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Editorial

Começamos esta edição com a capa desenhada por Alma Leta. Alma é tatuador na Bahia,
faz trabalhos de arte mágica e/ou de magia artística, e colaborou com diversas discussões
importantes junto aos membros do projeto, principalmente nas questões de magia de mão
esquerda e enteógenos.
Neste sentido, o Projeto Xaoz busca angariar relatos diversos sobre os mais variados ramos
da magia, desde as raízes do Cristianismo e seu uso mágico e esotérico até as questões
relacionadas à ressignificação do conceito de “mal” acumulado sobre os demônios e suas
egrégoras. Por isso, nesta edição convidamos o projeto Daemons para explicar as origens
divinas de Baal, o deus que posteriormente se tornou um dos 72 demônio da Goécia.
Além disso, nos últimos meses, o Projeto Xaoz lançou vários textos e fez diversas Lives. O
conteúdo pode ser lido no Blog do Projeto (https://medium.com/@projetoxaoz) e os vídeos
podem ser acessados tanto na página do Facebook quanto no YouTube, recém criado
(https://www.youtube.com/channel/UCXSLoX_WCH9iShwC2exoTgQ).
Na
página
do
Facebook, podem ser encontrados Álbuns contendo posts sucintos sobre diversos temas da
Magia do Caos (https://www.facebook.com/pg/projetoxaoz/photos/?tab=albums).

Boa leitura!
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Gnose Mágica
Conceitos, Técnicas e Definições

“Estados alterados de consciência são a chave para poderes mágicos. O estado mental
necessário tem um nome em todas as tradições. Sem pensamentos. Parando com o diálogo
interno, passamos pela ponta da agulha, algo ou nada, Samadhi ou sutileza profunda”.
- P. Carroll, Liber Null.

A Gnose é o combustível da magia. É o início, a armadura, o estopim de toda a experiência
que gera frutos na magia e na espiritualidade. Ela não é necessária invariavelmente, como em
métodos divinatórios, mas a sua experimentação dá uma certeza tácita e inexorável da
existência da magia, do místico, do profundo e oculto. Em milhares de culturas ao longo de
toda a História a gnose vem sendo documentada, significada, descrita e experienciada das
mais diversas formas. Desde o transe profundo e transcendental dos monges budistas, até a
elevação apoteótica dos xamãs em contato com drogas e deuses. A gnose é um importante
elemento, muitas vezes ignorado na contemporaneidade por quem resolve se embrenhar na
magia de forma individual, se arriscando e aprendendo em cacos sobre os conhecimentos
ocultistas.

Imagem: Rolling Stone.
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No Liber Null, principal referência atual sobre Magia do Caos, a gnose é descrita como sendo
essencial para o processo de “burlar” a mente, ou sabotar o censor psíquico que limita nossa
abertura para o sobrenatural, para a fé no efeito da magia e para a própria experiência com os
planos sutis. Carroll divide a gnose em duas esferas principais: A inibitória e a excitatória. Os
dois tipos são estradas e meios que se usam para obter a gnose, mas muitas vezes esse limiar
é sutil demais para se diferenciar.

Gnosticismo
Segundo o Gnosticismo cristão, a Gnose tem um sentido mais epistemológico, e este sistema a
evoca como o conhecimento verdadeiro e primordial, o mais profundo dos conhecimentos
humanos.

“Gnose, ou Gnosis, é o substantivo do verbo gignósko, que significa conhecer.
Gnose é conhecimento superior, interno, espiritual, iniciático. No grego clássico
e no grego popular, koiné, seu significado é semelhante ao da palavra
epistéme. Em filosofia, epistéme significa “conhecimento científico” em
oposição a “opinião”, enquanto gnôsis significa conhecimento em oposição a
“ignorância”, chamada de ágnoia. A gnose é um conhecimento que brota do
coração de forma misteriosa e intuitiva. É a busca do conhecimento, não o
conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que dá sentido à vida
humana, que a torna plena de significado porque permite o encontro do homem
com sua Essência Eterna e maravilhosa.”
- Trecho de artigo do site Gnosis Online.

Gnose vem da palavra grega gnosis (γνῶσις) “conhecimento” significando o conhecimento
direto sobre o divino que por si só provê a salvação (assim conquistando o codinome de “Alta
Teologia”). Para os gnósticos antigos, a gnosis existia no âmbito da cosmologia, do mito, da
antropologia e da prática usada dentro de seus grupos. Assim, a gnose não era apenas a
iluminação, mas também viria acompanhada por uma compreensão — como expressado nos
Resumos de Teódoto de Bizâncio — sobre quem somos, o que nos tornamos, onde estamos,
para onde fomos lançados, para onde estamos indo, do que estamos nos libertando, o que é o
nascimento e o que é o renascimento.
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Imagem: Aquarian Rebirth II Divine
Feminine Consciousness
Awakening by Robyn Chance.

