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Editorial
Quando nos juntamos para montar o projeto, precisávamos definir alguns parâmetros
importantes, como conteúdo, forma de apresentação, o que queríamos ser, o que não
queríamos ser, e onde queríamos chegar. Cada pessoa possuía um perfil, estudava e
praticava alguns sistemas, e tinha seu próprio estilo de escrever e argumentar. Mas faltava
um Norte, um direcionamento claro que unisse os talentos de cada um e permitisse que a
tripulação conseguisse navegar em segurança pelo Caos.
Para auxiliar nessa definição, resolvemos nos aconselhar com o iChing. Este sistema oracular
chinês foi criado há milênios, e posteriormente compilado e comentado pelo imperador Fu
Hsi, por volta do ano 1.150 A.C. Além de informar sobre o estado mental vigente de uma
pessoa e de seu entorno, o iChing indica possíveis mudanças que estão ocorrendo, e
escolhas a serem feitas, assim como suas consequências potenciais.
Jogando moedas, chegamos ao hexagrama 26 - Ta Ch’u, o Poder de Domar do Grande.
Neste hexagrama, o céu está no interior da montanha. O potencial existe, e por enquanto está
adormecido. O poder criativo é controlado pela firmeza. As linhas dois e seis apresentaram
caráter móvel, indicando dois caminhos possíveis para prosseguirmos.
A linha dois móvel indica uma situação em que a força paralisadora seria superior, e nos
manteríamos apenas conversando internamente, estudando e compartilhando conhecimento
entre nós, chegando ao hexagrama 22 - Bi, a Graciosidade. Neste hexagrama, o fogo está
sob a montanha, um empreendimento mais contido e controlado, sucesso em assuntos
menores. Já a linha seis móvel indica uma situação onde teria passado a época da
contenção, e a força dentro da montanha poderia ser liberada, chegando ao hexagrama 11 T’ai, a Paz. O Céu está sobre a Terra, e tudo está tranquilo. O conhecimento é compartilhado
agora de forma global, em maior escala.
Escolhemos o segundo caminho: compartilhar o conhecimento com o mundo.
Sejam bem vindos ao Projeto Xaoz!
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Caoísmo e Magia do Caos
Visão de Mundo e Sistema Mágico

Ao longo dos Aeons, o ser humano tem tentado entender as leis que regem o funcionamento
do universo. O próprio universo não torna as coisas mais fáceis, uma vez que está sempre à
vista, nos mostrando comportamentos que em um primeiro momento parecem inexplicáveis, e
não nos mostrando comportamentos que a teoria diz que deveriam ocorrer. De fato, a maioria
das visões de mundo acredita que vivemos em um teatro, tendo acesso somente às imagens
que passam pelo véu, enquanto por trás dos panos, nos bastidores, o universo “real” se
desdobra e acontece.
Do universo, temos acesso apenas ao que vem até nós codificado por meio dos sentidos.
Instrumentos podem ajudar a ampliar a abrangência, mas somente até onde permite o nosso
nível tecnológico. Quando tentamos fazer o caminho inverso e explicar algo que estamos
pensando, precisamos também de alguma forma de codificar este conteúdo, por meio de
linguagem — corporal, gestual, falada, escrita, simbólica.

O Platonismo
Platão explica esta teoria
usando a alegoria da Caverna.
Nós,
seres
humanos,
estaríamos em uma caverna,
tendo acesso somente às
sombras projetadas na parede.
Alguns, é claro, tentam sair da
caverna e ter acesso às coisas
verdadeiras
que
estão
formando aquelas sombras.
Porém, ao tentarem explicar o
que
viram
para
seus
companheiros, estas pessoas
são taxadas como loucas.

Imagem: o mito da
caverna, autor
desconhecido.
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Na teoria geral de Platão, existiria um mundo das ideias, onde ficariam os pensamentos das
coisas. Neste mundo, tudo é perfeito, e cada elemento tem seus aspectos ideais. Por
exemplo, um cavalo no mundo das ideias seria um cavalo ideal, um molde perfeito de como
todo cavalo deve ser.
Por outro lado, existiria um mundo material, o mundo em que vivemos. Ao ser manifestada no
mundo material, uma ideia perde parte de sua perfeição, e temos então um cavalo normal. O
cavalo real possui imperfeições, machucados, leves deformações, e por mais perfeito que
seja nunca será totalmente igual a um cavalo ideal.

Gnosticismo
Imagem: Urbi et Orbi,
Camille Flammarion,
1888.

