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Editorial

Na capa, a pintura de John William Waterhouse do ano 1892, mostrando a feiticeira
mitológica Circe, nos lembra que a magia é antiga, visceral, ela sobrevive e se reinventa.
Estamos em um momento onde é necessário reafirmar isso, e lembrar a todos os ocultistas
que, enquanto prática minoritária, a magia acaba sendo ameaçada por movimentos que
busquem uma homogeneização da sociedade em nome de um suposto “bem maior”.
Dito isso, viemos relatar que testamos diversos formatos de publicação e estamos aqui de
volta, com a Revista Xaoz! Por temporada limitada, ou para sempre? Quem sabe, não é
mesmo? Esse formato nos permite uma maior liberdade para falar sobre assuntos não tão
estruturados e publicar sobre iniciativas que não necessariamente seriam uma apostila de
estudos, ou um compilado com referências.
Sendo assim, vamos falar nessa edição sobre como começar a fazer magia de forma simples
e intuitiva, sobre o maravilhoso CaosTarot, sobre a entrevista que demos para o Blog Pelotas
Occulta, e sobre alguns temas que abordamos neste primeiro semestre de 2020.

Boa leitura!

Índice
De volta às Raízes …………..…..……………………………………………………………………………….....…………..…...… 3
Epistemologia .…………...……………………...……………………………….……………………………………..….….............. 8
Caos Tarot …………………..………………………………………………..…………….……..….…………………………..……..… 14
Entrevista Pelotas Occulta …………………..…………………………………………………………….……..….………..… 22

2

Revista
Xaoz

Volume 03
Junho/2020
De Volta às Raízes
Como começar a estudar e praticar magia?

Falamos sobre muitos temas, abordamos muitas vertentes e comentamos sobre muitas formas
de fazer magia. Mas às vezes precisamos voltar atrás e recapitular: o que, afinal, é magia?
Como ler tanta informação na internet e não se perder na teia de Ariadne do caos virtual?
Como usar toda a informação disponível para montar um plano de estudos estruturado?
Vem com a gente que vamos recomeçar do zero, apresentando algumas formas de se
organizar para começar a estudar magia e também para praticá-la, do nível mais fácil ao mais
difícil, passando por planetas e cores.
Imagem: John William Waterhouse.

O que é magia?
Talvez fosse mais fácil começar esta pergunta
contrastando-a com seu oposto: o que NÃO é magia?
Geralmente, quando se conhece cientificamente o
mecanismo pelo qual se está atuando no universo, a
ferramenta ou o método relacionados a este mecanismo
são entendidos como "ciência", e o campo de estudo ao
qual fazem parte é alçado à posição de "científico".
Por outro lado, a magia compreende as artes e as técnicas
capazes de gerar alterações no universo por meio da
mente, podendo ou não ser utilizados símbolos,
ingredientes e instrumentos físicos específicos neste
método. Os magistas conseguem, portanto, atuar sobre
elementos físicos, mentais e espirituais por meio da
manipulação de elementos que tenham correspondência
com os mesmos - um pensamento relacionado, um
ingrediente compatível, um desenho ou selo rabiscados em
papel.

Cabe ressaltar, é claro, que alguns campos do conhecimento ficam na interface entre magia e
ciência, e somente com o passar do tempo descobriremos se a humanidade terá interesse (e
será capaz de) usar as ferramentas de uma para compreender a outra. Basta lembrar que a
relatividade e a física quântica são dois campos relativamente recentes da ciência, e que antes
de serem comprovadas por meio de experimentos eram consideradas por muitos como ficção,
erro de medição ou crença sem comprovação e sem utilidade prática. A radiestesia, por
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exemplo, vem construindo um arcabouço complexo para explicar seus fenômenos nos últimos
anos; poderia ela no futuro ser considerada uma ciência exata?
Quem sabe no futuro alguns aspectos do ocultismo passarão a ser compreendidos de forma
científica? Caso sejam, eles deixarão de ser considerados "magia"?
De qualquer forma, deixemos esta definição exata de lado: a magia funciona pelo menos na
medida em que damos poder a ela, associando resultados a rituais que foram feitos. Se os
resultados ocorreram porque fizemos o ritual, ou se fizemos o ritual porque já pressentíamos
que os resultados iam ocorrer, aí já é outra história. Na magia, não necessariamente deve
haver causalidade. E ela não necessariamente é inferior à ciência, apenas são campos
distintos com estruturas e linguagens próprias.
Imagem: John William Waterhouse.

Magia Branca vs. Magia Negra?
Pra gente começar a conversar sobre esse tema é
essencial que a gente perceba o que é o centro
dessa questão: geralmente o assunto de magia
branca ou negra é um debate sobre valores. É
impossível que a gente fale sobre esse assunto sem
tocar no tema da moral, especialmente a moral
cristã.
Quando a gente fala de “magia branca x negra” a
primeira reação dos ocidentais é encarar como
magia do bem x magia do mal”, a segunda é “magia
da luz x magia das trevas”. Logo a seguir pensa-se
em “magia pra mim x magia pros outros”. Nesse
sentido, a magia branca é geralmente definida como
aquela que afeta apenas o seu caminho, enquanto a
magia negra é geralmente definida como aquela
que atua contra a vontade do outro.
Essas categorias são muito úteis para que nós
possamos entender quais mudanças estamos
gerando na realidade, por quais caminhos estamos
direcionando as forças e quais impactos e
consequências esperamos das nossas ações (se é que vai surtir alguma). Mas quando meu
olhar parte de uma abordagem mais prática, o que eu vejo é um monte de meios-termos e
zonas cinzentas.
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Como Estudar e Praticar Magia?
Dados são pedaços de informação espalhados por uma ou mais mídias. Informação é a união
e consolidação destes dados de forma estruturada. Mas o Conhecimento em si surge da
análise e interpretação desta informação, e as ideias podem germinar a partir disso, gerando
novos dados inéditos.

Imagem: John William Waterhouse.

Para que os dados se tornem conhecimento, existem 3 etapas que devem ser realizadas:
1. Acessar - saber onde encontrar informações confiáveis é importante; estas informações
devem ser honestas quanto aos seus limites de aplicação e suas origens, informando quando
algo se tratar de elemento científico ou histórico, quando se tratar de análise simbólica e
semiótica, ou quando se tratar de resultado individual ou opinião pessoal, por exemplo.
2. Compreender - esta etapa é onde ocorre a internalização da informação, não só
entendendo o significado das palavras que foram lidas, mas também traçando-se relações com
o que a pessoa já estudou, com o que sente e com o que acredita; entender como uma teoria
pode explicar a prática, ou permite até mesmo planejar as práticas seguintes, é importante para
que cada pessoa construa e aprimore seu entendimento do mundo.
3. Utilizar - o uso da informação inicia pela “teoria da prática”, que consiste em conseguir
descrever teoricamente tudo o que está acontecendo em uma prática entendendo causas,
consequências, motivações e mecanismos possíveis; constroem-se hipóteses para explicar
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resultados, e definem-se testes para confirmar as hipóteses, preferencialmente com resultados
que possam ser medidos ou registrados.
Na Era da informação, é importante saber traçar um plano de estudos, para não ficar perdido.
Este plano de estudos pode seguir uma lógica de se aprofundar bastante em uma vertente, ou
uma lógica de estudar várias vertentes para depois se aprofundar naquela que mais interessa.
Também pode ser vantajoso eleger conjuntos de elementos (4 elementos, 9 planetas + lua e
sol, 12 signos do zodíaco, 22 arcanas maiores do tarot, 24 runas Futhark, 36 cartas do baralho
cigano) e estudar um deles por dia, lendo bastante mas também meditando para consolidar as
informações mentalmente. Colocar o elemento debaixo do travesseiro para sonhar com ele
pode trazer bons insights! Sendo assim, monte um plano de estudos, monte um plano de
práticas, e o mais importante: anote tudo no seu grimório, na forma de tópicos, com frases
importantes destacadas. Assim será possível caminhar de forma mais organizada pelas sendas
da magia, evitando repetições e programando melhor os estudos e práticas.
O treino mágico também tem três etapas: planejar, realizar e analisar; e elas podem ser melhor
realizadas caso seja montado um fio condutor para organizar os estudos.
Imagem: John William Waterhouse.

