mmoorraall  jjuuddggmmeennttss  aarree  aaccttuuaallllyy  ““ccoommmmaannddss””  iinn  aannootthheerr  
gguuiissee,,  hheennccee  ddoo  nnoott  ffooccuuss  aatt  aallll  oonn  ccrriitteerriiaa  ooff  ttrruutthh  oorr  oobbjjeeccttiivviittyy..

WWhheenn  eevveenn  iittss  bbaassiicc  llaanngguuaaggee  tteerrmmss  aarree  ssoo  ffrraauugghhtt  wwiitthh  ccoonnttrroovveerrssyy,,  nnoorrmmaattiivvee  
eetthhiiccss  iiss  ooffff  ttoo  aa  rroouugghh  ssttaarrtt..  BBeeyyoonndd  tthhiiss  aarree  aarrgguummeennttss  oovveerr  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  mmaakkiinngg  aannyy  
kkiinndd  ooff  mmoorraall  jjuuddggmmeenntt..  TTeelleeoollooggiissttss  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  tthhee  mmoorraalliittyy  ooff  aann  aaccttiioonn  iiss  
ddeetteerrmmiinneedd  ssoolleellyy  bbyy  iittss  ccoonnsseeqquueenncceess..  SSoommee  tteelleeoollooggiissttss,,  ssuucchh  aass  PPllaattoo,,  iinnssiisstt  tthhaatt  tthhee  
ppeerrffeeccttiioonn  ooff  tthhee  sseellff  iiss  tthhee  ccoorrrreecctt  ccoonnsseeqquueennccee;;  hheeddoonniissttss  ssaayy  tthhaatt  iitt  iiss  mmeerree  pplleeaassuurree;;  
uuttiilliittaarriiaannss  ccoouunntteerr  tthhaatt  iitt  mmuusstt  bbee  tthhee  ggrreeaatteesstt  bbeenneeffiitt  ttoo  ssoocciieettyy..  TThheeoollooggiiaannss,,  ssuucchh  aass  
AAqquuiinnaass,,  LLuutthheerr,,  eett  aall..,,  ddiissppeennssee  wwiitthh  tteelleeoollooggyy  aallttooggeetthheerr  iinn  ffaavvoorr  ooff  oobbeeddiieennccee  ttoo  
pprrooccllaaiimmeedd  oorr  ppeerrcceeiivveedd  mmoorraalliittyy  ffrroomm  aa  GGoodd  oorr  ggooddss..

TThhee  sshhaarrppeesstt  aattttaacckk  oonn  eetthhiiccss  ggeenneerraallllyy  ccoommeess  ffrroomm  eeggooiissttss  ssuucchh  aass  TThhoommaass  
HHoobbbbeess  aanndd  FFrriieeddrriicchh  NNiieettzzsscchhee  ((ccff..  hhiiss  GGeenneeaallooggyy  ooff  MMoorraallss))  [[aanndd  RRaaggnnaarr  RReeddbbeeaarrdd!!]],,  
wwhhoo  ccoonnssiiddeerr  aallll  eetthhiiccss  aass  vveerrbbaall  ccaammoouuffllaaggee  ttoo  ccoonncceeaall  tthhee  rreeaalliittyy  tthhaatt  aallll  aaccttiioonnss  aarree  
mmeerreellyy  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ssttrroonnggeerr  ((wwhhoo  bbyy  tthhaatt  ssaammee  ssttrreennggtthh  ddiiccttaatteess  aallll  ddeeffiinniittiioonnss  
ooff  ““jjuussttiiccee””,,  ““rriigghhtt””,,  eettcc..))..  TThhee  eeggooiisstt  ppoossiittiioonn  wwaass  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  PPllaattoonniicc  DDiiaalloogguuee  
TThhee  RReeppuubblliicc  bbyy  GGllaauuccoonn,,  aanndd  wweenntt  oonn  ttoo  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  ““ssoocciiaall  
ccoonnttrraacctt””  tthheeoorriieess  ((HHoobbbbeess,,  LLoocckkee,,  RRoouusssseeaauu)),,  wwhheerreeiinn  ““jjuussttiiccee””  aanndd  rreellaatteedd  tteerrmmss  
bbeeccaammee  ssiimmppllyy  ((!!))  mmaatttteerrss  ooff  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  ccoonnttrraacctt  bbeettwweeeenn  tthhee  ppeeooppllee  ooff  aa  ssoocciieettyy..

AAccccoorrddiinnggllyy  iitt  iiss  nnoott  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  pprraaccttiiccaall  pprroobblleemm--ssoollvveerrss  sshhyy  aawwaayy  ffrroomm  
mmeettaaeetthhiiccaall  iissssuueess  aanndd  ttrryy  rraatthheerr  ttoo  aaddddrreessss  qquueessttiioonnss  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhhaatt  aarree  ggeenneerraallllyy  
ccaalllleedd  ddeessccrriippttiivvee  eetthhiiccss  --  tthhee  ccuussttoommss  aanndd  ssttaannddaarrddss  ooff  aa    ggiivveenn  ccuullttuurree  wwhhiicchh  sseerrvvee  
aass  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  rriigghhttnneessss  aanndd  wwrroonnggnneessss  wwiitthhiinn  tthhaatt  ccuullttuurree..  AAnn  aacccceeppttaannccee  ooff  
ddeessccrriippttiivvee  eetthhiiccss  aass  eetthhiiccss  lleeaaddss  ttoo  aann  aattttiittuuddee  ooff  eetthhiiccaall  rreellaattiivviissmm,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
wwhhiicchh  tthheerree  iiss  nnoo  ssttaannddaarrdd  ffoorr  jjuuddggiinngg  rriigghhtt  aanndd  wwrroonngg  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  ccuullttuurraall  
eennvviirroonnmmeenntt  ooff  ssppeecciiffiicc  ssiittuuaattiioonnss..  HHeennccee  tthhee  kkiilllliinngg  ooff  hhuummaannss  bbyy  hhuummaannss  mmaayy  bbee  
““eetthhiiccaall””  iiff  ssaannccttiioonneedd  bbyy  aa  jjuuddggee  oorr  nnaattiioonnaall  ssoovveerreeiiggnn,,  bbuutt  tthhee  iiddeennttiiccaall  aacctt  mmaayy  bbee  
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““uunneetthhiiccaall””  iiff  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  rreeaassoonnss..
UUnnttiill  tthhee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  ooff  tthhee  llaattee--1177tthh  aanndd  1188tthh  cceennttuurriieess,,  eetthhiiccaall  pphhiilloossoopphhyy  wwaass  

ccoommpplleetteellyy  mmeettaaeetthhiiccaall;;  ssttaannddaarrddss  ooff  ggoooodd  aanndd  eevviill  wweerree  aacccceepptteedd  aass  bbeeiinngg  pprreessccrriibbeedd  bbyy  
oonnee  oorr  mmoorree  ddiivviinniittiieess  oorr  ddiivviinnee  pprriinncciipplleess  ((nneetteerruu,,  FFoorrmmss))..  IItt  wwaass  hhuummaanniittyy’’ss  ttaasskk  nnoott  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  eetthhiiccss,,  bbuutt  rraatthheerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  oobbeeyy  ddiivviinneellyy--oorrddaaiinneedd  eetthhiiccss..

TThhee  aanncciieenntt  EEggyyppttiiaannss  ppeerrcceeiivveedd  tthhee  UUnniivveerrssee  aass  aaccttiivveellyy  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  ccoonnsscciioouuss,,  
nnaattuurraall  pprriinncciipplleess  oorr  ““ggooddss””  ((nneetteerruu  iinn  hhiieerrooggllyypphhiicc))..  TToo  tthhee  EEggyyppttiiaannss,,  aallll  ooff  ““nnaattuurree””  
((ddeerriivveedd  ffrroomm  nneetteerruu))  wwaass  aalliivvee  aanndd  tthhee  ddiirreecctt  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee  wwiillllss  ooff  tthhee  nneetteerruu..  
NNaattuurree  wwaass  iinntteelllliiggiibbllee  nnoott  jjuusstt  tthhrroouugghh  iinnaanniimmaattee,,  aauuttoommaattiicc,,  ggeenneerraall  rreegguullaarriittiieess  wwhhiicchh  
ccoouulldd  bbee  ddiissccoovveerreedd  vviiaa  oobbsseerrvvaattiioonn,,  bbuutt  aallssoo  tthhrroouugghh  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  
bbeettwweeeenn  tthhiinnggss  aanndd  eevveennttss  ppeerrcceeiivveedd  iinn  tthhee  hhuummaann  mmiinndd..  TThheerree  wwaass  nnoo  
ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  ““rreeaalliittyy””  aanndd  ““aappppeeaarraannccee””;;  aannyytthhiinngg  ccaappaabbllee  ooff  eexxeerrttiinngg  aann  eeffffeecctt  
uuppoonn  tthhee  mmiinndd  tthheerreebbyy  eexxiisstteedd..  JJuussttiiccee  aanndd  vviirrttuuee  wweerree  ssoouugghhtt  iinn  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  
bbeeaauuttyy,,  ssyymmmmeettrryy,,  aanndd  hhaarrmmoonnyy,,  aanndd  wweerree  ppeerrssoonniiffiieedd  bbyy  tthhee  ggooddddeessss  MMaa’’aatt..

IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  EEggyyppttiiaann  vviieeww  ooff  hhuummaanniittyy  aass  bbeeiinngg  aa  hhaarrmmoonniioouuss  ccoommppoonneenntt  ooff  
nnaattuurree  --  ssyymmbboolliizzeedd  bbyy  tthhee  pphhaarraaoohh’’ss  ppoossiittiioonn  aass  hhaallff--ddiivviinnee  ddeeppuuttyy  ooff  tthhee  nneetteerruu  --  
aanncciieenntt  MMeessooppoottaammiiaann  ttrraaddiittiioonn  ppoossiitteedd  hhuummaanniittyy  aass  ssoommeetthhiinngg  eessttrraannggeedd  ffrroomm  tthhee  
ggooddss..  VViirrttuuee  iinn  MMeessooppoottaammiiaa  wwaass  tthhuuss  uunnddeerrssttoooodd  aass  oobbeeddiieennccee  ttoo  tthhee  wwiillllffuull  ddeessiirreess  ooff  
tthhee  ggoodd((ss)),,  nnoott  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthheeiirr  nnaattuurraall  pprriinncciipplleess..  MMeessooppoottaammiiaann  kkiinnggss  ssoouugghhtt  tthhee  
““rriigghhtt  rruulliinngg””  ooff  tthheeiirr  ccoommmmuunniittiieess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  AAkkkkaaddiiaann  pprriinncciippllee  ooff  sshhuullmmuu  
((llaatteerr  tthhee  HHeebbrreeww  sshhaalloomm)),,  aa  tteerrmm  mmeeaanniinngg  nnoott  jjuusstt  ““ppeeaaccee””  bbuutt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wweellll--
bbeeiinngg  tthhaatt  eennggeennddeerrss  ppeeaaccee..  IInn  tthhee  HHeebbrraaiicc  ssyysstteemm,,  GGoodd  iiss  nnoott  iinntteelllliiggiibbllee  tthhrroouugghh  
rreeaassoonn  oorr  llooggiicc,,  bbuutt  rraatthheerr  tthhrroouugghh  pprroopphheeccyy  aanndd  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  eevveennttss,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  
tthhee  eevveennttss’’  oouuttccoommeess  sseeeemm  ssiittuuaattiioonnaallllyy  aapppprroopprriiaattee  ((tthheeooddiiccyy))..  TThhee  HHeebbrraaiicc  
pprreessuummppttiioonn  ooff  aa  ““ccoovveennaanntt””  bbeettwweeeenn  mmaannkkiinndd  aanndd  aa  ddiivviinniittyy  rreefflleecctteedd  tthhee  nnoottiioonn  tthhaatt  
mmaannkkiinndd  iiss  ggiivveenn  aa  ““mmiissssiioonn””  aanndd//oorr  aa  ““ddeessttiinnyy””,,  aanndd  tthhaatt  vviirrttuuee  lliieess  iinn  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  
tthhaatt  mmiissssiioonn//ddeessttiinnyy  --  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  iitt  iiss  ææsstthheettiiccaallllyy  ppaallaattaabbllee  oorr  eevveenn  
uunnddeerrssttaannddaabbllee..  HHeerreeiinn  lliiee  tthhee  rroooottss  ooff  aa  cceerrttaaiinn  kkiinndd  ooff  ““oouuttccoommee--jjuussttiiffiieedd””  tthhiinnkkiinngg  
tthhaatt  iiss  pprreevvaalleenntt  iinn  mmooddeerrnn  ccuullttuurree..

TThhee  eetthhiiccss  ooff  PPllaattoo  rreefflleecctt  hhiiss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tteelleeoollooggyy,,  tthhee  ddooccttrriinnee  tthhaatt  ppuurrppoossee  
aanndd  ddeessiiggnn  aarree  aappppaarreenntt  iinn  nnaattuurree,,  aanndd  tthhaatt  nnaattuurraall  pphheennoommeennaa  mmoovvee  iinneexxoorraabbllyy  
ttoowwaarrddss  cceerrttaaiinn  ggooaallss  ooff  uullttiimmaattee  sseellff--rreeaalliizzaattiioonn..  [[TThhee  ooppppoossiittee  ooff  tteelleeoollooggyy  iiss  
mmeecchhaanniissmm,,  wwhhiicchh  ddeessccrriibbeess  pphheennoommeennaa  iinn  tteerrmmss  ooff  pprriioorr  ccaauusseess  rraatthheerr  tthhaann  
pprreessuummeedd  ddeessttiinnaattiioonn  oorr  ffuullffiillllmmeenntt..  MMooddeerrnn  sscciieennccee  iiss  tthhuuss  mmeecchhaanniissttiicc..]]

IInn  hhiiss  DDiiaalloogguueess  PPllaattoo,,  tthhrroouugghh  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  SSooccrraatteess,,  eennddoorrsseedd  tthhee  EEggyyppttiiaann  
aanndd  PPyytthhaaggoorreeaann  mmooddeell  ooff  hhuummaann  vviirrttuuee  aass  aa  ppaarrttiiccuullaarriizzaattiioonn  ooff  UUnniivveerrssaall  pprriinncciipplleess  
((aann  aapppplliiccaattiioonn  ooff  hhiiss  ffaammoouuss  ““TThheeoorryy  ooff  tthhee  FFoorrmmss””))..  SSuucchh  FFoorrmmss  oorr  pprriinncciipplleess  ccoouulldd  bbee  
aapppprreehheennddeedd  tthhrroouugghh  rriiggoorroouuss  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  hhiigghheerr  ffaaccuullttiieess  ooff  rreeaassoonn  ((ddiiaannooiiaa)),,  
lleeaaddiinngg  ttoo  aann  iinnttuuiittiioonnaall  oorr  nnœœttiicc  aapppprreehheennssiioonn  ooff  tthhee  ggoooodd  --  aanndd  aa  ssiimmuullttaanneeoouuss  
vveenneerraattiioonn  ooff  iitt  ffoorr  iittss  oowwnn  ssaakkee..  TThhiiss  pprroocceessss  PPllaattoo  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ddiiaalleeccttiicc,,  mmeeaanniinngg  
sseellff--tteeaacchhiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  rreeffuuttaattiioonn  ooff  llooggiiccaallllyy--  oorr  ffaaccttuuaallllyy--iimmppeerrffeecctt  
ccoonncceeppttss..

IInn  PPllaattoo’’ss  RReeppuubblliicc  SSooccrraatteess  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ddiirreeccttllyy  rreeffuuttee  GGllaauuccoonn’’ss  eeggooiisstt  cchhaarrggee  tthhaatt  
jjuussttiiccee  iiss  mmeerreellyy  aa  rraattiioonnaalliizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  ooff  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ssttrroonnggeerr..  
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SSooccrraatteess  ccaann  oonnllyy  ssuuggggeesstt,,  tthhrroouugghh  tthhee  aannaallooggyy  ooff  aa  ppeerrffeeccttllyy--hhaarrmmoonniioouuss  ““rreeppuubblliicc””,,  
tthhaatt  iitt  iiss  mmoorree  nnaattuurraall  ffoorr  aa  mmaann  ttoo  bbee  jjuusstt  iiff  hhiiss  ppssyycchhee  iiss  hheeaalltthhyy  aanndd  eeaacchh  ppaarrtt  iiss  ddooiinngg  
iittss  pprrooppeerr  wwoorrkk..  TThhee  vviirrttuuoouuss  ssttaattee  iiss  hheelldd  uupp  aass  ““tthhee  ppssyycchhee  wwrriitt  llaarrggee””..

AArriissttoottllee,,  tthhee  mmoosstt  ffaammoouuss  ooff  tthhee  eeaarrllyy  mmeecchhaanniissttss,,  llaaiidd  tthhee  ggrroouunnddwwoorrkk  ffoorr  
ssiittuuaattiioonnaall  eetthhiiccss  bbyy  ddeennyyiinngg  tthhaatt  vviirrttuuee,,  ttrruutthh,,  bbeeaauuttyy,,  aanndd  tthhee  ootthheerr  PPyytthhaaggoorreeaann//  
PPllaattoonniicc  FFoorrmmss  eexxiisstteedd  iinn  aann  aabbssoolluuttee  sseennssee..  SSuucchh  vvaalluueess,,  aass  tthheeyy  aapppplliieedd  ttoo  hhuummaanniittyy,,  
wweerree  rraatthheerr  ttoo  bbee  ssoouugghhtt  iinn  mmooddeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  uunnaacccceeppttaabbllee  eexxttrreemmeess  iinn  ssppeecciiffiicc  
ssiittuuaattiioonnss::  AArriissttoottllee’’ss  ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  ““ggoollddeenn  mmeeaann””..

UUnnttiill  tthhiiss  ppooiinntt  iinn  hhuummaann  hhiissttoorryy,,  eetthhiiccss  aanndd  ppoolliittiiccss  wweerree  iinnsseeppaarraabbllee;;  tthhee  
iinnddiivviidduuaall’’ss  ggoooodd  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy’’ss  ggoooodd  hhaadd  ttoo  bbee  ppuurrssuueedd  ttooggeetthheerr;;  tthheerree  wwaass  nnoo  
ssuucchh  tthhiinngg  aass  ““ppeerrssoonnaall  eetthhiiccss  wwiitthhiinn  aann  uunneetthhiiccaall  ssttaattee””,,  nnoorr  ““aann  eetthhiiccaall  ssttaattee  ccoommpprriisseedd  
ooff  uunneetthhiiccaall  cciittiizzeennss””..  TThhee  ssiinnss  ooff  ŒŒddiippuuss  nneecceessssiittaatteedd  nnoott  oonnllyy  hhiiss  bblliinnddiinngg  bbuutt  hhiiss  
eexxiillee,,  aanndd  SSooccrraatteess’’  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  hhaarrmmoonnyy  ooff  AAtthheennss  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  ssuuffffiicciieenntt  
ggrroouunnddss  ttoo  ccoonnddeemmnn  hhiimm  ttoo  ddeeaatthh..  SSooccrraatteess  hhiimmsseellff  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhiiss  pprriinncciippllee,,  
aacccceeppttiinngg  hhiiss  eexxeeccuuttiioonn  aass  aa  ““ccuurree””  ooff  hhiiss  ffuunnccttiioonn  aass  aa  kkiinndd  ooff  ssoocciiaall  ““iillllnneessss””  --  aallbbeeiitt  oonnee  
wwhhoossee  iimmppaacctt  wwoouulldd  uullttiimmaatteellyy  ssttrreennggtthheenn  tthhee  AAtthheenniiaann  ppoolliittiiccaall  ccuullttuurree..

IInn  tthhee  HHeelllleenniissttiicc  eerraa  --  tthhee    ppeerriioodd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ccoonnqquueessttss  ooff  AAlleexxaannddeerr  tthhee  GGrreeaatt  --  
aanncciieenntt  mmaannkkiinndd  lloosstt  iittss  iinnnnoocceennccee..  EEllaabboorraattee  pphhiilloossoopphhiiccaall  ssyysstteemmss  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  
ssppeecciiffiicc  ccuullttuurraall  ddeeiittiieess  wweerree  ddiissccrreeddiitteedd  wwhheenn  ootthheerr  ccuullttuurreess  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  pphhiilloossoopphhiieess  
aanndd  ddiiffffeerreenntt  ggooddss  wweerree  sseeeenn  ttoo  bbee  ddooiinngg  jjuusstt  aass  wweellll  --  aanndd  ppeerrhhaappss  bbeetttteerr..  MMaatteerriiaalliissmm  
wwaass  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  ddaayy,,  aanndd  tthhee  ppoowweerr  ooff  eetthhiiccss  ttoo  iinnfflluueennccee  ssoocciieettyy  wwaass  ddeenniieedd  bbyy  tthhee  
CCyynniiccss  aanndd  SSkkeeppttiiccss..  IIff  vviirrttuuee  hhaadd  aannyy  ppllaaccee  iinn  hhuummaann  aaffffaaiirrss,,  iitt  wwaass  iinn  oonnee’’ss  ppeerrssoonnaall  
ccoonndduucctt..  EEppiiccuurreeaanniissmm  hheelldd  tthhaatt  vviirrttuuee  ccoouulldd  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  hhaappppiinneessss  ooff  tthhee  ssoouull,,  
aanndd  tthhaatt  ssuucchh  hhaappppiinneessss  wwaass  ttoo  bbee  ppuurrssuueedd  bbyy  ddiissaassssoocciiaattiinngg  oonneesseellff  ffrroomm  tthhee  ccoorrrruuppttiioonn  
ooff  ssoocciieettyy..  SSttooiicciissmm  aallssoo  ddeessppaaiirreedd  ooff  ssoocciiaall  eetthhiiccss,,  bbuutt  iinnssiisstteedd  tthhaatt  ppeerrssoonnaall  eetthhiiccss  
wweerree  ttoo  bbee  ppuurrssuueedd  bbyy  oonnee’’ss  llaabboorrss  wwiitthhiinn  tthhee  ssoocciiaall  ffaabbrriicc  rraatthheerr  tthhaann  aappaarrtt  ffrroomm  iitt..

TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  SSttooiicciissmm  ttoo  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ppaatthh  ooff  WWeesstteerrnn  cciivviilliizzaattiioonn  ccaann  
ssccaarrcceellyy  bbee  oovveerreemmpphhaassiizzeedd..  SSttooiiccss,,  lliikkee  AArriissttoottllee,,  ssoouugghhtt  vvaalliiddaattiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  iinn  
sseennssee--eexxppeerriieennccee  rraatthheerr  tthhaann  tthhrroouugghh  aabbssttrraacctt  llooggiicc  oorr  iinnttuuiittiioonn..  AA  wwiissee  mmaann,,  ssaaiidd  tthhee  
SSttooiiccss,,  ccaann  ddiissttiinngguuiisshh  rreelliiaabbllee  iimmpprreessssiioonnss  ((kkaattaalleeppttiikkaa  pphhaannttaassiiaa  ==  ““ggrraassppiinngg  
iimmpprreessssiioonnss””))  ffrroomm  eetthheerreeaall  oonneess..  HHuummaanniittyy  iiss  iinntteeggrraall  wwiitthh  nnaattuurree;;  vviirrttuuee  iiss  ttoo  bbee  
ffoouunndd  iinn  rreeaassoonn--bbaasseedd  eenndduurraannccee  ooff  tthhee  nnaattuurraall  fflluuxx..  TThhuuss  iiff  eevviill  ccoommeess  ttoo  tthhee  ggoooodd  mmaann,,  
iitt  iiss  oonnllyy  tteemmppoorraarryy  aanndd  nnoott  rreeaallllyy  eevviill,,  ssiinnccee  iinn  tthhee  ggrreeaatteerr  sseennssee  iitt  iiss  nnaattuurraall..  TThhee  SSttooiicc  
tthhuuss  aacccceeppttss  tthhee  ffoorrttuunneess  aanndd  mmiissffoorrttuunneess  ooff  lliiffee  ccaallmmllyy,,  sseeeekkiinngg  ttoo  aavvooiidd  ppaassssiioonnaattee  lloossss  
ooff  oobbjjeeccttiivviittyy..  TThhee  SSttooiiccss’’  iiddeeaall  wwaass  aa  ggrraadduuaallllyy--eevvoollvviinngg  ““wwoorrlldd  ssoocciieettyy””  ((ccoossmmooppoolliiss))  
ttrraannsscceennddiinngg  ggeeooggrraapphhiicc  aanndd  ccuullttuurraall  ddiivviissiioonnss..