O Gnosticismo, que é o
nome coletivo dado a
várias correntes, tem um
pensamento similar ao
Platônico. Considera que
o universo inicialmente
estava disperso na forma
de uma mônada, um
conjunto de todos os
conteúdos que viriam a
existir, porém estes se
encontravam disformes e
latentes. A partir da
mônada, um Demiurgo ou
Arquiteto teria criado o
universo
material,
aprisionando faíscas de conhecimento, ou almas, dentro de formas físicas minerais, vegetais,
animais e humanas.
Haveria, então, uma forma de se desprender — de forma temporária ou mesmo
permanente — da forma física, para ter um vislumbre do que ocorre por trás do mundo, na
mônada. Esta forma de obter conhecimento sobre as leis da realidade se chama Gnose, um
estado onde um ser humano consegue se desdobrar do plano físico para ter acesso a
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conhecimentos sobre o âmago das coisas. Não somente sobre os elementos do mundo em si,
mas sobre a faísca que habita nos elementos.

Psicanálise Junguiana
Na teoria de Jung, o funcionamento da mente ocorre com base em regras gerais, que são
trazidas a manifestações específicas de acordo com a vivência de cada pessoa. No
inconsciente, haveria um conjunto de símbolos — alguns inatos, provenientes do
inconsciente coletivo, e alguns adquiridos, provenientes do inconsciente individual. Por sua
vez, o consciente seria a parte da psiquê à qual temos acesso, e esta parte tem o poder de
buscar conteúdos no inconsciente, porém acessando apenas uma parte dele de cada vez.
Os símbolos de mais alto nível contidos no inconsciente seriam os arquétipos. Estes não
podem ser explicados completamente pela linguagem, mas podem ser classificados e
explicados de um ponto de vista por vez. Dentre os principais arquétipos, destacam-se o
Maná (que pode ser uma pessoa sábia e idosa), o Herói (que pode ser uma pessoa passando
por uma jornada para adquirir maturidade), o Trickster (que pode ser uma pessoa que
consegue seus objetivos enganando os outros), o Red Horn (que pode ser uma pessoa
valente e determinada), os Twins (que pode ser uma pessoa equilibrada e completa), entre
outros.
Com um nível um pouco menor — ou seja, com maior especificidade -, teríamos as imagens
arquetípicas. Estas seriam formas pelas quais os arquétipos poderiam se manifestar em
sonhos ou na vida de uma pessoa. O Maná, por exemplo, pode se manifestar na forma de um
bruxo ancião e sábio, que fornece conhecimento, ou então na forma de um eremita que vive
meditando no alto das montanhas.
No mais baixo nível, as imagens arquetípicas se manifestam como entidades, pessoas,
personagens ou manifestações, que são uma roupagem específica adquirida pela imagem
arquetípica no mundo, ou no sonho. No caso do bruxo ancião e sábio, podemos ter Gandalf,
Merlin, ou Dumbledore, por exemplo.
A estrutura Junguiana permite que diversas manifestações compartilhem a mesma imagem
arquetípica, e que diversas imagens arquetípicas compartilhem o mesmo arquétipo. Os
arquétipos podem ainda, se sobrepor e se tangenciar, formando uma teia de significações
que deve ser entendida para se alcançar o âmago do funcionamento da Mente.
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Imagem: mandala Budista.

Caoísmo
Os princípios do Caoísmo se assemelham muito aos do Platonismo, do Gnosticismo, da
psicanálise Junguiana, entre outras filosofias. O Caoísmo considera que existe — e sempre
existiu — um plano disforme e que contém tudo em sua forma latente, chamado Caos. Este
seria o universo “real”, a partir do qual são formados um ou mais universos físicos, estes
feitos de matéria e energia comuns. Porém, no Caos, as informações são armazenadas de
uma forma extremamente complexa, e as ideias possuem conexões entre si, compartilhando
aspectos e se opondo em outros. Quando estas ideias são manifestadas no mundo, ou
precisam ser explicadas por alguém que teve acesso a elas, decaem para apenas uma das
formas possíveis.
Esta consideração tem consequências importantes. Uma delas, já verificada pela física
quântica, é a de que partículas podem ter mais de uma natureza, mas ao serem medidas ou
observadas só podem se apresentar de uma forma. Este é o caso do gato de Schröedinger,
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que está vivo E morto até que se abra a caixa, quando então só poderá estar vivo OU morto.
Também é o caso do elétron, que se encontra em uma sobreposição de naturezas particular e
ondular, mas que se apresenta como partícula ou onda dependendo da situação.
Outra consequência seria a de que diferentes panteões de deuses no fundo desejam exprimir
as mesmas ideias, adotando apenas subdivisões diferentes. Os diversos deuses da
tempestade de fato possuem características comuns, e isso é intrínseco aos aspectos
relacionados com as tempestades. Da mesma forma, não há muita diferença funcional,
embora haja alguma diferença formal, em se dizer que acredita em vários deuses, ou em um
deus com várias facetas.
Desta forma, o Caoísmo tem como foco as funções, os objetivos, e as ideias primordiais por
trás de cada elemento, não se prendendo na forma de apresentação dos conceitos, ou nos
nomes e mecanismos formais estabelecidos. Qualquer linguagem seria válida para explicar o
que está por trás dos panos, sendo esta linguagem milenar e já criada por alguma cultura, ou
uma linguagem totalmente nova criada por uma pessoa. O que importa é que esta linguagem
atenda aos objetivos desejados.