1. Planejar - primeiramente é planejado o rito que se
deseja fazer, pensando sempre nos ingredientes e
outros recursos necessários, no objetivo que se
deseja alcançar, e possivelmente em métricas a
serem acompanhadas para saber se o rito funcionou.
2. Realizar - em seguida o ritual é realizado, sempre
prestando atenção em cada detalhe e registrando
cada aspecto que foi observado; mesmo aspectos
aparentemente sem importância podem fazer muito
sentido posteriormente, então convém anotá-los.
3. Analisar - as anotações de um rito ou de um
conjunto de ritos são analisadas, e isto pode ajudar a
planejar melhor os próximos testes; quando o magista
analisa que já dominou uma prática mais simples,
pode passar a uma etapa mais complexa, de forma
gradual.
As ferramentas escolhidas para cada etapa do treino
podem ser várias, mas o importante é que o magista
escolha ou desenvolva um método para cada etapa
desta jornada.
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Imagem: John William Waterhouse.

Como Organizar meu Grimório?
Os Grimórios Mágicos são uma forma de tentar trazer para a mente consciente as informações
que foram obtidas em gnose, captadas pela intuição ou recebidas diretamente via inconsciente.
A própria ação de tentar descrever em palavras o que foi vivido em uma experiência mental e
espiritual pode fazer com que percebamos elementos que antes não tínhamos nos dados
conta, e muitas vezes permite encontrar as melhores palavras para dar sentido à experiência.
Além disso, no grimório (que também pode ser entendido como um diário mágico) fica
registrado o progresso do treino mágico individual, e as informações podem se complementar
entre horizontes de tempo aparentemente distintos. Uma peça do quebra-cabeça pode ter sido
captada com um ano de diferença de outra peça, e somente por meio do grimório será possível
montar o conjunto completo.
O grimório mágico deve conter datas e horários (que permitem uma melhor análise posterior do
progresso do magista), e pode incluir informações que o praticante achar relevantes dentro de
seu paradigma. Se o magista trabalha com planetas e signos, seria vantajoso fazer e registrar o
mapa astral do horário do ritual. Se trabalha com entidades egípcias, seria vantajoso consultar
o calendário Kemético. Se está sintonizado com as estações ou signos, seria vantajoso
anotá-los. Se usa algum oráculo, seria vantajoso fazer uma consulta antes e/ou após o ritual
para verificar as energias atuantes e a eficácia do rito.
Por: F. Surati, G. Costa e Husky.
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Epistemologia
Como Magia e Ciência se desenvolveram lado a lado

Epistemologia. Substantivo feminino - FILOSOFIA.
1. reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano (...); teoria do conhecimento.
2. freq. estudo dos postulados, conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber científico, ou das teorias e
práticas em geral (...); teoria da ciência.

As Ciências Exotéricas - com informações públicas e/ou falando sobre o mundo “externo” - e as
Ciências Esotéricas - com informações reservadas e/ou falando sobre o mundo “interno” - se
desenvolveram lado a lado, frequentemente correspondendo uma à outra por uma Lei da
Correspondência tácita ou explícita - o que acontecia no mundo externo deveria corresponder
ao que acontecia no mundo interno.
Até o Século II, a Astrologia e a Astronomia eram basicamente uma só. No Século XVI, os
compêndios que falavam sobre História e Geografia ainda eram compilados por escribas e
sacerdotes, e as enciclopédias de Zoologia falavam muito mais sobre curiosidades mitológicas
do que apresentavam um estudo sistemático de Biologia. Somente no Século XVII a química
começou a se delinear de forma separada da Alquimia, sendo Isaac Newton frequentemente
citado como um dos últimos alquimistas e um dos primeiros cientistas das Ciências Exatas.
A Epistemologia - termo cunhado no Século XIX por James Ferrier - busca estudar o
desenvolvimento e a filosofia do conhecimento humano, e observa que os fundamentos das
ciências tiveram grande ligação com os fundamentos do ocultismo em seus primórdios. Ela tem
algumas vertentes interessantes, por exemplo o Desenvolvimento e Evolução do
Conhecimento, a Classificação e Taxonomia do Conhecimento, e a Filosofia das Ciências e do
Conhecimento. Estuda não só como as ciências se desenvolveram, mas também como elas
podem ser classificadas e a sua forma de pensar o mundo, a sua filosofia.
O papel dos filósofos nas ciências é imprescindível, ainda mais em relação a assuntos de
fronteira com os quais ainda não estamos acostumados. Se a realidade é quântica e muda com
o observador, e se o tempo é relativo, deve-se pensar em uma forma nova para pensar nas
ciências exatas. Astronautas que saem do planeta e que podem se deparar com novas vidas
devem pensar em como vão pensar nesse fator. Um cientista social que deseja estudar outros
povos deve pensar em como vai lidar com os saberes de outras culturas, muitas vezes em
oposição direta à sua própria moralidade. As etnociências têm buscado aprender com os povos
originários, mas como fazer isso sem deturpar os conhecimentos e sem roubar deles o
protagonismo?
Sendo assim, não só a filosofia tem papel atuante no desenvolvimento das ciências, como a
epistemologia tem um trabalho imprescindível em mostrar como tudo se desenvolveu. E é
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neste ponto que vemos a grande contribuição do que hoje é chamado “folclore”, “superstição”,
“magia”, no desenvolvimento do que consideramos “ciência”.

“Xamanismos”, Medicina e Farmacêutica
Toda magia e toda ciência inicia como algum tipo de Xamanismo - surgindo no primeiro contato
do ser-humano com a natureza à sua volta, como a primeira forma de pensar sobre como se
dão os processos naturais e a relação com o entorno.
Os sacerdotes de diversas etnias em diversas épocas explicam o mundo com base em poderes
intrínsecos dos animais e das plantas, além de espíritos e seres benéficos ou maléficos
associados aos elementos da natureza. Esta explicação foi inclusive adotada por alguns
autores até meados do Século XVII, quando podem ser encontrados compêndios enormes
como os de Robert Fludd explicando todas as doenças como sendo enviadas por demônios
dos 4 cantos do mundo.
Com o tempo, os xamãs foram se tornando os médicos do vilarejo, os mestres das ervas foram
se tornando apotecários ou boticários, as cidades passaram a contar com grandes
farmacêuticos para manipular os espíritos e humores, e médicos passaram a curar as pessoas
com sanguessugas e sangrias. O ofício se especializou e surgiram a medicina e a farmacêutica
como as conhecemos hoje.
Cabe ressaltar que não existe um só “Xamanismo”, pois como já foi abordado anteriormente
este termo acaba sendo uma expressão guarda-chuva para diversas práticas que envolvem
sacerdotes, curandeiros, pajés e shamans de forma geral (tendo sido muitas vezes usado de
forma pejorativa ou para negar identidades ao misturar tudo em um só conjunto). Além disso,
poderia ser mais correto chamar os reconstrucionismos parciais contemporâneos de “Neo
Xamanismos”, em comparação aos “Xamanismos” originários.

Astrologia e Astronomia
As origens da Astronomia podem ser rastreadas até pelo menos 3.200 AC, quando na Suméria
se usavam símbolos para ajudar a memorizar as estrelas que podiam ser vistas em cada
direção. Existiam dois usos principais da Astrologia, que se especializaram até cerca de 1.100
AC: a observação de sinais no céu para saber as épocas relacionadas à agricultura e ao
pastoreio; e a astrologia como marcação de tempo para realizar festivais e rituais sagrados. Por
volta de 2.800 AC, surgiu no Mediterrâneo outra utilidade: as constelações para guiar
navegantes nos reinos com forte inclinação naval - como os Minoicos de Creta.
Na Suméria por volta de 1.500 AC surgiram as Pedras Kudurru, que mostravam constelações
como marcadores do tempo em que foi assinado um decreto ou começou um reinado. Em
1.300 a 1.100 AC, todas estas utilizações para as constelações foram sendo compiladas em
um só corpo de saberes, o que ocorreu nas Tábuas chamadas “Tábua de três estrelas cada”
(apresentava 3 estrelas por mês para cada povo) e “Tábua da constelação do arado”
(originalmente Mul.Apin, que era a primeira constelação).
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Foi na Grécia por volta de 500 AC que se iniciou um estudo mais sistemático das posições de
planetas e estrelas para fins científicos, sendo que os saberes mágicos ou profecias foram
vistos como um mistério trazido pelos Magi da Caldeia. O Zodíaco de Dendera, de 120 AC,
mostrou que as constelações foram levadas para o Egito e misturadas com as que já haviam
por lá, e o Atlas Farnésio de 200 DC mostra que os Gregos começaram a padronizar as
constelações, até formar as 48 constelações clássicas. Todas elas ganharam mitologias para
explicar seu surgimento.
No ano 1930, a União Astronômica Internacional definiu oficialmente os limites das 48
constelações “gregas” e mais 40 constelações modernas, formando o total de 88 que temos
hoje na Astronomia. Mas a Astrologia continuou existindo paralelamente, e foi também
simplificada para formar o que se chama popularmente de Horóscopo (no sentido de
interpretações geralmente mais simples que utilizam a posição do Sol). As 12 constelações que
constituem o Zodíaco foram escolhidas porque estão no Equador, são facilmente visíveis de
todo o mundo, e estavam distribuídas de forma praticamente homogênea dividindo a Abóbada
celeste em 12 partes.

