
Ritualens uppbyggnad 

Grunderna i en skapande ritual är att två, till synes, motsatta krafter möts i perfekt balans. 
Att dessa två ingår ett så pass starkt möte att de, tillsammans, blir ETT. 
Då och bara då skapas någonting nytt. 
Allt som redan skapas är ett resultat av nyskapelse och upprepad skapelse (ett mönster som 
fortsätter) till följd av ett sådant möte. 

Resultatet av mötet är dessa ”yttersta krafters” barn. 
Skapelseprocessen är inte bara att likna med en sexualakt, det ÄR en sexualakt även om det inte 
alltid handlar om det vi menar med den fysiska sexualakten mellan två varelser som på något sätt 
speglar och kompletterar varandra. 

Kunskapen om magi är alltså en slags sexualkunskap. 
Ritualen är en dejt eller ett möte mellan två motsatta krafter som möts i att bli ETT och därmed 
skapar ”det tredje”, dvs någonting nytt.
Magi är såleles när 1+1=3 

Allt är energi och därav ligger det nära till hands att förstå ovanstående genom att titta närmre på 
hur ström (el) blir till. 
El blir till genom att två motsatta krafter (plus och minus)= blir ETT. 
Den ena har ett underskott av vissa partiklar (vanligtvis elektroner), den andre har ett överskott av 
samma partiklar så när de möts jämnar de ut antalet partiklar och flödet av dessa partiklar är 
strömmen (energin). 
Även om du inte skulle vara intresserad av el-lära så finns det kanske ingenting som så tydligt 
konkretiserar hur magi faktiskt fungerar (energi, ström, laddning, elektromagnetiska fält osv....allt 
finns förklarat inom el-läran men också inom exempelvis kemin så vi kan titta på de ämnen som 
intresserar oss mest och se de klockrena parallellerna)

Tillbaka till den skapande ritualen, dvs det vi kan kalla för dejten och så småningom 
parningsritualen. 
För att ett möte ska ske behöver de två polerna vara attraherade av varandra. 
De blir attraherade av varandra när de vet att de kan skapa någonting tillsammans. 
Det som, bakom kulisserna, avgör om de kan skapa någonting tillsammans är om de är lika på rätt 
sätt och olika på rätt sätt...precis som två individer som blir attraherade av varandra. 
Allt som är innefattar dessa två poler. Och eftersom du ÄR så innefattar även du dessa två poler. 
När dessa två poler får vara sig själva så är de attraherade av varandra och kan såleles skapa den 
magin eller kemin som krävs för att 1+1 ska kunna bli 3. 

För att vi ska förstå vad dessa två poler är i sin innersta essens så kan vi behöva lista dess kvalitéer  
vilket jag gjort i kolumnerna här nedan. 

Jag har givit dem rubrikerna ”Det begränsade medvetandet” och ”Det obegränsade medvetandet” 
för att märka ut det som är mest karaktäristiskt  för de olika polerna sett hos oss själva. 
Vanligare är dock att en benämner det första som ”Den maskulina aspekten” och den andra som den
”feminina aspekten” och så kan även jag göra ibland, men det kan skapa en del missförstånd som vi
iof skulle kunna reda ut, men låt oss lämna det till senare. 

Vad som egentligen är mer talande är kvaliteten på medvetandet hos dessa poler. Där är väl i princip
alla esoteriska läror och magiker överens även om naturen alltid visar på undantag. Dessa undantag 
finns där för att förklara för oss att det ALLTID finns lite av den motsatta polen i en viss pol. 
Konkreta exempel på där naturen berättar detta för oss är att även om vi alla har lärt oss i skolan att 



X-kromosomen är den honliga kromosomen och Y-kromosomen är den hanliga kromosomen så är 
det faktiskt precis tvärtom hos fåglarna. 
Även om vi alla som är intresserade av esoteriska läror vet att en i olika kulturer över hela jorden 
associerar månen med Gudinnan och Solen med Guden så gör inuiterna precis tvärtom. 
Mitt tredje och sista exempel får bli att även om vi har lärt oss att mannan är den som, överlag, 
producerar mest testosteron och kvinnan är den som, överlag, producerar mest av östrogen och  
progesteron så är det precis tvärtom hos en enda art; nämligen hyenorna. 
Så undantagen finns där och de har lärdomar till oss precis som ALLT annat i naturen. 

Det begränsade medvetandet (det vi är medvetna
om att vi är medvetna om)

Obegränsade medvetandet (det undermedvetna 
eller det ”bredvid-medvetna”)

Minus
Positiv 
Sol
Himmel
Luft
Yang
Animus (för dig som gillar CG Jung)
Sinnet/tankarna
Givande
Penetrerande
Viljan/ intentionen
Skyddar
Vetenskap
Aktiv
Guden

Plus
Negativ
Måne
Jord
Vatten
Yin
Anima (För dig som gillar CG Jung)
Kroppen/känslorna (förnimmelser)
Mottagande 
Absorberar, bearbetar, föder
Förmågan att kristallisera viljan
När (Ger näring till)
Vetskap
Passiv
Gudinnan

Men hur var det nu med själva ritualen? 
Jo, den magiska ritualen går på ett eller annat sätt ut på att förbereda oss på att allt ska vara perfekt 
inför det här mötet. 
Vi kanske har ett altare med en vacker duk. Betydelsefulla föremål och tända ljus. Rätt känsla, rätt 
kemi, rätt plats för dejten mellan Guden och Gudinnan. 
Vi kanske har skapat en skyddande cirkel runt dem för att de två inte ska bli störda. 

I vissa fall ser magikern sig själv som Guden och Gudinnan som tillsammans ska skapa någonting. 
I andra fall ser magikern sig själv som någon som bjuder in Guden och Gudinnan för att skapa 
någonting. I ett större perspektiv är förstås båda perspektiven närvarande eftersom magikern är en 
del av allt som är. Så som ”i himmelen” så och ”på jorden”. 
Det begränsade medvetna eller ”Guden” är den som fixar i ordning allt. Hen tar reda på vad som 
behövs genom att lyssna in den obegränsade medvetenheten eller Gudinnan. 
Vad behövs för att ”Gudinnan” ska vilja ta emot ”Gudens” intention”? Bearbeta den, bli ”gravid” 
och skapa någonting nytt? 
Guden både lyssnar in Gudinnan och är sig själv. Är Guden inte sig själv så kommer hen inte hitta 
rätt Gudinna. Bara genom att vara sig själv kan hen attrahera det hen själv är attraherad av. 
I oss är det här mötet ett möte mellan den medvetna delen av oss själva (det vi vet att vi vill ha, det 
vi avser att manifestera med vår ritual) och det sk undermedvetna (den jord där vårt frö har 
möjlighet att växa).
En skapande ritual avser att på ett medvetet sätt (med en avsikt) välja ut de frön vi vill plantera och 
att plantera det i den bördigaste av jordar.


