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Магическият пакт на Илюминатите на Танатерос е създаден през 70те години на 20ти век. Като концепция ИОТ се различава от известните досега магически ордени, тъй като разчупва установените формати за практикуване на магия. 

Хаос Магията може да бъде определена като над-дуалистична мета-парадигма, която философски се доближава до принципите на Дао, тантрическия будизъм, квантовата физика, както и до постановките на Зос Киа и Телема.

Мета-парадигмата сама по себе си не е отделна система, а по-скоро позволява в рамките и да се практикуват различни системи. В основата и е Хаос-магическият подход, който е насочен към постигането на практически резултати и промяна на съгласуваната реалност в съотвествие с Волята. Изразява се в разпознаване, изолиране и извличане на основните работещи елементи от различни магически системи и традиции, с цел тяхното адаптиране и интеграция в собствената практика и стил на работа. Хаос подходът смесва в себе си абсолютно всичко от сферата на видимият и невидим свят, като се започне от древни шамански техники и се стигне до последни научни открития. В хода на изследванията и практиката се осъществява естествен подбор на идеи, като техниките и ритуалите, които се докажат като полезни и работещи за конкретния магьосник, се доразвиват и използват системно, като в същото време субективно по-слабо ефективните елементи се отстраняват.

Хаос-магьосникът е свободен да се самоопределя и развива.Той може да реши както да следва някоя от вече съществуващите магически и философски системи и традиции или още по-добре, да създаде своя собствена такава.

Магията се възприема и преживява като изкуство и процес, като нещо живо, преминаващо през промяна и развитие В тази тотална свобода на вяра и действие, хаос магьосникът решава кои съставки да смеси, за да прояви волята си. Целта е постигане на желания резултат по най-приятния и забавен начин - иначе защо изобщо да го правим? 

Пактът (IOT) е интернационална група от практикуващи хаос магьосници, които се събират обединени от общата идея: Да правят магия. Всеки, който иска да научи повече за Пакта се приканва да прочете "Книгата" за допълнителна информация. За връзка с Пакта използвайте секцията "Контакт". 

Моля, запознайте се и с предоставената от нас информация в Уикипедия: тук 

Книгата "The Secrets of the Illuminates of Thanateros" можете да свалите като натиснете бутона download.

Често задавани въпроси
  
Как протича една хаос магическа сбирка и какво трябва да знам предварително?

Всяка магическа сбирка, разбира се, протича индивидуално, но има и установени правила, които помагат нещата да протичат гладко: 
Обикновено всеки от участниците предварително е подготвил лична магическа работа и след краткото и представяне се пристъпва към нейното изпълнение.

Ако на етап представяне на работата, нещо по протичането и организацията на ритуала остане неясно, то питайте - ако трябва и по няколко пъти, докато всичко се изясни напълно. Това е подходящия момент за подобни въпроси. 
Ако по някаква причина, някой не желае да участва в определена работа, то може да се оттегли веднага след представянето и без да дължи на никого обяснение за решението си.

По време на отделните ритуали, освен ако предварително не е уточнено друго, е желателно да не притеснявате другите участници, по възможност да избягвате намеса в личното им пространство и да се въздържате от действия, които биха могли да разсеят или извадят околните от състояние.

Всеки, който има искрен интерес към магията и отговаря на условията ни за членство, е добре дошъл, независимо от цвета на кожата, етническата и полова принадлежност или сексуалната си ориентация. 

Мога ли да работя по Книгата на кандидата самостоятелно без ментор?

Книгата на кандидата е предварителната тренировъчна програма на IOT, разработена с идеята да бъде изпълнявана с помощта на ментор. На собствена отговорност можете да започнете и самостоятелни занимания по нея. Какво правите за себе си, разбира се, си е ваша работа. В случай, че решите да кандидатствате в Пакта, ще се наложи да започнете заниманията по програмата отначало и с определен от нас ментор, за да сме сигурни, че практиката ви покрива нашите стандарти.

Занимавам се отдавна и се считам за достатъчно напреднал/а. Възможно ли е да прескочим началния етап и да ме приемете директно? 