Enciclopédias, Ciências Sociais e Biológicas
O Enciclopedismo foi uma iniciativa do iluminismo do Século XVIII no sentido de compilar todo
o conhecimento da humanidade na forma de livros, chamados Enciclopédias. Tais
enciclopédias obviamente tiveram que se dividir em temas, pois havia muito conhecimento a
ser compilado, e a profusão de novos estudos que surgiam a cada dia motivou uma evolução
gradativa das Enciclopédias para Registros de Seminários, Anais de Congressos e Periódicos,
como os conhecemos até hoje. Mas desde bem antes (por exemplo, no Século XIV) alguns
autores já tentavam compilar informações em Compêndios, Dicionários e Mapas.
Os trabalhos de compilação de conhecimento costumavam misturar informações mitológicas e
informações comprovadamente reais, muitas vezes porque ouviram falar ou porque alguém
viajou para algum local e trouxe informações. Houve também muita influência do senso comum
e da religião no conteúdo destes compilados. O Dictionnaire Infernal, por exemplo, era
inicialmente um compêndio de deuses maiores e deuses menores (daemons) de diversos
povos, mas após a conversão de seu escritor ao catolicismo as entidades passaram a ser
descritas como demônios - suas descrições também foram refeitas, acrescentando-se termos
bastante maléficos. Ele descrevia deuses de outras culturas, mas quando passou a acreditar
em apenas um deus verdadeiro passou a chamar os outros de deuses falsos ou demônios.
Alguns mapas de navegação como o Atlas Catalão de 1375 mostravam não só os caminhos
que um navegador poderia escolher, mas também representavam o que ele poderia encontrar
em cada lugar. Isto incluía reis poderosos, cidades importantes, monstros marinhos e ilhas
mitológicas (como a ilha mágica do Brasil, supostamente localizada na Costa da Irlanda).
Compilados geográficos na forma de cartas de Tarot também passaram a ser impressos, para
facilitar o aprendizado e a memorização, como o Tarot Geographica de 1725.
Com o tempo, o mundo foi sendo mais conhecido, as áreas de sombra diminuíram, os seres
marinhos foram melhor entendidos, e os monstros pararam de ser desenhados em mapas. As
ciências sociais sistematizaram o estudo de povos e de terras, e os acontecimentos históricos
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passaram a ser registrados e formalizados com maior foco na realidade objetiva. Porém,
aspectos místicos continuaram fazendo parte do imaginário popular e estes seres/locais
continuaram a ser estudados no ocultismo, agora como entidades/terras de outros planos e
dimensões que não a física, ou como conteúdos do subconsciente.
É interessante também observar que até certo ponto a ciência da Zoologia era indissociável da
Criptozoologia; não se tinha um limite entre quais animais eram reais, eram apenas muito
raros, ou eram mal-entendidos na descrição ou na observação. Reis mostravam o seu poder
por meio de seus bestiários, pequenos zoológicos onde reuniam animais curiosos trazidos de
diversas partes do mundo ou recebidos como presentes. Dizia-se que alguns monstros bem
específicos habitavam certas partes do mundo, e eram dadas descrições detalhadas de suas
formas, hábitos e nomes.
Os Djinns ou Gênios eram vistos como seres reais que tinham até uma sociedade civilizada, e
os Wolpertingers (coelhos de chifres) eram tidos como animais reais, como o nome científico
de Lepus Cornutus, até o Século XVIII. Rinocerontes eram seres quase mitológicos, e Dürer
desenhou um com placas de armadura e inspiração em crustáceos aquáticos apenas ouvindo
falar sobre como era este animal.
Unicórnios também eram uma constante em compilados de zoologia, e dragões eram vistos
como seres extintos - provavelmente porque os exploradores encontraram fósseis e não
entenderam da mesma forma que a ciência de hoje o que seria um dinossauro. Até mesmo a
postulação da Evolução Natural por Darwin teve como uma de suas inspirações a arte “mística”
dos criadores de pássaros que prometiam produzir animais com qualquer cor e padronagem
solicitada pelo cliente, fazendo isso apenas por cruzamentos sucessivos.
Com o tempo, a zoologia foi se separando da criptozoologia e estes se tornaram campos de
estudo separados, um deles científico e outro mais esotérico. Os animais fantásticos, fadas e
elementais foram saindo aos poucos dos compêndios zoológicos, e entendeu-se melhor o que
era fato objetivo e o que era conteúdo mitológico. Mas não necessariamente há menor
importância em um campo ou outro, ou eles deixaram de ser estudados com o mesmo afinco!

Alquimia e Química
No Egito por volta de 2.500 AC, supostamente na região de Tebas, já havia conhecimentos
bem evoluídos de alquimia, principalmente para a elaboração de tintas sintéticas como o Azul
Cerúleo ou Azul Egípcio - foram encontrados artefatos de até mesmo 3.250 AC usando este
pigmento! A história fica complexa quando os romanos chegam ao Egito em 332 DC e
aprendem esse conhecimento, que também é aprendido pelos Árabes em 700 DC e se mistura
com outros conceitos de cada povo até chegar na Europa dos anos 800 DC.
No Século IX, portanto, percebe-se que a Alquimia já é uma ciência que manipula elementos
inorgânicos (principalmente metais) e orgânicos (principalmente amoníaco e ceras), mas
também tem alguns experimentos que envolvem a criação de vidas! Homúnculos são
pequenos humanos que estariam contidos nos espermatozoides e poderiam ser incubados em
frascos. Animúnculos são pequenos animais que também podem ser incubados em frascos no
laboratório. Os elementais são as salamandras (fogo), os gnomos (terra), os silfos (ar) e as

11

Revista
Xaoz

Volume 03
Junho/2020

ondinas (água), que podem ser conjurados fazendo os experimentos adequados. Os espíritos
do vinho inclusive deram origem ao nome vulgar para o etanol e bebidas destiladas: al-ghoul
(álcool) ou “spirits”.
A primeira tabela periódica da alquimia contava apenas com Terra, Água, Fogo, Ar e Éter, mas
foram sendo adicionadas mais substâncias como metais e ametais, promovendo sua evolução
passando por Mendeleev até a que conhecemos hoje. A Alquimia tinha como princípio quebrar
compostos complexos (solve) para purificá-los e formar compostos novos (coagula), dos quais
o principal seria a famosa pedra filosofal - capaz de produzir o elixir da vida eterna.
Inicialmente os processos físicos eram entendidos de forma conjunta com processos mentais e
espirituais, mas com o tempo estas disciplinas se separaram, e a Química passou a tratar
apenas do que poderia ser objetivamente medido, enquanto a Alquimia passou a tratar dos
processos mentais e espirituais que tinham associação com eles. A Alquimia consiste, hoje, em
reagir e transformar conteúdos mentais para melhor aproveitamento da vida e realização da
Grande Obra.