SSttooiicciissmm  wwaass  tthhee  pprriimmaarryy  eetthhiiccaall  ffoorrccee  iinn  tthhee  RRoommaann  RReeppuubblliicc  aanndd  EEmmppiirree,,  aanndd  iitt  iiss  
nnoott  ssuurrpprriissiinngg  ttoo  ffiinndd  iittss  ccoorree  pprriinncciipplleess  aaddoopptteedd  bbyy  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaanniittyy..  AAuugguussttiinnee’’ss  
ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  ““ttwwoo  cciittiieess””  rreefflleecctteedd  tthhee  SSttooiicc  nnoottiioonn  ooff  aa  vviirrttuuoouuss  ssoouull  ccoo--eexxiissttiinngg  wwiitthh  aa  
ffllaawweedd  ssoocciiaall  ssyysstteemm..  BByy  tthhee  mmeeddiieevvaall  eerraa,,  tthhee  ““ttwwoo  cciittiieess””  hhaadd  bbeeeenn  rreeffiinneedd  iinnttoo  TThhoommaass  
AAqquuiinnaass’’  ““hhiieerraarrcchhyy  ooff  llaawwss””,,  wwiitthh  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  ““hhuummaann  llaaww””  ppllaacceedd  ffiirrmmllyy  
bbeenneeaatthh  [[cchhuurrcchh--]]  rreevveeaalleedd  ““ddiivviinnee  llaaww””  aanndd  SSttooiicc--ddeerriivveedd  ““nnaattuurraall  llaaww””..  TThhee  
ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  aanndd  ccoorrrruuppttiioonnss  ooff  ssuucchh  aa  cclliimmaattee  ssppaawwnneedd  MMaacchhiiaavveellllii..
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NNiiccccoolloo  MMaacchhiiaavveellllii  ((aafftteerr  wwhhoomm  tthhee  DDeevviill  bbeeggaann  ttoo  bbee  ccaalllleedd  ““OOlldd  NNiicckk””))  ssoouugghhtt  ttoo  
pprreessccrriibbee  wwiissee  ccoonndduucctt  ((vviirrttuu))  ffoorr  IIttaalliiaann  pprriinncceess  ffaacceedd  wwiitthh  uunnaavvooiiddaabbllee  pprroobblleemmss  
((nneecceessssiittaa))  bbrroouugghhtt  aabboouutt  bbyy  ffaaccttoorrss  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  ccoonnttrrooll  ((ffoorrttuunnaa))..  CCoonnttrraarryy  ttoo  hhiiss  
cchhuurrcchh--pprrooppaaggaannddiizzeedd  iimmaaggee,,  MMaacchhiiaavveellllii  wwaass  ccoonnssttaannttllyy  aanndd  iinntteennsseellyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  
tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  ssoocciieettyy,,  aanndd  hhiiss  mmaanniippuullaattiivvee  tteecchhnniiqquueess  wweerree  jjuussttiiffiieedd  
iinn  hhiiss  eeyyeess  bbyy  tthhee  ““bbeesstt  ppoolliittiiccaall  rreessuullttss  uunnddeerr  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess””  tthhaatt  hhee  eexxppeecctteedd  aass  tthhee  
eevveennttuuaall  oouuttccoommee..  PPrreecciisseellyy  qquuootteedd,,  tthhee  ffaammoouuss  ppaassssaaggee  ffrroomm  CChhaapptteerr  ##1188  ooff  TThhee  
PPrriinnccee  rreeaaddss::

IInn  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  aallll  mmeenn,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  ooff  pprriinncceess  wwhhoo  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  ccoouurrtt  
ooff  aappppeeaall,,  wwee  mmuusstt  aallwwaayyss  llooookk  ttoo  tthhee  eenndd..

WWhhiillee  MMaacchhiiaavveellllii  aaddvvooccaatteedd  tthhee  ttaacciitt  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  ssoocciieettyy  ffoorr  ddeelliibbeerraattee  [[aanndd  
uullttiimmaatteellyy  vviirrttuuoouuss]]  eennddss,,  eeaarrllyy  PPrrootteessttaanntt  tthheeoorriissttss  ssuucchh  aass  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  aanndd  JJoohhnn  
CCaallvviinn  rreeggaarrddeedd  eetthhiiccss  aass  bbeeiinngg  bbeeyyoonndd  tthhee  rraattiioonnaall  rreeaacchh  ooff  mmaannkkiinndd..  TThhee  bbaassiiss  ffoorr  
eetthhiiccaall  bbeehhaavviioorr,,  tthheeyy  ssaaiidd,,  iiss  tthhaatt  aa  rriigghhtteeoouuss  mmaann  wwiillll  aauuttoommaattiiccaallllyy  iinncclliinnee  ttoowwaarrddss  
ssuucchh  bbeehhaavviioorr,,  nnoott  bbeeccaauussee  iitt  iiss  llooggiiccaallllyy  oorr  eemmppiirriiccaallllyy  jjuussttiiffiieedd  iinn  iittsseellff..  SSaallvvaattiioonn  
((==aattttaaiinnmmeenntt  ooff  rriigghhtteeoouussnneessss))  iiss  aattttaaiinnaabbllee  oonnllyy  tthhrroouugghh  tthhee  ccoommpplleettee  ssuurrrreennddeerr  ooff  
oonneesseellff  ttoo  CChhrriisstt..  TThhiiss  ccoonnssttiittuutteedd  aa  rreejjeeccttiioonn  ooff  mmeeddiieevvaall  sscchhoollaassttiicciissmm,,  aanndd  ooff  tthhee  
““llooggiiccaall  eetthhiiccss””  aarrgguummeennttss  ooff  AArriissttoottllee  ((wwhhoomm  LLuutthheerr  ccaalllleedd  ““tthhiiss  ddaammnneedd,,  ccoonncceeiitteedd,,  
rraassccaallllyy  hheeaatthheenn””))  aanndd  AAqquuiinnaass..  TThhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  PPrrootteessttaanntt  RReeffoorrmmaattiioonn  wwaass  ttoo  
rreemmoovvee  tthhee  rraattiioonnaall  bbaassiiss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eeiitthheerr  ppeerrssoonnaall  oorr  ssoocciiaall  eetthhiiccss,,  
rreeppllaacciinngg  tthheessee  wwiitthh  tthhee  nnoottiioonn  ooff  eetthhiiccss  aass  aa  ssuupprraarraattiioonnaall  aarrttiiccllee  ooff  rreelliiggiioouuss  ffaaiitthh  --  ttoo  
bbee  sseelleeccttiivveellyy  iinnvvookkeedd  bbyy  ssppookkeessmmeenn  ffoorr  tthhaatt  rreelliiggiioonn..

WWiitthh  tthhee  ssoocciiaall--ccoonnttrraacctt  tthheeoorriissttss  ooff  tthhee  1177tthh--  aanndd  1188tthh--cceennttuurryy  ““EEnnlliigghhtteennmmeenntt””  
ccaammee  aa  rreennaaiissssaannccee  ooff  rreeaassoonn  --  iinncclluuddiinngg  aass  tthhee  nneeggoottiiaatteedd  bbaassiiss  ffoorr  eetthhiiccss..  TThhoommaass  
HHoobbbbeess,,  aafftteerr  GGllaauuccoonn,,  ddeenniieedd  tthhee  rreelliiggiioouuss  tteenneett  ooff  aa  ““ssuupprreemmee  ggoooodd””,,  sseeeeiinngg  iinn  iittss  
ppllaaccee  oonnllyy  mmaatteerriiaall  sseellff--iinntteerreesstt  aanndd  ggrraattiiffiiccaattiioonn..  HHoobbbbeess’’  pprreessccrriibbeedd  ssoocciiaall  ccoonnttrraacctt  
wwaass  tthhuuss  aa  nneeggaattiivvee  oonnee,,  eessttaabblliisshhiinngg  aann  aattmmoosspphheerree  ooff  ttrruuccee  bbeettwweeeenn  cciittiizzeennss  wwhhoo  
wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  ssaavvaaggee  oonnee  aannootthheerr  mmeerrcciilleessssllyy..  SSuucchh  aa  ccoonntteemmppttuuoouuss  vviieeww  ooff  
hhuummaanniittyy  eevvoollvveedd  ffoorrwwaarrdd  iinnttoo  mmaannyy  ““lloowweerr””  iiddeeoollooggiieess  ooff  ccoonntteemmppoorraarryy  ssoocciieettyy,,  mmoosstt  
ccoonnssppiiccuuoouussllyy  ccoommmmuunniissmm..  ““HHoobbbbeess,,””  KKaarrll  MMaarrxx  iiss  ssaaiidd  ttoo  hhaavvee  mmuutttteerreedd,,  ““iiss  tthhee  ffaatthheerr  
ooff  uuss  aallll..””  IItt  sshhoouulldd  bbee  ppooiinntteedd  oouutt,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  HHoobbbbeess’’  rreeppuuttaattiioonn  ffoorr  hhaarrsshhnneessss  ccaammee  
nnoott  ffrroomm  ppeerrssoonnaall  pprreeffeerreennccee,,  bbuutt  rraatthheerr  ffrroomm  aa  ccoollddllyy  pprraaccttiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  wwhhaatt  mmaakkeess  
hhuummaann  bbeeiinnggss  bbeehhaavvee  uunnpplleeaassaannttllyy  ttoowwaarrddss  oonnee  aannootthheerr..  PPrreevviioouussllyy  ““eevviill””  hhaadd  bbeeeenn  
eexxccuusseedd  aass  aa  tthheeoollooggiiccaall  ffoorrccee,,  oorr  aass  tthhee  rreessuulltt  ooff  ““oorriiggiinnaall  ssiinn””,,  ii..ee..  ssoommeetthhiinngg  ffoorr  wwhhiicchh  
rraattiioonnaall  iinnddiivviidduuaallss  ccoouulldd  nnoott  bbee  hheelldd  eexxcclluussiivveellyy  rreessppoonnssiibbllee..  HHoobbbbeess  ddeenniieedd  ssuucchh  
eexxccuusseess..

IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  HHoobbbbeess,,  JJoohhnn  LLoocckkee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  ssoocciiaall--ccoonnttrraacctt  nnaattiioonnss  ccoouulldd  
eexxiisstt  oonn  aa  ppoossiittiivveellyy  ccooooppeerraattiivvee  bbaassiiss  ooff  mmuuttuuaall  iinntteerreesstt..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  
LLoocckkee’’ss  pprreessccrriippttiioonn  wwaass  bbaasseedd  nnoott  oonn  iiddeeaalliissttiicc  aabbssttrraaccttiioonnss  ((ssuucchh  aass  eetthhiiccss)),,  bbuutt  rraatthheerr  
oonn  aattttaaiinnaabbllee  mmaatteerriiaall  oobbjjeeccttiivveess::  ““lliiffee,,  lliibbeerrttyy,,  aanndd  eessttaattee””..  LLiikkee  HHoobbbbeess,,  hhee  ssoouugghhtt  ttoo  
ddeessiiggnn  aa  ssoocciieettyy  rreefflleeccttiinngg  ““bbaassiicc  mmaann””  rraatthheerr  tthhaann  oonnee  eessppoouussiinngg  uunnaattttaaiinnaabbllee  iiddeeaallss  
aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss..  LLoocckkee’’ss  ppoossiittiivveellyy--ccooooppeerraattiivvee  aassssuummppttiioonnss  aanndd  pprreessccrriippttiioonn  ffoorr  
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lliimmiitteedd  ggoovveerrnnmmeenntt  bbaasseedd  uuppoonn  mmaajjoorriittyy  rruullee  ffoorrmmeedd  tthhee  pphhiilloossoopphhiiccaall  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  
AAmmeerriiccaann  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  IInnddeeppeennddeennccee  aanndd  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  llaatttteerr’’ss  BBiillll  ooff  
RRiigghhttss  [[aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt]]..  LLoocckkee  rreeccoommmmeennddeedd  aa  ““rreeaassoonnaabbllee  CChhrriissttiiaanniittyy””  --  aa  
ffaaiitthh  wwhhiicchh,,  wwhhiillee  ssaattiissffyyiinngg  ppeerrssoonnaall  rreelliiggiioouuss  ddeessiirreess,,  wwoouulldd  ppllaayy  oonnllyy  aa  ssyymmbboolliicc  aanndd  
cceerreemmoonniiaall  rroollee  iinn  ppoolliittiiccaall  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..

TThhee  hhiissttoorryy  ooff  ssoocciiaall--ccoonnttrraacctt  eetthhiiccss  ddooeess  nnoott  cceeaassee  wwiitthh  JJoohhnn  LLoocckkee,,  bbuutt  hhiiss  iiddeeaass,,  
aass  iimmmmoorrttaalliizzeedd  iinn  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ddooccuummeennttss,,  oorrddaaiinneedd  tthhee  eetthhiiccaall  aattmmoosspphheerree  ooff  
UUnniitteedd  SSttaatteess  ppoolliittiiccaall  ccuullttuurree,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  pprriinncciippaallllyy  bbaasseedd,,  ttoo  tthhee  
pprreesseenntt  ddaayy..  TThhiiss  aattmmoosspphheerree  mmaayy  bbee  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  ffiivvee  ggeenneerraall  mmaaxxiimmss::

((11)) GGoovveerrnnmmeenntt  bbaasseedd  oonn  llaaww  iiss  aa  ppoossiittiivvee  iinnssttiittuuttiioonn,,  nnoott  ssoommeetthhiinngg  ttoo  bbee  eelliimmiinnaatteedd  
iinn  aann  iiddeeaall  ssoocciieettyy..

((22)) GGoooodd  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  aa  ccoonnssttrruucctt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  aanndd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthheemm  ((ssoocciiaall  
ccoonnttrraacctt  tthheeoorryy)),,  nnoott  ttoo  aa  hhiigghheerr  rreelliiggiioonn,,  ddeessttiinnyy,,  oorr  iiddeeoollooggyy..

((33)) TThhee  wwiill ll  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iiss  bbeesstt  aasscceerrttaaiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  mmaajjoorrii ttyy,,  
wwhhiicchh  tthhuuss  ddeetteerrmmiinneess  ““ ppoolliittiiccaall  ttrruutthh”” ..  [[IItt  iiss  pprreecciisseellyy  bbeeccaauussee  tthheerree  iiss  nnoo  
aauutthhoorriittyy  ssuuppeerriioorr  ttoo  ssuucchh  mmaajjoorriittyy  ooppiinniioonn  tthhaatt  LLoocckkee  ppllaacceedd  cceerrttaaiinn  ““ iinnaalliieennaabbllee  
rriigghhttss””   ooff  aallll   hhuummaannii ttyy  bbeeyyoonndd  tthhee  rreeaacchh  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt..]]

((44)) AAss  ssoocciieettyy  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  ccooooppeerraattiivvee  sseellff--iinntteerreesstt,,  ssoo  tthhee  aattttrraaccttiioonnss  ooff  ssuucchh  sseellff--
iinntteerreesstt  --  ffoorr  eexxaammppllee,,  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  --  mmuusstt  bbee  pprreesseerrvveedd  aanndd  eennhhaanncceedd  aass  
bbeenneeffiicciiaall  aanndd  iinnddeeeedd  vvii ttaall   ffeeaattuurreess  ooff  tthhaatt  ssoocciieettyy..

((55)) TThheerree  iiss  aann  iinnttrriinnssiicc  ddiiggnniittyy  iinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall   hhuummaann  llii ffee  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  aacccceepptteedd  
aanndd  rreessppeecctteedd  aass  aann  aarrttiiccllee  ooff  ffaaiitthh..

TToo  tthhee  LLoocckkeeaann  ffrraammee  ooff  mmiinndd,,  tthheessee  vvaalluueess  aarree,,  iinn  tthhee  wwoorrddss  ooff  tthhee  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  
IInnddeeppeennddeennccee,,  ““hheelldd  ttoo  bbee  sseellff--eevviiddeenntt””;;  tthheeyy  aarree  bbeeyyoonndd  ddeebbaattee,,  bbeeyyoonndd  ccoommpprroommiissee..  
NNeevveerrtthheelleessss  mmaannyy  ootthheerr  ccuullttuurreess  ddoo  nnoott  aacccceepptt  tthheemm  iinn  wwhhoollee  oorr  ppaarrtt  --  aanndd  ddoo  nnoott  
nneecceessssaarriillyy  sseeee  tthhiiss  aass  aa  ddeeffiicciieennccyy  iinn  tthheeiirr  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurreess..

AAss  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aaggeedd  ssuuffffiicciieennttllyy  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sseennssee  ooff  aanndd  rreeggaarrdd  ffoorr  iittss  oowwnn  
hhiissttoorryy,,  ““ppuurree””  LLoocckkeeaann  tthheeoorryy  bbeeccaammee  lleeaavveenneedd  wwiitthh  aa  mmeeaassuurree  ooff  eetthhiiccaall  
ccoonnsseerrvvaattiissmm::  aann  aacccceeppttaannccee  ooff  cceerrttaaiinn  tthhiinnggss  aass  ““ggoooodd””  ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  
ccoonnttiinnuueedd  ttoo  bbee  ttoolleerraatteedd  oovveerr  aann  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..

CCoonnsseerrvvaattiissmm  wwaass  eelleevvaatteedd  ttoo  aa  ddeelliibbeerraattee  eetthhiiccaall  pphhiilloossoopphhyy  bbyy  DDaavviidd  HHuummee,,  wwhhoo  
ddeeffiinneedd  tthhee  mmoorraallllyy  ggoooodd  aass  wwhhaatt  oonnee  oouugghhtt  ttoo  ddoo  aaccccoorrddiinngg  ttoo  pprreevvaaiilliinngg  ppaassssiioonnaattee  
ccuussttoomm..  HHuummee  ddeenniieedd  tthhaatt  tthhee  ggoooodd  ccoouulldd  bbee  aasscceerrttaaiinneedd  bbyy  ddiissppaassssiioonnaattee  rreeaassoonniinngg..  
RReeaassoonn,,  hhee  ssaaiidd,,  iiss  uusseeffuull  oonnllyy  ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  mmoosstt  pprraaccttiiccaall  oorr  sseennssiibbllee  aapppprrooaacchheess  ttoo  
pprroobblleemmss..  HHeennccee  vviirrttuuee  aanndd  vviiccee  aarree  pprroodduuccttss  ooff  sseennttiimmeenntt..  VViirrttuuee  iiss  nnoott  aapppprroovveedd  
bbeeccaauussee  iitt  iiss  ““iinnttrriinnssiiccaallllyy  vviirrttuuee””;;  iitt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  vviirrttuuee  bbeeccaauussee  iitt  mmeeeettss  wwiitthh  
ppaassssiioonnaattee  aapppprroovvaall..

TThhee  ppooiinntt  ooff  tthhiiss  bbrriieeff  ttoouurr  tthhrroouugghh  cceerrttaaiinn  kkeeyy  ccoonncceeppttss  iinn  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  eetthhiiccss  iiss  
ssiimmppllyy  ttoo  sshhooww  cclleeaarrllyy  wwhhaatt  aallll  ttoooo  mmaannyy  ppeeooppllee  ppeerrcceeiivvee  oonnllyy  ddiimmllyy  aanndd  iimmpprreecciisseellyy  --  
hhooww  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  hhaass  ddeevveellooppeedd  iittss  ““ooffffiicciiaall  eetthhiiccss””..  IIff  tthhiiss  bbaacckkggrroouunndd  iiss  nnoott  
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uunnddeerrssttoooodd,,  SSeettiiaannss  ccaannnnoott  cclleeaarrllyy  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  cceerrttaaiinn  eetthhiiccaall  nnoorrmmss  aarree  eexxppeecctteedd  
iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy  --  oorr  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  ssoommee  ffoorreeiiggnn  ccuullttuurreess  ““mmyysstteerriioouussllyy//uunnrreeaassoonnaabbllyy””  
rreejjeecctt  tthhoossee  nnoorrmmss  ......  oofftteenn  oonn  wwhhaatt  tthheeyy  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  eetthhiiccaall  ggrroouunnddss!!

TThhee  sscciieennccee  ooff  eetthhiiccss  iiss  nnoott  ppeerriipphheerraall  oorr  iinncciiddeennttaall  ttoo  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett;;  iitt  iiss  
cceennttrraall  ttoo  iitt..  WWhheetthheerr  ppeeooppllee  hhoolldd  aa  cceerrttaaiinn  ooppiinniioonn  oorr  bbeehhaavvee  iinn  aa  cceerrttaaiinn  wwaayy  iiss  
ccrriittiiccaallllyy  iinnfflluueenncceedd  bbyy  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheeyy  bbeelliieevvee  tthheemmsseellvveess  jjuussttiiffiieedd  iinn  ssoo  ddooiinngg..  
OOnnccee  ““rriigghhttnneessss””  oorr  ““wwrroonnggnneessss””  iiss  eessttaabblliisshheedd,,  ssppeecciiffiicc  LLBBMM  WWoorrkkiinnggss  wwiillll  bbee  
iinntteerrpprreetteedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  IInn  oorrddeerr  ttoo  bbee  eeffffeeccttiivvee,,  aa  mmaaggiicciiaann  mmuusstt  ffiirrsstt  rreeccooggnniizzee  aanndd  
ccoonnsscciioouussllyy  aapppprreecciiaattee  tthhee  eetthhiiccaall  ccoommppoonneennttss  ooff  hhiiss  ddeessiiggnnss  tthhaatt  aarree  ppaarrttiiccuullaarr  ttoo  
tthheeiirr  ccuullttuurraall  ppooiinntt  ooff  oorriiggiinn..

EEaarrlliieerr  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr  iitt  wwaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  WWeesstteerrnn  cciivviilliizzaattiioonn’’ss  eeffffoorrttss  ttoo  
aapppprreehheenndd  ““ttrruutthh””  --  aanndd  ttoo  aannsswweerr  tthhee  iinntteeggrraall  qquueessttiioonn  ooff  wwhheetthheerr  ““ttrruutthh””  aanndd  ““tthhee  
ggoooodd””  aarree  iinnsseeppaarraabbllee  --  hhaavvee  bbeeeenn  aarrdduuoouuss  aanndd  ffrruussttrraattiinngg..  TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  eemmeerrggeedd  
aatt  aa  mmoommeenntt  iinn  hhiissttoorryy  --  tthhee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  --  wwhheenn  rreeaassoonn  rreeiiggnneedd  ssuupprreemmee,,  aanndd  ssoo  tthhee  
vvaalluueess  ooff  tthhee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt’’ss  mmoosstt  ooppttiimmiissttiicc  aanndd  pprraaccttiiccaall  ppoolliittiiccaall  pphhiilloossoopphheerr,,  JJoohhnn  
LLoocckkee,,  wweerree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  oouurr  CCoonnssttiittuuttiioonn..

LLoocckkeeaann  vvaalluueess  hhaavvee  sseerrvveedd  uuss  rreeaassoonnaabbllyy  wweellll  tthheessee  ppaasstt  ttwwoo  cceennttuurriieess,,  bbuutt  wwhhaatt  
ooff  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  wwhhoo  hhaavvee  ““wwoorrsshhiippppeedd  ssttrraannggee  ggooddss””??  WWhhaatt  ddoo  tthheeyy  kknnooww  ooff  ““tthhee  
ggoooodd””,,  aanndd  iinn  wwhhaatt  rreessppeecctt  --  iiff  aannyy  --  ddoo  tthheeyy  hhoolldd  ““tthhee  ttrruutthh””??

TThhee  pprriinncciippaall  ssoocciiaall  ccoonnttrraacctt  tthheeoorriissttss  --  HHoobbbbeess,,  LLoocckkee,,  aanndd  RRoouusssseeaauu  --  vviieewweedd  tthhee  
ssttaattee  aass  aa  mmaann--mmaaddee  ccoonnssttrruucctt,,  jjuussttiiffiiaabbllee  oonnllyy  aass  iitt  mmiigghhtt  sseerrvvee  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  iittss  
cciittiizzeennss..  TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  ttwwoo  ggrreeaatt  cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhiiss  pprreeeemmiinneennccee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ccaammee  
ffrroomm  GGeeoorrgg  WW..FF..  HHeeggeell,,  wwhhoo  iinnssiisstteedd  tthhaatt  tthhee  ssttaattee  iiss  pprriioorr  ttoo  mmaann..

HHeeggeell  ccoonncceeiivveedd  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee  aass  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  GGoodd’’ss  mmiinndd  sseeeekkiinngg  
ccoommpplleettee  sseellff--rreeaalliizzaattiioonn  tthhrroouugghh  aa  pprroocceessss  ccaalllleedd  ddiiaalleeccttiicc  iiddeeaalliissmm..  AAss  aapppplliieedd  ttoo  
oouurr  ppaarrttiiccuullaarr  ppllaanneett,,  iitt  iiss  tthhee  ccoonncceepptt  tthhaatt  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ccoonnssiissttss  ooff  ppaarrtt  ooff  tthhee  
ssppiirriitt  ooff  GGoodd,,  mmaanniiffeessttiinngg  iittsseellff  tthhrroouugghh  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  ssppiirriittss  ooff  mmaannkkiinndd,,  mmoovviinngg  
oonnwwaarrddss  tthhrroouugghh  llooggiicc  ((tthhee  ddiiaalleeccttiicc))  ttoowwaarrddss  ccoommpplleettiioonn..  AAnn  eexxiissttiinngg  iiddeeaa  ((tthheessiiss))  iiss  
ccrriittiicciizzeedd  aanndd  ppaarrttiiaallllyy  rreeffuutteedd  bbyy  iittss  ooppppoossiittee  ((aannttiitthheessiiss)),,  rreessuullttiinngg  iinn  aa  mmoorree  ppeerrffeecctt  
pprroodduucctt  ((ssyynntthheessiiss))..  HHeeggeell  ffeelltt  tthhee  oorrggaanniicc  ssttaattee  ttoo  bbee  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  oorr  rreefflleeccttiioonn  
ooff  tthhee  ddiiaalleeccttiicc  ooff  GGoodd’’ss  mmiinndd  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  AAccccoorrddiinnggllyy  iitt  mmiigghhtt  wweellll  pprroocceeeedd  iinn  wwaayyss  
aanndd  ttoowwaarrddss  ggooaallss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  nneecceessssaarriillyy  tthhee  ssuumm  ttoottaall  ooff  tthhee  wwaayyss  aanndd  ggooaallss  ooff  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  hhuummaann  mmiinnddss  wwiitthhiinn  iitt..

TThhee  ttaasskk  ooff  nnaattiioonnaall  lleeaaddeerrss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  HHeeggeell,,  iiss  tthhuuss  ttoo  aapppprreehheenndd  tthhee  ““ssppiirriitt  ooff  
tthhee  ssttaattee””  ((VVoollkkssggeeiisstt))  aanndd  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  ddeecciissiioonnss  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  iittss  ffuurrtthheerrmmeenntt  rraatthheerr  
tthhaann  ffoorr  tthhee  cciittiizzeennss  wwhhoo  mmaayy  cchhaannccee  ttoo  ppooppuullaattee  iitt  aatt  aa  ggiivveenn  ppooiinntt  iinn  ttiimmee..  TThhee  
EEnnlliigghhtteennmmeenntt  vvaalluueess  ooff  iinnddiivviidduuaalliissmm  aanndd  rriigghhttss  aaggaaiinnsstt  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  
bbyy  HHeeggeell  ttoo  lliimmiitt  ffrreeeeddoomm::  SSiinnccee  tthheeyy  rreedduuccee  tthhee  ssccooppee  aanndd  ppoowweerr  ooff  tthhee  wwhhoollee,,  tthheeyy  
sseerrvvee  ttoo  lliimmiitt  ppoossssiibbiilliittyy..