A
Gnose
tem
vários
conceitos e interpretações
ao longo da História, mas no
Caoísmo tomou o sentido de
um estado de consciência
que gera ligação direta entre
a imensidão do inconsciente
e os fios que tecem o
destino do universo. Mesmo
assim, seu termo é muito
mais reconhecido como o
substantivo do Gnosticismo,
que é uma interpretação
cósmica do cristianismo e
uma reinterpretação de seus termos em uma visão que sincretiza tradições e transforma
eventos e elementos em símbolos de significação oculta.
A gnose, portanto, se diferencia profundamente do estado natural de pensamento. Neste
estado, a mente não é influenciada pelas preocupações ordinárias, e surgem, além de
sensações indescritíveis, insights e percepções totalmente originais e despidas da censura do
senso de sobriedade.
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Formas de Alcançar a Gnose
Auto Penitência

Imagem: The Penitent St Peter of Los Venerables.

Como diz P. Carroll, este é “o velho método monástico”. Seria, em sua classificação dual, um
método inibitório, onde desejos são suprimidos para gerar um estado de máxima ‘pureza’
mental e espiritual. Mas também pode ser entendido como um método excitatório, quando a
privação gera muito mais desconforto do que conforto. A auto-penitência pode ser tanto flagelo
infligido a si como uma espécie de sacrifício ou teste, quanto como uma punição. Pode ser
jejum ou exclusão, solidão voluntária e voto de silêncio.
Apesar de um método dispendioso, ele pode gerar estados de gnose lendários, como as
míticas visões alcançadas por beatas e sacerdotes católicos, experiências de sadhus indianos
em contato com deuses e entidades, insightse percepções geniais como as concepções do
virgem e casto Isaac Newton.
Miyamoto Musashi, samurai mais lendário da história do Japão, vivenciou uma jornada
invencível, mas só reconheceu a gnose e a percepção plenas quando se isolou numa caverna,
trazendo de volta o livro do cinco anéis, até hoje referência em estratégia e ações efetivas. A
auto penitência pode ser muito útil quando os recursos são escassos e até mesmo quando a
pessoa tende a um comportamento mais auto-crítico e pessimista. É um tipo muito eficiente de
técnica para domínio próprio e mudança de padrões, embora não combine muito com os
métodos mágicos contemporâneos.
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Psicotrópicos ou Quimiognose
Segundo Carroll, um dos métodos mais eficientes para o alcance da gnose, sem dúvidas, é o
uso e drogas psicoativas. Existe um sem número delas, e cada uma causa um tipo diferente de
efeito que pode ou não estimular o usuário no alcance do seu estado de gnose. Existem drogas
com características mais inibitórias, como a cannabis, ao gerar torpores, ou mais excitantes,
como enteógenos, gerando explosões sinápticas e visões lancinantes, e como a cocaína e o
rapé, que geram uma descarga de serotonina e outras substâncias.
Uma das simplificações que Peter Carroll faz para identificação do estado de gnose é o não
pensamento, que apesar de ser importado e subvertido da noção zen-budista de não
pensamento, é facilmente percebido em um transe por drogas, já que muitas vezes a sensação
física pode tomar por inteiro a experiência mental e eliminar o diálogo interno, deixando
somente imagens, conceitos abstratos e emoções indescritíveis. O perigo da Quimiognose está
em confundir a simples sensação e entusiasmo com a gnose em si, ignorando a natureza de
elevação e de percepção consciencial, e também gerar vícios e overdoses. Apesar de todos
estes riscos, como parte da experiência milenar humana, este é um meio de alcance deste
estado alterado de consciência.
Segundo Terence Mckenna, um dos maiores estudiosos da experiência psicodélica no mundo,
não há gnose mais poderosa do que a induzida por enteógenos, mas diferente de um transe
forçado por dança e sons, que Carroll metaforiza como “passagem pela ponta da agulha”, é
uma experiência semelhante a explodir a parede que separa o consciente do inconsciente,
fazendo emergir um oceano de percepções, às vezes intensas demais para o neófito ou o
desavisado.

Meditação
Talvez a mais antiga forma de entrar em gnose, a meditação faz parte da natureza humana
desde quando o primeiro de nós se concentrou em alguma coisa até que sua mente se ligasse
de alguma forma com uma percepção superior à que estava habituado. A meditação engloba
desde a reflexão natural, até os estados mais profundos de introspecção, onde a mente está
mais acordada do que na vigília, e o corpo mais dormente que o sono REM.
A técnica, como é conhecida hoje, tem sua origem na milenar Yoga do Hinduísmo, que,
juntando posturas físicas com respirações, é capaz de gerar os efeitos da meditação. Na
Grécia Antiga a meditação tinha uma conotação de reflexão pura, um foco extremo na
concentração sobre questões filosóficas, que geravam estados de gnose, materializando
conceitos que norteiam até hoje a coluna vertebral da Filosofia clássica. Mas a meditação, sem
dúvidas, mais emblemática, é a do budismo.
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Imagem: Meditation
by Nik Helbig.