Simbolismo e o Estudo da Mente Humana
No desenvolvimento da Cabala como disciplina de aprimoramento pessoal, vê-se uma
correlação interessantes com conceitos da psicologia e da psicanálise; a interpretação
psicológica de Arthur Edward Waite nos anos 1900 sobre quaisquer rituais de magia e sobre o
uso do Tarot também deixa claro o alinhamento com essas correntes, porém nestes casos há
pouca menção específica de um a outro campo do conhecimento, ou seja, não pode-se dizer
que as vertentes evoluíram necessariamente em conjunto.
As cartas mamelucas (Mamluk) dos anos 1200 e as cartas Naibis dos anos 1450, aliadas aos
Triunfos que eram pinturas representando acontecimentos importantes do reino, ajudaram a
formar o conjunto de cartas de Tarot que ficou mais conhecido nos anos 1499, o Tarot de
Marselha - contendo 22 Trunfos ou Arcanas Maiores mais 56 Arcanas Menores divididas em 4
Naipes. Estas cartas passaram de um simples jogo a um método de adivinhação (que também
era entretenimento) conhecido nas salas de jogos de toda a Europa. Em 1909, Pamela Smith
desenhou o incrível Tarot desenvolvido por Waite, que passou a ser usado de forma muito mais
psicológica do que mágica (contrastando com o baralho de Crowley desenhado por Frieda
Harris, de 1944).
Esta tendência de “psicologização da magia” andou em paralelo com o desenvolvimento da
psicologia analítica em si. Em 1882 Freud começa a delinear a separação entre os âmbitos
inconsciente e consciente, em 1912 Jung enuncia o conceito de arquétipos, inclusive citando o
Tarot e o iChing, e em 1951 Lacan lança as bases do entendimento de que nossa própria
personalidade pública, o nosso “eu”, seria algo simbólico construído com base na linguagem.
Sendo assim, vê-se que a magia e o entendimento da mente humana evoluíram paralelamente
em torno dos anos 1900, e que hoje há vertentes mágicas muito mais voltadas para uma
interpretação psicológica dos resultados, usando inclusive termos emprestados da psicologia e
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da psicanálise. Um conceito pode ter influenciado o outro, ou o espírito daquela época
(Zeitgeist) pode ter influenciado ambos.

Vertentes “Quânticas”
A Magia faz parte da sociedade, e por isso evolui em conjunto com ela, não estando de forma
alguma estanque no tempo ou alienada de outros campos como os da ciência. Nos anos 20
começaram a ser delineadas de modo mais específico as bases da Física Quântica, e grandes
nomes como Schröedinger postularam a influência do observador no sistema observado, bem
como a interconversão entre energia e matéria, e os caminhos da termodinâmica ditados pela
entropia também a nível atômico.
As vertentes mágicas também evoluíram, e começaram a surgir analogias entre conceitos
milenares de diversos povos e as recém postuladas ciências quânticas. Como o hermetismo já
postulava, percebeu-se que a mente influenciava no universo (por exemplo, alterando uma
medição), que os elementos pequenos refletiam os grandes (por exemplo, com órbitas
planetárias e orbitais eletrônicos) e que tudo vibrava entre dois pólos (como por exemplo nos
osciladores harmônicos). Tudo poderia ser entendido como ondas e frequências, e por acaso
algumas eram mais densas, parecendo matéria para nós. Com a Magia do Caos dos anos 70 e
o livro The Octavo de 2010, Peter Carroll lançou provocações sobre como na verdade a Magia
e a Ciência poderiam estar falando das mesmas coisas sob linguagens diferentes.
Aqui deve ser feito uma ressalva: por enquanto, há analogias entre magia e ciências exatas,
mas não uma comprovação direta propriamente dita. Portanto, deve ser observado sempre o
uso dos termos corretos, para que as vertentes e terapias esotéricas não dêem uma impressão
de estarem tentando se passar por ciências exatas, e não sejam rotuladas como
“pseudociências”.
Sabendo os limites de aplicação de cada um dos campos, ambos poderão certamente evoluir
juntos, aproveitando conceitos um do outro, e traçando sinergias interessantes. Campos da
ciência não mais descartarão os saberes esotéricos antes de pesquisar o que há de verdade
ali, e o ocultismo não precisará se opor ao método científico, mas sim aprender com ele
algumas ferramentas que podem ser usadas.

Por: G. Costa.

Referências: Harvard e NASA - Origin of the Ancient Constellations I & II (artigos); BRAGA, GUERRA e REIS Breve História da Ciência Moderna (coleção); HAWKING, Stephen - Uma Breve História do Tempo (livro); JUNG,
Carl G. - O Homem e Seus Símbolos (livro).
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CaosTarot
As Arcanas Maiores mais Loucas que Você já Viu

O CaosTarot é um trabalho coletivo e de formato livre, onde cada pessoa deu asas à
imaginação para criar uma das 22 Arcanas Maiores. Ao longo das cartas, o Tolo passa por uma
jornada de autoconhecimento até se tornar Louco e transformar sua liberdade em potencial
infinito, se tornando a 23ª Arcana. O 23 é um número sagrado de Éris, deusa da Discórdia, e
encerra dentro de si a sorte, o azar, e a lembrança de que manipular a realidade livremente é
proibido, mas se quiser pode. Os desenhos são de vários artistas e ocultistas, e a diagramação
é do designer Thiago Moura.

Louco (Tolo), por Matheusinho
O Tolo é a primeira carta do Tarot, porém, sendo a carta número 0, ele
transita entre os Arcanos, adquirindo experiência e conhecimento conforme
passa sua jornada. O Tolo inicia a sua jornada incompleto e sem cor, e
conforme siga a sua jornada e vá em direção a sua Vontade, se encontrará
e se sentirá completo. O Tolo, incompleto, carrega consigo o poder e o
elemento Fogo, simbolizando a sua potencialidade e o seu poder. Ele
carrega uma pequena bolsa, simbolizando o elemento terra e o poder de
realização material, porém ainda vazia, esperando para ser preenchida. (...)
O Tolo traz consigo a ideia de início, de uma nova jornada. Ele mostra
também a nossa ingenuidade e inexperiência, e nos revela que existe algo
para ser conquistado, mesmo sem saber a dureza e o labor necessário para
essa jornada.

Mago, por Fausto Ramos
Um charlatão, ridículo e metido a besta – assim os comerciantes da praça o
descrevem. O Mago se distingue pelas roupas extravagantes e olhar astuto.
Com seus truques de ilusionismo e hipnose ele concentra uma platéia em
torno de si. Próximo a um ponto de ônibus, ele faz a carteira de uma
senhora desaparecer dissolvida no ar. Aplausos disputam espaço com
olhares de reprovação e suspeita (...). Seu sorriso de canto de lábio escreve
esperteza e sedução. Sua postura é pomposa, fruto de seus esforços quase
desconcertante em transmitir encanto nas mínimas ações. Ao fim do dia, o
Mago despe a fantasia excêntrica e se entrega aos estudos e práticas que
vão muito além da compreensão dos cidadãos do bairro. Ele entrega
desejos e maravilhas com uma mão, enquanto mantém a outra mão
apontada para os céus – o seu objetivo maior.
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Sacerdotisa, por Somartís
Ao pensar na sacerdotisa, eu vejo uma mulher misteriosa, que te instiga a
querer saber o que se passa em sua mente, a taça representa tanto o útero
quanto o elemento água, o líquido que se adapta ao recipiente, os tons de
azul representam o inconsciente e o mistério, a lua é um forte símbolo da
intuição e do sagrado feminino, os pilares em preto e branco o casamento
alquímico das polaridades, o solve e coagula, a sacerdotisa é completa em
si. A sacerdotisa é uma carta que exprime um princípio de polaridade
feminina, representa a intuição e a espiritualidade, uma carta que nos
convida a olhar para dentro de nós, também pode representar a espera, a
inação, a espera pela colheita, seja paciente e faça seus movimentos na
hora certa, haja com sabedoria.

Imperatriz, por Enio Saldanha
O arcano da Imperatriz representa a forma de surgimento de algo ou
alguém, seu gênesis, estando associada à energia da tríade (3). É um
arcano feminino, representando harmonia, casamento (no sentido de união),
nutrição, gestação (no sentido de criação de algo novo). Possui energia
lunar e de criação (a mãe), mas também de destruição do que é o velho (a
anciã) e que deve voltar a ser matéria prima de uma nova criação (a jovem).
É uma carta que rege o bem estar material do consulente.

Imperador, por Germânia Gonçalves
O grande sacerdote dos Antigos que habita R'lyeh foi escolhido para compor
o hierarca do tarô do caos não só por ser o poderoso senhor da
comunicação telepática com todos considerados "loucos", mas por ser uma
das grandes inspirações das minhas artes de um modo geral, seja na
música, escrita ou desenhos/pinturas, em especial na criação dos meus
"bebês do abismo" ou “shoggotinhos”, sigilos mágicos que espalhei entre fãs
de minha antiga banda. Positiva: Poder, status, centralização, expansão
mágica, melhoria financeira, paternidade, figura masculina de autoridade,
segredos revelados, profundidade de pensamentos, busca interior. Invertida:
Segredos profundos, perdas financeiras, baixa autoridade, desrespeito,
caminhos mágicos travados, looping de situações e ideias, ausência de
inovação.
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Hierofante, por Diogo Oliveira
Figuras espirituais na sua vida. Professores e estudantes. Mentoria. Portais
para segredos secretos. Sistemas religiosos. Sabedoria divina.
Manifestação. Explanação. Ensinamento. Guardião dos mistérios espirituais
na vida terrena. Mestre. Durante a idealização da carta, queria trazer algo de
tradicional, como o RWS, além de incorporar elementos da Golden Dawn,
que é algo que estou estudando e vivenciando de maneira um pouco mais
profunda no momento atual. A estrutura central segue a da carta de mesmo
nome do RWS, acrescentando a cabeça de touro, o nemyss, o banner do
leste, os espelhos, o chão xadrez e o bastão do hierofante.