HHeeggeell  pplluuss  aa  hheeaavvyy  ddoossee  ooff  1199tthh--cceennttuurryy  WWaaggnneerriiaann  RRoommaannttiicciissmm  ppooiinntteedd  tthhee  
wwaayy  ttoo  tthhee  ssttaattee--ccuullttss  ooff  NNaazzii  GGeerrmmaannyy  aanndd  FFaasscciisstt  IIttaallyy..  GGeerrmmaannyy  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ssoouugghhtt  
ttoo  ddiissppllaaccee  tthhee  sseennssee  ooff  lliiffee--ccoonnsscciioouussnneessss  ffrroomm  tthhee  iinnddiivviidduuaall  hhuummaann  bbeeiinngg  ttoo  tthhee  ssttaattee..  
MMoosstt  GGeerrmmaannss  wweerree  aabbllee  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  oonnllyy  iinn  aa  mmuunnddaannee  sseennssee  --  iinn  aa  kkiinndd  ooff  eeccssttaattiicc  
sseellfflleessssnneessss  ccrreeaatteedd  aanndd  ssuussttaaiinneedd  bbyy  pprrooppaaggaannddaa..  BBuutt  tthhee  ““mmoonnkk--kknniigghhttss””  ooff  tthhee  pprree--
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wwaarr  SSSS  ccoouulldd  ddiissddaaiinn,,  eevveenn  wwiilllliinnggllyy  eemmbbrraaccee  tthhee  ddeeaatthh  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  hhuummaann  bbooddyy  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddooccttrriinnee  tthhaatt  ddiisscciipplliinneedd  ppeerrssoonnaall  ccoonnsscciioouussnneessss  ccoouulldd  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  
aa  llaarrggeerr  lliiffee--ffoorrmm  --  tthhaatt  ooff  tthhee  HHeeggeelliiaann  ssttaattee  --  aanndd  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ssaaccrriiffiiccee  ttoowwaarrddss  tthhee  
ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhaatt  lliiffee--ffoorrmm  wwoouulldd  aaccttuuaallllyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  oonnee’’ss  ggrreeaatteerr  
iimmmmoorrttaalliittyy..  IInn  aa  vveerryy  rreeaall  wwaayy  iinnccoommpprreehheennssiibbllee  ttoo  tthhee  mmuunnddaannee  mmiinndd,,  tthheerreeffoorree,,  aallll  ooff  
tthhee  iinnddiivviidduuaall--ddeeaatthh  rreeffeerreenncceess  iinn  tthhee  SSSS  --  ssuucchh  aass  tthhee  TTootteennkkooppff  iinnssiiggnniiaa  aanndd  rriittuuaall  
pplleeddggeess  ooff  ““ffaaiitthhffuullnneessss  uunnttoo  ddeeaatthh””  --  wweerree  iinn  ffaacctt  aarrrrooggaanntt  aaffffiirrmmaattiioonnss  ooff  iimmmmoorrttaalliittyy..  
TToo  DDrr..  RRaauusscchhnniinngg  HHiittlleerr  rreemmaarrkkeedd::

TToo  tthhee  CChhrriissttiiaann  ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  iinnffiinnii ttee  ssiiggnniiff iiccaannccee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall   hhuummaann  ssoouull  
aanndd  ooff  ppeerrssoonnaall   rreessppoonnssiibbiill iittyy,,  II  ooppppoossee  wwii tthh  iiccyy  ccllaarrii ttyy  tthhee  ssaavviinngg  ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  
nnootthhiinnggnneessss  aanndd  iinnssiiggnniiff iiccaannccee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  hhuummaann  bbeeiinngg,,  aanndd  ooff  hhiiss  ccoonnttiinnuueedd  
eexxiisstteennccee  iinn  tthhee  vviissiibbllee  iimmmmoorrttaall iittyy  ooff  tthhee  nnaattiioonn..  TThhee  ddooggmmaa  ooff  vviiccaarriioouuss  ssuuffffeerriinngg  
aanndd  ddeeaatthh  tthhrroouugghh  aa  ddiivviinnee  ssaavviioorr  ggiivveess  ppllaaccee  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  ll iivviinngg  aanndd  
aaccttiinngg  ooff  tthhee  nneeww  LLeeaaddeerr--lleeggiissllaattoorr,,  wwhhiicchh  lliibbeerraatteess  tthhee  mmaassss  ooff  tthhee  ffaaii tthhffuull  ffrroomm  tthhee  
bbuurrddeenn  ooff  ffrreeee  wwiillll ..

BBootthh  NNaattiioonnaall  SSoocciiaalliissmm  aanndd  FFaasscciissmm  aarree  nnooww  eeppiissooddeess  iinn  hhiissttoorryy,,  bbuutt  tthhee  pprriinncciippllee  
wwhhiicchh  uunnddeerrllaayy  tthheeiirr  pphheennoommeennaall  ppoowweerr  aanndd  iimmppaacctt  --  tthhee  oorrggaanniicc  ssttaattee  aass  pprriioorr  ttoo  iittss  
cciittiizzeennss  --  rreemmaaiinnss  vveerryy  mmuucchh  aa  ffoorrccee  iinn  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  iinntteerrnnaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeenntt..

IInn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  ttrruutthh  iiss  aarrrriivveedd  aatt  vviiaa  tthhee  mmeetthhooddss  
ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  aarree  bbaasseedd  oonn  ssoommee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ddiirreecctt  oorr  
rreepprreesseennttaattiivvee  vvoottiinngg..  OOuurr  nnaattiioonnaall  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  ttrruutthh  iiss  tthhuuss  ddeemmooccrraattiicc  --  aann  aapppprrooaacchh  
wwhhiicchh  JJoohhnn  LLoocckkee  wwoouulldd  ccoonnssiiddeerr  eemmiinneennttllyy  rreeaassoonnaabbllee,,  bbuutt  oonnee  wwhhiicchh  wwoouulldd  aaffffrroonntt  
PPllaattoo  aanndd  HHeeggeell..  TToo  tthheemm,,  ttrruutthh  wwaass//iiss  aann  aabbssoolluuttee  pprriinncciippllee  --  nnoott  ssoommeetthhiinngg  ttoo  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  wwhhiimm,,  mmuucchh  lleessss  bbyy  tthhee  mmaasssseess..  PPllaattoo  hheelldd  tthhaatt  ttrruutthh  ccoouulldd  bbee  aattttaaiinneedd  
tthhrroouugghh  tthhee  ddiiaalleeccttiicc  ooff  hhuummaann  pphhiilloossoopphhiiccaall  eennqquuiirryy;;  HHeeggeell  iinnssiisstteedd  tthhaatt  oonnllyy  GGoodd  
ccoouulldd  ccoonnsscciioouussllyy  eemmppllooyy  ssuucchh  aa  ddiiaalleeccttiicc,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  mmoosstt  hhuummaanniittyy  ccoouulldd  hhooppee  ffoorr  
wwaass  ttoo  sseennssee  iittss  rreefflleeccttiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  tthhee  ssttaattee..

WWhhaatt  iiss  iitt  wwee  sseeee  wwhheenn  wwee  llooookk  aatt  tthhee  mmaannyy  ““ddeemmooccrraacciieess””  aanndd  ““rreeppuubblliiccss””  ooff  tthhee  
wwoorrlldd  aanndd  ppeerrcceeiivvee  tthheemm  ttoo  bbee  bbeehhaavviinngg  nnoott  aass  vveehhiicclleess  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  
cciittiizzeennss,,  bbuutt  rraatthheerr  aass  ccuullttuurraall  aammœœbbææ  ooff  eetthhnnoocceennttrriicc,,  eevveenn  xxeennoopphhoobbiicc  ppaassssiioonn  wwhhiicchh  
ccoonntteemmppttuuoouussllyy  sswweeeepp  aassiiddee  aappppeeaallss  ttoo  rreeaassoonn??  AA  ffeeww  aarree  rreelliiccss  ooff  aanncciieenntt  tthheeooccrraattiicc  
ssyysstteemmss,,  bbuutt  mmoosstt  hhaavvee  sshheedd  tthhiiss  wwoorrnn--oouutt  sskkiinn  oonnllyy  ttoo  rreeggeenneerraattee  iitt  uunnddeerr  tthhee  gguuiissee  ooff  
tthhee  VVoollkkssggeeiisstt..

OOnnee  mmaayy  iinnddeeeedd  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  cciittiizzeennss  ooff  ssuucchh  ccuullttuurreess  aass  iinnddiivviidduuaallss,,  bbuutt  
ttoo  iinnfflluueennccee  tthhee  ccuullttuurree  aass  aa  wwhhoollee  oonnee  mmaayy  nnoott  aappppeeaall  jjuusstt  ttoo  tthhee  cciittiizzeennss’’  iinnddiivviidduuaall  
ddeessiirreess..  RRaatthheerr  oonnee  mmuusstt  ssppeeaakk  ttoo  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  wwhhaatteevveerr  iitt  iiss  tthhaatt  tthheeyy  ppeerrcceeiivvee  tthheeiirr  
““nnaattiioonnaall  ssppiirriitt””  ttoo  bbee..  TToo  sseeeekk  ttoo  ““WWeesstteerrnniizzee””  iitt  --  ttoo  aalltteerr  cciittiizzeennss’’  ccoonncceeppttiioonn  ooff  tthhee  
ssttaattee  iinnttoo  aa  ssoocciiaall--ccoonnttrraacctt  mmooddeell  --  iiss  ttoo  aattttaacckk  nnoott  aa  sseett  ooff  rraattiioonnaall  ooppiinniioonnss,,  bbuutt  aann  
aarrttiiccllee  ooff  ffaaiitthh  wwhhiicchh  iiss  ppeerrcceeiivveedd  ttoo  bbee  tthhee  vveerryy  ffoouunnttaaiinn  ooff  ttrruutthh  aanndd  eetthhiiccss..

TThhee  sseeccoonndd  ggrreeaatt  cchhaalllleennggee  ttoo  ssoocciiaall--ccoonnttrraacctt  iinnddiivviidduuaalliissmm  ccaammee,,  ooff  ccoouurrssee,,  ffrroomm  
KKaarrll  MMaarrxx..  MMaarrxx  wwaass  ssttrroonnggllyy  iinnfflluueenncceedd  bbyy  HHeeggeell,,  bbuutt  bbeelliieevveedd  tthhaatt  HHeeggeell  hhaadd  mmaaddee  aa  
ffuunnddaammeennttaall  mmiissttaakkee  iinn  uussiinngg  nnaattiioonnss  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  hhiiss  ddiiaalleeccttiicc  aanndd  iinn  rreellaattiinngg  iitt  ttoo  aa  
ddiivviinnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  oorr  ppuurrppoossee..  MMaarrxx  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ddiiaalleeccttiicc  ttoo  bbee  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  
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eeccoonnoommiicc  ssttrruuggggllee  bbeettwweeeenn  ssoocciiaall  ccllaasssseess,,  aanndd  hhee  ddeenniieedd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aannyy  
ssuuppeerrnnaattuurraall  iinntteelllliiggeennccee,,  ccaalllliinngg  aallll  rreelliiggiioonn  ““tthhee  ooppiiaattee  ooff  tthhee  mmaasssseess””..

MMaarrxxiissmm,,  ssoommeettiimmeess  ccaalllleedd  ddiiaalleeccttiicc  mmaatteerriiaalliissmm  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  iitt  ffrroomm  tthhee  
ddiiaalleeccttiicc  iiddeeaalliissmm  ooff  HHeeggeell,,  iiss  aa  tthheeoorryy  ooff  ssoocciiaalliissmm  tthhaatt  iiddeennttiiffiieess  ccllaassss  ssttrruuggggllee  aass  tthhee  
ffuunnddaammeennttaall  ffoorrccee  iinn  hhiissttoorryy..  IInnccrreeaassiinngg  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinndduussttrriiaall  ccoonnttrrooll  iinn  tthhee  
ccaappiittaalliisstt  ccllaassss  aanndd  tthhee  ccoonnsseeqquueenntt  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  ccllaassss  aannttaaggoonniissmmss  aanndd  ooff  mmiisseerryy  
aammoonngg  tthhee  wwoorrkkeerrss  wwiillll  lleeaadd  ttoo  aa  rreevvoolluuttiioonnaarryy  sseeiizzuurree  ooff  ppoowweerr  bbyy  tthhee  pprroolleettaarriiaatt  aanndd  
tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ccllaasssslleessss,,  uuttooppiiaann  ssoocciieettyy..

MMaarrxx,,  lliikkee  HHeeggeell,,  pprreemmiisseedd  hhiiss  iiddeeaass  oonn  aa  nneecceessssaarryy,,  iinneevviittaabbllee  pprroocceessss  ooff  
hhiissttoorryy..  TThhuuss  ccoommmmuunniissmm  wwoouulldd  eevveennttuuaallllyy  ccoommee  ttoo  ppaassss,,  nnoo  mmaatttteerr  wwhhaatt  ccaappiittaalliissmm  
ttrriieess  ttoo  ddoo  ttoo  ssttoopp  iitt..  TThhee  ootthheerr  ssiiddee  ooff  tthhiiss  ccooiinn  iiss  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnootthhiinngg  MMaarrxxiissttss  ccaann  ddoo  
ttoo  ssppeeeedd  iitt  uupp;;  tthheeiirr  ssoocciieettyy  mmuusstt  ffiirrsstt  eevvoollvvee  ttoo  tthhee  ““llaasstt  ssttaaggeess””  ooff  ddeeccaaddeenntt  ccaappiittaalliissmm..  
TThhiiss  ddiiddnn’’tt  ssuuiitt  VV..II..  LLeenniinn,,  wwhhoo  wwaanntteedd  ttoo  aacccceelleerraattee  eevvoolluuttiioonn  aa  lliittttllee..  HHiiss  pprreessccrriippttiioonn  
ffoorr  ddooiinngg  ssoo  wwaass  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  ““ddiiccttaattoorrsshhiipp  ooff  tthhee  pprroolleettaarriiaatt””,,  uunnddeerr  wwhhiicchh  aa  
ccoommmmuunniisstt  eelliittee  wwoouulldd  ffoorrccee--mmaarrcchh  tthhee  mmaasssseess  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  eevveennttuuaall  ppaarraaddiissee..  TThhee  
ssttaattee  aappppaarraatt  wwoouulldd  tthheenn  ““wwiitthheerr  aawwaayy””..

AAss  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  HHeeggeelliiaann  ssttaattee--pprreeeemmiinneennccee,,  ccoommmmuunniissmm  ccaannnnoott  ssiimmppllyy  bbee  
cchhaalllleennggeedd  oorr  rreeffuutteedd  bbyy  aappppeeaallss  ttoo  iinnddiivviidduuaall  sseellff--iinntteerreesstt..  TToo  aa  sseerriioouuss  MMaarrxxiisstt,,  hhiissttoorryy  
iiss  aaggaaiinn  mmoovveedd  bbyy  ffaarr  ggrreeaatteerr  ffoorrcceess  tthhaann  tthhee  wwiillllss  ooff  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  mmaayy  cchhaannccee  ttoo  
iinnhhaabbiitt  iitt  aatt  aa  ggiivveenn  ppooiinntt  iinn  ttiimmee..  MMaarrxxiisstt  ssttaatteess  vviieeww  tthhee  aaddvvaanncceedd  ccaappiittaalliisstt  ccuullttuurreess  aass  
ssoocciiaall  bboommbbss  ccoolllleeccttiivveellyy  aapppprrooaacchhiinngg  ccrriittiiccaall  mmaassss;;  tthheeiirr  ddeessiirree  iiss  aaccccoorrddiinnggllyy  ttoo  aavvooiidd  
bbeeiinngg  ccaauugghhtt  uupp  iinn  tthhee  ddeessppeerraattee  eexxtteerrnnaall  aaddvveennttuurriissmm,,  iinncclluuddiinngg  aappooccaallyyppttiicc  wwaarrffaarree,,  
wwhhiicchh  tthheeyy  eexxppeecctt  ddeetteerriioorraattiinngg  ccaappiittaalliisstt  nnaattiioonnss  ttoo  eemmppllooyy  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  ssttaavvee  ooffff  tthheeiirr  
iinneevviittaabbllee  ccoommmmuunniisstt  rreevvoolluuttiioonnss..

CCoommmmuunniissmm  [[ttoo  uussee  tthhee  llaabbeell  bbyy  wwhhiicchh  mmooddeerrnn  MMaarrxxiissmm  iiss  ggeenneerraallllyy  kknnoowwnn]]  
iinnccoorrppoorraatteess  ttwwoo  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  tthhee  ttrruutthh..  TThhee  ““ggrreeaatteerr  ttrruutthh””  --  tthhee  mmaatteerriiaalliisstt  
ddiiaalleeccttiicc  --  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aabbssoolluuttee,,  aanndd  aaddhheerreennccee  ttoo  iitt  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  ssuupprraa--rraattiioonnaall::  
aann  aarrttiiccllee  ooff  ffaaiitthh..  WWhhyy  aann  aarrttiiccllee  ooff  ffaaiitthh??  BBeeccaauussee  tthhee  ppeeooppllee,,  iiff  ggiivveenn  tthhee  ssoollee  ppoowweerr  
ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  mmiigghhtt  rreevvoolltt  aaggaaiinnsstt  iitt  aaggaaiinn  --  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  iitt  iiss  nnoott  [[aass  
ppeerr  LLoocckkee]]  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthheeiirr  ppuurrssuuiitt  ooff  ppeerrssoonnaall  iinntteerreessttss..  TThhee  ooppttiioonn  ooff  ffuurrtthheerr  
rreevvoolluuttiioonn  mmuusstt  tthheerreeffoorree  bbee  rreemmoovveedd  --  bbyy  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  CCoommmmuunniisstt  PPaarrttyy  aass  tthhee  
““pprriieesstthhoooodd””  ooff  aa  ““ggoodd””  hhiigghheerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  tthheemmsseellvveess..  IInn  sseerrvviiccee  ttoo  tthhiiss  
““ggoodd””,,  lleesssseerr  eetthhiiccaall  iissssuueess  aarree  uunniimmppoorrttaanntt  --  aanndd  iinnddeeeedd  hheerreettiiccaall  iiff  tthheeyy  ccoonnffuussee  oorr  
iinnhhiibbiitt  tthhee  ggrreeaatteerr  ttrruutthh..

WWhheenn  ccaappiittaalliissttss  sseeeekk  ttoo  ““rreeaassoonn””  wwiitthh  ccoommmmuunniissttss,,  tthheeyy  ffaaiill  ttoo  rreeaalliizzee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  
rreeggaarrddeedd  aass  iiggnnoorraanntt,,  ccoorrrruupptt,,  oorr  ddeelluuddeedd  bbyy  tthheeiirr  vveerryy  iinnaabbiilliittyy  ttoo  sseeee  aanndd  aacccceepptt  
tthhee  ““ggrreeaatt  ttrruutthh””..  AA  ssiinncceerree  ccoommmmuunniisstt  ddooeess  nnoott  rreeaassoonn  wwiitthh  ssuucchh  aann  ooppppoonneenntt  aannyy  
mmoorree  tthhaann  wwiitthh  aa  cchhiilldd;;  hhee  sseeeekkss  rraatthheerr  ttoo  ppllaaccaattee,,  ddeecceeiivvee,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ccoonnttrrooll  hhiimm..

TToo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  aa  ccoommmmuunniisstt  tthheeoorreettiicciiaann  iiss  tthhuuss  aa  ddiiffffiiccuulltt  ttaasskk..  OOnnee  mmuusstt  
ffiirrsstt  eessttaabblliisshh  bbaassiicc  rraappppoorrtt  bbyy  ddiissppllaayyiinngg  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff,,  iiff  nnoott  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  
MMaarrxxiisstt  tthheeoorryy..  IImmmmeeddiiaattee  ggooaallss  ooff  mmuuttuuaall  iinntteerreesstt  mmaayy  tthheenn  bbee  ppuurrssuueedd  jjooiinnttllyy  iinnssooffaarr  
aass  tthheeyy  ddoo  nnoott  iinnttrruuddee  iinnttoo  iiddeeoollooggiiccaall  rreeaallmmss  wwhheerree  tthhee  ccoommmmuunniisstt’’ss  ppoossiittiioonn  mmuusstt  
nneecceessssaarriillyy  rriiggiiddiiffyy..
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AA  ccuurriioouuss  aanndd  ppaarraaddooxxiiccaall  ppiiccttuurree  eemmeerrggeess  ffrroomm  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniisstt  vvss..  
ccaappiittaalliisstt  eetthhiiccss..  IInn  tthhee  WWeesstt  wwee  aarree  aaccccuussttoommeedd  ttoo  rreeggaarrdd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aass  aa  
rreelliiggiioouuss  ssoocciieettyy,,  aanndd  ttoo  ccoonnddeemmnn  ccoommmmuunniissmm  ffoorr  iittss  ““ggooddlleessssnneessss””..  IInn  ccoommmmuunniisstt  
ccoouunnttrriieess  tthheeoorriissttss  ddiissddaaiinn  WWeesstteerrnn  aaddhheerreennccee  ttoo  rreelliiggiioonn  aanndd  ttaakkee  pprriiddee  iinn  
ccoommmmuunniissmm’’ss  ““ssttaattee  aatthheeiissmm””..  BBuutt  iiss  tthhiiss  ppiiccttuurree  bboorrnnee  oouutt  iinn  pprraaccttiiccee??

LLoocckkee  aaddvvooccaatteedd  aa  nnaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  iinn  wwhhiicchh  ssuupprreemmee  wwiissddoomm  llaayy  iinn  tthhee  wwiillll  ooff  
tthhee  cciittiizzeennrryy  aanndd  iinn  wwhhiicchh  oorrggaanniizzeedd  rreelliiggiioonn  ppllaayyeedd  oonnllyy  aa  ssyymmbboolliicc  aanndd  cceerreemmoonniiaall  
rroollee::  iinn  hhiiss  wwoorrddss  aa  ““rreeaassoonnaabbllee  CChhrriissttiiaanniittyy””..  OOuurr  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  ssiinnccee  aapppprrooaacchheedd  
oouurr  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprroobblleemmss  uunnddeerr  tthhee  pprreessuummppttiioonn  tthhaatt  tthhee  ffrreeee  wwiillll  ooff  
tthhee  hhuummaann  bbeeiinnggss  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd  wwiillll  oorrddeerr  tthhee  ccoouurrssee  ooff  eevveennttss..  TThhiiss  iiss  
vviinnttaaggee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt--tthhiinnkkiinngg,,  aanndd  ttoo  ddaattee  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  hhaass  sseeeenn  nnoo  rreeaassoonn  ttoo  
ssuubboorrddiinnaattee  iitt  ttoo  aannyy  ““hhiigghheerr  aauutthhoorriittyy””..  IInn  tteerrmmss  ooff  iittss  ppoolliittiiccaall  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  
pprroocceesssseess,,  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  bbeehhaavveess  aatthheeiissttiiccaallllyy..

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ccoommmmuunniisstt  lleeaaddeerrss  ddoo  nnoott  ccoonnssiiddeerr  tthheemmsseellvveess  aabbllee  ttoo  ccoonnttrrooll  
oorr  iinnfflluueennccee  tthhee  ppaassssaaggee  ooff  eevveennttss  aass  ffrreeee  aaggeennttss..  TThheeyy  mmaayy  mmaakkee  mmiinnoorr  aaddjjuussttmmeennttss  
hheerree  aanndd  tthheerree,,  bbuutt  tthhee  bbaassiicc  ccoouurrssee  ooff  tthhee  ffuuttuurree  iiss  aabboovvee  aanndd  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  ccoonnttrrooll,,  
lloocckkeedd  iinn  ppllaaccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  MMaarrxx’’  pprriinncciipplleess  ooff  hhiissttoorriicc  ddeetteerrmmiinniissmm..  LLiikkee  tthhee  aanncciieenntt  
MMeessooppoottaammiiaannss,,  tthheeyy  ppeerrcceeiivvee  tthheemmsseellvveess  aass  tthhee  iinncciiddeennttaall  ttoooollss  ooff  aa  ““ggoodd””  --  wwhhoossee  
nnaammee  jjuusstt  hhaappppeennss  ttoo  bbee  DDiiaalleeccttiicc  MMaatteerriiaalliissmm  iinnsstteeaadd  ooff  BBaaaall  oorr  MMaarrdduukk..  IInn  tteerrmmss  ooff  iittss  
ppoolliittiiccaall  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  pprroocceesssseess,,  ccoommmmuunniissmm  bbeehhaavveess  tthheeiissttiiccaallllyy..

WWhheerree  eetthhiiccss  aarree  ccoonncceerrnneedd,,  tthheerreeffoorree,,  ccaappiittaalliissmm  hhoollddss  iittsseellff  ffuullllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
iittss  oowwnn,,  wwhhiillee  ccoommmmuunniissmm  ccoonnssiiddeerrss  aannyy  aanndd  aallll  ““mmiinnoorr””  eetthhiiccaall  aabbuusseess  aauuttoommaattiiccaallllyy  
jjuussttiiffiieedd  iiff  iinn  sseerrvviiccee  ooff  iittss  ““ggoodd””..  TThhiiss  iiss  aa  vveerryy  ccrruucciiaall  ppooiinntt  --  aanndd  iitt  eexxppllaaiinnss  wwhhyy  tthhee  
UUnniitteedd  SSttaatteess  ggooeess  tthhrroouugghh  ssuucchh  ppeerrssiisstteenntt  aaggoonniieess  ooff  sseellff--ccrriittiicciissmm  wwhhiillee  ccoommmmuunniisstt  
ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  CChhiinnaa  aanndd  tthhee  llaattee  SSoovviieett  UUnniioonn  sshhrruugg  ooffff  ffaarr  mmoorree  hhoorrrreennddoouuss  
eexxcceesssseess..