Imagem: Alfabeto do Desejo, Austin Osman Spare.
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Magia do Caos
A Magia do Caos descende diretamente do Caoísmo, e é sua aplicação no campo mágico.
Nesta vertente mágica, estudam-se as estruturas gerais e as classificações globais dos
elementos de magia, para isto muitas vezes utilizando termos de sistemas mágicos já
existentes, ou criando-se novos termos para evitar a confusão com elementos já
consagrados.
O foco é o objetivo, e não importa qual a metodologia utilizada na prática mágica, qual o
conjunto de símbolos utilizado, ou qual mecanismo explica o funcionamento do método.
A Magia do Caos teve sua formulação realizada principalmente por Peter J. Carroll com base
em trabalhos de Austin O. Spare e da Golden Dawn, e tem como principais obras de
referência o Liber Null e o Psiconauta. Há ainda o Livro dos Resultados, de Ray Sherwin, que
apresenta uma abordagem mais prática dos conceitos, e os livros PsyberMagick, de Peter J.
Carroll, e Chaotopia, de David Lee, que derivam considerações mais avançadas a partir dos
princípios da Magia do Caos.
Várias outras vertentes mágicas bebem das mesmas fontes que a Magia do Caos, como é o
caso do Discordianismo e da Thelema de Crowley. Estas fontes, por sua vez, foram
agrupadas, consolidadas e estudadas por cada um dos diferentes membros da Golden Dawn,
que publicaram tratados sobre a utilização de cada sistema mágico, recuperaram informações
valiosas há muito perdidas nas areias do tempo, e traçaram correlações que permitiram o uso
conjunto de mais de um sistema.
Imagem:
Caosfera, Peter
Carroll.

Alguns dos elementos importantes nas
práticas da Magia do Caos são:
Gnose - A Gnose é a prática de se
alcançar o estágio de libertação temporária
em relação ao corpo físico, e que permite
vislumbrar o âmago das energias, o que há
por trás dos panos. É similar à projeção
astral, ou ao desdobramento do plano
etérico, e pode ser alcançado de diferentes
formas,
como
por
inibição
ou
hiper-excitação dos sentidos.

8

Revista
Xaoz

Volume 01
Junho/2018

Sigilo - Um sigilo (selo, do latim sigilum) consiste na codificação de uma intenção na forma de
um desenho, símbolo ou figura. Pode ainda ser uma frase, porém geralmente se aplica a
elementos pictóricos. No caso dos hiper-sigilos, pode ainda ser algo mais complexo,
construído e alimentado por maior tempo em relação aos sigilos simples, como uma música,
um livro, uma obra civil ou um pseudônimo.
Servidor - Servidores são, de forma geral, entidades animadas que adquirem existência com
base em um sigilo, uma intenção, uma ideia ou um elemento. Podem ter forma humanoide ou
não, e podem ser criados pelo magista para realizar suas intenções.

Meta-Sistema
Tecnicamente, a Magia do Caos não se trata apenas de um sistema mágico, e sim de um
meta-sistema. Assim como o Caoísmo permite conciliar sistemas de funcionamento do
universo, considerando que todos tratam-se de diferentes formas de se explicar a mesma
coisa, a Magia do Caos concilia Sistemas Mágicos, considerando que todos são válidos a
partir do momento que apresentam resultados.
Em adição ao uso de qualquer sistema existente, o Caoísmo e a Magia do Caos permitem a
qualquer magista criar seu próprio conjunto de símbolos, sua própria teoria de funcionamento
do Cosmos, e seu próprio método mágico, usando também elementos já existentes. O foco,
como já mencionado, é o resultado final.
Se a magia ocorre apenas de forma psicológica, ou se ocorre mediante fluxos de energias tão
sutis que ainda não somos capazes de medir, não importa. Pois, se por trás dos panos tudo é
Caos, qualquer prática é válida desde que haja resultados.
Imagem: Perspectivas,
por Gabriel Costa

Texto por:
RoYaL.
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Cuidado com a Tulpa!
Definições e Diferenças no Oriente e no Ocidente

No Ocidente, muito se fala em lendas urbanas que ganham vida e se alimentam do medo
exalado pelas vítimas. Diversos filmes se baseiam nesta ideia, alguns deles com teor
criptozoológico (criaturas biológicas desconhecidas da ciência), como Olhos Famintos, e
outros com teor psicológico, como Babadook, e há mesmo uma sobreposição com questões
relacionadas a espíritos obsessores, como verificado em A Invocação do Mal.
A denominação geral dada a estas entidades, no Ocidente, vem sendo o conceito de “Tulpa”,
por analogia com as Tulpas Tibetanas, conhecidas desde tempo imemoriais. Atualmente o
termo tem sido inclusive estendido a Servidores que tiveram alimentação energética
exagerada, e passaram a descumprir seus contratos pré-estabelecidos, adquirindo senciência
e livre arbítrio. Porém, há diferenças substanciais entre as Tulpas Ocidentais e as Tulpas
Orientais, permitindo concluir que se tratam de duas classes diferentes de entidades.