Sidarta Gautama trouxe
a tradição principal que
forma o budismo raiz
hoje, e ele se ramificou,
após sua morte, em
centenas
de outras
doutrinas,
que
se
amalgamaram com as
culturais locais onde foi
propagada, como o
budismo tibetano com
elementos da cultura
xamânica
Bön
do
Tibete,
ou
o
zen
budismo com elementos do taoísmo e confucionismo no Japão. O budismo prega
principalmente a libertação da ignorância e a apoteose consciencial pelo Samadhi e o Nirvana,
saindo do ciclo de nascimento e morte, o Samsara. E isso se dá por meio da meditação e da
compreensão da natureza da realidade.
Os 84 mil ensinamentos de passados por Buda, assim como as técnicas de Padsambava no
Tibete (segundo a tradição tibetana, o monge, vindo da China, ao propagar o Dharma no país,
ensinou cerca de 100 mil formas de iluminação por meio de meditações variadas), ou ainda de
Bodhidharma (criador do zen budismo) no Japão, estão entre as fontes principais do que se
conhece por meditação, tendo sido importadas para o Ocidente com uma roupagem
terapêutica (mindfullness).
A meditação consiste basicamente em uma união de postura e respiração, sendo as mais
tradicionais a lótus completa ou meia lótus, e a respiração diafragmática. No Zen Budismo,
existe o Zazen, que é uma meditação sobre o vazio, que objetiva o máximo de domínio sobre a
mente e o foco da atenção sobre um ponto de vazio conceitual que se expande até trazer um
compreensão absoluta da natureza da realidade. A meditação tibetana tem característica Bön
no sentido de unir posturas com mantras, orações e leituras de textos sagrados. A meditação
moderna tem expoentes como Osho, que apesar das polêmicas, criou uma série de técnicas de
meditação ativa que se assemelham muito com o xamanismo tradicional, e objetivam o mesmo
domínio sobre a mente com técnicas de exaustão e euforia.
Nas escolas Theravada (pequeno veículo e um dos dois ramos iniciais da cisão do budismo
tradicional) existem técnicas de Tantra e canalizações energéticas para auxiliar na meditação.
Na escola Maaiana (grande veículo), o foco principal é na meditação pura, Vipassana,
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aprendida e ensinada por
Buda,
que
inclui
diferenciações na postura
mental
como
a
estabilização (domínio da
mente, afastamento da
noção de pessoalidade e
identificação
com
os
pensamentos)
ou
a
reflexão
(focar
os
pensamentos
em
conceitos
a
serem
compreendidos
e
assimilados no nível mais
profundo,
como
a
meditação sobre a morte,
sobre a compaixão, etc).

Imagem: Cena da HQ Dr. Estranho, Marvel Comics.

A meditação mágica pode ter uma série de roupagens, desde mantralizações, respirações
hiperventiladas, visualizações mentais para abertura de chakras ou para objetivos mágicos,
como criação de campos de força, exteriorização energética, ataque ou defesa astral, etc. Pode
também se dar mediante concentração em um símbolo ou conceito, ou concentração no vazio.
O estado de Gnose alcançado com a meditação é um dos mais sólidos, por trazer consigo uma
série de modificações profundas na psique e no comportamento.

Usos da Gnose
Como comentado, a técnica de Gnose, alcançada por qualquer meio, pode ser utilizada para
variadas finalidades. Em Gnose, é possível realizar projeções astrais mais facilmente, assim
como visualização, oráculos, intuição, telepatia, ativação e carregamento de sigilos e
servidores, simples apreensão de conhecimentos ou reflexão sobre conceitos.
Este mergulho no inconsciente permite que as informações contidas nesta camada da psiquê
sejam melhor analisadas e direcionadas, assim como a intenção para realizar algum intento
mágico. Se a magia opera por meio do inconsciente, a Gnose é a chave para entrar na sala de
máquinas.
Por: João Balbino e Gabriel Costa.
Referência: Peter Carroll (1987) — Liber Null e Psiconauta
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Física Quântica
Conceitos Científicos e Analogias

A
física
quântica
enquanto
ciência
exata
só
aceita
o
que pode ser
QUANTIFICADO — calculado ou medido — pelos métodos existentes. Além disso, considera
que a energia não é contínua, e funciona em pequenos pacotes chamados QUANTA. Porém, a
física quântica mencionada em diversas correntes de ocultismo possui algumas ANALOGIAS
com a física quântica científica, derivando suposições e extrapolações de alguns dados que
foram — estes sim — comprovados cientificamente.

Princípio da incerteza
O princípio da incerteza, atribuído a Heisenberg, afirma que é impossível observar a posição de
algum corpo sem interferir em sua energia, ou medir sua energia sem interferir em sua posição.
O produto dos erros de medição é sempre maior ou igual a h/4π.
Isso nos leva a uma conclusão importante: a medição SEMPRE interfere no sistema. Isso leva
à hipótese de que mesmo a intenção de se fazer alguma medição pode interferir no sistema, ou
seja: interferir na matéria com o poder da mente.