Enamorados, por Roberta González
Desenhos não são só desenhos, quando há magia envolvida. Uma obra de
arte é capaz de suscitar conteúdos inconscientes e atuar no astral, quando
realizada munida de intenção, e ainda mais quando a obra é conjurada sem
interferência excessiva da mente consciente. Os Enamorados representam a
escolha, representam o foco que aponta para uma direção e se concentra
nela, indo em frente, criando conexões, observando reações e interagindo
em uma espiral de troca mútua com o objetivo desejado. Reflita sobre suas
escolhas, veja a que mais importa, analise as alternativas e vá em frente.
Abrace-a. Às vezes o melhor caminho a seguir virá até você por meio de
uma escolha racional, mas às vezes devemos deixar sensações, sentimento
e intuição falarem mais alto.

Carro, por Joel
Tentei me basear no arquétipo "comum" deste arcano, que consiste em uma
carruagem puxada por dois cavalos, que parecem caminhar para direções
opostas, dentro da carruagem se encontra normalmente um homem com
uma coroa, na minha versão eu quis dar um toque mais discordiano, portanto
adicionei figuras mais "aleatórias" para o contexto e traços cartoonescos,
que causam estranheza por sua falta de proporção (...). A artista circense
empunhando um objeto que contém fogo, representa o magista, artistas ao
meu ver são os mais livres dentre os humanos, ou seja, ela está preparada
para o quer que possa vir pela frente, para essas mudanças inesperadas, as
chamas são a sabedoria, a autoridade, substituem a coroa do homem
normalmente retratado, a cor (do fogo) talvez seja uma referência, não sei.

16

Revista
Xaoz

Volume 03
Junho/2020

Justiça, por Ethan Bridges
A justiça aqui representada pela Pabllo Vittar, artista drag queen brasileira
que está em seu auge da carreira com reconhecimento internacional
colhendo frutos positivos após todo preconceito que sofreu por crescer
sendo LGBTQ+ em um país tipicamente preconceituoso e violento. A coruja
representa a sabedoria necessária neste momento para reconhecer todas as
facetas de uma determinada situação antes de agir. A balança remete ao
equilíbrio, uma das leis universais e infalíveis que regem esse plano. A
Justiça é uma carta de alerta, um pedido de ponderação em qualquer
decisão que vá tomar (...). Busque autoconhecimento e não dê nenhum
passo sem pensar ou entender todos os lados de uma situação. Pode
significar também um acerto de contas de atitudes passadas.

Eremita, por David Oliveira
Desenho feito com pontilhismo e aquarela, com a intenção de não gerar
harmonia. O eremita parece estar unido as sombras ou estar sendo
absorvido por elas e ao mesmo tempo parece estar saindo da escuridão.
Tanto a escuridão quanto a luz em excesso, causam cegueira. É importante
manter o equilíbrio e seguir em frente. A vela acesa simboliza a sabedoria
alcançada, e a iluminação espiritual após longos períodos de escuridão, ou
até mesmo a clareza mental do consulente em tomar uma decisão.
Conselho: buscar o equilíbrio, encontrar a luz interior, para que não se perca
nas escuridão. Não se manter muito sob a luz pois ela cega, nem muito sob
a escuridão pois ela também cega.

Roda, por Minerva Araújo
Esse trabalho foi feito em aquarela, bordado e mosaico. A ideia partiu do
hexagrama 37 do I Ching, denominado família. Basicamente é sobre algo
que gira em torno do próprio eixo, e que mostra diferentes padrões, apesar
de se haver uma unidade, que gira em sentido horário. Apesar de não a ter
feito originalmente pensando n'A Roda da Fortuna, essa obra me remete
muito a ideia desse arcano. Algo contínuo, que demonstra "marcos" em si
mesmo, degraus. Nos mostra algo que é maior e está além de nossos
domínios, porém que acontece de forma integrada e fluida.
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Força, por Vitor Khalil
A ideia do desenho vem de que a dominatrix age com força, atitude, ela
domina e subjuga o seu parceiro(a) durante a relação sexual, porém todas
as dores físicas (e possivelmente psicológicas) no seu parceiro são feitas
integralmente com consentimento das duas partes, e acima de tudo com
ânsia por essas sensações que se tornam prazer, eu poderia dizer que ela
usa da Severidade em nome da Misericórdia. Trazendo para uma tiragem no
Tarot, a Força é o Arcano que usa seu poder para transformar um problema
em solução (...). Logo, quando esse Arcano aparecer em uma tiragem ele
provavelmente falará da necessidade de ação em nome de um prazer não
muito distante, mesmo que essa ação cause (e provavelmente causará) dor,
e é nesse momento que a percepção deverá ser alterada pelo consulente
para que ele entenda que "dor é prazer disfarçado".

Enforcado, por Sandra Fava
A mortalha então se transformou em um casulo. Levei-a ao tronco de uma
árvore, como em minha infância quando vivia em cima das árvores e do
barranco a colher frutas e brincar com meus amigos imaginários. E então a
morta permitiu-se descansar para reconstruir aos poucos seus membros, um
a um, em uma nova configuração, sob um outro ponto de vista, como um
corpo que ao se decompor no solo é absorvido por outros seres. Esse
trabalho é fruto de uma vontade de conexão com a terra, o chão, mas
também com o ar e o que está no alto. Procuro o solo como um réptil e o alto
do galho de uma árvore como um inseto em seu casulo, e nesses instantes
nascem e morrem mil Sandras, uma diferente da outra (...).

Morte, por Edward Blue
Vivemos e morremos dia após dia. Nem sempre é a morte da carne:
algumas vezes morremos por um sentimento, por uma situação, por uma
perda, algo retirado de nós. A morte não é, no entanto, querido bruxinho, o
fim definitivo de toda a vida; a carta da morte representa um completo
oposto, um renascimento, uma mudança, de quando em quando provinda
da dor, de quando em quando não. A morte representa um desprendimento
necessário para o início de um novo ciclo, após um período de fragilidade ou
mágoas (...). Após a morte, os mortos - passados pelo processo de
renascimento - perambulam, rogando ao passado perdido, sem sequer ver o
que está a frente e se livrar de sua situação deplorável. São coitados,
frígidos e amedrontados, negando o novo e com medo de aproveitá-lo ao
máximo.
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Temperança, por Luis F. S. Fernandes
Para se fazer a ilustração da carta, foram utilizados recortes digitais de
jornais e periódicos de meados e fins do século XIX e início do século XX,
editados e colados em Photoshop. A palavra cerne desta carta é
flexibilidade. Trata de reinventar-se, fluir e procurar novas facetas em si
mesmo. Porém, devem permanecer sobretudo a parcimônia e o equilíbrio;
tudo deve ser comedido e pensado com cuidado para que as coisas não
saiam do controle.

Diabo, por RoYaL
O Diabo é o rompimento com as expectativas, é a persistência em seguir em
frente por um caminho diferente do esperado, é a quebra de estruturas e o
desafio ao status quo. São as flores que teimam em desabrochar em
miríades de cores mesmo que o entorno pareça desbotado e estéril. Analise
seus medos interiores e veja quais aspectos estão prontos para germinar,
quais são os empecilhos para que isto ocorra, e quais plantas parecem
ervas-daninhas mas depois de um exame mais apurado podem apresentar
uma beleza inesperada ou habilidades de cura, promovendo contato
espiritual e transcendência em relação a todos os seus “eus” passados.
Perceba, por outro lado, que não é interessante sempre romper e quebrar;
em alguns momentos, precisa-se dar tempo ao tempo, parar um pouco para
refletir, e colher as flores que foram plantadas no caminho.

