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Ο Ρουμπινένιος Πίνακας (αγνώστου)

Δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από τον Gastone Ventura, Κυρίαρχο Μεγάλο Ιεροφάντη και Κυρίαρχο Μεγάλο
Διδάσκαλο του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Μισραΐμ και Μέμφις (1966-1981), στο βιβλίο του «Το μυστήριο
του Θυσιαστικού Τύπου»

1. Δεν είναι βεβαιότατο ούτε αληθέστατο κατά πόσον η νόηση της δημιουργίας κατανοείται.
Ακατάληπτος αληθώς είναι ο Δημιουργός. Αυτό που είναι άνω δεν είναι σαν κι αυτό που
είναι κάτω. Ψηλά είναι η αίγλη της Ενότητας, χαμηλά η αθλιότητα της πολλαπλότητας,
που εμφανίζεται ως όλον και δεν είναι τίποτα.
2. Και από την στιγμή που όλα τα πράγματα συμμετέχουν στην πολλαπλότητα, αυτά, τόσο
το λιγότερο είναι Αλήθεια, Ζωή, Καλό, από την στιγμή που απομακρύνονται από το Εν.
3. Ιδού ο αριθμός, ο πολύμορφος, το περίβλημα, το πτώμα του ενός: Ο πατέρας του ήταν η
επιθυμία της Γης, Μητέρα του η άγνοια. Ο Ηλιος αποσυνθέτει το πτώμα και ο Ανεμος
διασκορπίζει την δυσοσμία του καρπού των δύο.
4. Αυτή η επιθυμία δημιούργησε τους Ηρωες, τους δαίμονες και τους θεούς΄ αυτή η άγνοια
διατηρήθηκε επάνω σε ό,τι πιθανό, περιπλέκοντας κάθε παράδοση που είναι το τρία.
5. Και βασίλεψε στο Κακό, στο Αίμα, έξω από το Ρόδο, στην αποστροφή των τεσσάρων.
6. Θα ενώσεις το ένα με το δύο, τον Ενα με τους Πολλούς, την πνοή με τον εαυτό, απαλά,
με μεγάλη προσοχή, μέχρι το εννέα, υπερπηδώντας το πέντε.
7. Δεδομένου ότι κατέρχεται από τον Ουρανό στη Γη και ανέρχεται πάλι στον ουρανό,
αποδιοργανώνοντας τις κατώτερες δυνάμεις στην Ανώτερη απροσδιόριστη Δύναμη, που
καταλήγει στο έξι.
8. Τότε, υιέ της επιθυμίας θα είσαι όπως οι Θεοί, οι δαίμονες και οι ήρωες, κύριος του
σκότους και του φωτός των επτά.
9. Σε αυτό συνίσταται η γνώση, γνώστη κάθε γνώσης΄ θα είσαι τόσο μεγάλος που θα είσαι
ακαθόριστος και απροσδιόριστος. Θα νικήσει όποιος βαραίνει περισσότερο στην ζυγαριά
του οκτώ.
10. Ετσι ο κόσμος επινόησε τα ιδεώδη του. Μπορείς να εφαρμόσεις αυτήν την Αρκάνα σε
οποιοδήποτε πράγμα: προχωρώντας ελικοειδώς, δονείται σαν χορδή λύρας και γίνεται
αριθμός μεταβατικός. Ομοίως κάθε δευτερεύουσα αιτία.
11. Επομένως, εγώ ονομάσθηκα Αγγελιαφόρος του Θωθ, σκλάβος πιο πολύ του αιτίου της
Λογικής παρά φίλος της Λογικής της ίδιας.
12. Ο,τι έχει επωθεί για τις ταπεινές λειτουργίες του Ουρανού και του Κρόνου ας γίνει οδηγός
στους επιθυμούντες: Ο Οσιρις είναι ένας θεός μαύρος.

Για την μετάφραση: Π.Λιβιεράτος
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