Imagem: cena do filme Babadook.
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Tulpas Tibetanas
As Tulpas são citadas em diversos textos referentes aos ensinamentos do budismo tibetano,
compilados em sua versão mais conhecida por volta do ano 1300 na forma do Kangyur (A
Tradução da Palavra) e do Tengyur (A Tradução dos Tratados).
Em tibetano, “sprul ba” significa emanar, manifestar ou exibir. Em sânscrito, “nirmanakaya” é
a palavra mais próxima, e denomina o corpo formado por um Buddha no mundo físico para
transmitir seus ensinamentos às pessoas que necessitam deles. Em inglês, a palavra tibetana
é transliterada como tülku.
Em um significado mais geral, “sprul” é utilizado para se referir às ilusões geradas por
mágicos ou ilusionistas, e às formas-pensamento criadas na Magia Tibetana, sempre
mediante forte intenção e de forma proposital. De fato, a gramática tibetana distingue verbos
ativos de verbos passivos, e neste sentido a palavra se refere somente a uma manifestação
realizada de forma proposital.

Formas-Pensamento
Por volta de 1890, o conceito de formas-pensamento,
que já era amplamente conhecido, foi estudado e
aprimorado pela Teosofia. O novo conceito adquirido
se referia a qualquer forma — animada ou
não — manifestada a partir de um pensamento — de
forma proposital ou não. Embora ainda não tivesse
sido relacionado diretamente às Tulpas, estas
formas-pensamento eram definidas de forma bem
próxima à que seria imputada posteriormente às
Tulpas Tibetanas.
Formas-pensamento são corpos compostos de matéria
astral ou ectoplasma. Possuem uma existência
independente do magista, e são externas ao mesmo.
Podem ou não ser vistas por outros magistas, no plano
astral ou mesmo no plano físico, sendo perceptíveis
também por um ou mais sentidos. Além disso, podem
ser moldadas, criadas e destruídas de acordo com a
vontade de seu criador, bem como influenciadas por
outros adeptos da arte mágica.
Imagem: forma-pensamento da música de Charles
Gounod, de acordo com Annie Besant e C.W.
Leadbeater, apresentada em seu livro “thought-forms”.
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Uma Tulpa na Golden Dawn
A primeira documentação extensamente publicizada de uma ocorrência caracterizada como
Tulpa no Ocidente ocorreu na Golden Dawn, por volta de 1930. Na ocasião, Dion Fortune
afirma ter criado um elemental artificial, que seria similar a uma forma pensamento, porém
possuindo atuação independente após sua criação pelo magista. O elemental criado tinha a
forma de um lobisomem ectoplasmático e dormia aos pés de sua cama, se alimentando da
raiva que Fortune sentia por outra pessoa. Segundo os relatos, quando Dion Fortune
percebeu que a criatura estava se tornando excessivamente poderosa, tentou realizar um
banimento, sendo ameaçada com rosnados, mas após algumas tentativas conseguiu
reabsorver o ser.
Por volta de 1960, outra praticante de magia, Alexandra David-Neel, também teria criado uma
forma-pensamento que a auxiliasse. Após extenso treinamento com monges tibetanos,
conhecendo as teorias acerca das Tulpas Orientais, David-Neel mentalizou um frade tibetano
rechonchudo que a acompanhava nos lugares e auxiliava nos estudos mágicos. Porém, este
ser teria começado a aparecer sem ser evocado, e teria começado também a ser visto pelas
pessoas ao seu redor, tendo adquirido senciência independente da magista.
Com base principalmente nestes dois casos documentados, a figura da Tulpa passou a ser
conhecida no Ocidente, e o termo foi aplicado a formas-pensamento que saíam de controle.
Vários ensaios e livros — ocultistas ou mesmo de ficção — foram escritos sobre o assunto,
ajudando a disseminar esta ideia no Ocidente.

Tulpas na Internet
Mais recentemente, em 2009, o
autor do site Something Awful,
Eric Knudsen, começou a
publicar relatos sobre uma
entidade chamada Slenderman,
que aparecia na forma de um ser
branco e alto, de terno, e
possuía tentáculos com os quais
caçava sua vítimas em florestas.
A entidade se alimentaria do
medo das pessoas, e não tardou
para que surgissem vários
relatos de avistamentos deste
ser nos EUA, e no mundo.