Torre, por Matheus Quinan
Na ilustração, cujo título original é “Enquanto Espero”, visito o arcano da
Torre em sua iminência, criando uma ruptura na linha narrativa entre o Diabo
e a Torre, visando possibilitar o preparo prévio e o desenvolvimento mais
consciente até a chegada à Estrela. O original foi desenhado em outubro de
2015 e nesta versão faço uma recoloração exclusiva para o deck.
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Estrela, por Naê Della’Parma
Elke Maravilha é evocada na carta da Estrela como aquela que, mesmo
inserida num contexto extremamente retrógrado, trouxe das estrelas seu
conhecimento, sua sabedoria, sua palavra (...). E rindo ela espalhou
conhecimento. Como conselho, deixo uma citação da própria Elke: “Na
realidade, sempre fui um trem meio diferente, sabe? Ainda adolescente
resolvi rasgar a roupa, desgrenhei o cabelo, exagerei na maquiagem e saí
na rua... Levei até cuspida na cara. Mas foi bom porque entendi aquela
situação como se estivessem colocando-me em teste. Talvez, se meu estilo
não fosse verdadeiramente minha realidade interior, eu teria voltado atrás.
Mas sabia que nunca iria recuar. Eu nunca quis agredir ninguém! O que eu
quero é brincar, me mostrar, me comunicar”. Assim como Elke, que nunca
esqueçamos o poder de nossa própria estrela.

Lua, por Pablo Borges
Essa carta remete à lua, seu poder intuitivo e principalmente a sua
transformação de um ciclo para outro. Por isso seu nome Novo Ciclo, o
personagem olha acompanhando o ciclo da lua, fazendo referência a essa
transição e sua influência onde é preciso observar o que está acontecendo
para entender todo o contexto. Se sair a carta da lua preste atenção nas
influências que o rodeiam ou o quanto você mesmo está influenciado sobre
a questão feita. Ela mostra também que pode ser uma fase boa ou ruim que
irá passar, basta dar tempo ao tempo. Ela fala de algo mais sentimental e
intuitivo do que de algo racional.

Sol, por Bia Alvapérola
Essa pintura do Sol foi intuitiva, saiu num dia nublado com chuva o dia todo.
Após um banho de chuva e lama na rua, parei pra respirar e simplesmente
quis fazer o Sol... o resultado final me lembrou um buraco negro em tons de
amarelo e laranja. Talvez eu tenha visto luz num dia mais escuro ou algo em
mim estava brilhando mais do que o habitual. E o que eu poderia aconselhar
sobre isso? A certeza de que o Sol está lá brilhando, acreditando nisso ou
não. Na mais profunda escuridão o Sol ainda é uma certeza. Além disso,
todos os corpos celestes carregam um pequeno sol brilhante por dentro,
assim como as almas dos seres vivos. O que é vivo brilha e expande seus
raios de energia. Mesmo eu, com meu temperamento melancólico,
reconheço o brilho do Sol no meio do caos... rs
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Julgamento, por Cendretti
A produção dessa carta me aproximou com uma vontade quase cotidiana de
estudiosos do tarô, produzir o seu próprio, e reinterpretando o que as cartas
podiam passar de mensagem junto à minha poética elaborei uma proposta
de recolocar nos arcanos personas marginalizadas historicamente nas
representações visuais, as tirando da imparcialidade da figura e colocando
em uma posição sagrada e de poder, divinizando suas imagens profanadas
(...). Acabe o mundo, porque é já preciso, Erga-se o morto, deixe a
sepultura. Caso essa carta se mostre a você em uma tiragem, saiba que o
chamado está sendo feito, renuncia tuas vestes materiais e desfruta do que
a consciência te proporcionará, é hora de banhar-se na mente iluminada,
revelar-se a si mesmo e ao mundo manifesto, esquecer o que não é mais já
necessário e lembrar da sua essência. Acorde!

Mundo, por Fernando Ghiaroni
Em uma realidade molecular, é impossível que o corpo humano permaneça
o mesmo após sete anos de regeneração de células, sendo sua nova casca
o recipiente de colheitas e florescimentos de passados e realidades. O seu
agora está em plenitude com antigas sementes, e suas ambições estão
próximas. Não é hora de lamentos ou lutos, mas sim de reconhecer o
esforço que cada átomo do seu corpo realizou para sustentar sua espinha
até um momento de glória. Aproveite, desbrave, conquiste.

Louco, por Fernanda Surati
Essa obra foi feita através da linguagem dos sentimentos e impulsos, não foi
pautada pela racionalização, deixo os elementos conversarem entre si, se
chamarem mutuamente e me dizerem o que querem. Corações não são
normalmente minha praia, mas esse broche/casquete nasceu assim (...).
Essa carta se relaciona com o Louco pelo frescor do impulso que vem do
coração, há toda uma jornada prévia que precisa ser deixada para trás para
que novas alturas sejam alcançadas, por isso o olho chora. O olho, que traz
visão e ao mesmo tempo conexão direta com nosso Gênio pessoal, enxerga
além das ilusões da razão e do mundo físico, ancorando a certeza instintiva
de cada passo dessa nova jornada. Uma jornada na qual se pode levar na
bagagem a pérola, algo que já foi um intruso, mas que se revestiu de
sabedoria e beleza, tornando-se parte da bagagem de uma nova viagem.
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ENTREVISTA PARA O BLOG PELOTAS OCCULTA
Publicada em: https://ocultismopel.wordpress.com/2020/06/05/entrevista-com-adeptos-37/

1) O que signiﬁca o projeto XAOZ?
Xaoz significa um espaço seguro de estudo horizontal, com liberdade de exploração de
práticas e paradigmas, para que cada pessoa possa entender o próprio paradigma e a partir
disso, em coletivo, buscar novas técnicas, formas de atuação e interpretação tanto da prática
mágica quanto da realidade consensual.
Porém, embora tenhamos esta definição básica, o projeto se significa sozinho a maior parte do
tempo. Para cada integrante ele significa coisas diferentes e achamos que para cada
colaboradora ou colaborador, também. Se fosse pra buscar um significado comum, a XAOZ
significa um espaço para que todos possam produzir magia e conhecimento com competência
e de forma a desenvolver o todo.
Do ponto de vista social e mágico, Xaoz é a catalisação tanto de energia quanto de
conhecimento mágico e informações correlatas. De certa forma, foi uma energia que se
apresentou a nós, que estávamos em diversos lugares do mundo, nos unindo virtualmente (em
alguns casos, presencialmente) e se desdobrando e materializando em livros e rituais coletivos.
Para nós, a magia é livre, libertária e rompedora de barreiras. Tradições são respeitadas, mas
nosso olhar para elas não é acrítico, pois entendemos que a magia não deve ser engessada
por dogmas.

2) Qual o Objetivo, Missão e Visão do projeto XAOZ?
O Projeto Xaoz tem como objetivo romper as barreiras entre os sistemas mágicos e as teorias
de funcionamento do Cosmos, explicando os elementos de cada um deles e mostrando que
todos são, em última análise, válidos para explicar o que há por trás dos panos do Universo,
nos bastidores do nosso mundo.
Nossa Missão é aliar a liberdade com a responsabilidade e embasamento, não engessando
práticas nem desconsiderando vivências, mas sim propondo uma análise conjunta com teorias
milenares para uma melhor compreensão do fazer e do viver mágico. Nossa Visão é que
publiquemos pelo menos 1 livro por ano consolidando conhecimento mágico (temos superado
essa meta!), e ao mesmo tempo desenvolvamos um sistema mágico próprio, cujos rituais terão
uma diretriz geral mas serão customizáveis com os elementos que cada praticante tiver mais
afinidade (acompanhem nossa página de Facebook para conhecer os rituais!).

22

Revista
Xaoz

Volume 03
Junho/2020

Nesse sentido, nossa principal forma de contribuição é a entrega de material bem embasado e
livre de preconceitos e ou dogmas, propondo um espaço de liberdade de atuação, sob a
proteção de uma egrégora segura e responsável, tanto através do compartilhamento de
conhecimento quanto através das práticas propostas, rituais coletivos e utilização do templo
astral. A Magia libertadora, no mesmo estilo da educação libertadora, seria mais princípio do
Projeto, ou seja, capacitar as pessoas para operarem magicamente de forma que criem
consciência crítica e autonomia para que possam compreender, interagir, criar e modificar as
realidades e o contexto em que vivem.
Em suma, o objetivo principal é falar de magia de uma forma desassombrada e livre. Nossa
missão é compartilhar essa nossa leitura do que é a magia de forma segura, saudável e
principalmente, libertária. Também temos avançado aos poucos em direção a uma maior
acessibilidade do nosso material, seja por meio de arquivos com leitura amigável para
sintetizadores de voz, seja pelos projetos futuros que planejamos fazer incluindo Braille.
Podemos dizer que a visão de longo prazo é ser um ponto de partida onde pessoas curiosas
possam se sentir confiantes a se aprofundar, e que aqueles com bastante estrada reconheçam
a qualidade do nosso esforço e o comprometimento, para que trabalhemos juntos em prol da
comunidade mágica.