И отново - няма значение колко години и с какво сте се занимавали преди да ни пишете. Не правим изключения и има причина нещата да са организирани точно по този начин. Ако искате да бъдете част от Пакта, ще трябва да преглътнете егото си и да започнете работата по програмата отначало, като всички останали. Членството при нас, не е статус, а действие.

Една и съща практика може да се изпълнява на много нива и в зависимост от това да носи различни резултати и полза. Ако наистина сте толкова напреднал/а, колкото смятате, то няма да ви затрудни да конструирате практиките си така, че да изпълнявате програмата и отделните и елементи на ниво, което да е интересно и да представлява провокация за вас. Ако не сте в състояние да го направите или не виждате как може стане и смятате програмата ни за загуба на време, то за какво изобщо говорим? 

Правите ли магия по поръчка

Не. Правим това, което правим, защото ни харесва и защото се забавляваме, докато го правим. Всеки магьосник определя сам за себе си, доколко /ако изобщо/ би се ангажирал с чужда кауза или оказване на магическа помощ в определена ситуация и при какви условия.

Можете ли да ми изпратите ритуал за...

Не. Също така, не гадаем по снимка.

Мога ли да кандидатствам, ако досега не съм се занимавал с Хаос магия?

Едно от условията, за да бъдете допуснати до започването на занимания по Книгата на кандидата, е да имате самостоятелна магическа практика. Няма как да имате такава, ако досега, така и нищо не сте пробвали. Няма как и да разберете, дали Хаос магията изобщо е "вашето нещо", ако изобщо не сте се докосвали до нея. А и толкова ли е сложно, да пробвате на практика нещата, за които четете? Или да съставите собствен малък ритуал? Да бъдеш магьосник означава и да имаш смелост да поемаш отговорност за действията си и да експериментираш.Това не е нещо, което правите заради нас. Правите го, защото магията е вашият път на самоусъвършенстване и начин да изразите себе си. Заниманията би трябвало да са ви интересни и да ви носят удоволствие. Ако случаят не е такъв, то по-добре да се занимавате с нещо друго. 

Платено ли е членството в ИОТ? 
 
Не. Членството, както и приема в ИОТ не са платени и няма членски внос. Налага се обаче да покривате собствените си разходи, свързани с транспорт и престой по време на срещи. Наемът на помещение, когато срещата се провежда в наето такова, също се дели между участниците.

На какво ще ме обучава менторът?

Менторът НЕ е учител и работата му не е да обучава. Той/тя е вашата ВРЪЗКА с Пакта по време на програмата. Задачата му/й е в определена от него/нея степен да ви оказва информационно съдействие, както и да следи, доколко работата ви, отговаря на нашите стандарти. В случай че забележи някакви отклонения от тях или потенциална опасност за вас, вашият ментор ще ви уведоми за това и ще ви даде препоръки, как да ги отстраните, с които можете или не, да се съобразите. Отговорността за това, което правите, носите обаче само вие - менторът не отговаря за практиката ви и посоката, в която тя ще се развие и не взима решения вместо вас - това е ваша задача. Никой няма време и желание, нито му влиза в задълженията, да ви наглежда като малко дете, и да ви казва, какво и в каква последователност да правите и какво не. 

Има ли IOT нещо общо с политиката?

Пактът е магическа, а не политическа организация. Интересуваме се преди всичко от собственото си магическо развитие. Всеки от членовете на Пакта, разбира се, е свободен да има и своите политически пристрастия.
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ИОТ по света:
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Условия за членство

За да кандидатсваш в Пакта е необходимо да отговаряш на следните условия: 
 * Навършил/a си 21 години. 
 * Практикуваш активно хаос магия. 
 * Желаеш да правиш магия в група с други хаос магьосници. Това предполага, че осъзнаваш, че ще общуваш и работиш с хора с най-различни възгледи, при това практикуващи в различни системи. 
 * Говориш свободно английски език или немски език. (Пактът е преди всичко международна организация - не можеш да участваш пълноценно в една група, ако не можеш да разговаряш с никой от нейните членове!)

Ако отговаряш на тези условия и смяташ, че хаос магият е твоят път, моля попълни формата ни за контакт като отговориш подробно на въпросите по-долу. Не бързай и обмисли отговорите си внимателно. Успех!
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