Imagem:
Slenderman, autor
desconhecido.
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Este episódio se assemelha muito de várias outras lendas urbanas, que por serem muito
difundidas acabam ficando gravadas no inconsciente das pessoas, e acabam se
manifestando em momentos de vulnerabilidade psicológica, como no estágio entre o sono e a
vigília, ou em situações de estresse emocional. No Brasil, as lendas urbanas da Loira do
Banheiro, da Noiva das Estradas e da Maria Sangrenta seriam exemplos de histórias que
alcançaram tal patamar de influência sobre a psiquê coletiva.

Servidores Descontrolados
Mais recentemente, em fóruns de Magia do Caos, há relatos de Servidores criados com
propósitos específicos e que, por falhas no contrato, alimentação energética excessiva, ou
inexperiência dos usuários, saem de controle ou realizam ações prejudiciais aos magistas.
De fato, esta possibilidade já é conhecida há séculos quanto a elementais artificiais, e
principalmente quanto aos Daemons da Goécia, porém está sempre relacionada à falta de
proteção psíquica ou ao medo inconsciente durante o uso da Magia (o que se amplifica no
caso dos Daemons, devido à forte inclinação da sociedade em caracterizar entidades como
“boas” ou “más”). Além disso, há grande probabilidade de os efeitos prejudiciais
experimentados pelos magistas neste caso serem provenientes de sua própria Sombra, das
partes da psiquê que não são analisadas e compreendidas.
Em todo caso, a autoanálise e a construção de proteções mentais adequadas, assim como a
realização de rituais de banimento, se mostram importantes ferramentas para prevenção ou
correção destes problemas.

Imagem: Ritual Menor do Pentagrama, por Oásis Quetzalcoatl e OTO.
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Duas classes de entidades
Com base no que foi descrito, observa-se que na verdade as Tulpas Ocidentais e as Tulpas
Orientais tratam-se de duas classes diferentes de entidades, que possuem características
bem específicas. Enquanto as Tulpas Orientais tratam-se das formas que mestres
ascencionados usam para prover auxílio aos homens, ou entidades criadas individual ou
coletivamente em práticas de visualização da Magia Tibetana, sempre de forma premeditada
e com caráter benéfico, as Tulpas Ocidentais poderiam ser criadas de forma acidental, ou
podem surgir a partir de outras entidades, criadas para outros fins, que adquirem senciência.
De qualquer forma, qualquer que seja sua origem, formas-pensamento ainda são feitas de
matéria mental, e portanto podem ser desfeitas com banimentos e canalização de
pensamento, requerendo mais ou menos energia no processo. O medo inconsciente pode
atuar contra o magista, gerando descontrole de suas criações, mas a força de vontade é o
que basta para retomar o controle.

Texto por: RoYaL.
Referências: Tracking the Tulpa: Exploring the Oriental Origins of a Contemporary Paranormal
Idea — MIKLES,
Natasha
L.
e
LAYCOCK,
Joseph
P.;
A
Magia
das
Formas-Pensamento — ASHCROFT-NOWICKI, Dolores e BRENNAN, J. H.; On Tulpas: An
analysis of imagined others — JULIANI, Arthur.
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Técnica de Projeção Astral
Usando a técnica da Cromo-Gnose

Este método para entrar em gnose é bem versátil e simples, não necessitando
obrigatoriamente de elementos para indução sensorial - embora possam ser utilizados
incensos, velas ou sons como auxílio. Baseia-se em visualizar as cores do arco-íris e dos
chakras, até alcançar o estado mental correspondente às ondas alfa, propício para realizar
práticas mágicas ou de projeção astral.
1)

Realize exercícios físicos ou de respiração, antes de iniciar a prática.

2)
Sente-se em posição de Lótus ou deite em Shavasana (posição da pequena morte),
voltado na direção do Sol ou na direção mais luminosa do ambiente. As mãos podem ficar da
forma preferida pelo magista - em mudrá, ou sobre os joelhos.
3)

Feche os olhos, focando nas manchas e nos padrões que se formam e se movem.

4)
Tente procurar, nas manchas, a cor vermelha, enquanto contrai a região do períneo.
Quando conseguir concentrar-se em uma cor, reconhecendo-a nas manchas, passe para a
próxima, seguindo a seguinte ordem de cores e regiões a contrair:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vermelho - Muladhara Chakra (períneo)
Laranja - Svadhisthana Chakra (umbigo)
Amarelo - Manipura Chakra (estômago)
Verde - Anahata Chakra (coração)
Azul - Vishuddha Chakra (garganta)
Lilás - Ajña Chakra (entre os olhos)
Violeta - Sahasrara Chakra (topo da cabeça)

Imagem:
Os 7 Chakras principais,
por NewAgeStickers.
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Durante este processo, tente respirar de forma calma e constante, usando ao máximo a
capacidade pulmonar. Caso desejado, imagine uma cobra (Kundalini) subindo pela espinha
dorsal de forma espiralada, seguindo o fluxo da energia e despertando os Chakras, que
pulsam, giram e emitem luz nas cores correspondentes.
5)
Caso não consiga passar de uma das cores, não há problema. Concentre-se na última
cor alcançada, respire fundo e termine a prática (passo 7), tentando novamente em outra
ocasião. Quando alcançar a cor Violeta, concentre-se apenas nela, de forma que veja todo o
resto escuro, e somente ela pulsando em círculos concêntricos. Neste momento, o cérebro
estará em estado Alfa, e o estado de Gnose é alcançado.
6)
Realize a prática desejada, seja ela oracular, de visualização, de transmutação, de
reflexão, de viagem astral, ativação de sigilos ou servidores. Os olhos podem ser abertos
neste momento, caso necessário, fechando-se novamente ao final.