3) O que é um coletivo? Como é a Administração de um coletivo?
Nós somos um grupo de amigas e amigos, magistas racionais, sinceros, abertos a críticas e
honestas(os). Isso significa que nossa administração é horizontal, de forma que cada membro
trabalha o quanto pode e com o que consegue garantir a maior qualidade possível. Estamos
sempre em contato e garantimos espaço para que todas e todos sejam ouvidos e criticados,
para construir um projeto que funciona pra todo mundo. Somos muito informais e muito sérios
(mas sem ser chatão hahaha).
Acho que antes de tudo, para isso dar certo, nós nos admiramos e respeitamos mutuamente,
em meio às nossas diferenças, e é exatamente isso que cria as bases para que tanto
conhecimento seja produzido e compartilhado. Em termos práticos nossa organização é bem
orgânica, não temos regras, horários ou cobranças demais (só não pode bater no coleguinha),
cada coisa funciona de acordo com a vontade e disponibilidade de cada membro, e nos
baseamos na confiança e respeito pela capacidade de cada um de nós, então apesar de
sermos um coletivo, todos têm autonomia para começar novos desmembramentos do projeto e
para falar em nome da Xaoz quando necessário.
Assim, no que tange a estrutura e institucionalidade, a Xaoz se apresenta como algo orgânico,
que visa pela horizontalidade e principalmente pelo respeito aos nossos seguidores, parceiros,
colaboradores, etc. Os conteúdos podem ser produzidos por qualquer pessoa do projeto,
desde que se alinhem com as diretrizes gerais, e pessoas que não façam parte do projeto mas
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tiverem conteúdos legais e quiserem publicá-los por meio de nossas mídias podem entrar em
contato! Analisaremos o material de forma coletiva para ver se segue nossas diretrizes, e
também faremos sugestões e contribuições.

4) Qual a visão de vocês acerca da divindade e do pós vida?
A resposta é a mais clássica. Depende do paradigma. Como caoístas nós somos curiosos e
ficamos sempre satisfeitos em conhecer as várias visões. Isso significa que a nossa visão é:
“todas que conhecemos”. Possivelmente a nossa prática se alinha mais a uma ou a outra, às
vezes por afinidade, às vezes por pragmatismo.
Portanto, somos plurais e tendemos a compartilhar e divergir individualmente em alguns
aspectos mais “teológicos”. Mas no fundo, acho que o que nos une é a ideia de que o universo
não é uma série de acidentes e acasos, embora a gente não seja taxativo de que exista
necessariamente uma inteligência profunda e absoluta por trás. Sobre a vida e a divindade, o
nosso ponto de confluência são o ciclo e os fluxos da energia e da consciência, mas cada um
tem seu próprio quadrado (risos).
Já no que toca à utilização ritualística, como somos um coletivo que trabalha em conjunto, mas
também independentemente, compartilhamos a mesma visão durante nossos ritos (e
explicamos a escolha para que possamos abrir para a participação de magistas conscientes).
Mas também temos crenças diversas uns dos outros, e às vezes diversas até das nossas
outras crenças ou das nossas crenças passadas!

5) Qual a visão de vocês acerca da frase: “Nada é verdadeiro, Tudo é permitido”?
Entendemos que a frase, sozinha e individualmente, é incompleta. Evitamos trabalhar com a
ideia de verdades absolutas, questionando, testando, buscando as letras miúdas que passam
batidas. O “tudo permitido” sempre vai esbarrar no choque entre as potências e vontades, e
quando isso ocorre, a máxima deixa de ser categoricamente absoluta. Tudo deve ser permitido
no que tange a libertação dos pudores, dos grilhões as crenças limitantes, do desconhecimento
da verdadeira vontade que se esconde no meio de um emaranhado de visões e pensamentos
que são impostos e projetados em nós ao longo da vida.
Em outro aspecto, a realidade consensual e a percepção dela passa tanto por filtros
socioculturais, temporais e políticos quanto por questões que vão além do que a ciência atual
pode explicar, o que abre espaço para que aquilo que é “todo” como “verdadeiro” possa ser
questionado e posto a prova. A questão fica mais delicada quando essa frase é interpretada
com imaturidade, podendo gerar consequências bem desagradáveis.
Porém, por ser direta e simples, e entendendo-se o significado contextual de cada palavra
escrita ali, esta é uma frase muito importante para o desenvolvimento do pensamento mágico
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ocidental. Essa frase surge dentro de um paradigma bem estruturado e cresce, tomando outros
sentidos e provocando novas práticas. Acreditamos que em último grau, a forma com que
buscamos nossa Vontade é mesmo uma escolha individual.

6) Qual a importância de Choronzon na Magia do Chaos?
Mais uma resposta clássica (hahaha). Se no seu paradigma Chorozon é uma categoria, uma
variável, evento, processo, fato social, então a importância é correspondente ao espaço que
Choronzon ocupa. De maneira simbólica e simplificada, os caoístas sempre flertam com o
orgulho, arrogância, ego e outras formas de compor a auto-imagem. Sendo assim, Choronzon
simbólico seria um grande amigo das caoístas, talvez?
Uma das grandes importâncias de Chorozon é o espaço de criação inusitada e não linear que
só a confusão pode trazer, sendo o desequilíbrio que gera movimento e mudança. Chorozon é
uma força instigadora, que nos coloca a prova, que mostra nossas fissuras, nossos pontos
fracos. Acaba sendo o “espelho mágico” que impede que qualquer narcisismo opere.
Em uma terceira visão, Choronzon não tem forma fixa e ao mesmo tempo tem infinitas formas.
Pode ser relacionado com o fato de que às vezes muitas falas que parecem estar falando de
conteúdos diferentes podem estar falando sobre um mesmo conteúdo, visto por diferentes
facetas. Quando a gente percebe isso, fica mais fácil concordar, e mesmo ao discordar é
possível ver os pontos específicos de dissenso, focando melhor a discussão nesses pontos
cruciais. Esta questão, porém, requer maturidade e responsabilidade em analisar o contexto
onde cada fala está inserida, lembrando que “pode tudo, só não pode qualquer coisa”.

7) O Brasil vive hoje uma guerra mágica?
Achamos que se você for interpretar em termos políticos, estamos não só em uma guerra
mágica mas em uma guerra entre o domínio do Estado por ideologias e religiões hegemônicas
que ameaçam a liberdade de culto, e aquilo que é “o outro”. Isso não significa que o
enfrentamento se dê apenas em âmbito material, pois se “assim dentro como fora”, grande
parte da guerra mágica atual pode ser também uma descolonização interior.
Por outro lado, fazendo uma análise mais minuciosa, [ainda] não. Uma guerra é mais do que
um enfrentamento. Existem tensões, disputas de poder, conflitos sociais, e tudo isso não exclui
os processos mágicos. Uma guerra mágica implicaria em atores muito bem definidos de cada
lado (não necessariamente dois) que formassem egrégoras e instituições mais delimitadas do
que vemos hoje. O meio mágico é muito diverso, espontâneo, descentralizado e isso significa
que tensões também vão ser mais comuns. Magistas podem escolher se envolver em guerras
com magia, mas a ideia de uma guerra mágica propriamente dita nos remete a um cenário
diferente do que percebemos hoje.
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De forma mais geral, a disputa pelo controle da realidade e da narrativa sobre os fatos é uma
forma de magia. Opera principalmente no fato de que consciências e vontades com projetos
distintos estão em conflito e tentando suplantar umas às outras. Fazendo uma conexão com as
ciências políticas, a(s) ideologia(s) é(são) uma forma bastante sutil de magia, que muitas vezes
é intencional, outras tantas não é. Mas ideologia é antes de mais nada uma lente baseada em
uma determinada vontade e código que tende a ser compartilhada, e tem o condão de
modificar a visão de realidade, seja distorcendo ou corrigindo a visão dos indivíduos. Então
disputar a ideologia que hoje se impõe, de maneira agressiva, quase como um culto, de forma
vertical e opressora, pode ser visto como uma guerra mágica.