[[AAtt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  2200tthh  CCeennttuurryy  CCEE,,  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  ddiissssoollvveedd  iinnttoo  
ccoonnssttiittuueenntt  qquuaassii--ccaappiittaalliisstt  ssttaatteess..  CCoommmmuunniissmm  aass  aa  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  
pphheennoommeennoonn  hhaass  rreevveeaalleedd  iittss  ffrraaggiilliittyy..  IItt  wwiillll  bbee  iinntteerreessttiinngg  ttoo  sseeee  wwhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  
ccoommmmuunniissmm  aass  aa  ““rreelliiggiioonn””..]]

TThhee  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann  ccoonntteemmppllaattiinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  LLBBMM  wwoorrkkiinngg  mmuusstt  tthheerreeffoorree  
ddeetteerrmmiinnee  nnoott  oonnllyy  wwhheetthheerr  tthhaatt  wwoorrkkiinngg  wwiillll  bbee  eetthhiiccaall  iinn  hhiiss  eeyyeess,,  bbuutt  aallssoo  eetthhiiccaall  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccuullttuurraall  mmiinndd--sseettss  ooff  aallll  ootthheerr  ppaarrttiieess  ttoo  tthhee  wwoorrkkiinngg::  ppaarrttiicciippaannttss,,  
oobbjjeeccttss,,  ccaattaallyyssttss,,  wwiittnneesssseess..  TToo  llaabbeell  aa  wwoorrkkiinngg  ““ggoooodd””  oorr  ““eevviill””  bbyy  ssoommee  kknneeee--jjeerrkk,,  
pprrooppaaggaannddiissttiicc  ffoorrmmuullaa  iiss  eennttiirreellyy  iinnaaddeeqquuaattee..  [[FFoorrmmuullaa  ““ggoooodd//eevviill””  vvaalluueess  aarree  mmeerreellyy  
aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  pprrooffaannee  mmaasssseess,,  wwhhoo  ccaann’’tt  --  aanndd  ddoonn’’tt  wwaanntt  ttoo  --  uunnddeerrssttaanndd  aannyytthhiinngg  
mmoorree  pprreecciissee..]]

TThheerree  iiss  tthhuuss  nnoo  eeaassyy  aannsswweerr  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  wwhheetthheerr  aa  ggiivveenn  mmaaggiiccaall  aacctt  iiss  
““ggoooodd””  oorr  ““eevviill””..  IInn  iittsseellff  iitt  iiss  eetthhiiccaallllyy  nneeuuttrraall..  AAss  MMaacchhiiaavveellllii  ssoo  cclleeaarrllyy  oobbsseerrvveedd,,  iitt  iiss  
tthhee  rreessuulltt  iitt  pprroodduucceess  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  jjuuddggeedd  --  aanndd  tthheenn  iitt  iiss  uupp  ttoo  tthhee  mmaaggiicciiaann  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  jjuuddggmmeennttss  --  bbyy  wwhhiicchh  jjuuddggeess  --  wwiillll  bbee  iimmppoorrttaanntt..  SSuucccceessssffuullllyy  
ccoonndduucctteedd,,  ssuucchh  aann  aasssseessssmmeenntt  wwiillll  nnoott  oonnllyy  rreeiinnffoorrccee  tthhee  ssuucccceessss  ooff  aa  ggiivveenn  wwoorrkkiinngg;;  iitt  
wwiillll  aallssoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  mmaaggiicciiaann  ccoorrrreeccttllyy  aannttiicciippaatteess  tthhee  aaccttuuaall  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  iittss  
iimmmmeeddiiaattee  rreessuullttss..
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TThhiiss  cchhaapptteerr  wwaass  iinntteennddeedd  ttoo  aacchhiieevvee  ttwwoo  ggooaallss::  FFiirrsstt,,  ttoo  aalleerrtt  yyoouu  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  
eevveerryyoonnee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  iiss  pprraaccttiicciinngg  LLBBMM  oonn  eevveerryyoonnee  eellssee,,  uussuuaallllyy  uunnccoonnsscciioouussllyy  aanndd  
uussuuaallllyy  eexxttrreemmeellyy  uunnsskkiillllffuullllyy..  SSeeccoonndd,,  ttoo  aaddvviissee  yyoouu  tthhaatt,,  aass  yyoouu  bbeeccoommee  sseennssiittiivvee  ttoo  iittss  
uussee  oonn  yyoouu  --  aanndd  sskkiilllleedd  iinn  yyoouurr  oowwnn  uussee  ooff  iitt  oonn  ootthheerrss  --  yyoouu  ccaann  aaccccoommpplliisshh  aa  ggrreeaatt  
ddeeaall..

YYoouu  wwiillll  nnooww  hhaavvee  ttoo  ggoo  oouutt  aanndd  ssttuuddyy  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ssuubbjjeeccttss,,  pprraaccttiiccee  
tthheemm,,  aanndd  bbeeccoommee  fflluueenntt  iinn  tthheemm  bbeeffoorree  tthheeyy  wwiillll  bbee  ooff  aannyy  rreeaall  uussee  ttoo  yyoouu..  JJuusstt  rreeaaddiinngg  
tthhiiss  cchhaapptteerr  aanndd  aassssuummiinngg  tthhaatt  yyoouu  ““ggeett  tthhee  mmeessssaaggee””  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt..

IItt  iiss  ppeerrhhaappss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  ccoonncclluuddee  wwiitthh  aa  bbrriieeff  bbuutt  nneecceessssaarryy  wwaarrnniinngg::  AAss  aann  
aassssoocciiaattiioonn  ooff  AAddeeppttss  iinn  LLBBMM,,  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  ccoouulldd  nnoott  ffuunnccttiioonn  ccooooppeerraattiivveellyy  iiff  iittss  
IInniittiiaatteess  pprraaccttiicceedd  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  AArrtt  oonn  oonnee  aannootthheerr,,  nnoo  mmaatttteerr  wwiitthh  wwhhaatt  ggoooodd  
iinntteennttiioonnss..  YYoouu  aarree  ttrruussttiinngg  tthhee  TTeemmppllee  aanndd  iittss  ssaaggeess  ttoo  eennhhaannccee  aanndd  RReeccooggnniizzee  
yyoouurr  sseellff--iinniittiiaattiioonn  --  nnoott  ttoo  mmiisslleeaadd  oorr  eexxppllooiitt  yyoouu  ffoorr  lleesssseerr//uulltteerriioorr  ppuurrppoosseess..  YYoouu  
mmuusstt  rreecciipprrooccaattee  iinn  ttuurrnn..  SSoo  rreemmeemmbbeerr  tthhiiss  ppooiinntt  aanndd  rreemmeemmbbeerr  iitt  wweellll::

DDoo  nnoott  --  eevveerr  --  aatttteemmpptt  ttoo  ccoonnttrrooll  aannootthheerr  SSeettiiaann  tthhrroouugghh  LLBBMM..
BBeeccaauussee  hhee  ttrruussttss  yyoouu  nnoott  ttoo,,  hhiiss  uussuuaall  gguuaarrddss  wwiillll  bbee  ddoowwnn,,  aanndd  yyoouu  mmaayy  tthhiinnkk  hhiimm  

eeaassyy  ttoo  iinnfflluueennccee  iinn  tthhiiss  wwaayy..  NNeevveerrtthheelleessss  iitt  iiss  jjuusstt  aa  qquueessttiioonn  ooff  ttiimmee  bbeeffoorree  eeiitthheerr  yyoouurr  
““vviiccttiimm””  oorr  aannootthheerr  SSeettiiaann  rreeaalliizzeess  wwhhaatt  iiss  hhaappppeenniinngg,,  wwhheerreeuuppoonn  yyoouu  wwiillll  ffiinndd  yyoouurrsseellff  
ffaacciinngg  pprroobbaabbllee  eexxppuullssiioonn..

IInn  aallll  ccoonnttaaccttss  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  TTeemmppllee,,  bbee  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd,,  ddiirreecctt,,  
aanndd  ooppeenn..  IInn  pprrooffaannee  ssoocciieettyy  yyoouu  mmiigghhtt  bbee  ppoouunncceedd  uuppoonn  aass  aa  ““mmaarrkk””  oorr  ““ssuucckkeerr””  ffoorr  
ssuucchh  bbeehhaavviioorr,,  bbuutt  wwiitthhiinn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  yyoouu  wwiillll  ffiinndd  yyoouurrsseellff  ttrruusstteedd  aanndd  rreessppeecctteedd  
aass  aa  ffeellllooww  IInniittiiaattee  aanndd  mmaaggiicciiaann..
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CChhaapptteerr  66::  GGrreeaatteerr  BBllaacckk  MMaaggiicc

YYoouu  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  eexxppoosseedd  ttoo  ttwwoo  sshhaarrpp  ddiissttiinnccttiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  
SSeett’’ss  pprriinncciipplleess  aanndd  tthhoossee  ooff  ootthheerr  rreelliiggiioonnss,,  pphhiilloossoopphhiieess,,  aanndd  ooccccuulltt  ddooccttrriinneess..  TThhee  
ffiirrsstt  iiss  tthhaatt,,  wwhhiillee  wwee  ddoo  nnoott  ccoonnssiiddeerr  llooggiiccaall  ppoossiittiivviissmm  aass  bbeeiinngg  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  
UUnniivveerrssee,,  wwee  ddoo  ccoonnssiiddeerr  iitt  aa  nneecceessssaarryy  ffoouunnddaattiioonn  uuppoonn  wwhhiicchh  ttoo  bbuuiilldd  ssuucchh  aann  
eexxppllaannaattiioonn..  SSoouunndd  mmeettaapphhyyssiiccss  mmuusstt  bbee  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  wwhhaatt  iiss  kknnoowwnn  aabboouutt  rreellaatteedd  
ssuubbjjeeccttss  iinn  pphhyyssiiccss,,  eellssee  tthhee  mmeettaapphhyyssiiccss  aarree  ssiimmppllyy  aarrttiicclleess  ooff  ffaaiitthh..  ““FFaaiitthh””  iiss  hhooww  oonnee  
eexxccuusseess  aa  bbeelliieeff  hhee  ccaannnnoott  jjuussttiiffyy  tthhrroouugghh  aannyy  rraattiioonnaall  oorr  llooggiiccaall  ccrriitteerriiaa..

TToo  bbeeccoommee  aann  AAddeepptt  iinn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett,,  tthheerreeffoorree,,  iitt  iiss  nnoott  eennoouugghh  ttoo  ffeeeell  bblliinndd  
ttrruusstt  iinn  aanndd  eenntthhuussiiaassmm  ffoorr  iittss  ddooccttrriinneess..  TThhee  IInniittiiaattee  mmuusstt  kknnooww  hhooww  tthhoossee  ddooccttrriinneess  
ccaammee  ttoo  bbee  rreeaalliizzeedd  aass  bbeeiinngg  mmoosstt  pprroobbaabbllyy  ttrruuee..  HHee  mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rreeaassoonniinngg  
bbeehhiinndd  eeaacchh  pprrooppoossiittiioonn..  IInniittiiaattiioonn  iimmpplliieess  nnoott  jjuusstt  kknnoowwiinngg  hhooww  bbuutt  aallssoo  kknnoowwiinngg  
wwhhyy..

TThhee  sseeccoonndd  ddiissttiinnccttiivvee  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iiss  iittss  uuttiilliittaarriiaann  
aapppprrooaacchh  ttoo  wwhhiittee  mmaaggiicc  aanndd  LLBBMM..  TThhee  ffoorrmmeerr,,  eemmbbrraacciinngg  aallll  ccoonnvveennttiioonnaall  rreelliiggiioonnss  
aanndd  ooccccuullttiissmmss,,  iiss  aasssseesssseedd  ssiimmppllyy  aass  ffrraauudd  aanndd//oorr  sseellff--ddeelluussiioonn..  TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  hhaass  
nnoo  sseellff--aappppooiinntteedd  mmiissssiioonn  ttoo  ccuurree  tthhee  mmaassss  ooff  hhuummaanniittyy  ooff  ffrraauudd  oorr  ddeelluussiioonn,,  ssoo  wwee  
iiggnnoorree  wwhhiittee  mmaaggiicciiaannss  aass  ccoouurrtteeoouussllyy  aass  ppoossssiibbllee..

IInn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerr’’ss  ddiissccuussssiioonn  ooff  LLBBMM,,  yyoouu  hhaavvee  sseeeenn  tthhaatt  mmaannyy  ssoocciiaall  aanndd  
sscciieennttiiffiicc  tteecchhnniiqquueess  uusseedd  ccaassuuaallllyy,,  iiggnnoorraannttllyy,,  oorr  iinneexxppeerrttllyy  bbyy  tthhee  rreesstt  ooff  ssoocciieettyy  aarree  
uuttiilliizzeedd  bbyy  tthhee  BBllaacckk  MMaaggiicciiaann  ttoo  rreeaalliizzee  hhiiss  iimmmmeeddiiaattee  ggooaallss  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  
((##66II))  YYoouu  hhaavvee  ffuurrtthheerr  sseeeenn  tthhaatt  mmaasstteerryy  ooff  LLBBMM  ddooeess  nnoott  ccoommee  qquuiicckkllyy  oorr  eeaassiillyy,,  aanndd  
tthhaatt  iitt  iiss  bbyy  nnoo  mmeeaannss  aa  ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  ssoocciieettyy’’ss  aacccceepptteedd  rruulleess  ooff  
ccoommppeettiittiioonn,,  ssuurrvviivvaall,,  aanndd  pprroossppeerriittyy..  IItt  iiss  aa  ssppeecciiaalliizzeedd  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  uussee  iinn  ssiittuuaattiioonnss  
wwhhiicchh  aappppeeaarr  ttoo  bbee  iiddeeaallllyy  aaddaapptteedd  ttoo  iitt,,  aanndd  iitt  iiss  ggeenneerraallllyy  uusseedd  aass  aann  eennhhaanncceemmeenntt  ttoo  
mmoorree  oorrddiinnaarryy  tteecchhnniiqquueess  aallrreeaaddyy  iinn  ppllaayy..

AAllll  tthhiiss  iiss  pprroobbaabbllyy  nnoott  wwhhaatt  yyoouu  eexxppeecctteedd  wwhheenn  yyoouu  eenntteerreedd  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett..  YYoouu  
aannttiicciippaatteedd  aa  sseeccrreett  ssoocciieettyy,,  ccoommffoorrttaabbllyy  llaaww--aabbiiddiinngg  bbuutt  ddeelliicciioouussllyy  ““ssiinniisstteerr””  iinn  iittss  
ppaaggeeaannttrryy  --  ssoommeetthhiinngg  bbootthh  mmoorree  nnoovveell  aanndd  mmoorree  eexxoottiicc  tthhaann  RRoossiiccrruucciiaannss,,  MMaassoonnss,,  
WWiiccccaannss,,  aanndd  tthhee  lliikkee..  YYoouu  hhaavvee  nnooww  sseeeenn  tthhee  TTeemmppllee  eexxppoossee  aanndd  eexxppllaaiinn  tthhee  ffaabbrriicc  ooff  
hhuummaann  iinntteerraaccttiioonnss..  IItt  hhaass  ddoonnee  tthhiiss  nnoott  ttoo  aammuussee  yyoouu,,  bbuutt  ttoo  tteeaarr  tthhee  bblliinnddffoolldd  ffrroomm  
yyoouurr  eeyyeess::  ttoo  lleeaadd  yyoouu  oouutt  ooff  tthhee  ccaavvee  wwhheerreeiinn  yyoouu  wweerree  cchhaaiinneedd..  AAfftteerr  yyoouu  ffiinniisshh  
bblliinnkkiinngg  aatt  tthhee  lliigghhtt,,  yyoouu  ffaaccee  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  hhooww  bbeesstt  ttoo  uussee  tthhiiss  nneeww  ccllaarriittyy  ooff  vviissiioonn..

MMaannyy  ooff  tthhoossee  wwhhoo  jjooiinneedd  oouurr  pprreeddeecceessssoorr  iinnssttiittuuttiioonn,,  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann,,  wweerree  
ssoommeewwhhaatt  ccoonnffuusseedd  bbyy  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee’’ss  aapppprrooaacchh  ttoo  mmaaggiicc..  FFiirrsstt,,  iinn  tthhee  ““BBooookk  ooff  
SSaattaann””,,  iitt  ssccoorrnneedd  aallll  bbeelliieeff  ssyysstteemmss  aanndd  rreedduucceedd  aallll  ggooddss  aanndd  ddeemmoonnss  ttoo  ssiimmppllee  ffaannttaassiieess  
aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  ccrruuttcchheess..  BBuutt  tthheenn,,  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  BBooookkss  ooff  ““LLuucciiffeerr””,,  ““BBeelliiaall””,,  aanndd  
““LLeevviiaatthhaann””,,  iitt  pprroommiisseedd  ssaattiissffaaccttiioonn  iinn  rreettuurrnn  ffoorr  aappppeeaalliinngg  ttoo  vvaarriioouuss  ddeemmoonnss  tthhrroouugghh  
rriittuuaall..  TThhee  ooffffiicciiaall  aappoollooggyy  ffoorr  tthhiiss  sseeeemmiinngg  iinnccoonnssiisstteennccyy  wwaass  tthhaatt  rriittuuaallss  aarree  mmeerree  
ppssyycchhooddrraammaa::  ppllaayy--aaccttiinngg  ffoorr  eemmoottiioonnaall  ggrraattiiffiiccaattiioonn..  BBuutt  tthhee  rreeaalliittyy  wwaass  tthhaatt  tthhee  rriittuuaallss  
wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  ccoommpplleettee  sseerriioouussnneessss  tthhrroouugghhoouutt  aallll  tthhee  GGrroottttooss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  
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aanndd  tthhaatt  tthheeyy  iinn  ffaacctt  yyiieellddeedd  tthhee  rreessuullttss  tthheeyy  oosstteennssiibbllyy  pprroommiisseedd,,  aatt  lleeaasstt  ttoo  ssoommee  
ddeeggrreeee..

TThhee  SSaattaanniicc  PPrriieesstthhoooodd  ggrraadduuaallllyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt,,  aalltthhoouugghh  tthhee  mmyytthhoollooggiiccaall  
iimmaaggeerryy  ooff  ssuucchh  rriittuuaall  mmiigghhtt  bbee  pprriimmaa  ffaacciiee  iinnaaccccuurraattee  aanndd  iinnccoonnssiisstteenntt,,  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  
ttyyppee  ooff  mmeennttaall  aanndd  wwiillllffuull  ccoonncceennttrraattiioonn  aacchhiieevveedd  dduurriinngg  rriittuuaall  ddiidd  iinn  ffaacctt  eexxeerrtt  aann  eeffffeecctt  
uuppoonn  bbootthh  tthhee  cceelleebbrraanntt  aanndd  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  TToo  tthhee  cceelleebbrraanntt  iitt  sseeeemmeedd  tthhaatt,,  aass  
hhiiss  ccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  pprroojjeeccttiioonn  ooff  wwiillll  iinnccrreeaasseedd,,  tthhee  nnoorrmmaall  bbaarrrriieerrss  ooff  ssppaaccee  aanndd  ttiimmee  
bbeeggaann  ttoo  rreecceeddee..  TThhee  cceelleebbrraanntt’’ss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  aappppeeaarreedd  ttoo  ffoorrccee  iittss  wwaayy  iinnttoo  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iinn  aa  lliimmiitteedd,,  ffooccuusseedd  ffaasshhiioonn..

WWhhaatt  tthhiiss  mmeeaanntt  ffoorr  tthhee  fflleeddgglliinngg  SSaattaanniisstt  wwaass  aann  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  ““bblluurrrriinngg  ooff  
rreeaalliittyy””..  IItt  wwaass  oofftteenn  ddiissttuurrbbiinngg  aanndd  ddiissttrreessssiinngg,,  jjuusstt  aass  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  hhaalllluucciinnaattiioonn  
oorr  sscchhiizzoopphhrreenniiaa  ccaann  bbee  ddiissttuurrbbiinngg  aanndd  ddiissttrreessssiinngg..  ((##1199GG))  AA  rriittuuaall  wwoorrkkiinngg  ddiiffffeerreedd  
ffrroomm  ppssyycchhoossiiss,,  hhoowweevveerr,,  iinn  tthhaatt  tthhee  mmaaggiicciiaann’’ss  oowwnn  mmeennttaall  ccoohheerreennccee  --  hhiiss  sseennssee  ooff  
iiddeennttiittyy  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  oorrggaanniizzee  hhiiss  tthhoouugghhtt  --  rreemmaaiinneedd  uunniimmppaaiirreedd..  HHee  kknneeww  pprreecciisseellyy  
wwhhaatt  wwaass  hhaappppeenniinngg::  wwhheerree  eeaacchh  uunniivveerrssee  bbeeggaann  aanndd  tthhee  ootthheerr  oonnee  eennddeedd,,  wwhhaatt  hhee  
wwiisshheedd  ttoo  ddoo,,  aanndd  hhooww  ttoo  iinnccrreeaassee,,  ddeeccrreeaassee,,  oorr  hhaalltt  tthhee  eexxppeerriieennccee..

AAss  tthhee  SSaattaanniisstt  bbeeccaammee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  sseennssaattiioonnss  ooff  rriittuuaall  mmaaggiicc,,  hhiiss  
ffeeaarr  ooff  iitt  wwoouulldd  ddiissaappppeeaarr  aanndd  hhee  wwoouulldd  bbeeccoommee  pprrooffiicciieenntt  aatt  ccrreeaattiinngg  pprreecciisseellyy  tthhee  
bblleenndd  ooff  uunniivveerrsseess  ddeessiirreedd..  TThhee  nneeeedd  ffoorr  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  pprrooppss  ((aa  pphhyyssiiccaall  rriittuuaall  
cchhaammbbeerr))  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssuuiittaabbllyy  ddrraammaattiicc  aattmmoosspphheerree  lleesssseenneedd,,  aass  ddiidd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tteexxttss,,  
iinnccaannttaattiioonnss,,  aanndd  ssccrriippttss..  UUllttiimmaatteellyy  aa  ssttaaggee  wwoouulldd  bbee  rreeaacchheedd  wwhheerree  tthhee  eexxppeerriieennccee  aanndd  
eexxeerrcciissee  ooff  rriittuuaall  bbeeccaammee  aa  ccoommpplleetteellyy  aauuttoommaattiicc  oonnee  ffoorr  tthhee  mmaaggiicciiaann,,  wwhhoo  ccoouulldd  nnooww  
bblleenndd  hhiiss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  oonnee  aanndd  aaccccoommpplliisshh  cchhaannggeess  iinn  iitt  aass  
ddeelliiccaatteellyy  aass  aa  sskkiilllleedd  ssuurrggeeoonn  mmiigghhtt  wwiieelldd  aa  ssccaallppeell..

AAnn  iinnddiivviidduuaall’’ss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  ttoo  bbee  ssuurree,,  iiss  eexxttrreemmeellyy  fflluuiidd..  IItt  mmaayy  cclloosseellyy  
rreesseemmbbllee  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  oorr  iitt  mmaayy  bbeeccoommee  bbiizzaarrrree  aanndd  ffaannttaassttiicc..  MMaannyy  cclliinniiccaall  
sscchhiizzoopphhrreenniiaaccss  aarree  ssiimmppllyy  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  lloosstt  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  
ffrroomm  tthhee  oobbjjeeccttiivvee,,  aanndd  wwhhoo  iinn  ssoommee  ccaasseess  aarree  aatt  tthhee  mmeerrccyy  ooff  tthheeiirr  ssuubbjjeeccttiivvee  mmeennttaall  
iimmaaggeerryy..  ((1199XX))

CClliinniiccaall  sscchhiizzoopphhrreenniiaa  iiss  uussuuaallllyy  iinnvvoolluunnttaarryy  --  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  pphhyyssiiccaallllyy  ddiisseeaasseedd  oorr  
iinnjjuurreedd  bbrraaiinn,,  oorr  ooff  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssttrreessss..  AA  ddaannggeerr  ooff  rriittuuaall  mmaaggiicc  iiss  tthhaatt  
tthhee  eexxppeerriieennccee  mmaayy  bbeeccoommee  ssoo  iinnttooxxiiccaattiinngg  tthhaatt  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  sseennssee  ooff  ppeerrssppeeccttiivvee  
uuppoonn  aanndd  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  uunniivveerrsseess  mmaayy  bbee  nneegglleecctteedd  oorr  aabbaannddoonneedd,,  rreessuullttiinngg  
iinn  aann  uunnccoonnttrroolllleedd  bblleennddiinngg  pprroocceessss..  TThhee  mmaaggiicciiaann  iiss  ssttiillll  iinn  ccoonnttrrooll  ooff  hhiiss  wwiillll,,  bbuutt  hhee  iiss  
uunnaabbllee  ttoo  aaccccuurraatteellyy  ddiissttiinngguuiisshh  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ffrroomm  tthhoossee  ooff  hhiiss  
ssuubbjjeeccttiivvee  oonnee..  HHee  mmaakkeess  mmiissttaakkeess,,  wwhhiicchh  aappppeeaarr  iinn  hhiiss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  aass  
iinneexxpplliiccaabbllee  aabboorrttiioonnss  ooff  hhiiss  pprreevviioouussllyy  eeffffeeccttiivvee  ddeessiirreess  aanndd  ccrreeaattiioonnss..  UUllttiimmaatteellyy  hhee  
mmaayy  lloossee  aallll  ccoonnttrrooll  ooff  hhiiss  ccoonnsscciioouussnneessss,,  bbeeccoommiinngg  aa  ppaarraannooiiaacc  aanndd//oorr  aa  mmeeggaalloommaanniiaacc..