Projeção Astral
Agora que você entrou em Gnose, será possível se projetar no astral de forma mais fluida.
Para fazer isso, é necessário imaginar que seu corpo astral ou etérico está se descolando do
seu corpo físico. Isso pode ser feito mentalizando, inicialmente, que você está levantando e
andando, e visualizando todos os elementos à sua volta, de forma detalhada. Andar pelo
ambiente e prestar atenção nos objetos à sua volta, mas dentro da própria imaginação, e de
olhos fechados, pode ajudar em um primeiro momento. Com o tempo, as imagens começarão
a se formar sozinhas, e será possível ir a outros lugares.
Usando a projeção astral, é possível por exemplo ir até Shamballa, a cidade mítica repleta de
conhecimento oculto. Também é possível visitar lugares fictícios, como os que são citados em
livros e em filmes, e que servirão como roupagens para os acontecimentos inconscientes que
irão se desdobrar durante a experiência de projeção.

7)
Ao terminar, respire profundamente e visualize novamente as cores, na ordem inversa
(do Violeta ao Vermelho), o que pode ser realizado de forma mais rápida do que foi feito no
passo 4. Ao chegar na cor Vermelha, comece a mexer lentamente os dedos, e alongue-se
lentamente, girando o pescoço, e ajustando a coluna.

Texto por: RoYaL.
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Conto:

A Bruxa

Imagem: bruxa, por Richey Beckett.