Imagem: representação da incerteza de Heisenberg — Maschen

10

Revista
Xaoz

Volume 02
Julho/2018

Energia quantizada
A energia não é contínua, é quantizada. Isso significa que um corpo não absorve qualquer
quantidade de energia, apenas aquelas quantidades corretas que permitem que ele dê um
salto para outro estado. Consequentemente, para que um corpo absorva uma vibração, ele
deve “estar vibrando na mesma frequência”, ou pelo menos possuir modos de vibração com
energias adequadas.
Isso permite a existência de vários mundos ou dimensões no mesmo local, e um não interfere
no outro porque eles vibram em frequências diferentes. Também é a base da lei da atração: só
atraímos e absorvemos energia quando vibramos na frequência dela. Se vibrarmos em uma
outra frequência, vamos absorver essa outra energia.

Dualidade partícula-onda
Foi realizado um experimento passando elétrons por uma placa com duas fendas. Quando não
se usava um detector para saber por qual das duas o elétron passou, era obtido um resultado
que mostrava que o elétron se comportou como uma onda (como a luz). Porém, quando
usava-se um detector, o elétron só passava por uma ou por outra fenda, como uma partícula.
Neste caso, há quem defenda que a intenção de medir interferiu no sistema. Porém, há quem
defenda que o medidor que foi usado interferiu no sistema, fazendo o elétron se comportar de
forma diferente.

Degenerescência
O caso do elétron é observado em vários sistemas quânticos. Quando não estão sendo
medidos ou observados, eles possuem degenerescência: comportam-se de várias formas, e
sua energia na verdade é uma média ponderada das energias de cada forma. Quando o
sistema é medido ou observado, decai para uma das formas possíveis (apenas onda ou
apenas partícula, por exemplo).
Isso dá suporte à teoria do Caoísmo: tudo é caos por trás dos panos, e quando tentamos
observar só vemos uma das formas possíveis. A energia Babalon é considerada em diferentes
momentos como Virgem ou Prostituta, mas na verdade é as duas.

Tudo é vibração
Pelo princípio da incerteza, há um limite de exatidão na nossa observação do mundo. Porém,
em sistemas maiores e mais pesados, a incerteza acaba sendo desprezível perto do tamanho
do sistema, e o sistema quântico se comporta como um sistema clássico. Mesmo assim, as
coisas não deixam de ser vibração — são apenas formas mais densas de vibração.

Tunelamento
Também pelo princípio da incerteza, elétrons não possuem “posição”. Eles são uma nuvem
(distribuição de probabilidades), e não estão rodando, apenas SÃO. Isso faz com que um
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átomo encostado em uma parede possa ter seus elétrons atravessando a mesma; a nuvem
correspondente aos elétrons não precisou passar pela parede, pois ela não possui posição!
Sendo assim, elétrons atravessam paredes, e isso pode ser usado para enviar vibrações à
distância. Se um espírito é feito de elétrons ou energias tão sutis quanto eles, ele pode
atravessar as paredes. E pode guardar muita informação, como por exemplo a informação de
um cérebro humano inteiro — sendo então uma entidade “consciente”.

Imagem: degenerescência de orbitais moleculares — W.W. Norton.

Partícula/antipartícula
Verifica-se que as energias podem virar matéria e vice-versa, e uma energia disforme no vácuo
pode momentaneamente tomar a forma de duas partículas opostas que depois irão colidir e
sumir. De fato, no vácuo pulam o tempo todo pares de quark/antiquark, que depois se
aniquilam. Isso dá sustentação à possibilidade de se materializar coisas a partir do
nada — bastaria formar quarks suficientes para formar prótons, átomos, moléculas, etc.
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Além de isso ser extremamente difícil, os antiquarks têm que ser descartados de alguma forma,
então tem que ser fornecido algo em troca, para eles se aniquilarem e o universo reencontrar
seu equilíbrio.

Entrelaçamento Quântico
Outro fenômeno quântico interessante é o fato de elétrons que estavam em um mesmo orbital
só poderem ter spins opostos. Nesse caso, se os elétrons forem separados, e o spin de um
deles for trocado, o outro irá inverter seu spin da mesma forma instantaneamente, em uma
comunicação mais rápida que a velocidade da luz — isso é também chamado Efeito
Fantasmagórico à Distância, pois nada é enviado de um elétron para o outro para que o
fenômeno ocorra. Esta seria a base da telepatia, e já está sendo a base dos computadores
quânticos.

Imagem: Telepatia — Brit Lab

Por: Gabriel Costa.
Referências: Dr. Massimo Citro - O código básico do universo; Fritjof Capra - O Tao da física; Stephen Hawking - O
universo em casca de noz; Stephen Hawking - Uma breve história do tempo; Donald A. McQuarrie - Química
Quântica; Ira N. Levine - Química Quântica; Vitor Oguri e Francisco Caruso - Física Moderna: Origens Clássicas.
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Gnose e Ativação de Sigilos com Rapé
A Magia do Caos no Xamanismo

O Rapé é uma medicina indígena das tribos da região amazônica, composto geralmente de
cinzas de ervas queimadas e pó de tabaco. Muito se fala a respeito de seu uso e propriedades
físicas e energéticas. Cada rapé tem propriedades específicas de atuação, respeitando a
vibração dos elementos utilizados em seu feitio. Para entender as aplicações específicas de
cada tipo de rapé é necessário saber a sua composição, e então estudar sobre as propriedades
das ervas que o compõem. Seu uso é tradicionalmente cerimonial, carregando as intenções de
quem o aplica.