TThhee  oolldd  mmyytthh  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  eennddaannggeerr  yyoouurr  ssoouull  iiff  yyoouu  ddaarree  ttoo  eexxppeerriimmeenntt  wwiitthh  BBllaacckk  
MMaaggiicc  tthhuuss  hhaass  mmoorree  tthhaann  aa  ggrraaiinn  ooff  ttrruutthh  iinn  iitt..  NNoott  bbeeccaauussee  ssoommee  ffiieenndd  iinn  rreedd  
uunnddeerrwweeaarr  iiss  ggooiinngg  ttoo  ddrraagg  yyoouu  ddoowwnn  ttoo  DDaannttee’’ss  IInnffeerrnnoo  iinn  ppuunniisshhmmeenntt  ffoorr  yyoouurr  
bbllaasspphheemmyy,,  bbuutt  rraatthheerr  bbeeccaauussee  yyoouu  aarree  nnooww  eexxeerrcciissiinngg  yyoouurr  mmiinndd  iinn  tthhee  ddeelliibbeerraattee  
ccoonncceeppttiioonn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  iittss  oowwnn  eexxtteerrnnaall  ffrraammeess  ooff  rreeffeerreennccee..  IIff  yyoouu  ddoo  tthhiiss  wwiitthh  
pprruuddeennccee,,  iinntteelllliiggeennccee,,  aanndd  sseennssiittiivviittyy,,  tthhee  rreessuulltt  wwiillll  bbee  aa  mmoorree  eexxcceelllleenntt  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  
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((==iinniittiiaattiioonn))..  IIff  yyoouu  ddoo  iitt  iimmppuullssiivveellyy  oorr  ccaarreelleessssllyy,,  tthhee  rreessuulltt  ccoouulldd  bbee  ddiissaassttrroouuss..
TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  tthhuuss  rreeppeeaattss  tthhee  wwaarrnniinngg  iinn  iittss  iinnttrroodduuccttoorryy  lliitteerraattuurree::  BBllaacckk  

MMaaggiicc  iiss  ddaannggeerroouuss..  LLBBMM  iiss  ddaannggeerroouuss  bbeeccaauussee  iitt  ccaann  tteemmpptt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ttoo  
uunneetthhiiccaall  aabbuussee  ooff  tthhee  tteecchhnniiqquuee  ((##66RR,,  ##66SS)),,  wwhhiillee  GGBBMM  iiss  ddaannggeerroouuss  bbeeccaauussee  iittss  
pprraaccttiiccee  mmaakkeess  ppoossssiibbllee  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  ppeerrssppeeccttiivveess  ooff  tthhee  rraattiioonnaall  
ccoonnsscciioouussnneessss..  ((##77CC))

YYoouu  aarree  tthhuuss  aaddmmoonniisshheedd  ttoo  bbee  eexxttrreemmeellyy  ccaarreeffuull  wwhheenn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  eeiitthheerr  
tteecchhnniiqquuee..  YYoouu  sshhoouulldd  sseeeekk  oouutt  aanndd  ssttuuddyy  tthhee  rreelleevvaanntt  tteexxttss  ffrroomm  tthhee  rreeaaddiinngg  lliisstt  
tthhoorroouugghhllyy,,  eexxppeerriimmeenntt  ccaauuttiioouussllyy  aanndd  jjuuddiicciioouussllyy,,  aanndd  bbyy  aallll  mmeeaannss  sseeeekk  --  aanndd  hheeeedd  --  
tthhee  aaddvviiccee  ooff  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  iinn  mmaatttteerrss  ooff  ddoouubbtt..  EEaacchh  PPrriieesstt  aanndd  PPrriieesstteessss  hhaass  aacccceepptteedd  
tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  aaddvviissee  SSeettiiaannss  aanndd  AAddeeppttss  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  iinnccrreeaassee  
aanndd  uussee  ooff  tthheeiirr  mmaaggiiccaall  ppoowweerrss,,  bbuutt  eeaacchh  PPrriieesstt  aanndd  PPrriieesstteessss  aallssoo  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  
ssuummmmaarriillyy  eexxppeell  aa  SSeettiiaann  oorr  AAddeepptt  ffrroomm  tthhee  TTeemmppllee  iiff  LLBBMM  oorr  GGBBMM  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  
iirrrreessppoonnssiibbllyy..

IItt  iiss  nnooww  aapppprroopprriiaattee  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  GGBBMM  iittsseellff..  WWhhaatt  iiss  iitt,,  hhooww  
ddooeess  iitt  wwoorrkk,,  aanndd  hhooww  mmaayy  tthhee  SSeettiiaann  bbeeggiinn  ttoo  eexxppeerriieennccee  iitt??

GGrreeaatteerr  BBllaacckk  MMaaggiicc  ((GGBBMM))  iiss  tthhee  ccaauussiinngg  ooff  cchhaannggee  ttoo  ooccccuurr  iinn  tthhee  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  wwiillll..  TThhiiss  cchhaannggee  iinn  tthhee  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  mmaayy  ccaauussee  aa  ssiimmiillaarr  aanndd  pprrooppoorrttiioonnaattee  cchhaannggee  iinn  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..

EExxaammiinnee  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn..  AA  ddeelliibbeerraattee  eeffffoorrtt  iiss  mmaaddee  ttoo  aalltteerr  oonnee’’ss  ssuubbjjeeccttiivvee  ffrraammee  
ooff  rreeffeerreennccee,,  ssoo  tthhaatt  aa  tthhiinngg  wwhhiicchh  uusseedd  ttoo  bbee  ccoonncceeppttuuaalliizzeedd  oonnee  wwaayy  iiss  nnooww  
ccoonncceeppttuuaalliizzeedd  iinn  aannootthheerr..  AA  ddiissttaasstteeffuull  ssiittuuaattiioonn  mmaayy  bbee  aaddjjuusstteedd  ttoo  pprroodduuccee  aa  
ffaavvoorraabbllee  oouuttccoommee;;  aa  lliivvee  eenneemmyy  mmaayy  bbee  aaddjjuusstteedd  ttoo  bbee  tthhwwaarrtteedd  oorr  nnoonneexxiisstteenntt;;  aa  ddeessiirree  
ooff  aannyy  ssoorrtt  mmaayy  bbee  rreeaalliizzeedd..

MMaaggiiccaall  mmaannuuaallss  ffrroomm  tthhee  mmeeddiieevvaall  ggrriimmooiirreess  ttoo  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee  hhaavvee  ddiissccuusssseedd  
tthhee  uussee  ooff  iimmaaggeerryy  aass  aann  aaiidd  ttoo  tthhiiss  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn..  PPeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  sstteerreeoottyyppiiccaall  
eexxaammppllee  ooff  tthhiiss  iiss  tthhee  ssttiicckkiinngg  ooff  ppiinnss  iinnttoo  aa  wwaaxx  eeffffiiggyy  ttoo  ccaauussee  hhaarrmm..  IInn  WWaalltt  DDiissnneeyy’’ss  
DDuummbboo  tthhee  lliittttllee  eelleepphhaanntt  wwaass  ggiivveenn  aa  ffeeaatthheerr  ttoo  hhoolldd  wwiitthh  hhiiss  ttrruunnkk..  HHee  wwaass  ttoolldd  tthhaatt  iitt  
wwaass  aa  mmaaggiicc  ffeeaatthheerr  wwhhiicchh  wwoouulldd  eennaabbllee  hhiimm  ttoo  ffllyy  --  aanndd  hhee  ddiidd  ssoo  bbyy  ffllaappppiinngg  hhiiss  eeaarrss..  
WWhheenn  hhee  eevveennttuuaallllyy  lloosstt  tthhee  ffeeaatthheerr,,  hhee  ssttaarrtteedd  ttoo  ffaallll,,  uunnttiill  hhee  wwaass  ttoolldd  tthhaatt  tthhee  ffeeaatthheerr  
wwaass  rreeaallllyy  nnootthhiinngg  mmoorree  tthhaann  aann  oorrddiinnaarryy  ffeeaatthheerr..  AAss  ssoooonn  aass  hhee  rreeaalliizzeedd  tthhaatt  hhee  wwaass  tthhee  
ssoouurrccee  ooff  tthhee  ““mmaaggiicc””,,  hhee  ffllaappppeedd  hhiiss  eeaarrss  aaggaaiinn  aanndd  rreeggaaiinneedd  aallttiittuuddee..

PPhhoottooggrraapphhss,,  wwaaxx  iimmaaggeess,,  ttaalliissmmaannss,,  mmuussiicc,,  ffiirreess,,  sswwoorrddss,,  ssttaattuueess,,  aanndd  iinnddeeeedd  
eennttiirree  rriittuuaall  cchhaammbbeerrss  hhaavvee  nnoo  mmoorree  iinnttrriinnssiicc  mmaaggiicc  iinn  tthheemm  tthhaann  DDuummbboo’’ss  ffeeaatthheerr..  
TThheeiirr  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  mmaaggiicc,,  aaggaaiinn  lliikkee  DDuummbboo’’ss  ffeeaatthheerr,,  ccoommeess  ffrroomm  tthheeiirr  
ssiiggnniiffiiccaannccee  ttoo  tthhee  mmaaggiicciiaann..  IIff  hhee  ggrraannttss  tthheemm  cceerrttaaiinn  ppoowweerrss  iinn  hhiiss  ssuubbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee  --  iiff  hhee  ccrreeddiittss  tthheemm  wwiitthh  aattmmoosspphheerreess,,  aauurraass,,  ccuurrsseess,,  oorr  bblleessssiinnggss  --  tthheeyy  wwiillll  
aassssuurreeddllyy  hhaavvee  tthheemm..  TThheeyy  wwiillll  ppoosssseessss  tthheessee  qquuaalliittiieess  aabbssoolluutteellyy  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee..

OOnnccee  tthhiiss  ooccccuurrss,,  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  tthhee  MMaaggiiccaall  LLiinnkk  bbeettwweeeenn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  
aanndd  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  wwiillll  ttrraannssffeerr  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ttoo  tthhee  iitteemmss’’  oobbjjeeccttiivvee  mmaassss..  
TThhee  ppootteennccyy  aanndd  eenndduurraannccee  ooff  tthhee  ttrraannssffeerr  ddeeppeennddss  uuppoonn  tthhee  sskkiillll  aanndd  wwiillllppoowweerr  ooff  tthhee  
ccoonnsseeccrraattiinngg  mmaaggiicciiaann,,  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  ddiissttoorrttiioonn  iinn  tthhee  
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oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  aatttteemmpptteedd,,  aanndd  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  pphhyyssiiccaall  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  
wwhhiicchh  mmaayy  rraannggee  ffrroomm  ssuunnssppoott  aaccttiivviittyy  ttoo  aa  ssoorree  ttooee  wwhhiicchh  iinnttrruuddeess  uuppoonn  tthhee  mmaaggiicciiaann’’ss  
ccoonncceennttrraattiioonn..  PPeerrcceeppttiioonn  aanndd  aaccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  iimmbbuueedd  qquuaalliittiieess  bbyy  aannootthheerr  mmaaggiicciiaann  
wwiillll  ssiimmiillaarrllyy  ddeeppeenndd  uuppoonn  tthhee  sskkiillll  aanndd  wwiillllppoowweerr  wwhhiicchh  hhee  bbrriinnggss  ttoo  bbeeaarr  uuppoonn  ssuucchh  
oobbjjeeccttss..

TThhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthhiiss  pprriinncciippllee  aarree  ffaasscciinnaattiinngg..  AAmmoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss  iitt  eexxppllaaiinnss  
wwhhyy  ssoopphhiissttiiccaatteedd  mmaaggiiccaall  wwoorrkkiinnggss  bbaasseedd  oonn  aa  vvaarriieettyy  ooff  ddiiffffeerreenntt  ggooddss  oorr  ppaanntthheeoonnss  
hhaavvee  wwoorrkkeedd..  IItt  mmaakkeess  nnoo  ddiiffffeerreennccee  wwhheetthheerr  tthhee  ggooddss  bbee  ssoocciiaallllyy  ggeenneerraatteedd  ((lliikkee  tthhoossee  
ooff  aanncciieenntt  GGrreeeeccee))  oorr  ppeerrssoonnaallllyy  ccrreeaatteedd  ((lliikkee  tthhoossee  ooff  HH..PP..  LLoovveeccrraafftt))..  IItt  mmaakkeess  nnoo  
ddiiffffeerreennccee  wwhheetthheerr  tthhee  EEnnoocchhiiaann  KKeeyyss  bbee  pphhrraasseedd  iinn  hhoonnoorr  ooff  YYHHVVHH  ((aass  iinn  JJoohhnn  DDeeee’’ss  
ddiiaarriieess)),,  iinn  hhoonnoorr  ooff  SSaattaann  ((aass  iinn  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee)),,  oorr  iinn  hhoonnoorr  ooff  SSeett  ((aass  iinn  tthhee  WWoorrdd  ooff  
SSeett))..  AAccccuussaattiioonnss  ooff  hheerreessyy,,  bbllaasspphheemmyy,,  aanndd//oorr  iinnaauutthheennttiicciittyy  --  wwhheetthheerr  hhiissttoorriiccaallllyy  
jjuussttiiffiieedd  oorr  nnoott  --  aarree  ssiimmppllyy  bbaarrkkiinngg  uupp  tthhee  wwrroonngg  ttrreeee  ffrroomm  aa  mmaaggiiccaall  ssttaannddppooiinntt..

AAnnootthheerr  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  pprriinncciippllee  ooff  GGBBMM  iiss  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  llaarrggee  
aammoouunntt  ooff  iitt  ““lloooossee””  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  bbyy  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  ggeenneerraattiinngg  iitt  
wwiitthhoouutt  ccaalllliinngg  iitt  bbyy  tthhaatt  nnaammee  aanndd  wwiitthhoouutt  eevveenn  rreeaalliizziinngg  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  ddooiinngg..  EEvveerryy  
ttiimmee  wwee  hhaavvee  aann  ““oobbjjeeccttiivvee  iimmpprreessssiioonn””  ooff  ssoommeetthhiinngg  ppoosssseessssiinngg  aa  qquuaalliittyy  wwhhiicchh  iittss  
pphhyyssiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ddoo  nnoott  ssuubbssttaannttiiaattee,,  wwee  aarree  ssaammpplliinngg  tthhee  rreessuullttss  ooff  aa  GGBBMM  
ooppeerraattiioonn  oonn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  [[##44JJ((11))((22)),,  ##66OO]]

TToo  ttaakkee  aa  ffeeww  ccoommmmoonn  eexxaammpplleess::  SSnnaakkeess  aanndd  rraattss  aarree  uussuuaallllyy  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  ssnneeaakkyy  
aanndd  eevviill,,  bbiirrddss  aanndd  ccaattss  bbeeaauuttiiffuull;;  ssmmoogg  aanndd  sslluuddggee  uunnnnaattuurraall,,  ttrreeeess  aanndd  fflloowweerrss  nnaattuurraall..  
MMaannyy  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  aaggrreeee  uuppoonn  aanndd  rreeiinnffoorrccee  ssuucchh  iinntteerrpprreettaattiioonnss,,  aanndd  iinn  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iitt  bbeeccoommeess  iinnccrreeaassiinnggllyy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  pphheennoommeennoonn  iinn  
qquueessttiioonn  wwiitthhoouutt  tthhee  ssuubbjjeeccttiivveellyy--iimmppoosseedd  ““oovveerrllaayy””..  [[SSuucchh  oovveerrllaayyss  mmaayy  aallssoo  bbee  ccaalllleedd  
““bbiiaasseess””,,  ““pprreejjuuddiicceess””,,  oorr  ““ppooiinnttss  ooff  ppeerrssppeeccttiivvee””..]]

WWee  aarree  tthhuuss  tthhee  vviiccttiimmss  ooff  aa  wwoorrlldd--wwiiddee  GGBBMM  eeppiiddeemmiicc  wwhhiicchh  hhaass  mmaanniiffeesstt  iittsseellff  aass  
ppoolliittiiccaall  iiddeeoollooggiieess,,  aarrttiissttiicc  ææsstthheettiiccss,,  aaddvveerrttiissiinngg,,  ssoocciiaall  mmoorraalliittyy,,  eettcc..  WWee  ccaannnnoott  
hhoonneessttllyy  ssaayy  tthhaatt  wwee  ““lliivvee””  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  bbuutt  rraatthheerr  iinn  aa  ccrraazzyy--qquuiilltt  ooff  
ssuubbjjeeccttiivvee  oovveerrllaayyss  oonn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  TThhee  ffiirrsstt  tthhiinngg  tthhee  mmaaggiicciiaann  mmuusstt  ddoo  iiss  
rreeaalliizzee  tthhiiss;;  tthhee  sseeccoonndd  tthhiinngg  hhee  mmuusstt  ddoo  iiss  aatttteemmpptt  ttoo  sseeee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aaccttuuaall  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  tthhrroouugghh  aallll  tthhee  ccaammoouuffllaaggee..  TThhee  tthhiirrdd  tthhiinngg  hhee  mmuusstt  ddoo  iiss  aatttteemmpptt  ttoo  
cchhaannggee  ppaarrttss  ooff  iitt  ccaarreeffuullllyy  aanndd  pprreecciisseellyy  tthhrroouugghh  hhiiss  oowwnn  mmaaggiiccaall  wwoorrkkiinnggss,,  bbootthh  LLBBMM  
aanndd  GGBBMM..

TThhee  ““uunnccoonnsscciioouuss””  GGBBMM  ooff  pprrooffaannee  ssoocciieettyy  wwoorrkkss  bbeeccaauussee  ooff  sshheeeerr  mmaassss,,  aass  aa  hheerrdd  
ooff  bbuuffffaalloo  wwiillll  bbrreeaakk  tthhrroouugghh  aa  ffeennccee  tthhaatt  wwoouulldd  eeaassiillyy  ssttoopp  aannyy  oonnee  ooff  tthheemm..  AAtt  tthhee  ssaammee  
ttiimmee  tthhiiss  pprrooffaannee  eeffffoorrtt  iiss  cchhaaoottiicc,,  uunnrreelliiaabbllee,,  aanndd  uullttiimmaatteellyy  rraannddoomm  iinn  iittss  
ccoonnsseeqquueenncceess..

AAtttteemmppttss  ttoo  ccoonnttrrooll  ssuucchh  mmaassssiivvee  ssoocciiaall  ffoorrcceess  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  mmaannyy  ppoolliittiiccaall  
aanndd  rreelliiggiioouuss  lleeaaddeerrss  tthhrroouugghhoouutt  hhiissttoorryy..  AAllll  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt,,  eevveenn  wwhheenn  
tthhee  iilllluussiioonn  ooff  ccoonnttrrooll  ccoouulldd  bbee  ccrreeaatteedd..  ((##1144AA,,  EE,,  FF,,  JJ,,  KK,,  LL,,  VV;;  ##1166II))  TThhee  iinnddiivviidduuaall  
BBllaacckk  MMaaggiicciiaann  ccaannnnoott  cchhaannggee  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  tthhrroouugghh  rraaww  ffoorrccee;;  hhiiss  iiss  oonnllyy  aa  
ssiinnggllee,,  iissoollaattee  wwiillll..  HHee  ddooeess  ppoosssseessss,,  hhoowweevveerr,,  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhooww  GGBBMM  wwoorrkkss  aanndd  
tthhee  ccoonnsseeqquueenntt  aabbiilliittyy  ttoo  nnaarrrrooww  hhiiss  uussee  ooff  iitt  ttoo  aa  pprreecciissee,,  ddiirreecctteedd  ffooccuuss..  IItt  iiss  tthhiiss  ffooccuuss  
tthhaatt  eennaabblleess  hhiiss  wwoorrkkiinnggss  ttoo  ssuucccceeeedd..
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IIff  yyoouu  hhaavvee  nneevveerr  uunnddeerrttaakkeenn  GGBBMM  WWoorrkkiinnggss  bbeeffoorree,,  ssoommee  ooff  tthhee  pprreeccoonnddiittiioonnss  ffoorr  
tthheemm  mmaayy  ssttrriikkee  yyoouu  aass  uunnnneecceessssaarryy,,  eevveenn  aaddoolleesscceenntt..  BBee  ppaattiieenntt,,  aanndd  yyoouu  wwiillll  ccoommee  ttoo  
sseeee  wwhhyy  tthheeyy  aarree  nnoott..

YYoouu  mmaayy  tthhiinnkk  tthhaatt  yyoouu  ppoosssseessss  ggrreeaatt  ppoowweerrss  ooff  iimmaaggiinnaattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  yyoouu  
hhaavvee  ssoommee  sskkiillll  aatt  aarrtt,,  mmuussiicc,,  wwrriittiinngg,,  oorr  ssoommee  ssiimmiillaarr  ffoorrmm  ooff  ccrreeaattiivvee  eexxpprreessssiioonn..  
CCoonnssiiddeerr,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  yyoouurr  ssoouull  --  wwhhiicchh  ccoommmmuunniiccaatteess  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  
tthhrroouugghh  yyoouurr  bbrraaiinn  --  ccoonnssttaannttllyy  rreecceeiivveess  rreeiinnffoorrcceemmeenntt  ooff  oobbjjeeccttiivvee  rreeaalliittyy  tthhrroouugghh  yyoouurr  
ffiivvee  pphhyyssiiccaall  sseennsseess..  TThhiiss  rreeiinnffoorrcceemmeenntt  tteennddss  ttoo  aacctt  aass  aa  kkiinndd  ooff  ““sshhoocckk  aabbssoorrbbeerr””  ttoo  
yyoouurr  mmiinndd,,  ccuusshhiioonniinngg  aanndd  ccoommppeennssaattiinngg  ffoorr  aallll  iiddeeaass  tthhaatt  ddoo  nnoott  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  
oobbjjeeccttiivvee  ppaarraammeetteerrss..

WWhhaatt  yyoouu  wwiillll  bbee  ddooiinngg  iinn  aa  ffoorrmmaall  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  iiss  ttoo  cchhaannggee  tthhee  ssiiggnnaallss  wwhhiicchh  aarree  
rreecceeiivveedd  bbyy  yyoouurr  ffiivvee  sseennsseess,,  bbrriinnggiinngg  tthheemm  iinnttoo  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthhee  ccoonncceepptt  oonn  wwhhiicchh  yyoouu  
iinntteenndd  ttoo  ffooccuuss..  TThhuuss  yyoouu  pprreeppaarree  ffoorr  aa  wwoorrkkiinngg  bbyy  ccoonnssttrruuccttiinngg  aann  aarrttiiffiicciiaall  
eennvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  mmoosstt  cclloosseellyy  aattttuunneedd  ttoo  iitt::  aa  rriittuuaall  cchhaammbbeerr..

TThheerree  iiss  nnoo  ““ooffffiicciiaall””  ddeessiiggnn,,  nnoorr  rreeqquuiirreedd  ccoonntteennttss  ffoorr  aa  SSeettiiaann  rriittuuaall  cchhaammbbeerr..  OOuurr  
rreeaaddiinngg  lliisstt  iilllluussttrraatteess  hhooww  wwiiddeellyy  oouurr  iinntteerreessttss  vvaarryy,,  aanndd  aa  wwoorrkkiinngg  eemmpphhaassiizziinngg  aannyy  
oonnee  ccaatteeggoorryy  ooff  tthhaatt  lliisstt  [[oorr  aannyy  ootthheerr  ccoonncceepptt]]  wwoouulldd  rreeqquuiirree  aapppprroopprriiaattee  
aaccccoouuttrreemmeennttss..

TThhuuss  aa  ““ccllaassssiicc  BBllaacckk  MMaassss””  iinn  tthhee  mmoosstt  ddeelliicciioouuss  ttrraaddiittiioonn  ooff  GGootthhiicc  hhoorrrroorr  nnoovveellss  
mmiigghhtt  rreeccrreeaattee  tthhee  aattmmoosspphheerree  ooff  aa  gglloooommyy,,  mmeeddiieevvaall  ccrryypptt..  AA  rriittuuaall  uuttiilliizziinngg  
ssppaacciiaall//ddiimmeennssiioonnaall  ccoonncceeppttss  mmiigghhtt  mmaakkee  uussee  ooff  oodddd,,  EExxpprreessssiioonniissttiicc  aanngglleess,,  ooppttiiccaall  
iilllluussiioonnss,,  mmiirrrroorreedd  oorr  iirrrreegguullaarr  lliigghhttiinngg  eeffffeeccttss,,  aanndd  aattoonnaall  oorr  uunnhhaarrmmoonniioouuss  ssoouunndd  
eeffffeeccttss..  WWoorrkkiinnggss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ssppaaccee  mmaayy  ttaakkee  ppllaaccee  uunnddeerr  tthhee  ssttaarrrryy  sskkyy  iinn  aa  ddeesseerrtt,,  
wwhheerree  tthhee  aabbsseennccee  ooff  rreefflleecctteedd  lliigghhtt  ffrroomm  cciittiieess  rreevveeaallss  tthhee  ccoossmmooss  iinn  aallll  iittss  gglloorryy  ......  oorr  iinn  
ppllaanneettaarriiuummss,,  oobbsseerrvvaattoorriieess,,  oorr  aassttrroopphhyyssiiccss  llaabboorraattoorriieess..

TThhee  mmoorree  ccaarree  yyoouu  ttaakkee  ttoo  ffiinndd  oorr  ccrreeaattee  tthhee  pprrooppeerr  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  mmoorree  ppootteenntt  
tthhee  wwoorrkkiinngg  iittsseellff  wwiillll  bbee..  TThhiiss  iiss  nnoott  jjuusstt  bbeeccaauussee  aa  mmoorree  eellaabboorraattee  rriittuuaall  cchhaammbbeerr  iiss  
mmoorree  eexxcciittiinngg  aanndd  eevvooccaattiivvee,,  bbuutt  aallssoo  bbeeccaauussee  tthhee  vveerryy  aacctt  ooff  pprreeppaarriinngg  iitt  aanndd  
aannttiicciippaattiinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  mmoommeennttuumm  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  pprrooppeerr..