Vê, e ao ver encontra, ao encontrar muda, e ao mudar pratica o Tantra. Há muito tempo havia
uma. E essa uma era a primeira. Ela estava andando pelas florestas, entre as raízes
rasgando a terra como as veias velhas do mundo. O manto a envolvia em sua aura mística. O
véu de Maya estava terminando de ser formado. Mas as pessoas ainda tinham um pouco de
luz em suas íris, a inocência e a ignorância da fé desmedida. Da crença, do mito, da tradição.
Toda a certeza era uma massa de argila sobre seus espíritos frágeis, mas fortes. Ela não. Ela
estava livre. Ela via o brilho púrpura nas bordas das coisas, escutava o assobio dos segredos
das árvores, ouvia o choro das formigas, ela via pelos olhos das corujas.
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A bruxa se sentou na terra úmida, fechou os olhos e pensou em seu nome, um nome que não
podia ser pronunciado. Suas letras formavam todos os cânticos ocultos, da linhagem das eras
negras e bem vindas. Seu som invocava espíritos e correntes invisíveis. Era Nyzette
Cheveron, Dora Golub, Hipátia, era Kolgrim, Sidonia, Micheé, Helena e Ursulina, era Joana
D’arc, Fabiane, era Uppala. Era bruxas do futuro, do passado, era as mulheres que viam
através da membrana, as cantoras dos enigmas, as rainhas do obscuro, as inertes
manipuladoras do tempo.
Sentou-se encostada à uma sapucaia, que um dia daria nome ao rio que escutava passar
perto dali, no fluxo cadente carregando a vida na sua forma mais pura. Ela sabia o quão
valioso aquilo era, ela conhecia, na Era de Leão, a ambição escondida no coração dos
homens. E sentia já, em toda sua intensidade, o sofrimento e agonia do coração das
mulheres que viriam. Ela sabia que aquelas águas translúcidas um dia teriam a cor do barro
que a margeia, via a abundância das espécies que um dia sucumbiriam à fome e à luxúria
humana. Ela estava acordada. Estava ciente. Vigilante. Sentada fechou os olhos e respirou.
Foi o ar entrar em seu pulmão, que sua consciência expandiu. Ela entrou em Appaṇā
Samādhi, a perfeita, correta e pura atenção. A concentração exata para a compreensão de
todas as coisas. Então compreendeu.
Primeiro sentiu destacar do corpo a alma, como se saísse de um lago de mel. Quando entrou
no continuum quântico, ela viu as espirais mandálicas verdes como vaga-lumes pairando no
cosmo espiritual. Ela ouvia um singelo e sutil sonar, um assobio bem fino e melódico, a
música do mundo invertido, a trilha sonora do universo. Ela andou então, onde o tempo não
fazia diferença. Ela via como seria nas Eras seguintes, ela via seus avatares do futuro
andando, vivendo suas vidas fantasiadas na realidade invisível que acreditavam estar
inseridas. Se preocupando com suas tarefas, suas contas, suas metas e cobranças, enquanto
ainda eram inocentes de seus propósitos, quando ainda não sabiam que seria A Bruxa. Ela
acompanhou com os olhos suas jornadas, andando como em uma casa de véus de cores
púrpuras, róseas, acres, cinzentas e brancas, espiralando, soprando, se dissolvendo e
revolvendo as imagens e as formas, transluzindo as lembranças, os futuros e as memórias, a
primeira era aquela que não tinha nome.
E as eras passaram, coroas subiram, desceram, castelos esfriaram, as glórias viraram pó e
Atlântida afundou. A fertilidade veio, junto à emoção, ao culto, e o matriarcado teve seu
suspiro breve e sucumbiu. E veio a era de Hermes, onde tudo que corresponde se
transforma, onde os extremos se tocam, os opostos são iguais, o universo como criação da
mente, tudo vibra, tudo move, tudo firma e desfaz. E a irrigação das águas do conhecimento
floresceu da inteligência o tato para a arte que se manifestou, na matéria que se firmou, no
touro que pisou na terra, mirou o alvo, nele se chocou como um estrondo voluptuoso desse
mundo atroz. E então veio a cólera, o impulso, as armas, o orgulho e a virilidade. As bruxas
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porém, eram as mesmas. As mulheres que viam através das eras, que viram a imensa roda
da fortuna girar o destino de todos. E então veio Peixes, e a grande expiação humana.
O segredo místico da história contada na beira dos berços, das escolhidas avatares da Bruxa,
foi caçado. Elas foram penduradas, enforcadas, massacradas, mutiladas, estupradas, feridas.
Mas elas nunca, nunca eram destruídas. Entre as cabeças rolantes no morro da agonia, entre
as labaredas de fogo da Inquisição maligna, caminhava sorrindo a Bruxa, cintilante, os olhos
abertos, a visão fluindo. Enxergando o breu na alma dos padres. Naqueles malditos pais da
escória drenada de essência. A linguagem desfragmenta-se nas linhas psicografas, da
onisciência mítica, da orientação embaçada pela fumaça das fogueiras altas de palha e
mentira e sofrimento.
Finalmente ela voltou para seu corpo, uma pele etérea e fria mergulhando no mel dos
sentidos palpáveis. Abriu os olhos e olhou para a noite que se aproximava. Tinha fome e
precisava encontrar abrigo. Seguiu seu caminho pela floresta sinuosa, mas sem medo, e se
havia algo que a Bruxa não estava, era perdida. Foi até a primeira aldeia que encontrou, e
pediu humildemente por alimento e um lugar longe da escuridão da mata. Acolheram-na,
inocentes de sua natureza transcendental, de seu conhecimento de fatos que ocorreriam dali
a três mil anos, de sua memória de mil séculos. Ela tomou a sopa da cuia de madeira, o
líquido grosso e quente desceu por sua garganta inebriando os sentidos por um momento. A
anfitriã sorriu para ela. A nudez daqueles índios era bela, as tintas no corpo desenhavam
intrincados padrões, seus olhos emanavam empatia e altruísmo. “Vocês sabem”, disse na
língua dos arianos. “Sabemos, agora beba e coma”.
Ela comeu, e bebeu. Aquela noite, e muitas outras que viriam. Ela aprendeu com os índios e
os ensinou. Aprendeu como moer ervas para curar dores do tutano dos ossos. Aprendeu