Cerimônia
O uso de qualquer planta de poder deve ser feito de maneira cautelosa, e em caso de primeiras
experiências ou dificuldade em lidar com os efeitos da medicina, é aconselhável a presença de
outras pessoas. Alteradores de consciência provocam estados de percepção que podem às
vezes se mostrar confusos, o que pode gerar desde consequências desagradáveis
momentâneas, até problemas mais complexos, dependendo da ritualística envolvida naquela
ocasião, portanto, a experimentação deve ser aliada ao estudo e responsabilidade.
Imagem: índio usando Kuripe,
por Juan Carlos Taminchi.

Sua aplicação é realizada através de dois tipos de instrumentos,
o tepi, para a aplicação em terceiros, e o kuripe, para a
autoaplicação. Estes instrumentos geralmente são feitos de
bambu, e por meio deles a medicina é soprada. O rapé indígena,
ao contrário dos rapés de latinha que se encontra comumente
nos mercados, jamais é inalado, é sempre soprado. Quando a
medicina é soprada, o pó adentra as narinas sem alojar-se no
pulmão, sugando para fora as impurezas encontradas, que serão
retiradas do organismo através do escarro. Depois do sopro, é
ainda recomendado que a respiração seja feita pela boca por
algum tempo.
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Intenções e Usos
Desde o seu preparo até a sua aplicação, esse composto é carregado de intenções, e é
exatamente a intenção a grande chave de seu poder. Através do sopro a medicina carrega tudo
aquilo com que ela foi imantada para dentro de quem a recebe, promovendo a cura de diversas
mazelas e a alteração do campo vibracional e corpos sutis. O tabaco é uma planta associada
ao elemento fogo e uma de suas propriedades é a limpeza energética e física, ao contrário do
que os povos brancos, com seu uso deturpado, trouxeram para ela. Também por isso, não é
aconselhada a sua inalação.
Por ser um alterador de consciência, essa medicina é uma excelente ferramenta para
atingir estados meditativos e de gnose para práticas mágicas, enquadrando-se no
conceito de quimiognose. Clareia o fluxo de percepção, limpa e harmoniza o estado mental
selecionando, através da intenção contida no sopro, e favorece a vibração adequada do
funcionamento da psiquê para a obtenção dos resultados desejados dentro da sua ritualística.

Imagem: ritual de rapé — Vida com Natureza.

Ativação de Sigilos
Para além da quimiognose, é possível utilizar o rapé como veículo de ativação dos sigilos
mágicos. Ao colocá-lo na mão para ativação da intenção, utilize a prática da visualização do
sigilo construído, vendo-o desenhado no pó em sua mão, ou até mesmo, de fato, utilizando
algum instrumento para desenhá-lo como se faria um desenho na areia. Mantre o sigilo até
sentir que imantou a substância com sua intenção, mantendo sempre em sua tela mental a
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visualização. No momento do sopro a medicina vai adentrar o seu corpo físico e corpos sutis,
realizando as alterações intencionadas previamente, e instalando o símbolo pretendido em seu
inconsciente. A energia emanada através da repetição mântrica e da visualização já é o
suficiente para ativá-lo, aliada à energia cinética gerada pela movimentação do ar causada pelo
sopro.

Cuidados
Não é aconselhada a utilização desse método para aqueles que não possuem
familiaridade com a medicina. Seu uso gera respostas físicas muitas vezes desconfortáveis,
como alterações na pressão sanguínea, espirros, vômito ou diarreia, e por isso deve ser feito
de forma consciente e responsável. Em caso de pouca prática com a substância aconselha-se
a presença de alguém que possa auxiliar em caso de dificuldade. Em caso de problemas de
pressão, epilepsia, problemas cardíacos ou outros distúrbios, não se aconselha esse tipo de
prática.

Por: Fernanda Surati.

Referência: MENDES DOS SANTOS e SOARES (2015) — Rapé e Xamanismo entre grupos indígenas no Médio
Purus, Amazônia.
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CONTEÚDO EXCLUSIVO
Projeto DÆMONS
Análise de Daemon da Goécia
BAAL (BAEL, BAAL’ZEBUTH)
Tempestade, Fecundidade
Baal é um rei que comanda o Leste. Ele faz com que os
homens se tornem invisíveis concede fertilidade, e
comanda 66 legiões de espíritos infernais. Baal aparece
em diversas formas, como um gato, um sapo, um homem,
ou como uma aranha contendo três cabeças (de gato, de
sapo e de homem com uma coroa). Ele fala de forma
apressada.