8) Qual o papel da Magia do Caos no Brasil e no cenário magístico do país?
A magia do caos não é uma organização formal, portanto é difícil atribuir um papel. Quem é a
Magia do Caos? É um movimento. É plural e diverso, como falamos, e não surpreende que
seja caótico e complexo. Vemos a magia (do caos ou qualquer outra) como uma ferramenta. O
papel é dos indivíduos em lutar e construir um país que seja condizente com seus valores.
Vemos também a magia do caos como uma grande possibilidade de através desse
meta-paradigma conseguir unir na prática individual de cada um a pluralidade que compõe o
Brasil, de ser um campo que aceita (ainda não 100%, mas cada dia mais) todas as crenças e
credos no formato que se adequar à crença pessoal de cada praticante. O ponto central é: a
Magia do Caos permite harmonizar elementos bastante diferentes em uma coletividade coesa,
sem suprimir as identidades particulares.
Se este princípio for transposto para outras áreas, a Magia do Caos pode ter um papel até mais
amplo no País. Seu surgimento nos anos 70 pode até mesmo indicar uma necessidade que as
pessoas vinham observando simultaneamente (Zeitgeist, o espírito daquela época) em relação
a esta coletividade que respeita individualidades. Deve-se lembrar que Astrologia e Astronomia
andavam juntas, e o mesmo ocorreu com Alquimia e Química, então devemos observar
possíveis desdobramentos em outros campos.

9) O que é o I-Ching? Qual o papel do I-Ching no projeto?
O I-ching foi uma ferramenta oracular que utilizamos, juntamente com outros oráculos para
definir e entender o que era o projeto e como nós colocaríamos ou não isso em contato com o
público. É um oráculo chinês cujas origens se perdem no tempo, e cuja versão à qual temos
acesso hoje foi compilada e comentada pelo imperador Fu Hsi, por volta do ano 1.150 A.C.
Consiste de linhas contínuas ou particionadas, combinadas em conjuntos de três linhas cada,
chamados trigramas, que por sua vez se combinam de dois em dois, formando hexagramas. A
partir de duas possibilidades de linhas, são formados oito trigramas, que dão origem a 64
hexagramas.
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Perguntamos se deveríamos criar um grupo mais reservado, ou se devíamos compartilhar
conhecimento com o mundo, e a resposta que obtivemos foi “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 móveis
mostraram que primeiro deveríamos passar por elaboração interna de material e rituais, e que
depois que isso estivesse consolidado e estabilizado, poderia ser aberto ao público.
Assim fizemos, portanto nossa proposta é sempre de produzir um conteúdo que seja acessível,
que esteja correto, que tenha sido testado (no caso de rituais) e que promova a possibilidade
de que magistas possam ter um contato inicial com as vertentes e a partir disso identifiquem
identificar temas que queiram se aprofundar. Nesse sentido, o I-Ching é mais um método com
o qual temos afinidade.

10) Vocês acompanham outros projetos que produzem conteúdo sobre Magia do Caos? O
que acham das iniciativas mágicas que estão sendo promovidas acerca do cenário político
atual?
Ficamos muito contentes com o crescimento do meio mágico e achamos que a pluralidade dos
trabalhos é muito positiva! Quanto mais pessoas estiverem produzindo conteúdo, mais
fortalecemos nossa comunidade e mais acessível a magia fica. Podem ser citados por
exemplos os trabalhos maravilhosos da Specula, do Caotize-se, do Caos de Sempre e do
Kaos-Brasil, entre outros grupos e projetos.
Achamos bastante válidas as iniciativas recentes em prol da liberdade individual e contra o
fascismo institucionalizado como o Regicida, Faulmensi Abdano e outras tantas nacionais e
internacionais. É importante perceber que a escalada do fascismo pode, por definição, cercear
direitos individuais incluindo o de se fazer magia, levando todos nós a termos que nos ocultar
como já ocorreu na História. Ao analisar o cenário que está em curso, vemos que o princípio da
liberdade de expressão não pode ser usado como justificativa para ações opressoras de
grupos que em última instância têm como objetivo finalizar a liberdade de expressão (é um
paradoxo).
Sendo assim, saudamos toda a pluralidade de produtores de conteúdo quando estes agem
com responsabilidade sobre seus públicos e demonstram compromisso e dedicação para com
a magia e para com o público que pretendem atingir. A gente sempre tenta se atualizar sobre o
que e quem está no debate, embora nunca seja possível acompanhar todas as publicações,
vídeos, podcasts, blogs e grupos. Honestamente, muitos de nós, por conta da agenda pessoal
e das atividades extra-mágicas (“profanas” ou mundanas, rs), têm dado mais atenção aos
projetos internos da Xaoz. Já temos muita coisa planejada para o público durante este e os
próximos anos, e sempre estamos abertos a parcerias!
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11) Quais são os desaﬁos e os dissabores de “Compartilhar o Conhecimento com o Mundo”?
Definitivamente é muito trabalho. Boa parte das muitas e longas pesquisas que fazemos para
produzir o nosso conteúdo se associa a algum tipo de prática ou interesse pessoal (ou chega
por meio de sonhos e corremos atrás para buscar mais informações). O formato de coletivo é
perfeito pra isso por que permite que pessoas com mais conhecimento e experiência sobre
determinado assunto colabore com os integrantes para expandir e crescer.
Além disso é muito legal ver que nosso material promove um espaço de críticas reflexivas. A
gente sempre continua as conversas e os estudos nos comentários. Cada post é também um
espaço de troca que a gente entrega aberto pra quem tiver interesse em se envolver. A gente
fica bem fica feliz de escrever sobre um tema que não conhecíamos muito ou que não estava
em nossos planos, porque tudo isso nos torna magistas mais completas e completos.
Infelizmente quase nunca conseguimos publicar todo o conteúdo que aprendemos em nossos
estudos e práticas por motivos de formato das redes sociais, e mesmo pra evitar ficar postando
material muito extenso. Mesmo no caso dos livros lançados pela Xaoz, preferimos resumir o
conteúdo e indicar as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar. Mas já
estamos pensando em outros formatos para compartilhar o nosso material de forma mais
aprofundada, mais prática, e de forma mais próxima a todo mundo.

12) Quem quiser conhecer o Projeto XAOZ pode e deve entrar em comunicação com vocês
de que forma?
Facebook, Instagram, Youtube, Medium, Site, Twitter, e-mail, e pelo plano astral. A gente adora
receber mensagem e fazemos questão de sermos todas e todos muito acessíveis, então se vir
a gente passeando por aí (agora só pela internet, mesmo hahaha) podem mandar mensagens,
dar opinião, comentar nos posts e render os debates, por que a interação é muito rica.
●
●
●
●
●
●
●

Facebook - facebook.com/projetoxaoz
Instagram - instagram.com/projetoxaoz
Youtube - youtube.com/c/ProjetoXaoz
Medium - medium.com/@projetoxaoz
Site - www.xaoz.com.br
Twitter - twitter.com/projetoxaoz
E-mail - projetoxaoz@gmail.com

Plano Astral - se concentre no símbolo do Projeto Xaoz e se projete astralmente para a Xaoz
Academia!
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13) O que acharam do Blog Pelotas Occulta? Qual a Mensagem ﬁnal de vocês para os
leitores do BLOG?
Achamos muito interessante a pluralidade de visões que vocês trazem, porque afinal a magia
tem muito disso: nem sempre todos vão concordar, mas o que importa mesmo é respeitar a
visão do outro, embasar seus argumentos e não desprezar ou oprimir vivências. E ver mais
gente escrevendo e compartilhando material sobre magia é cabuloso demais!
Diferente da ciência, na magia nada é 100% confirmado ou medido com exatidão (nem na
ciência, na verdade), então essa confluência de saberes é sempre importante. A magia é uma
experiência que é íntima, é pessoal, mas também é social, coletiva, cultural e identitária. A
experiência das pessoas é sempre rica. A possibilidade de jogar novas perspectivas críticas
sobre a nossa vivência é muito importante para que possamos formular a própria vivência de
forma honesta com nós mesmos.
Ficamos muito contentes em poder estar aqui e queremos ver cada vez mais as pessoas
produzindo conteúdos inclusivos, acessíveis, diversos e sérios, com compromisso. É um prazer
poder bater esse papo e esperamos que vocês também continuem com um conteúdo que bota
o poder na mão da criançada e deixa rolar (com responsabilidade!).
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