TThhee  ““rriittuuaall  cchhaammbbeerr””  iiss  nnoott  mmeerreellyy  tthhee  rroooomm  oorr  ooppeenn  aarreeaa  iinn  wwhhiicchh  yyoouu  ooppeerraattee..  
TThhee  ccoonncceepptt  eexxtteennddss  ttoo  eevveerryytthhiinngg  aappaarrtt  ffrroomm  yyoouurr  sseellff  --  iinncclluuddiinngg  yyoouurr  pphhyyssiiccaall  bbooddyy..  
YYoouu  mmuusstt  bbee  iinn  ggoooodd  hheeaalltthh,,  oorr  ssuuffffiicciieennttllyy  iinn  ccoonnttrrooll  ooff  yyoouurr  mmeennttaall  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  nnoott  ttoo  
aallllooww  pphhyyssiiccaall  mmaallaaddiieess  ttoo  iinnttrruuddee  uuppoonn  yyoouurr  ccoonncceennttrraattiioonn  dduurriinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg..  YYoouu  
mmuusstt  bbee  aawwaakkee  aanndd  aalleerrtt..  YYoouu  mmuusstt  bbee  vviissiibbllyy  [[ttoo  ootthheerrss,,  iiff  iitt  iiss  aa  ggrroouupp  wwoorrkkiinngg]]  aanndd  
mmiinnddffuullllyy  [[ttoo  yyoouurrsseellff]]  ccllootthheedd  aanndd//oorr  ccoossttuummeedd  aass  aapppprroopprriiaattee..  YYoouurr  ggooaall  iiss  ttoo  eexxcclluuddee  
aallll  sseennssaattiioonnss  wwhhiicchh  ccllaasshh  wwiitthh  tthhee  ffooccuuss  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg,,  aanndd  ttoo  rreeiinnffoorrccee  aallll  sseennssaattiioonnss  
wwhhiicchh  eennhhaannccee  tthhaatt  ffooccuuss..

AAddddrreessss  aallll  ffiivvee  ooff  tthhee  pphhyyssiiccaall  sseennsseess::  ssiigghhtt,,  hheeaarriinngg,,  ssmmeellll,,  ttoouucchh,,  aanndd  ttaassttee..  AAtt  tthhee  
vveerryy  lleeaasstt,,  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  nnoo  ddiisshhaarrmmoonniioouuss  sseennssaattiioonn  iiss  rreecceeiivveedd..  AAss  yyoouu  
bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  GGBBMM,,  yyoouu  wwiillll  bbeeccoommee  mmoorree  eexxppeerrtt  aatt  ccrreeaattiinngg  
eennvviirroonnmmeennttss  ttoo  ffaacciilliittaattee  iitt..  DDoo  nnoott  eexxppeecctt  ttoo  ggeett  eevveerryytthhiinngg  eexxaaccttllyy  rriigghhtt  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee..  
AAnndd,,  ooff  ccoouurrssee,,  tthheerree  mmaayy  bbee  cciirrccuummssttaanncceess  rraatthheerr  bbeeyyoonndd  yyoouurr  ccoommpplleettee  ccoonnttrrooll,,  ssuucchh  
aass  mmeecchhaanniiccaall  bbaacckkggrroouunndd  nnooiissee  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  --  oorr  ccrriicckkeettss  iinn  rruurraall  oonneess!!

--  9900  --



YYoouu  hhaavvee  pprreeppaarreedd  yyoouurrsseellff  aanndd  yyoouurr  rriittuuaall  cchhaammbbeerr..  IItt  iiss  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ttiimmee  ooff  
ddaayy  oorr  nniigghhtt  [[oorr  yyoouu  hhaavvee  bblloocckkeedd  oouutt  aallll  sseennssoorryy  iinnppuuttss  ddiiccttaattiinngg  tthhee  ttiimmee]],,  aanndd  yyoouurr  
aassssiissttaannttss  aanndd//oorr  ffeellllooww  mmaaggiicciiaannss  aarree  pprreesseenntt..  YYoouu  aarree  rreeaaddyy  ttoo  ccoommmmeennccee  tthhee  wwoorrkkiinngg  
iittsseellff..

YYoouu  mmaayy  uussee  aa  ffuullll  ssccrriipptt  oorr  aann  oouuttlliinnee,,  oorr  yyoouu  mmaayy  pprroocceeeedd  eexxtteemmppoorraanneeoouussllyy..  
EEaacchh  hhaass  aaddvvaannttaaggeess::  tthhee  ssccrriipptt  ffoorr  ffoorrmmaalliittyy  aanndd  aa  sseennssee  ooff  hhiissttoorriiccaall  aaccccuurraaccyy,,  
eexxtteemmppoorraanneeoouuss  ssppeeeecchh  ffoorr  iittss  ssiinncceerriittyy  aanndd  ssppoonnttaanneeiittyy,,  aanndd  aann  oouuttlliinnee  ffoorr  aa  bblleennddiinngg  
ooff  bbootthh..  MMaakkee  yyoouurr  ddeecciissiioonn  nnoott  oonn  ssoommee  aassssuummppttiioonn  ooff  wwhhaatt  yyoouu  ““oouugghhtt””  ttoo  ddoo,,  bbuutt  
rraatthheerr  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhaatt  ffeeeellss  rriigghhtt  ttoo  yyoouu..  YYoouu  mmiigghhtt  uussee  tthhee  tteexxtt  ooff  aa  44,,000000--yyeeaarr--
oolldd  EEggyyppttiiaann  iinnccaannttaattiioonn  --  bbuutt  yyoouu  mmaayy  wwiisshh  ttoo  cchhaannggee  ttwwoo  wwoorrddss  iinn  iitt..  DDoo  ssoo!!  UUssee  aa  pprree--
pprreeppaarreedd  sseelleeccttiioonn  ooff  ggooddss  aanndd//oorr  ddææmmoonnss,,  oorr  ccrreeaattee  ssoommee  nneeww  oonneess  yyoouurrsseellff..  NNeeiitthheerr  
ttyyppee  iiss  ““iinnaauutthheennttiicc””..  GGooddss  eexxiisstt  aass  tthheeyy  aarree  eevvookkeedd  ttoo  mmeeaanniinnggffuull  eexxiisstteennccee  bbyy  
tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppssyycchhee..  ((##66II,,  ##66KK,,  ##99KK))

EEvveerryy  tthhoouugghhtt,,  ssttaatteemmeenntt,,  aanndd  aaccttiioonn  dduurriinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  sshhoouulldd  bbee  ddiirreecctteedd  
ttoowwaarrddss  iittss  oobbjjeecctt..  IIff  yyoouurr  pprreeppaarraattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  tthhoorroouugghh,,  yyoouu  wwiillll  ffiinndd  tthhaatt  yyoouu  ccaann  
aattttaaiinn  ffaarr  ggrreeaatteerr  ccoonncceennttrraattiioonn  --  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  iitt  ffoorr  aa  lloonnggeerr  ssppaann  ooff  [[oobbjjeeccttiivvee  oorr  
ssuubbjjeeccttiivvee]]  ttiimmee  --  tthhaann  yyoouu  ssuussppeecctt..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  rriittuuaall  yyoouu  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ssuurrpprriisseedd  ttoo  
ffeeeell  ccoorrrreessppoonnddiinnggllyy  eexxhhaauusstteedd  aanndd  ddrraaiinneedd  ooff  eenneerrggyy..

IItt  iiss  nnoott  uunnccoommmmoonn  ffoorr  aa  mmaaggiicciiaann  ttoo  ffiinndd  hhiimmsseellff  ccaarrrriieedd  aawwaayy  bbyy  aa  rriittuuaall  hhee  iiss  
ddooiinngg..  TThhee  eexxppeerriieennccee  iiss  ssoo  iimmpprreessssiivvee,,  ssoo  wwoonnddeerrffuull,,  ssoo  oovveerrwwhheellmmiinngg  tthhaatt  hhee  bbeeccoommeess  
oobbsseesssseedd  wwiitthh  iitt  bbootthh  dduurriinngg  aanndd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg..  TThheerree  iiss  aa  vveerryy  ssiimmppllee  rruullee  ooff  
tthhuummbb  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  aapppplliieedd  iinn  ssiittuuaattiioonnss  ssuucchh  aass  tthhiiss,,  aanndd  iitt  iiss::  BBeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhaatt  
tthhee  rriittuuaall  iittsseellff  iiss//wwaass  aa  ppeerrssoonnaall,,  ssuubbjjeeccttiivvee  eexxppeerriieennccee..  IIff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  iimmpprreessss  
ootthheerr  mmaaggiicciiaannss  wwiitthh  iitt,,  yyoouu  mmuusstt  ttrraannssllaattee  tthhaatt  eexxppeerriieennccee  iinnttoo  aa  ffoorrmm  tthhaatt  iiss  
ccoommpprreehheennssiibbllee  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  ttoo  tthheemm..  IIff  yyoouu  ssuucccceeeedd,,  tthheeyy  wwiillll  sshhaarree  yyoouurr  iinntteerreesstt  
aanndd  eenntthhuussiiaassmm,,  aatt  lleeaasstt  ttoo  aa  ddeeggrreeee..  IIff  tthheeyy  aarree  nnoott  iinntteerreesstteedd  oorr  eenntthhuussiiaassttiicc,,  ddoo  nnoott  
ccoonnddeemmnn  tthheemm  ffoorr  iitt..  EEiitthheerr  yyoouu  hhaavvee  nnoott  eexxppllaaiinneedd  iitt  ccaarreeffuullllyy  eennoouugghh  ttoo  ddoo  jjuussttiiccee  ttoo  
iitt,,  oorr  iitt  ssiimmppllyy  iissnn’’tt  aass  rreelleevvaanntt  ttoo  tthheeiirr  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  aass  iitt  iiss  ttoo  yyoouurrss..  IIff  yyoouu  
bbeeccoommee  aannttaaggoonniissttiicc  oorr  rreesseennttffuull,,  yyoouu  wwiillll  aaccccoommpplliisshh  nnootthhiinngg  ssaavvee  ttoo  lleesssseenn  yyoouurr  
ssttaattuurree  iinn  tthheeiirr  eeyyeess..

AAss  wwaass  ddiissccuusssseedd  iinn  CChhaapptteerr  ##55,,  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  aaccccuussttoommeedd  ttoo  pprroojjeeccttiinngg  
ppaarrttiiccuullaarr  ppiiccttuurreess  ooff  tthheemmsseellvveess  iinnttoo  ootthheerrss’’  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess..  TThhiiss  iiss  aa  ccoommmmoonn  
LLBBMM  pphheennoommeennoonn..  IInn  GGBBMM  tthhee  mmaaggiicciiaann  ddooeess  nnoott  wwiisshh  ttoo  pprreesseenntt  aann  aarrttiiffiicciiaall  iimmaaggee  aatt  
aallll,,  bbuutt  rraatthheerr  ttoo  uunnvveeiill  hhiiss  iinnnneerrmmoosstt  sseellff..  HHee  iiss  tthhuuss  hhiigghhllyy  vvuullnneerraabbllee  aanndd  hhiigghhllyy  
sseennssiittiivvee  ttoo  eexxtteerrnnaall  iinnfflluueenncceess..

UUssuuaallllyy  --  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  nnoovviiccee  mmaaggiicciiaannss  --  GGBBMM  wwoorrkkiinnggss  aarree  bbeesstt  
ppeerrffoorrmmeedd  aalloonnee..  IIff  aannyyoonnee  eellssee  iiss  pprreesseenntt,,  iitt  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss  ssoo  ttrruusstteedd  
bbyy  aanndd  aattttuunneedd  ttoo  tthhee  mmaaggiicciiaann  tthhaatt  nnoo  sseellff--ccoonnsscciioouussnneessss  iinnttrruuddeess  iinnttoo  tthhee  wwoorrkkiinngg..  
TThhee  mmoorree  iinnddiivviidduuaallss  pprreesseenntt,,  tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  rriisskk  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  ddeetteerriioorraattiinngg  iinnttoo  aa  
““lliivviinngg  tthheeaattrree””  sshhooww,,  wwiitthh  eeaacchh  pprreesseennttiinngg  aann  aarrttiiffiicciiaall  iimmaaggee  ttoo  tthhee  ootthheerrss..

UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  sshhoouulldd  yyoouu  ppeerrmmiitt  aannyy  nnoonn--IInniittiiaattee  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  
SSeett  ttoo  bbee  pprreesseenntt  aatt  aa  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  aass  aann  ““oobbsseerrvveerr””,,  ““ssttuuddeenntt””,,  ““iinntteerreesstteedd  ffrriieenndd””,,  oorr  
eevveenn  ““ppootteennttiiaall  mmeemmbbeerr””..  IInn  aa  wwoorrkkiinngg  yyoouu  nneecceessssaarriillyy  bbeehhaavvee  iinn  aann  uunniinnhhiibbiitteedd  
ffaasshhiioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eexxttrreemmeellyy  ddiissccoonncceerrttiinngg  ttoo  ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss  ssttiillll  wweeaarriinngg  hhiiss  
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cchhaarraacctteerr  aarrmmoorr..  NNoo  mmaatttteerr  hhooww  ggoooodd  hhiiss  iinntteennttiioonnss  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn,,  hhee  wwiillll  ssttiillll  rreeaacctt  bbyy  
ddeeffeennssiivvee,,  ccoonnddeesscceennddiinngg  ddeenniiggrraattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg..  HHee  iiss  ccoommppeelllleedd  ttoo  ddoo  tthhiiss  iinn  
oorrddeerr  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  rreeiinnffoorrccee  hhiiss  iinnsseeccuurree,,  ccoonnffuusseedd  sseellff--iimmaaggee..  TThhee  iinneevviittaabbllee  
ppaattrroonniizziinngg  ccoommmmeennttss  wwiillll  bbee  aannnnooyyiinngg  ttoo  yyoouu,,  aawwkkwwaarrdd  ffoorr  hhiimm,,  aanndd  cceerrttaaiinnllyy  
uunnhheellppffuull  ttoo  aannyy  pprrooffaannee  ffrriieennddsshhiipp  oorr  rraappppoorrtt  bbeettwweeeenn  yyoouu..

IIff  aann  aaccqquuaaiinnttaannccee  wwaannttss  ttoo  ffiinndd  oouutt  wwhhaatt  BBllaacckk  MMaaggiicc  iiss  lliikkee,,  iinnvviittee  hhiimm  ttoo  jjooiinn  tthhee  
TTeemmppllee  ooff  SSeett  jjuusstt  aass  yyoouu  ddiidd..  IIff  hhee  iissnn’’tt  tthhaatt  iinntteerreesstteedd,,  hhee  pprroobbaabbllyy  ddooeessnn’’tt  hhaavvee  tthhee  
sseellff--ddiisscciipplliinnee  aanndd  ssttrreennggtthh  ooff  wwiillll  nneecceessssaarryy  ffoorr  ssuucccceessss  iinn  BBllaacckk  MMaaggiicc..  HHee  wwiillll  bbee  mmuucchh  
hhaappppiieerr  iinn  ssoommee  vvaarriiaattiioonn  ooff  aa  wwhhiittee  mmaaggiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwhheerree  ppaaggeeaannttss  aanndd  sshhoowwss  
pprroolliiffeerraattee  [[ddiissgguuiisseedd  aass  ““rriittuuaallss””,,  ““mmaasssseess””,,  ““rreelliiggiioouuss  cceerreemmoonniieess””,,  oorr  ssiimmiillaarr  ssoolleemmnn  
ppllaayy--aaccttiinngg]]..

OOtthheerr  SSeettiiaannss  ooff  tthhee  ssaammee  oorr  lleessss--aaddvvaanncceedd  ddeeggrreeeess  tthhaann  yyoouurrsseellff  sshhoouulldd  bbee  pprreesseenntt  
oonnllyy  aass  ppaarrttiicciippaannttss  --  nneevveerr  aass  bbyyssttaannddeerrss  oorr  oobbsseerrvveerrss..  OOnnllyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  
mmaayy  bbee  pprreesseenntt  iinn  aa  nnoonn--ppaarrttiicciippaanntt  ccaappaacciittyy..  TThheeyy  hhaavvee  aa  RReeccooggnniizzeedd  mmoottiivvee  ttoo  
eennhhaannccee  aanndd  eennccoouurraaggee  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg,,  nnoott  ttoo  iinnttrruuddee  uuppoonn  oorr  ootthheerrwwiissee  
pprreeeemmpptt  iitt..

YYoouu  uunnddeerrttaakkee  aa  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  bbeeccaauussee  yyoouu  wwaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  ssoommeetthhiinngg  oorr  
bbeeccaauussee  yyoouu  wwaanntt  ttoo  cchhaannggee  ssoommeetthhiinngg..  TThhee  ffoorrmmeerr  ttyyppee  mmaayy  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  aann  
iilllluussttrraattiivvee  wwoorrkkiinngg,,  wwhhiillee  tthhee  llaatttteerr  iiss  oofftteenn  ccaalllleedd  aann  ooppeerraattiivvee  wwoorrkkiinngg..  EEaacchh  ttaakkeess  
eeffffeecctt  bbyy  eexxppaannddiinngg  aanndd//oorr  aalltteerriinngg  yyoouurr  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  wwhhiicchh  tthheenn  eexxeerrttss  aa  
ccoorrrreessppoonnddiinngg  aanndd  pprrooppoorrttiioonnaattee  iinnfflluueennccee  uuppoonn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  --  aanndd  ootthheerr  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  --  vviiaa  tthhee  MMaaggiiccaall  LLiinnkk  pphheennoommeennoonn..

AA  ““llaaww””  iinn  sscciieennccee  iiss  ““aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  eexxcclluussiivvee  ccaauussee  aanndd  eeffffeecctt””..  BByy  tthhiiss  eexxaaccttiinngg  
ssttaannddaarrdd  tthhee  MMaaggiiccaall  LLiinnkk  iiss  nnoott  aa  sscciieennttiiffiicc  llaaww;;  nnoorr  iiss  iitt  ccoonnssiisstteenntt,,  rreelliiaabbllee,,  oorr  
dduupplliiccaattaabbllee..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  iitt  iiss  nnoott  aann  iinnfflluueennccee  oorr  pprroocceessss  iinnvvoollvviinngg  oonnllyy  tthhee  
mmaanniippuullaattiioonn  ooff  mmaatttteerr  oorr  eenneerrggyy  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  tthhoouugghh  aa  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  mmaayy  
iinncclluuddee  ssuucchh  mmaanniippuullaattiioonn..  BBuutt  tthhee  eesssseennccee  ooff  GGBBMM  iiss  iittss  eeffffeecctt  uuppoonn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  
uunniivveerrssee((ss))  ooff  tthhee  mmaaggiicciiaann  aanndd//oorr  ootthheerrss,,  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  AAnndd  ssuucchh  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  aarree  iinneessccaappaabbllyy  tthhee  ““lleennsseess””  oorr  
““wwiinnddoowwss””  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  iiss  ppeerrcceeiivveedd,,  aassssiiggnneedd  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  aanndd  
iinntteerrpprreetteedd..  TThhaatt  iiss  hhooww  aanndd  wwhhyy  ooppeerraattiivvee  GGBBMM  --  aanndd  tthhee  MMaaggiiccaall  LLiinnkk  --  wwoorrkkss..

DDoo  nnoott  uunnddeerreessttiimmaattee  tthhee  ssuubbttlleettyy  aanndd  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhiiss  pphheennoommeennoonn..  TToo  bbeeccoommee  
aaddeepptt  iinn  GGBBMM  rreeqquuiirreess  ccoommpprreehheennssiivvee  rreeoorriieennttaattiioonn  ooff  yyoouurr  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  yyoouurr  
sseennssoorryy  iinnppuuttss  aanndd  oouuttppuuttss,,  aanndd  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  yyoouu  rreeaalliizzee,,  ssiiggnniiffyy,,  aanndd  pprroocceessss  
iinnffoorrmmaattiioonn  bbeettwweeeenn  iinnppuutt  aanndd  oouuttppuutt..  IItt  iiss  eesssseennttiiaall  tthhaatt  yyoouu  eexxiisstt,,  ssoo  ttoo  ssppeeaakk,,  aatt  aa  ffaarr  
hhiigghheerr  aanndd  mmoorree  pprreecciissee  lleevveell  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  tthhaann  tthhee  pprrooffaannee  iinnddiivviidduuaall  iinnvvoollvveedd  iinn  
tthhee  ssaammee  ffllooww  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhiiss  iiss  aa  ggrreeaatt  ssttrreessss,,  wwhhiicchh  eevveenn  aammoonngg  eexxppeerriieenncceedd  
mmaaggiicciiaannss  ccaann  bbee  ssuussttaaiinneedd  ffoorr  oonnllyy  bbrriieeff  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ttiimmee  aanndd  eeffffoorrtt..  SSttaarrtt  ssiimmppllyy,,  
aanndd  ppuurrssuuee  mmoorree  ccoommpplleexx  GGBBMM  aass  yyoouu  ddeevveelloopp  eexxppeerriieennccee  iinn  iitt  aanndd  aa  ffeeeell  ffoorr  iitt..

YYoouu  sshhoouulldd  nneevveerr  iinnssiisstt  uuppoonn  aa  ccoommpplleettee  aalliiggnnmmeenntt  ooff  rreellaatteedd  pphheennoommeennaa  iinn  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  aanndd  ootthheerr  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrsseess  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aa  GGBBMM  wwoorrkkiinngg..  SSuucchh  wwoouulldd  ccaallll  
ffoorr  aa  ffaarr  ggrreeaatteerr  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  eenneerrggyy  oovveerr  aa  ffaarr  ggrreeaatteerr  ppeerriioodd  ooff  oobbjjeeccttiivvee  ttiimmee  tthhaann  
aa  ssiinnggllee  mmiinndd  ccaann  pprroojjeecctt..  WWhheenn  yyoouu  sseeeekk  ttoo  ccaauussee  cchhaannggee,,  tthheerreeffoorree,,  llooookk  ffoorr  ffuullccrruummss  
wwhhiicchh  nneeeedd  oonnllyy  bbee  nnuuddggeedd  ttoo  sseett  aa  ddeessiirreedd  cchhaaiinn--rreeaaccttiioonn  iinn  mmoottiioonn..  CCoonnssiiddeerr  tthhee  mmoosstt  
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ooppppoorrttuunnee  ttiimmeess  aanndd  llooccaattiioonnss  ffoorr  cchhaannggee..  AAnndd  ddoo  eennoouugghh  pprreelliimmiinnaarryy  rreesseeaarrcchh  ttoo  
aasscceerrttaaiinn  tthhaatt  tthhee  ppiiccttuurree  yyoouu  hhaavvee  ooff  tthhee  pprreeeexxiissttiinngg  ssiittuuaattiioonn  iiss  aa  rreeaassoonnaabbllyy  aaccccuurraattee  
oonnee  --  eellssee  yyoouu  mmaayy  uunnkknnoowwiinnggllyy  cchhaannggee  iitt  ffoorr  tthhee  wwoorrssee..

IIddeeaallllyy  tthhee  mmaaggiicciiaann  sshhoouulldd  nneevveerr  uussee  GGBBMM  wwhheenn  LLBBMM  wwiillll  ssuuffffiiccee,,  nnoorr  sshhoouulldd  hhee  
uussee  LLBBMM  wwhheenn  iinntteelllliiggeenntt,,  ccoonnvveennttiioonnaall  aaccttiioonnss  wwiillll  ssuuffffiiccee..  MMuucchh  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  
mmaaggiicc  iiss  dduuee  ttoo  iittss  eexxcclluussiivveenneessss,,  iittss  eessootteerriicc  ggllaammoorr..  TToo  oovveerruussee  iitt,,  oorr  ttoo  uussee  iitt  ffoorr  vvuullggaarr  
ppuurrppoosseess,,  iiss  ttoo  cchheeaappeenn  iitt..  OOnnee  ddooeess  nnoott  uussee  ffiinnee  cchhiinnaa  ttoo  sseerrvvee  hhoott  ddooggss  ffoorr  lluunncchh..  KKeeeepp  
mmaaggiicc  ssoommeetthhiinngg  ssppeecciiaall  iinn  yyoouurr  lliiffee;;  ccoonnssiiddeerr  iitt  aa  ssaaccrraammeenntt  aanndd  aa  tteessttaammeenntt  ttoo  tthhee  
eetteerrnnaall  mmaajjeessttyy  ooff  yyoouurr  ssoouull..  TThheenn  yyoouu  wwiillll  ffiinndd  tthhaatt  iitt  wwiillll  ddiiggnniiffyy  aanndd  ssaannccttiiffyy  yyoouurr  
bbeeiinngg,,  aanndd  wwiillll  rraaiissee  yyoouu  aabboovvee  pprrooffaannee  hhuummaanniittyy..  TToo  eecchhoo  PPyytthhaaggoorraass::  ““TThhoouu  sshhaalltt  bbee  
aann  iimmmmoorrttaall  ggoodd,,  ddiivviinnee,,  nnoo  lloonnggeerr  mmoorrttaall..””

TThheerree  iiss  nnoo  ssttaannddaarrdd  sseeqquueennccee  ffoorr  aa  GGBBMM  wwoorrkkiinngg..  EEaacchh  iiss  ttaaiilloorreedd  ttoo  iittss  oobbjjeecctt  aanndd  
ttoo  tthhee  mmaaggiicciiaann  uunnddeerrttaakkiinngg  iitt..  YYoouu  wwiillll  ffiinndd  mmaannyy  tteexxttss,,  iinnssttrruuccttiioonnss,,  aanndd  ssaammppllee  
sscceennaarriiooss  iinn  TTeemmppllee  ooff  SSeett  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  tthhee  JJeewweelleedd  TTaabblleettss,,  tthhee  SSccrroollll  ooff  SSeett  
((iinncclluuddiinngg  iittss  bbaacckk--iissssuuee  ccoolllleeccttiioonn)),,  aanndd  tthhee  TTeemmppllee  IInnttrraanneett..  TThheessee  aarree  ttoooollss  wwhhiicchh  
ootthheerrss  hhaavvee  uusseedd  ssuucccceessssffuullllyy,,  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  ppuurrppoosseess  iinnddiiccaatteedd..  YYoouu  mmaayy  uussee  aannyy  ssuucchh  
ttooooll  ffoorr  iittss  oorriiggiinnaall  ppuurrppoossee,,  oorr  ppiicckk  aanndd  cchhoooossee  ppaarrttss  ooff  vvaarriioouuss  ttoooollss,,  aanndd//oorr  ccoonnssttrruucctt  
eennttiirreellyy  nneeww  ttoooollss  ooff  yyoouurr  oowwnn..  TThhee  mmoorree  yyoouu  wwoorrkk  wwiitthh  GGBBMM,,  tthhee  mmoorree  fflluueenntt  yyoouu  wwiillll  
bbeeccoommee  wwiitthh  tthheessee  ooppttiioonnss..

TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett,,  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhiiss  pphhiilloossoopphhyy,,  hhaass  nnoo  ““ooffffiicciiaall””  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  
rruulleess..  IItt  iiss  oouurr  ppoossiittiioonn  tthhaatt  ““tthhee  tteexxtt  ooff  aannootthheerr  iiss  aann  aaffffrroonntt  ttoo  tthhee  sseellff””..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  
sseeqquueennccee  iiss  tthhuuss  pprroovviiddeedd  aass  aann  eexxaammppllee  ooff  hhooww  aa  GGBBMM  wwoorrkkiinngg  mmiigghhtt  bbee  uunnddeerrttaakkeenn..  
YYoouu  mmaayy  aaddaapptt  iitt  aass  yyoouu  ddeessiirree,,  oorr  yyoouu  mmaayy  ccrreeaattee  wwoorrkkiinnggss  wwhhiicchh  aarree  uunniiqquueellyy  yyoouurr  
oowwnn..

**  **  **  **  **

11..  PPrreeppaarree  tthhee  CChhaammbbeerr

CChhoooossee  aa  ttiimmee  aanndd  llooccaattiioonn  ssuuiittaabbllee  ttoo  yyoouurr  tthheemmee,,  ccoonnssiiddeerriinngg  pprriivvaaccyy,,  ccoommffoorrtt,,  
aanndd  iittss  ppssyycchhoollooggiiccaall  iimmppaacctt  uuppoonn  yyoouu..  DDeeccoorraattee  iitt  aass  aapppprroopprriiaattee..

BBllaacckk  iiss  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoolloorr  ooff  BBllaacckk  MMaaggiicc  [[ssttaannddss  ttoo  rreeaassoonn!!]],,  bbeeccaauussee  ooff  iittss  
mmyysstteerryy,,  ssoolleemmnniittyy,,  aanndd  ccaappaacciittyy  ffoorr  ddiissssoollvviinngg  sseennssoorryy  lliimmiittss  aanndd  bbaarrrriieerrss..  PPaaiinntt  oorr  
ddrraappee  aa  rroooomm  iinn  bbllaacckk  aanndd  yyoouu  wwiillll  sseeee  tthhaatt  iitt  eexxppaannddss  rraatthheerr  tthhaann  ccoonnffiinneess  tthhee  ssppaaccee..  
FFllaatt  bbllaacckk  iiss  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aatt  ddiissssoollvviinngg  bbaarrrriieerrss  [[iimmppaarrttiinngg  tthhee  sseennssaattiioonn  tthhaatt  yyoouu  aarree  
““ffllooaattiinngg  iinn  ssppaaccee””]],,  wwhhiillee  gglloossss  bbllaacckk  ccrreeaatteess  aa  mmiirrrroorr--lliikkee  eeffffeecctt  tthhaatt  ssuuggggeessttss  aann  
““aanngguullaarr  mmaattrriixx””  aabboouutt  yyoouu..

OOtthheerr  eevvooccaattiivvee  ccoolloorrss  mmaayy  bbee  uusseedd,,  bbuutt  aavvooiidd  wwhhiittee,,  ppaasstteellss,,  aanndd  ““hheeaadd  sshhoopp””  
ppoosstteerrss..  NNaattuurraall  wwoooodd,,  eeaarrtthh,,  oorr  ssttoonnee  iiss  eexxcceelllleenntt;;  ssoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  cchhaammbbeerrss  
aarree  ccoonnssttrruucctteedd  ffrroomm//iinn  uunnuusseedd  aattttiiccss  oorr  cceellllaarrss..

LLiigghhttiinngg  sshhoouulldd  bbee  bbyy  ccaannddlleess,,  ffiirreess,,  eelleeccttrriicc  ccaannddlleess,,  oorr  ccoolloorreedd  lliigghhtt  ssoouurrcceess..  
UUllttrraavviioolleett  lliigghhtt  mmaayy  bbee  uusseedd  wwiitthh  ggrreeaatt  eeffffeeccttiivveenneessss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ““ssppaarrkkllee””  tthhaatt  iitt  
iimmppaarrttss  ttoo  tthhee  aattmmoosspphheerree,,  tthhee  nneeggaattiivvee  iioonnss  iitt  ggeenneerraatteess  ((##2222LL)),,  aanndd  tthhee  eexxoottiicc  vviissuuaall  
eeffffeeccttss  iitt  pprroodduucceess..  AAvvooiidd  uussiinngg  iitt  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  pprree--ddeessiiggnneedd  UUVV--sseennssiittiivvee  
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ppiiccttuurreess  oorr  ppoosstteerrss,,  aanndd  ccoonncceeaall  tthhee  lliigghhtt--ssoouurrccee  iiff  aatt  aallll  ppoossssiibbllee..  AAvvooiidd  llooookkiinngg  
ddiirreeccttllyy  iinnttoo  uullttrraavviioolleett  lliigghhtt  ttuubbeess,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  eexxtteennddeedd  ppeerriiooddss..  AAvvooiidd  
aallssoo  eexxtteennssiivvee  oorr  ccoonncceennttrraatteedd  eexxppoossuurree  ttoo  oozzoonnee  ggaass,,  wwhheetthheerr  ffrroomm  UUVV  oorr  
eelleeccttrroossttaattiicc--ggeenneerraattiioonn  ssoouurrcceess..  UUssee  mmiinniimmuumm  nneecceessssaarryy  lliigghhttiinngg  --  oonnee  oorr  ttwwoo  
ccaannddlleess  rraatthheerr  tthhaann  aa  ddoozzeenn..  YYoouu  ccaann  sseeee  mmuucchh  bbeetttteerr  iinn  sseemmii--ddaarrkknneessss  tthhaann  yyoouu  tthhiinnkk  
yyoouu  ccaann..  [[RRiittuuaallss  mmaayy  aallssoo  bbee  ccoonndduucctteedd  wwhhoollllyy  oorr  ppaarrttiiaallllyy  iinn  ccoommpplleettee  ddaarrkknneessss,,  wwhhiicchh  
iiss  oonnee  wwaayy  ooff  ccrreeaattiinngg  aann  ““iinnssttaanntt  rriittuuaall  cchhaammbbeerr””  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  aann  ootthheerrwwiissee  
uunnssuuiittaabbllee  eennvviirroonnmmeenntt..]]

IIff  yyoouu  uussee  rreeccoorrddeedd  mmuussiicc,,  ttaakkee  ccaarree  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  ssoo  rriiggiiddllyy  sseeqquueenncceedd  tthhaatt  yyoouu  
hhaavvee  ttoo  mmaarrcchh  tthhee  wwoorrkkiinngg  iinn  ttiimmee  ttoo  iitt..  OOtthheerrwwiissee  tthhee  mmuussiicc,,  nnoott  yyoouu,,  iiss  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  
wwoorrkkiinngg..  ““WWoorrkkiinnggss””  ddeessiiggnneedd  aarroouunndd  mmuussiiccaall  oorr  vviissuuaall  eeffffeeccttss  aarree  ““ppaaggeeaannttss””  aanndd  tthhuuss  
ffaallll  uunnddeerr  tthhee  hheeaaddiinngg  ooff  LLBBMM  --  ddeessiiggnneedd  ttoo  iinnfflluueennccee  aauuddiieenncceess  oorr  ssppeecciiffiicc  ppaarrttiicciippaannttss..

AAnn  aallttaarr  mmaayy  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  oouutt  ooff  aallmmoosstt  aannyytthhiinngg  ooff  ccoonnvveenniieenntt  ssiizzee..  WWhheenn  iitt  iiss  
sseerrvviinngg  aass  aann  aallttaarr,,  eennssuurree  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  uusseedd  ffoorr  aannyy  ootthheerr  ppuurrppoossee..  IInnddeeeedd  tthhiiss  hhoollddss  
ttrruuee  ffoorr  aallll  rriittuuaall  iimmpplleemmeennttss..  AA  cceerreemmoonniiaall  ddaaggggeerr  oorr  kknniiffee  wwiillll  nnoott  bbee  tthhee  wwoorrssee  ffoorr  
bbeeiinngg  uusseedd  ttoo  ccaarrvvee  aa  ttuurrkkeeyy  aatt  ddiinnnneerr,,  bbuutt  iinn  yyoouurr  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  yyoouu  wwiillll  nneevveerr  
rreeggaarrdd  iitt  iinn  qquuiittee  tthhee  ssaammee  wwaayy  iiff  yyoouu  ssuuffffeerr  iitt  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  mmuunnddaannee  ppuurrppoosseess..

BBeehhiinndd  aanndd  aabboovvee  tthhee  aallttaarr  sshhoouulldd  aappppeeaarr  tthhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  iinn  ssiillvveerr  oorr  rreedd  
aaggaaiinnsstt  aa  bbllaacckk  ffiieelldd..  PPrriissmmaattiicc  ((ffrreessnneell))  mmaatteerriiaall  iiss  ffiinnee  ffoorr  tthhee  PPeennttaaggrraamm,,  aanndd  ootthheerr  
ccoolloorrss  mmaayy  aallssoo  bbee  uusseedd  iiff  mmeeaanniinnggffuull  ttoo  tthhee  mmaaggiicciiaann..  IIff  aannyy  ootthheerr  eemmbblleemm  iiss  uusseedd,,  aass  iinn  
aa  ssppeecciiaalliizzeedd  oorr  hhiissttoorriiccaall  wwoorrkkiinngg,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  ddiissppllaayyeedd  eeiitthheerr  bbeenneeaatthh  tthhee  PPeennttaaggrraamm  
oorr  iinn  aannootthheerr  llooccaattiioonn  eennttiirreellyy..

AAttoopp  tthhee  aallttaarr  sshhoouulldd  bbee  [[aatt  mmiinniimmuumm]]  aa  bbeellll,,  aa  ggoobblleett  oorr  cchhaalliiccee  ((hheerreeaafftteerr  ccaalllleedd  
tthhee  GGrraaiill)),,  aanndd  aa  cceennttrraall  ffllaammee  ssoouurrccee  ((wwhhiicchh  mmaayy  rraannggee  ffrroomm  aa  llaarrggee  oorr  oorrnnaattee  ccaannddllee  ttoo  
aa  ssmmaallll  ooiill  oorr  jjeelllliieedd--ffuueell  bbrraazziieerr))..  TThhee  ffllaammee  ssoouurrccee  sshhoouulldd  iiddeeaallllyy  pprroodduuccee  aa  bblluuee--bbllaacckk  
oorr  bblluuee  ffllaammee;;  SStteerrnnoo  iiss  iiddeeaall;;  aann  eelleeccttrroonniicc--lliigghhttnniinngg  ssoouurrccee  ssuucchh  aass  aa  TTeessllaa  ccooiill  oorr  ““EEyyee  
ooff  tthhee  SSttoorrmm””  wwiillll  aallssoo  ssuuffffiiccee..  AAnnyy  tteexxttss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aa  rriittuuaall  mmaayy  bbee  ppllaacceedd  uuppoonn  tthhee  
aallttaarr,,  aass  mmaayy  aaddddiittiioonnaall  ccaannddlleess,,  sswwoorrdd,,  kknniiffee,,  ddaaggggeerr,,  ssttaaffff,,  aanndd//oorr  wwaanndd..  AAdddd  wwhhaatteevveerr  
eellssee  yyoouu  ddeessiirree,,  ffrroomm  ttaalliissmmaannss  aanndd  ssttaattuueetttteess  ttoo  fflloowweerrss  aanndd  ffoolliiaaggee..

TThhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  uusseedd  ttoo  uussee  aa  nnaakkeedd  ffeemmaallee  aass  aa  ““lliivviinngg  aallttaarr””  cceenntteerrppiieeccee,,  
oosstteennssiibbllyy  ttoo  ssyymmbboolliizzee  ccaarrnnaalliittyy  aanndd  tthhee  lliivviinngg  EEaarrtthh..  IItt  wwaass  aa  nniiccee  iiddeeaa  iinn  tthheeoorryy,,  bbuutt  iitt  
pprroovveedd  ddiiffffiiccuulltt  iinn  pprraaccttiiccee..  IItt  iiss  aallwwaayyss  aawwkkwwaarrdd  ffoorr  oonnee  ppeerrssoonn  ttoo  bbee  nnuuddee  wwhhiillee  
eevveerryyoonnee  eellssee  iiss  ccllootthheedd..  AAnn  aattttrraaccttiivvee  ““lliivviinngg  aallttaarr””  tteennddss  ttoo  ddiissttrraacctt  ppaarrttiicciippaannttss’’  
ccoonncceennttrraattiioonn,,  wwhhiillee  aann  uuggllyy  oonnee  ccaann  bbee  rreeppeelllleenntt;;  aanndd  ooff  ccoouurrssee  nnoo  ttwwoo  ppeeooppllee  sseeee  
““bbeeaauuttyy””  aanndd  ““uugglliinneessss””  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy..  AA  llaarrggee,,  ssttuurrddiillyy--bbuuiilltt  aallttaarr  ppllaattffoorrmm  iiss  
nneecceessssaarryy,,  aanndd  sseexx  aallwwaayyss  ggeettss  iinn  tthhee  wwaayy  wwiitthh  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aapppprroopprriiaatteenneessss  
ooff  mmaallee  aallttaarrss  ffoorr  ffeemmaallee  hheetteerroosseexxuuaallss  oorr  mmaallee  hhoommoosseexxuuaallss,,  eettcc..  BByy  aallll  mmeeaannss  uussee  aa  
““lliivviinngg  aallttaarr””  iiff  yyoouu  wwiisshh  ttoo,,  bbuutt  ddoonn’’tt  ffeeeell  hhee//sshhee  iiss  eesssseennttiiaall  oorr  eevveenn  ddeessiirraabbllee  ffoorr  aa  
ssuucccceessssffuull  wwoorrkkiinngg..

NNoo  pprrootteeccttiivvee  cciirrcclleess  oorr  ppeennttaacclleess  oonn  tthhee  fflloooorr  [[oorr  aannyywwhheerree  eellssee]]  aarree  nneecceessssaarryy,,  
tthhoouugghh  yyoouu  aarree  wweellccoommee  ttoo  aadddd  tthheemm  ffoorr  ddrraammaattiicc  oorr  ssyymmbboolliicc  ppuurrppoosseess..  SSiinnccee  tthhee  BBllaacckk  
MMaaggiicciiaann  iiss  aatt  OOnnee  wwiitthh  tthhee  PPoowweerrss  ooff  DDaarrkknneessss,,  hhee  nneeeeddss  nnoo  ““pprrootteeccttiioonn””  ffrroomm  tthheemm..  
NNoorr,,  iitt  mmaayy  bbee  ssaaiidd,,  aarree  cciirrcclleess  oorr  ppeennttaacclleess  tthhee  sslliigghhtteesstt  ddeetteerrrreenntt  ttoo  tthheessee  PPoowweerrss,,  ssaavvee  
iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ooff  aa  ssuuppeerrssttiittiioouuss  wwhhiittee  mmaaggiicciiaann..
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CChhiillddrreenn  sshhoouulldd  nneevveerr  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  aannyy  GGBBMM  wwoorrkkiinngg..  TThheeyy  wwiillll  nnoott  
uunnddeerrssttaanndd  iitt,,  mmaayy  bbee  ffrriigghhtteenneedd  bbyy  iitt,,  aanndd  mmaayy  wwrroonnggllyy  rreepprreesseenntt  iitt  ttoo  ootthheerrss..  PPeettss  mmaayy  
bbee  pprreesseenntt  oonnllyy  iiff  tthheeyy  ccaann  bbee  ddeeppeennddeedd  uuppoonn  ttoo  eennhhaannccee,,  nnoott  ttoo  ddiissrruupptt  tthhee  aattmmoosspphheerree..

UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  iiss  aannyy  lliiffee--ffoorrmm  eevveerr  ssaaccrriiffiicceedd  oorr  iinnjjuurreedd  iinn  aa  
BBllaacckk  MMaaggiiccaall  wwoorrkkiinngg  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett..  VViioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  rruullee  wwiillll  rreessuulltt  
iinn  tthhee  ooffffeennddeerr’’ss  iimmmmeeddiiaattee  eexxppuullssiioonn  aanndd  rreeffeerrrraall  ttoo  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  oorr  
aanniimmaall  pprrootteeccttiioonn  aauutthhoorriittiieess..

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt  iiss  ttoo  pprroohhiibbiitt  aannyy  iinntteennttiioonnaall  ttaakkiinngg  oorr  iinnjjuurriinngg  ooff  
lliiffee  iinn  ssuucchh  aa  wwoorrkkiinngg..  OObbvviioouussllyy  tthhiiss  aapppplliieess  ttoo  tthhee  bbiiggggeerr,,  mmoorree  vviissiibbllee,,  mmoorree  ttaannggiibbllee,,  
mmoorree  ffaammiilliiaarr  hhuummaannss  aanndd  aanniimmaallss..  BBuutt  jjuusstt  aass  cceerrttaaiinnllyy  iitt  aapppplliieess  ttoo  aannyy  ootthheerr  lliiffee--
ffoorrmm  oovveerr  wwhhiicchh  yyoouu  hhaavvee  aawwaarree,,  ddiissccrreettiioonnaarryy  ccoonnttrrooll..  IIff  yyoouu  ccrruusshh  ssoommee  ccaappttuurreedd  aannttss,,  
oorr  bbuurrnn  aa  lliivviinngg  ppllaanntt,,  eettcc..  iinn  aa  rriittuuaall,,  tthheenn  yyoouu  aarree  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  pprriinncciippllee..

IItt  iiss  tthhee  eelleemmeenntt  ooff  ““aawwaarree,,  ddiissccrreettiioonnaarryy  ccoonnttrrooll””  tthhaatt  iiss  kkeeyy  hheerree,,  bbeeccaauussee  aatt  iissssuuee  
iiss  yyoouurr  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  lliiffee  ppeerr  ssee..  BBeeyyoonndd  tthhee  rreeaacchh  ooff  yyoouurr  sseennsseess,,  yyoouu  
ccaannnnoott  rreeaassoonnaabbllyy  eexxeerrcciissee  ssuucchh  ccoonnttrrooll,,  aanndd  tthhaatt  iiss  tthhaatt..  PPrroobbaabbllyy  eevveerryy  ttiimmee  yyoouu  ooppeenn  
aanndd  cclloossee  yyoouurr  mmoouutthh  wwhhiillee  uutttteerriinngg  iinnccaannttaattiioonnss,,  yyoouu  ccrruusshh  ttoo  ddeeaatthh  aa  ggrreeaatt  mmaannyy  
mmiiccrroossccooppiicc  rreessiiddeennttss  ooff  yyoouurr  tteeeetthh  aanndd  gguummss..  AAnndd  yyoouu  aarree  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  eexxppeecctteedd  ttoo  
ppeerrffoorrmm  mmaaggiicc  oonnllyy  iinn  aa  llaabboorraattoorryy  ““cclleeaann  rroooomm””!!  UUssee  ccoommmmoonn  sseennssee,,  ccoommppaassssiioonn,,  aanndd  
eessppeecciiaall  sseennssiittiivviittyy,,  aanndd  yyoouu  wwiillll  ffuullffiillll  tthhee  iinntteenntt  ooff  tthhiiss  gguuiiddeelliinnee..

22..  DDrreessss  ffoorr  WWoorrkkiinngg

DDrreessss  hhoowweevveerr  yyoouu  wwiisshh,,  aass  lloonngg  aass  iitt  rreefflleeccttss  tthhee  sseerriioouuss  aattmmoosspphheerree  ooff  tthhee  
wwoorrkkiinngg..  TThhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  mmeeddaalllliioonn  aapppprroopprriiaattee  ttoo  yyoouurr  ddeeggrreeee  sshhoouulldd  bbee  wwoorrnn..  TThheerree  
aarree  nnoo  ccoolloorr  oorr  ddeessiiggnn  gguuiiddeelliinneess  oorr  rreessttrriiccttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  mmaaggiiccaall  ccllootthhiinngg  aanndd  
ccoossttuummeess..  IIff  aa  rroobbee  oorr  ccoowwlleedd  rroobbee  iiss  wwoorrnn,,  hhoowweevveerr,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  bbllaacckk..  CCoolloorreedd  ttrriimm  oorr  
ccoorrddss  ffoorr  bbllaacckk  rroobbeess,,  iiff  uusseedd,,  iiss  ttrraaddiittiioonnaallllyy  kkeeyyeedd  ttoo  tthhee  TTeemmppllee’’ss  iinniittiiaattoorryy  ddeeggrreeeess::  
II°°==wwhhiittee,,  IIII°°==rreedd,,  IIIIII°°==ssiillvveerr,,  IIVV°°==bblluuee,,  VV°°==  ppuurrppllee,,  aanndd  VVII°°==ggoolldd..

33..  RRiinngg  tthhee  BBeellll

TThhee  bbeellll,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  ddeeeepp,,  mmeellooddiioouuss  ttoonnee  rraatthheerr  tthhaann  aa  sshhaarrpp,,  ttiinnkklliinngg  
oonnee,,  iiss  uusseedd  ttoo  ffoorrmmaalliizzee  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  eenndd  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg..  IItt  sshhoouulldd  bbee  ttoolllleedd  nniinnee  
ttiimmeess,,  eeiitthheerr  ttoowwaarrddss  tthhee  aallttaarr  oorr  aatt  tthhee  ffoouurr  ppooiinnttss  ooff  tthhee  ccoommppaassss  aass  tthhee  mmaaggiicciiaann  ttuurrnnss  
ccoouunntteerrcclloocckkwwiissee..  TThhee  nnuummbbeerr  99  hhoonnoorrss  tthhee  CCoouunncciill  ooff  NNiinnee  ooff  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett..  TThhee  
mmaaggiiccaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  99  iiss  aallssoo  ddiissccuusssseedd  iinn  ““TThhee  UUnnkknnoowwnn  KKnnoowwnn””  iinn  ##66LL,,  
aass  wweellll  aass  iinn  PPyytthhaaggoorreeaann  lloorree  ((##1122))..

44..  LLiigghhtt  tthhee  BBllaacckk  FFllaammee

TThhee  cceennttrraall  ffllaammee  ssoouurrccee  oonn  tthhee  aallttaarr  ssyymmbboolliizzeess  tthhee  BBllaacckk  FFllaammee  ooff  SSeett,,  wwhhiicchh  
bbrroouugghhtt  iissoollaattee  sseellff  ccoonnsscciioouussnneessss  ttoo  hhiigghheerr  lliiffee..  IItt  iiss  tthhee  wwiillllffuull  aacctt  ooff  rreekkiinnddlliinngg  tthhiiss  
FFllaammee  oonn  tthhee  aallttaarr  wwhhiicchh  ooppeennss  aa  ““GGaattee””  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaaggiicciiaann  aanndd  
tthhee  PPoowweerrss  ooff  DDaarrkknneessss..
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55..  IInnvvooccaattiioonn

IInn  tthhee  nnaammee  ooff  SSeett,,  tthhee  PPrriinnccee  ooff  DDaarrkknneessss,,  II  eenntteerr  iinnttoo  tthhee  

RReeaallmm  ooff  CCrreeaattiioonn  ttoo  wwoorrkk  mmyy  wwiillll  uuppoonn  tthhee  UUnniivveerrssee..  OO  MMaajjeessttyy  ooff  

SSeett,,  hheeaarr  mmee,,  llooookk  uuppoonn  mmee,,  aanndd  ggoo  wwiitthh  mmee  uuppoonn  tthhiiss  jjoouurrnneeyy..  EEnnffoolldd  

mmee  wwiitthh  tthhee  PPoowweerrss  ooff  DDaarrkknneessss;;  lleett  tthheemm  bbeeccoommee  aass  OOnnee  wwiitthh  mmee  

aass  II  aamm  bbeeccoommee  OOnnee  wwiitthh  tthhee  EEtteerrnnaall  SSeett,,  wwhhoossee  SSeeaatt  iiss  bbeehhiinndd  tthhee  

CCoonnsstteellllaattiioonn  ooff  tthhee  TThhiigghh..  AAss  II  sseenndd  ffoorrtthh  mmyy  mmoosstt  eexxaalltteedd  aanndd  

ssuubblliimmee  SSeellff,,  aarrmm  iitt  wwiitthh  tthhee  PPeennttaaggrraamm  ooff  SSeett  aanndd  wwiitthh  tthhee  

sscceeppttrree  ooff  TTcchhaamm  tthhaatt  iitt  mmaayy  ddeeffyy  aallll  ccoonnssttrraaiinnttss,,  ddiissmmaayy  aallll  

cchhaalllleennggeerrss,,  aanndd  ccaasstt  ddoowwnn  aallll  tthhaatt  iiss  mmoovveedd  ttoo  aappppeeaarr  aaggaaiinnsstt  iitt..