Resumo
Na Bíblia, em 1 Reis 18, Baal é descrito como um falso deus adorado em Israel. O profeta Elias
realiza um milagre diante de seus adoradores, suplicando a seu Deus, o “Deus verdadeiro”,
que incendeie um novilho esquartejado e molhado. Ao conseguir realizar o milagre, Elias leva
os adoradores de Baal para o riacho de Quisom e os mata.
Quanto ao número de legiões, 66, dentro da numerologia, é o número do amor incondicional, já
que simboliza o 6 dobrado, expressando assim a energia do número dobrada e fortalecida.
Também é o 6 multiplicado por 11, representando o amor fortalecido pela evolução espiritual,
sendo o amor divino pela criação e a dedicação do avatar pela humanidade. A simbologia do 6
também está presente na gematria do nome de Baal.
A primeira redução de 66 é o somatório de 6+6 que resulta em 12. Dentro da cabala,
corresponde à letra hebraica lamed, representando a renúncia em pró de outrem, caridade,
entrega ao outro. O número dentro do tarot representa “O Pendurado” do tarot, aquele que está
preso aos céus mas que se balança em direção a terra, carta ligada ao sacrifício, a dificuldades
auto impostas.
Segunda redução de 66, somatório de 1+2, o número 3 representa a trindade, a perfeição.
Dentro da cabala, corresponde à letra hebraica Gimel, que é a primeira letra coroada no
alfabeto hebraico, representando na tradição judaica o homem rico que busca ao homem pobre
para lhe fazer a caridade. O número dentro do tarot representa “A Imperatriz”, que simboliza o
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mundo material, a riqueza, a prosperidade e a energia de Vênus (Lúcifer, estrela da manhã e
condutora da luz).
A transição sucessiva de 66 para 12 e de 12 para 3 pode então representar a viagem do
mundo supraconsciente para o mundo consciente e deste mundo para o inconsciente, como no
processo sacrificial observado em “O Pendurado”. Também apresenta as sucessivas mutações
do amor grego, eros, philia, storge e ágape.

Gematria Hebraica
Lamed (12ª letra), a letra mais alta do alfabeto hebraico, aquela que está ao centro das outras
letras, com valor 30 na gematria e utilizada para representar o Rei dos Reis (Jesus bíblico).
Lamed significa: ferroar, incitar, aguilhoar e vem da mesma raiz de lamad, ensinar, que por sua
vez é associada ao coração (chacra cardíaco e planeta Vênus).
A Sephirá Kether se origina na dimensão superior, imanifesta, perfeita, origem de todo universo
(Senhor nas alturas). O caminho até Malkut apresenta sua descida ao mundo físico, sólido,
denso, como entidade manifesta (o rei do mundo), ou mesmo representando a queda de
Lúcifer. Neste caminho, Daath é atravessada, representando a luta contra a serpente que
habita o abismo e o desafio profundo enfrentado pela energia mágica. Baal conecta os mundos
e representa o fluxo de vida entre o imanifesto que se torna manifesto (queda dos anjos).

Aparência
Quanto à sua aparência, as Três cabeças representam a trindade, a união de três, a existência
em três mundos - material, mental e espiritual.
A cabeça humana representa a razão, a racionalidade, o conhecimento. Sendo o Homem um
microcosmos completo, funciona no sentido de direcionar as outras forças (sapo, gato, aranha)
para o intuito desejado. Assim, o homem pode também simbolizar o magista frente às
entidades desconhecidas que buscará dominar ou submeter a sua vontade. A coroa representa
e reforça a posição de Baal como rei, sendo então uma entidade que governa sobre outras.
Assim, tem o poder e o controle necessários para levar o comando que o magista deseja aos
espíritos que irá invocar e conjurar ao longo das obras mágicas. Uma vez que a entidade é o
primeiro daemon, prepara o início da jornada do magista.
A cabeça de sapo representa a natureza dual, que transita entre mundos, de quem nasceu em
um mundo mas acabou amadurecendo para viver em um mundo completamente diferente
(Queda de Lúcifer e Ascensão de Jesus). O animal também apresenta aspectos de transição
entre os mundos material e espiritual (anfíbios, vivem na água e na terra assim como o magista
é capaz de transitar entre o mundo físico e as dimensões astrais), e a adaptação (controle de
temperatura). No que concerne aos compostos alucinógenos produzidos por algumas espécies
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de sapo, há analogia com viagens pelo inconsciente, além do fato de os sapos permitirem a
adivinhação quanto às chuvas (sendo Baal associado a tempestades).
A cabeça de gato representa a sutileza e a dissimulação que a entidade possuiria ao lidar com
outros seres e pessoas (lábia, carisma), mas também a capacidade de andar nas sombras, de
se infiltrar em espaços que não lhe permitem acessar (poder da invisibilidade). O gato, na sua
narrativa mítica, também possuiria 9 vidas (uma física, uma como seu duplo etérico, e 7
espirituais em diferentes esferas), o que reforça a ideia de transição entre os mundos e de
existência simultânea dada pelas 3 cabeças.
O corpo de aranha apresenta a natureza de tecer e conectar coisas, dimensões e pessoas,
sendo capaz de envolver, conter e aprisionar se for preciso (como senhor do mundo inferior,
que constrange e aprisiona os mortos). Há conexão com a capacidade de entender e seguir os
fios e as tramas da Wyrd, teia dos destinos tecida pelas Nornes ou Parcas onde registraria-se a
trajetória então escrita e a qualidade do fio indicaria que novos nós ou feitos esta vida teria pela
frente.