como pintar o corpo com os desenhos da proteção de Tupã. Aprendeu como chamar os
gigantes do fundo da terra com uma dança secreta que nem os homens viam suas esposas
dançarem. E ensinou como conjurar a chuva. Como hipnotizar os animais. Como andar com
os olhos fechados. E então seguiu sua jornada.
Aquela vida foi uma das infindáveis vidas vividas nos corpos das mulheres que receberam em
seu sangue a marca da Bruxa. De todas as vezes que a feiticeira das feiticeiras passava pela
Terra, e de alguma forma mudava tudo. Seus cérebros eram muitos ao longo da história, mas
quando despertava, a memória era a mesma, sempre, sempre e sempre. E o tempo passou,
e os conhecimentos acumularam-se como uma montanha de tesouros, escondidos na derme
da alma da Bruxa. Ela aprendeu a pintar os segredos e os feitiços em símbolos que tatuariam
seu sopro vital, seu espírito pairando. Naquela encarnação ela era…
Ananta se arrumava para o sarau. Estava tarde, já perdera basicamente um terço do evento,
e algumas das atrações que mais queria. A pressa fazia derrubar as coisas pelo caminho.
Tinha que achar a bolsa para pegar o batom, mas tinha que buscar o pão que estava na
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chapa, ai lembrou que tinha que retocar a unha antes que secasse, e ai apertou a bexiga. Ela
correu para o banheiro, derrubando mais coisas pelo caminho. Estava difícil. Ela parou de
frente para o espelho e abriu para pegar uma escova de dente, e fechou. E então fechou. E
por um momento Shiva parou de tocar o Damaru, o universo desapareceu, os tambores se
ajustaram, e então tudo voltou. Ananta não. Sua expressão petrificou. No seu ouvido sibilava
a sílaba sutil do mundo espiritual, a música do universo. O Om. Ela ouvia o Om, e via tudo.
Todas as memórias do despertar. Acordou então a Bruxa.
A garota respirou fundo, e sentiu uma sensação de dor muito pungente no centro da cabeça.
Depois respirou novamente, e sentia como se tivesse acabado de morrer, e ressuscitado
após um milhão de anos. Mas no relógio ainda marcava sua hora atrasada para o sarau.
Correu e arrumou o que faltava. Seguiu o trajeto distraída, com pensamentos soltos que ela
mais escutava do que criava. De longe viu a imensa faixa “Voz das Mina”, em sua terceira
edição. Encontrou a galera na praça e se sentou no banco. Bebia alguns goles do vinho
barato que adoçava e amargava a boca ao mesmo tempo, tragava algumas vezes a fumaça
que doía a garganta e observava. Ela via as pessoas indo e vindo. A música, o movimento
dos corpos. As falas jogadas, os sorrisos, as intenções infantis, desveladas. Ela via os olhares
em desencontros, ela via as aspirações, as ansiedades, os gozos, as paixões. Não sabia por
que, mas sentia-se fora de si, uma presença enxergando, apenas, sem julgar. Mas ela via
como nunca vira antes. Ela via nas mulheres correntes do passado arrastando para longe a
liberdade que lhes era de direito. Ela via nas garotas a segurança frágil dos valores
outorgados como um diagnóstico médico. Ela via nos garotos a presunção e ignorância, a
ingenuidade de pensarem estar no controle de algo. Ela via, via, via e via.
Seus amigos saíram para fumar e ela os seguiu. Chegou até a esquina e escutou um sino. O
sino entrou profundo em sua cabeça, passou pelo momento exatamente anterior, sentada ali
entendendo as coisas à sua volta, e um pouco mais atrás, vindo para a praça absorta, e antes
ainda se maquiando, e um pouco antes quando o universo deixou de existir por um segundo
para acordar a Bruxa, e antes acordando de manhã em seu quarto, e no dia anterior, e nas
semanas anteriores, e nos anos, décadas, séculos, milênios, eras… Ela regrediu, regrediu, e
sentiu através de si o cântico sagrado da Antiga Religião. Ela se lembrou da dança proibida
que acordava as montanhas, das pinturas que protegem contra o desejo, se lembrou de seu
nome impronunciável. E então voltou. Ela se virou e foi resoluta, até o palco do sarau. Todos
pararam para vê-la. Todos sabiam, sem saber. Todos estavam envolvidos pela aura de
magia, mornos pela quente energia emanando, da Kundalini Shakti explodindo por sua
coluna, eclodindo em sua pineal, despertando o sétimo vórtice, pronunciando baixinho, num
sussurro só para ela, as oito verdades supremas. E lhe deram o microfone.
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“Vou banindo pela Terra e Ar. Vou banindo pelo
fogo e mar. Vou banindo, vou banindo pra
purificar. Vou banindo, vou banindo pra
exterminar. Espiral, Espiral, Espiral. Sugue o que
há de ruim. Leve todo mal.”
Do fundo de sua garganta veio a canção, sem que ela tivesse pensado, imaginado,
pronunciado. A canção reverberava do seu peito e se espalhava pela mente de cada ser
vivente ali. Eles sentiam a energia lhe atravessar, os tambores invisíveis vibrando seus
corações.
“Eu sou a deusa. Dos dez mil nomes. Infinitas
possibilidades. Todos os poderes dela são meus.
Todos os poderes dela estão em mim.”
A Bruxa hipnotizou a todos. Embriagou com a euforia do espírito. Com a força do mistério.
Com a sensualidade, com sua feminilidade. Ela hipnotizou sem a lua, tornou-se. Ela
hipnotizou toda a rua, compôs-se. Destrancou as portas da Gnose santa, da oculta revelação.
Transformou cada mente, vontade, pensamento e respiração. Tocou na membrana da derme
etérea de cada ciente são. Do mantra retirou para a deusa a mais sincera e verdadeira
oração. Emoção sentiu ao ver descer do céu. A magia de volta às veias, nas mãos que
retiram o véu. A Bruxa chegou à Era de Aquário, livre e libertadora, não mais um doce avatar,
mais abundante do poder do hoje. Do agora. Da história que acumulou, pilhou de
conhecimento e saber. A Bruxa está acordada de novo. E ela vai encontrar você. Ela vê, e ao
ver ela encontra, ao encontrar ela muda. Para salvar todas as mulheres, para libertar todas as
bruxas.

Autor: João Paulo Balbino.
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