LLeett  tthheenn  mmyy  eeyyeess  bbeeccoommee  tthhee  EEyyeess  ooff  SSeett,,  mmyy  ssttrreennggtthh  bbeeccoommee  

tthhee  SSttrreennggtthh  ooff  SSeett,,  mmyy  wwiillll  bbeeccoommee  tthhee  WWiillll  ooff  SSeett..  AAss  aa  FFiirree  iinn  

tthhee  DDaarrkknneessss  II  aamm  BBeeccoommee;;  aass  AAiirr  iinn  tthhee  SSkkyy  II  aamm  BBeeccoommee;;  aass  EEaarrtthh  

iinn  SSppaaccee  II  aamm  BBeeccoommee;;  aass  WWaatteerr  iinn  tthhee  DDeesseerrtt  II  aamm  BBeeccoommee..  II  ddwweellll  

iinn  tthhee  FFaannee  ooff  tthhee  FFllaammee  ooff  BBaa..  TTiimmee  bboowwss  bbeeffoorree  mmyy  wwiillll,,  aanndd  II  aamm  

LLoorrdd  ooff  LLiiffee,,  DDeeaatthh,,  aanndd  LLiiffee  iinn  DDeeaatthh..  HHeeaarr  tthheenn  tthhiiss  DDoooomm  wwhhiicchh  II  

pprroonnoouunnccee,,  aanndd  bbeewwaarree  tthhee  KKaa  wwhhiicchh  nnooww  CCoommeess  IInnttoo  BBeeiinngg  tthhrroouugghh  

tthhaatt  AArrtt  wwhhiicchh  iiss  mmiinnee  ttoo  ccoommmmaanndd..

66..  DDrriinnkk  ffrroomm  tthhee  GGrraaiill

TThhee  GGrraaiill  sshhoouulldd  ccoonnttaaiinn  aannyy  pplleeaassiinngg  lliiqquuiidd,,  tthhee  mmoorree  uunnuussuuaall  aanndd  aarroommaattiicc  tthhee  
bbeetttteerr..  TThhee  lliiqquuiidd  nneeeedd  nnoott  bbee  aallccoohhoolliicc  aanndd  mmuusstt  nnoott  bbee  bblloooodd..  [[TThhee  uussee  ooff  bblloooodd  ffoorr  
cceerreemmoonniiaall  ppuurrppoosseess  wwoouulldd  rreepprreesseenntt  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  aa  lliiffee--ffoorrccee..  TThhee  mmaaggiicciiaann  
rreessppeeccttss  bblloooodd  iinn  iittss  pprrooppeerr  vveesssseell,,  tthhee  bbooddyy,,  aanndd  ddooeess  nnoott  ddeeggrraaddee  iitt..]]

TThhee  lliiqquuiidd  mmaayy  bbee  iimmbbiibbeedd  oonnllyy  bbyy  tthhee  cceelleebbrraanntt,,  oorr  iitt  mmaayy  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  ootthheerrss  
pprreesseenntt..  IIff  iitt  iiss  ttoo  bbee  sshhaarreedd,,  tthhee  lliiqquuiidd  sshhoouulldd  aappppeeaarr  iinniittiiaallllyy  oonn  tthhee  aallttaarr  iinn  aa  ssuuiittaabbllyy  
oorrnnaattee  ffllaasskk,,  tthheenn  bbee  ppoouurreedd  iinnttoo  iinnddiivviidduuaall  ggoobblleettss  oorr  cchhaalliicceess  bbyy  tthhee  cceelleebbrraanntt  oorr  aann  
aassssiissttaanntt  dduurriinngg  tthhiiss  pphhaassee  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg..  IItt  iiss  nnoott  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  oonnee  
ppaarrttiicciippaanntt  sshhaarree  aa  ssiinnggllee  ggoobblleett..  [[TThhee  ggoobblleettss  nneeeedd  nnoott  mmaattcchh;;  eeaacchh  ppaarrttiicciippaanntt  mmaayy  
wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  oonnee  ffrroomm  hhiiss  oowwnn  rriittuuaall  cchhaammbbeerr..]]

IInn  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  SSaattaann  tthhee  GGrraaiill  wwaass  ccaalllleedd  tthhee  ““cchhaalliiccee  ooff  eeccssttaassyy””,,  aanndd  iittss  ccoonntteennttss  
ssyymmbboolliizzeedd  tthhee  eelliixxiirr  ooff  lliiffee..

IInn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett  iitt  aassssuummeess  aann  eellddeerr  aanndd  mmoorree  eessootteerriicc  iiddeennttiittyy..  TThhee  pprree--
CChhrriissttiiaann  GGrraaiill  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  aanncciieenntt  aanndd  ppoowweerrffuull  ssyymmbboollss  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  BBllaacckk  
MMaaggiicc  ttrraaddiittiioonn  ((##1144BB,,  CC,,  DD,,  UU))..  IItt  ssyymmbboolliizzeess  TTrruutthh  iinn  iittss  ppuurreesstt  aanndd  mmoosstt  ssuubblliimmee  
FFoorrmm..  TThhee  GGrraaiill  iiss  eevveerr  ssoouugghhtt,,  nneevveerr  ffoouunndd  bbyy  tthhee  pprrooffaannee,,  ffoorr  tthheeyy  ffeeaarr  TTrruutthh  eevveenn  
wwhheenn  tthheeyy  pprrooffeessss  ootthheerrwwiissee..  SShhoouulldd  tthheeyy  cchhaannccee  uuppoonn  tthhee  GGrraaiill  tthhrroouugghh  iinnnnoocceennccee  oorr  
aacccciiddeenntt,,  tthheeyy  ddaasshh  iitt  ffrroomm  tthheeiirr  lliippss  iinn  tteerrrroorr  oorr,,  uuppoonn  ddrriinnkkiinngg  ffrroomm  iitt,,  ccoommee  hhiiddeeoouussllyy  
ttoo  ggrriieeff  ffoorr  tthheeiirr  rraasshhnneessss..  OOnnllyy  tthhee  IInniittiiaattee  ooff  tthhee  LLeefftt--HHaanndd  PPaatthh  mmaayy  ddaarree  ttoo  ddrriinnkk  
ffrroomm  tthhee  GGrraaiill  wwiitthh  iimmppuunniittyy,,  aanndd  oonnllyy  hhee  sshhaallll  sseeee  iitt  bbrroouugghhtt  ffoorrtthh  bbeeffoorree  hhiimm  wwhheenneevveerr  
hhee  ddeessiirreess..  WWooee  ttoo  hhiimm  wwhhoo  ddrriinnkkss  ffrroomm  tthhee  GGrraaiill  wwiitthh  ddeecceeiitt  aanndd  ffaallsseehhoooodd  iinn  hhiiss  hheeaarrtt;;  
iitt  sshhaallll  ccoonnssuummee  hhiimm  uutttteerrllyy..
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““TThhee  KKnniigghhttss  ooff  tthhee  GGrraaiill  ll iivvee  ffrroomm  aa  ssttoonnee  ooff  ppuurreesstt  kkiinndd..
IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  kknnooww  iitt,,
IItt  sshhaall ll  hheerree  bbee  nnaammeedd  ttoo  yyoouu..
IItt  iiss  ccaalllleedd  llaappssiitt  eexxii ll ll iiss..””

--  WWooll ffrraamm  vvoonn  EEsscchheennbbaacchh,,  PPaarrssiivvaall

““HHiicc  llaappiiss  eexxiill iiss  eexxttaatt  pprreecciioo  qquuooqquuee  vviill iiss
SSppeerrnniittuurr  aa  ssttuullttiiss,,  aammaattuurr  pplluuss  aabb  eeddooccttiiss..””
[[TThhiiss  iinnssiiggnniiff iiccaanntt  ssttoonnee  iiss  iinnddeeeedd  ooff  ttrriiff ll iinngg  vvaalluuee..
IItt  iiss  ddeessppiisseedd  bbyy  ffoooollss,,  tthhee  mmoorree  cchheerriisshheedd  bbyy  tthhee  wwiissee..]]

--  AArrnnoolldd  ooff  VViillllaannoovvaa,,  RRoossaarriiuumm  PPhhiilloossoopphhoorruumm

77..  SSuummmmoonniinngg  ooff  tthhee  EElleemmeennttss

TThhee  mmaaggiicciiaann  nnooww  ccaallllss  uuppoonn  tthhee  lliivviinngg  ccrreeaattuurreess  aanndd  iinneerrtt  eelleemmeennttss  wwhhoomm//wwhhiicchh  
hhee  wwiisshheess  ttoo  oobbsseerrvvee  oorr  ccoonnttrrooll..  HHee  mmaayy  ddoo  tthhiiss  bbyy  uussiinngg  tthheeiirr  ccoonnvveennttiioonnaall  nnaammeess,,  oorr  bbyy  
iinnvvookkiinngg  ssyymmbboollss  ooff  tthheemm  iinn  iissoollaattiioonn  oorr  ccoommbbiinnaattiioonn  ((ggooddss,,  ddææmmoonnss,,  cchheemmiiccaall  oorr  
aallcchheemmiiccaall  ssyymmbboollss,,  iimmaaggeess,,  mmuussiiccaall  tthheemmeess,,  oorr  ootthheerr  mmeeddiiaa  ooff  ddeessccrriippttiioonn))..  HHee  wweeaavveess  
aarroouunndd  tthheemm  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccoonntteexxtt  ooff  hhiiss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee,,  tthhuuss  ccrreeaattiinngg  wwhhaatt  hhee  
wwiisshheess  ttoo  CCoommee  IInnttoo  BBeeiinngg..

88..  TThhee  WWoorrkkiinngg

UUppoonn  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  mmaaggiicciiaann  pprroocceeeeddss  ttoo  eenntteerr  iitt,,  
oobbsseerrvvee  wwhhaatt  hhee  ddeessiirreess  ttoo,,  aanndd  cchhaannggee  wwhhaatt  hhee  wwiisshheess  ttoo..  TThhiiss  iiss  aa  pprreecciissee,,  mmeetthhooddiiccaall,,  
ccaarreeffuullllyy  ccoonncceeiivveedd  aanndd  eexxeeccuutteedd  aaccttiioonn..  IItt  iiss  ““AAssttrraall  pprroojjeeccttiioonn””  iinn  tthhee  ssttrriicctteesstt  sseennssee..  
((##99GG//HH  ““LLiibbeerr  OO””,,  ##99KK))

BBrriieeffllyy  tthhee  tteecchhnniiqquuee  iiss  tthhiiss::  TThhee  mmaaggiicciiaann  ccoonnssttrruuccttss  wwiitthhiinn  hhiiss  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  
aa  ““mmaaggiiccaall  ddoouubbllee””  oorr  kkaa  ((GGooeetthhee’’ss  DDooppppeellggäännggeerr))..  TThhiiss  iiss  aann  iiddeeaalliizzeedd  eennttiittyy  wwhhoossee  
pprreecciissee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  mmaayy  vvaarryy  ffrroomm  wwoorrkkiinngg  ttoo  wwoorrkkiinngg..  HHee  tthheenn,,  bbyy  aann  aacctt  ooff  wwiillll,,  
ttrraannssffeerrss  hhiiss  ssoouull  oorr  bbaa  ttoo  tthhee  vveehhiiccllee  ooff  tthhiiss  kkaa  aanndd  tthheenn  eexxeeccuutteess  hhiiss  wwiillll  iinn  tthhee  
ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee..  TThhiiss  mmaayy  bbee  ccoommpplleetteellyy  ddiissaassssoocciiaatteedd  ffrroomm  tthhee  pphhyyssiiccaall  bbooddyy  ooff  tthhee  
mmaaggiicciiaann,,  oorr  iitt  mmaayy  bbee  cclloosseellyy  aalliiggnneedd  wwiitthh  iitt..  PPhhyyssiiccaall  aalltteerraattiioonn  ooff  iimmaaggeerryy  iinn  tthhee  rriittuuaall  
cchhaammbbeerr  mmaayy  ppllaayy  aa  ppaarrtt,,  aass  mmaayy  aaccttiioonnss  aanndd  eexxpprreessssiioonnss  tthhrroouugghh  tthhee  mmaaggiicciiaann’’ss  
mmaatteerriiaall  bbooddyy..

AAtt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg,,  tthhee  bbaa  iiss  rreeddiirreecctteedd  ttoo  tthhee  pphhyyssiiccaall  bbooddyy  aanndd  tthhee  
kkaa  iiss  ddiissiinntteeggrraatteedd..  TThhee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ssppeecciiffiiccaallllyy  ssuummmmoonneedd  ffoorr  
tthhee  wwoorrkkiinngg  aarree  rreelleeaasseedd  iinnttoo  tthheeiirr  nnoorrmmaall  ccoonntteexxttss,,  tthheerree  ttoo  iinnfflluueennccee  tthheeiirr  oobbjjeeccttiivvee  
ccoouunntteerrppaarrttss..

VVaasstt  aammoouunnttss  ooff  aaddvviiccee  ccoonncceerrnniinngg  ““AAssttrraall  pprroojjeeccttiioonn””  aanndd  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  
uussee  ooff  aa  mmaaggiiccaall  ddoouubbllee  hhaavvee  bbeeeenn  pprrooffffeerreedd..  TThheerree  iiss  nnoo  oonnee  bbeesstt  tteecchhnniiqquuee  wwhhiicchh  
wwoorrkkss  ffoorr  eevveerryyoonnee..  YYoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  eexxppeerriimmeenntt,,  ttuurrnniinngg  yyoouurr  mmiinndd  aanndd  ccoonnsscciioouussnneessss  
““iinn  uuppoonn  tthheemmsseellvveess””  ttoo  eexxpplloorree,,  uunnddeerrssttaanndd,,  aanndd  ccoonnttrrooll  tthheeiirr  ffuunnccttiioonnss  aanndd  
ppaarraammeetteerrss..  BBee  ccaarreeffuull  aanndd  ggeennttllee  wwiitthh  yyoouurrsseellff..  DDoo  nnoott  hheessiittaattee  ttoo  aasskk  tthhee  PPrriieesstthhoooodd  ooff  
SSeett  ffoorr  aaddvviiccee  iiff  iinn  ddoouubbtt..
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99..  EExxttiinngguuiisshh  tthhee  BBllaacckk  FFllaammee//CClloossee  tthhee  GGaattee

1100..  RRiinngg  tthhee  BBeellll  [[aass  iinn  SStteepp  ##33]]..

1111..  UUtttteerr  tthhee  TTrraaddiittiioonnaall  CClloossiinngg  WWoorrddss::  ““SSoo  IItt  IIss  DDoonnee!!””

**  **  **  **  **
MMeeddiiaall  BBllaacckk  MMaaggiicc

OOvveerr  tthhee  yyeeaarrss  wwee  hhaavvee  bbeeccoommee  aaccccuussttoommeedd  ttoo  tthhee  TTeemmppllee  ooff  SSeett’’ss  ttwwoo  mmaajjoorr  
ddiivviissiioonnss  ooff  BBllaacckk  MMaaggiicc::  LLeesssseerr  ((LLBBMM))  aanndd  GGrreeaatteerr  ((GGBBMM))..  BByy  tthhee  ffoorrmmeerr  wwee  ggeenneerraallllyy  
rreeffeerr  ttoo  aapppplliieedd//sscciieennttiiffiicc//mmaanniippuullaattiivvee  mmaaggiicc;;  bbyy  tthhee  llaatttteerr  ttoo  iinnttrroossppeeccttiivvee  cceerreemmoonniieess  
ooff  nnœœttiicc  ssoolleemmnniittyy..

IItt  iiss  eeaassyy  ttoo  ffooccuuss  ssttrroonnggllyy  aanndd  eexxcclluussiivveellyy  oonn  eeiitthheerr  oonnee  oorr  tthhee  ootthheerr  ooff  tthheessee  ttwwoo  
ccaatteeggoorriieess,,  ssoo  mmuucchh  ssoo  tthhaatt  wwee  mmiissss  tthhaatt  ggrreeyy  aarreeaa  wwhheerreeiinn  tthheeyy  bblleenndd..  LLeett  uuss  ccaallll  tthhiiss  
MMeeddiiaall  BBllaacckk  MMaaggiicc  ((MMBBMM))..

MMBBMM  iinnvvoollvveess  tthhee  uussee  ooff  tthhee  MMaaggiiccaall  LLiinnkk  iinn  iittss  ssiimmpplleesstt,,  mmoosstt  ddiirreecctt  ffoorrmm  iinn  aann  
ooppeerraattiivvee  ccoonntteexxtt..  UUnnlliikkee  LLBBMM,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmaaggiicciiaann  uusseess  ffoorrcceess  aanndd  ffeeaattuurreess  wwhhiicchh  
aarree  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  uunniivveerrssee  ttoo  aaccccoommpplliisshh  hhiiss  ggooaall,,  MMBBMM  hhaass  ssiimmiillaarr  ggooaallss  bbuutt  uusseess  
mmeettaapphhyyssiiccaall  mmeeaannss  --  tthhee  MMaaggiiccaall  LLiinnkk  --  ttoo  rreeaalliizzee  tthheemm..  IItt  iiss  nnoott  aass  ““ppuurree””  aass  ttrruuee  GGBBMM  
((wwhhiicchh  hhaass  nnoo  ppuurrppoossee  ootthheerr  tthhaann  iittsseellff))..

TThhee  bbeeaauuttyy  ooff  MMBBMM  iiss  iittss  ssiimmpplliicciittyy  aanndd  ddiirreeccttnneessss..  IItt  rreeqquuiirreess  oonnllyy  ssoo  mmuucchh  
ffoorrmmaalliittyy  aass  yyoouu  ffeeeell  aapppprroopprriiaattee  ttoo  wwhhaatt  yyoouu  wwiisshh  ttoo  ddoo..  GGrriimmooiirreess,,  ssppeellllbbooookkss,,  eevveenn  tthhee  
ffaammoouuss  ccuurrssee//  lluusstt//ccoommppaassssiioonn  rriittuuaallss  ooff  tthhee  SSaattaanniicc  BBiibbllee  aarree  nneeeeddlleessssllyy  
oovveerrccoommpplliiccaatteedd  aanndd  aarree  jjuusstt  ssoo  mmuucchh  wwiinnddooww--ddrreessssiinngg  ffoorr  ppeerrssoonnss  wwhhoo  nneeeedd  ssuucchh  
““ttrraaiinniinngg  wwhheeeellss””  ttoo  wwoorrkk  uupp  aa  pprrooppeerr  mmeennttaall//mmaaggiiccaall  ssttaattee  ooff  ccoonncceennttrraattiioonn..

DDaarrkk  SShhaaddoowwss,,  tthhaatt  cchhaarrmmiinngg  ooccccuulltt  ssooaapp--ooppeerraa  ooff  tthhee  11996600ss,,  ggoott  iitt  rriigghhtt..  WWhheenn  
AAnnggeelliiqquuee  tthhee  wwiittcchh  ffeelltt  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccuurrssee,,  ccoonnffoouunndd,,  oorr  [[rraarreellyy!!]]  hheellpp  ssoommeeoonnee,,  sshhee  
wwoouulldd  ssiimmppllyy  lliigghhtt  aa  ccaannddllee,,  oorr  ggaazzee  iinnttoo  aa  ffiirreeppllaaccee,,  oorr  ssttaarree  aatt  tthhee  MMoooonn,,  aanndd  ddiiccttaattee  
hheerr  wwiillll..  AAnndd  ssoo  iitt  wwoouulldd  ccoommee  ttoo  ppaassss..  SSeeaanncceess  aanndd  TTaarroott  rreeaaddiinnggss  wwoorrkkeedd,,  nnoott  bbeeccaauussee  
tthheeyy  wweerree  eellaabboorraattee  ffrraauuddss  oorr  bbeeccaauussee  tthhee  ppeeooppllee  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthheemm  wweerree  gguulllliibbllee  
ffoooollss,,  bbuutt  bbeeccaauussee  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aapppprrooaacchheedd  tthheemm  wwiitthh  ssiimmppllee  ooppeenn--mmiinnddeeddnneessss..

HHoowweevveerr,,  aanndd  tthhiiss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ppooiinntt,,  MMBBMM  iiss  nnoott  jjuusstt  ““mmaakkiinngg  aa  wwiisshh””  oorr  
““ssaayyiinngg  aa  pprraayyeerr””,,  bbeeccaauussee  tthheessee  tthhiinnggss  iinnvvoollvvee  nnoo  wwiillll,,  nnoorr  eevveenn  ssiinncceerriittyy..  MMBBMM  rreeqquuiirreess  
yyoouurr  wwiillll  tthhaatt  tthhee  rreessuulltt  yyoouu  ddeessiirree  aaccttuuaallllyy  ooccccuurr..

UUnnlliikkee  LLBBMM,,  tthheerree  iiss  nnoo  ccaallccuullaabbllee  ccaauussee--aanndd--eeffffeecctt..  IIff  yyoouu  aarree  uussiinngg  pprrooxxeemmiicc  
mmaaggiicc  ((LLBBMM)),,  yyoouu  ccaann  rreelliiaabbllyy  ccoouunntt  oonn  kkeeeeppiinngg  ssoommeeoonnee  iinn  aa  rroooomm,,  ddrriivviinngg  hhiimm  oouutt  ooff  
iitt,,  aalltteerriinngg  hhiiss  mmoooodd,,  eettcc..  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  pphhyyssiioollooggiiccaall  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  pprriinncciipplleess  yyoouu  
aarree  aappppllyyiinngg..  AAss  aa  ssttaaggee  mmaaggiicciiaann  ((aallssoo  LLBBMM))  yyoouu  ccaann  ttrriicckk  oorr  ccoonnttrrooll  ppeeooppllee  bbyy  tthhiinnggss  
tthhaatt  mmaayy  sseeeemm  ttoo  bbee  MMBBMM  bbuutt  aarreenn’’tt..

WWhheenn  yyoouu  rreessoorrtt  ttoo  MMBBMM,,  yyoouu  eenntteerr  tthhaatt  TTwwiilliigghhtt  ZZoonnee  bbeettwweeeenn  pphhyyssiiccss  aanndd  
mmeettaapphhyyssiiccss..  TThhee  LLiinnkk  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  wwoorrkk,,  oorr  iitt  mmaayy  wwoorrkk  iinn  ssoommee  uunneexxppeecctteedd  wwaayy  
[[nnoott  nneecceessssaarriillyy  ttoo  yyoouurr  ssaattiissffaaccttiioonn]]..  YYoouu  mmaayy  ttrryy  MMBBMM  aanndd  ggeett  ggoooodd,,  rreegguullaarr  rreessuullttss..  
YYoouu  mmaayy  ggeett  nnoowwhheerree  aanndd  ccoonncclluuddee  tthhaatt,,  ffoorr  yyoouu  aannyywwaayy,,  iitt  iiss  aa  wwaassttee  ooff  ttiimmee  aanndd  aann  
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iinntteelllleeccttuuaall  iinnssuulltt..  OOrr  yyoouu  mmaayy  ffiinndd  iitt  aa  kkiinndd  ooff  mmiixx  ooff  tthhee  ttwwoo..
AAss  aa  rruullee  ooff  tthhuummbb  II  wwoouulldd  ssaayy::  NNeevveerr  uussee  LLBBMM  wwhheenn  oorrddiinnaarryy  iinntteerraaccttiioonn  wwiillll  

ssuuffffiiccee,,  aanndd  ddoo  nnoott  rreessoorrtt  ttoo  tthhee  uunncceerrttaaiinnttiieess  ooff  MMBBMM  wwhheenn  LLBBMM  wwiillll  ssuuffffiiccee..  AAnndd  ddoonn’’tt  
ffoorrggeett  tthhaatt  oolldd  BBaallaannccee  FFaaccttoorr::  DDoonn’’tt  ttrryy  ttoo  aaccccoommpplliisshh  ssoommeetthhiinngg  ooff  GGBBMM  ssccaallee  wwiitthh  aa  
ssiimmppllee  ccaannddllee--lliigghhttiinngg  ooff  MMBBMM  ““wwiillll  iinnvveessttmmeenntt””..

KKeeeeppiinngg  MMBBMM  ssiimmppllee  ddooeessnn’’tt  mmeeaann  tthhaatt  yyoouu  ccaann’’tt  uussee  mmoorree  eellaabboorraattee  ssyysstteemmss  ffoorr  iitt  
iiff  yyoouu  pprreeffeerr..  JJuusstt  kkeeeepp  tthhee  hhoorrssee  bbeeffoorree  tthhee  ccaarrtt,,  ii..ee..  ddoonn’’tt  ffeeeell  tthhaatt  yyoouu  aarree  ffoorrcceedd  ttoo  
rreecciittee  ssoommee  lloonngg,,  ddrreeaarryy  rriittuuaall  tteexxtt  ttoo  aaccccoommpplliisshh  ssoommeetthhiinngg..  AA  mmoorree  ddiirreecctt  rriittuuaall,,  wwhhiicchh  
yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  wwiillll  ccoohheerreennttllyy,,  wwiillll  sseerrvvee  yyoouu  bbeetttteerr..

AAnndd  tthhee  ffiinnaall,,  iinneevviittaabbllee  wwoorrdd  ooff  ccaauuttiioonn::  IIff  yyoouu  llooookk  ffoorr  ssoommeetthhiinngg  lloonngg  eennoouugghh,,  
yyoouu  wwiillll  ffiinndd  iitt..  IIff  yyoouu  wwaanntt  ssoommeetthhiinngg  hhaarrdd  eennoouugghh,,  yyoouu  wwiillll  ggeett  iitt..  AAccccoorrddiinnggllyy  yyoouu  
hhaadd  bbeetttteerr  ttaakkee  tthhee  ttiimmee  ttoo  tthhiinnkk  tthhee  wwhhoollee  bbuussiinneessss  tthhrroouugghh  bbeeffoorreehhaanndd  aanndd  bbee  
rreeaassoonnaabbllyy  ssuurree  tthhaatt  yyoouu  ddoo  iinn  ffaacctt  wwaanntt  ttoo  ffiinndd  oorr  ggeett  ““iitt””..  IItt  iiss  uussuuaallllyy  eeaassiieerr  ttoo  
cchhaannggee  oorr  hhaalltt  LLBBMM  iinn  pprroocceessss  tthhaann  MMBBMM..

TThhee  BBeeggiinnnniinngg
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