Iconografia Cristã
Dentro da iconografia cristã, provavelmente Baal seria o próprio Lúcifer, por ser “O Senhor”, “O
Rei”, o lugar de onde nasce o sol e consequentemente sendo o condutor da luz que habita os
céus, ou a própria estrela que traz a luz (Sirius). Cabe ressaltar que, quando o homem migrou
da África subsaariana para o Norte (Egito), esta estrela desapareceu gradualmente sob o
horizonte, indo supostamente parar sob a Terra, o que pode ter originado o mito da queda de
Lúcifer (Kenneth Grant, O Renascer da Magia).
A isso soma-se a característica da letra que lhe atribuem, lamed, que representaria a serpente
do paraíso que incita Adão e Eva a provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que
consequentemente faria deste um professor e corporificando a natureza de ensinar, também
contida na letra lamed. As características numerológicas, associadas ao número de legiões a
seu serviço, e suas sucessivas reduções pode indicar o mito dos cristãos luciferianos, que
acreditavam ser Jesus, o Messias ascensão e reconciliação do anjo rebelde com seu criador
(reconciliação, uma característica do raio de Vênus). Assim como aquele que caíra se
reconcilia com seu pai e criador, passa a ter o poder de reconciliar e conduzir a humanidade na
direção do Deus Criador, compondo assim a Santíssima Trindade.
A invocação de Baal como o primeiro entre os gênios da Goetia parece ter caráter mágico e
simbólico. Como entidade celeste que combate, subjuga e absorve uma deidade infernal, Baal
descreveria o processo desenvolvido por Salomão em suas clavículas menores, suas
intenções, onde descer ao mundo ctônico e enfrentar as energias inferiores corresponderia a
um processo de autocontrole e autoconhecimento.
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As formas de magia tradicionais, o operador, frente aos instrumentos de ofício e das energias
elementais, apresenta-se habilitado para convocar forças superiores e inferiores para que seja
feita a vontade do mesmo. Assim, tanto de posse do conhecimento quanto da vontade, se
investe de uma autoridade superior que o habilitaria transitar entre os mundos.
Baal então seria o condutor e guia da jornada do mundo superior e celeste para o mundo
inferior ctônico, sendo então o seu primeiro selo a chave para descer às profundezas e retornar
em segurança sob o controle das energias das profundezas.

Anjo Correspondente - Vehuiah
Vehuiah (Vav, He, Vav) é um serafim ligado à vontade e
aos inícios. Possui poderes de iluminação, expandir
consciência, ensinar sobre as ciências, e promover
entendimento.
Vav é a videira, gancho, estaca da tenda, chifre, pilar,
conexão entre terra e céu, princípio fálico. He é o
homem com os braços erguidos aos céus, o sopro
divino, a revelação, a consciência encarnada na
dimensão física. O duplo Vav pode representar os dois
pilares possíveis para o início da jornada pela árvore da
vida (conexão entre homem e Deus), assim como dois
chifres, o que reforça a ligação com Baal, o deus bicorno
Sumério.
He é formado a partir de Yod e Dalet, a mão e a porta se
abrindo, respectivamente. Assim, representa a liberação
do potencial interior, o início de projetos, e também o
sopro divino que causa o início da vida. As letras Vav e
He representam a primeira descida de Kether pelos
pilares da severidade (Kether-Binah) e da misericórdia
(Kether-Chokmah), o impulso para início da jornada,
permitindo a escolha dos caminhos que serão seguidos.
Quanto à gematria, os números das letras Vav He Vav
isolados representam tanto a materialização no mundo físico (6, o cubo) quanto o sopro da vida
(5), indicando que um projeto deve ser trazido ao mundo material e insuflado com força motora
para poder prosseguir. A primeira redução fornece 17, a Estrela no Tarot, indicando a
esperança de um resultado vantajoso caso o projeto que foi iniciado seja levado à frente. A
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segunda redução resulta em 8, a Força do tarot, o início da jornada espiritual buscando
transcendência, movida por uma força potencial interna.
Os Serafins (saraf- queimar, incendiar) são anjos relacionados ao fogo que consome, possuem
seis asas, duas para cobrir o rosto, duas para cobrir os pés e duas para voar. Esta
característica ígnea tem correlação com o signo Áries, e com a característica de iniciativa e
ímpeto para perseguir objetivos próprios deste signo. O planeta Marte também possui
conotação ativa, de “ir à guerra”.
Vehuiah é representado pelo Salmo 3, versículo 4: “Com a minha voz clamei ao Senhor, e
ouviu-me desde o seu santo monte”. O monte representa novamente o pilar no topo do qual se
encontra o trono celeste. Com ajuda do sopro da criação que lhe foi transferido, o homem pode
utilizar sua voz para fazer a conexão entre o pé e o cume do monte.

Baal Hammon
Baal é uma deidade semita pré-mosaica.
Suas
associações primitivas com a
tempestade e com a fertilidade indicam que o
mesmo seria um deus regente da abóbada
celeste, tal como Zeus para os gregos.
Muitas vezes é indicado com um cetro, clava
ou raio nas mãos, mostrando sua autoridade
como um deus do mundo superior que se
choca e abala ao mundo inferior.
Alguns mitos apresentam a luta entre Ba’al e
El (que seria o precursor de El, o deus
judaico). Essa disputa mítica em religiões
pré-judaicas pode indicar que os judeus
seguiriam El dentro de uma tradição
1
politeísta
com
caráter
monofocal ,
posteriormente convertida em monoteísmo.

1

Ou seja, acreditavam em mais de uma divindade mas só prestavam culto apenas a uma delas, que seria
exclusiva, impedindo assim o culto a outras deidades.
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Adade
Também um deus dos céus no vale dos rios Tigre e Eufrates, sincretizado com Baal por
possuir os mesmos elementos divinos, sendo os dois muitas vezes sincretizados como Ba’al
Hadad (O Senhor dos Raios). Representaria tanto a tempestade furiosa e destrutiva quanto
como doador da vida benevolente. Tem como animal símbolo o touro, porta uma clava e raios
em suas mãos. Seria essa divindade um dos três filhos do deus Dagon. Hadad, que reinava
sobre os céus, possuiria dois irmãos, Yam, reinante sobre as profundezas dos mares, e Mot,
senhor do submundo e dos mortos.
Hadad e Yam disputariam o domínio do mundo, sendo essa disputa similar à de Baal com El, e
Yam muitas vezes é retratado como uma serpente ou dragão, sendo assim o mito de Mikael e
Lúcifer e ao mito de São Jorge contra o dragão, bem como de diversos heróis que enfrentam
divindades ctônicas e infernais com características de serpente ou lagarto.

Belzebu
Um dos mitos de Baal indica que o deus teria
enfrentado o deus Zebub (Aquele que voa), uma
divindade infernal que habitava o abismo, portadora da
pestilência. Esse mito é similar ao conflito de Hadad e
Yam. Porém ao fim deste conflito, Baal e Zebub se
uniriam em uma única entidade, Ba’al Zebub, aquele
que governa sobre tudo o que voa, representando
assim o poder absoluto de Baal como um deus síntese.
Este mito simbólico tem forte relação com o trabalho da
sombra, onde a reconciliação do indivíduo com sua
parte negativa o converteria em alguém íntegro e
consequentemente
mais
poderoso,
dado
o
reconhecimento e não a negação de seus defeitos.
Como Baal, que descera às profundezas para enfrentar
Zebub e retornar depois a superfície investido do poder
daquela entidade e mais poderoso, Salomão confrontaria sombras similares, devendo “o
Senhor” (Baal) guiar o rei (Malik, Moloch, Melek) as profundezas do reino (malkut) que se
localiza na árvore da vida.
Uma interpretação secundária indicaria ainda que o anjo que caíra e enfrentara
“El”(Samael/Lúcifer), na condição de humano (Salomão), desceria às profundezas para
encarar seus próprios atos, as razões de sua rebeldia contra o criador, e ao lutar contra a sua
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sombra que habita as profundezas [de seu ser], não as negando e sim as assumindo, poderia
emergir como o filho do Senhor e ser reabilitado a se unir ao Criador.
A perfeição, expressa na trindade completa, neste caso específico envolveria a união da Árvore
da Vida espelhada, descendo de Kether (Coroa) celeste, passando pelo Reino (Malkut) que
conecta o mundo superior e o mundo inferior, para então encontrar a Kether (Coroa) das
profundezas, a raiz mais profunda da árvore. A união do celeste (Baal) com o infernal (Zebub),
no rei humano (Salomão) representaria a síntese da energia criativa e destrutiva.

Moloch
Originalmente a palavra Malik era utilizada como sinônimo de Deus, como o rei sobre toda a
criação. Entretanto, com o passar do tempo, a palavra seria abandonada, e a transliteração
faria deste epíteto a palavra molek, que significa vergonha, e é utilizada para condenar as
práticas de Baal Hammon, deus cartaginês a quem os historiadores gregos atribuíam
sacrifícios infantis, nas chamas. Entretanto, alguns apontam que a prática de purificação/purga
de males feita junto ao fogo, e que no texto bíblico a palavra lemolek poderia ter sido
propositalmente confundida em seu sentido com um sacrifício ou execução real de crianças,
podendo a mesma ter caráter meramente simbólico, não envolvendo uma morte real, apenas
de passar frente ao fogo ou entre chamas.

Por: Ghaio Nicodemos e Gabriel Costa.

O projeto DÆMONS tem como objetivo estudar detalhadamente cada um dos 72 daemons descritos nas clavículas de
Salomão, traçando considerações numerológicas, cabalísticas, astrológicas e etimológicas sobre os mesmos, em
seguida avaliando de que forma os anjos correspondentes a cada daemon herdaram suas características gerais, e
quais as entidades de diversas culturas que podem estar relacionadas aos daemons – sendo citados também
elementos da cultura popular contemporânea que têm relação com os tópicos avaliados.
Confira em: www.daemons.com.br e www.facebook.com/projetodaemons/

23

