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ste texto que agora apresento ao público é uma versão nova daquele que foi publicado em 2017 no JORNAL CORRENTE 93 com o mesmo
título e em 2018 em meu livro O OLHO DE HOOR (Vol. I, No. 6). Essa
primeira versão explorou as origens do ritual mais importante da
tradição thelêmica moderna, o LIBER SAMEKH, cuja base é uma adaptação do
Ritual do Não-Nascido. O LIBER SAMEKH e, por extensão o Ritual do NãoNascido, pode ser considerado o eixo místico e teúrgico da filosofia thelêmica, pois ele é destinado ao congressus cum daemone, quer dizer, o Conhecimento & a Conversação com o Sagrado Anjo Guardião. No entanto, esse escrito de Aleister Crowley (1875-1947) rompe com o verdadeiro arcano de iniciação que envolve esse ordálio na vida de um adepto, um dos mais importantes de sua carreira: o Conhecimento & a Conversação com o Espírito Tutelar. Essa interpretação moderna do Ritual do Não-Nascido das ideias de
Crowley, por outro lado, tem sido utilizada por alguns seguimentos de
Quimbanda no Brasil como uma prática viável e adequada para se obter controle sobre demônios na intenção de irradiarem mais força e poder aos Exus.
Este texto demonstra, portanto, como essa utilização indevida perpetua o
erro de Crowley e deturpa o exercício da Quimbanda, que se baseia na fórmula mágica original, não em sua reinterpretação moderna.
O Conhecimento & a Conversação com o Espírito Tutelar é uma das fórmulas mágicas de escopo e abrangência universal mais antigas da tradição
da magia; na verdade tão antiga quanto a própria tradição, pois tudo que
envolve a prática da magia depende da presença e do poder do Espírito Tutelar. Em meu livro DAEMONIUM (Vol. I) eu demonstrei que esta fórmula está
presente no xamanismo, na tradição greco-romana e egípcia da magia, na
tradição dos grimórios salomônicos e modernos e que começou a ser interpretada dentro da mística judaico-cristã a partir de O LIVRO DA MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN, O MAGO. Mas muito embora a metalinguagem e cosmovisão
da Magia de Abramelin sejam judaico-cristãs, a fórmula mágica que subjaz
todo o sistema é pagã, de herança salomônica. A Magia de Abramelin é em
verdade um método de goécia: espera-se ter poder sobre uma horda de de-

mônios com a autoridade recebida do Sagrado Anjo Guardião. Através de um
ordálio místico de seis meses, o mago roga e suplica a Deus que lhe envie seu
Sagrado Anjo Guardião. Toda mística envolve apenas isolamento, jejum, disciplina higiênica (para época) e orações fervorosas a Deus. As orações constituem um ciclo de penitência e purificação que leva o mago a pureza requerida para obter o Conhecimento & a Conversação com o Sagrado Anjo Guardião.
Quando O LIVRO DA MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN, O MAGO chegou ao conhecimento de ordens iniciáticas modernas de inclinação iluminista como a
Ordem Hermética da Aurora Dourada, a fórmula de iniciação do Espírito Tutelar começou a se deturpar nas mãos de magos como S. L. MacGregor Mathers (1854-1918) e Aleister Crowley. Eles possuíam pouco ou quase nenhum conhecimento real acerca da fórmula mágica do Espírito Tutelar.
Crowley chegou muito perto! Em sua obra MAGIA EM TEORIA & PRÁTICA ele
raspou o mistérios algumas vezes, mas com um entendimento deveras inconclusivo. Em verdade ele levou toda a jornada, do início ao fim de sua vida,
para descobrir o arcano.
Crowley diz: Alguém sem a mínima importância vai embora durante um
prazo curto ou longo, e volta como «o grande curandeiro»; mas não se sabe
exatamente o que aconteceu com ele.1 Sabemos sim! Como demonstrei em
DAEMONIUM (Vol. I), trata-se de um ordálio de iniciação bem conhecido no
xamanismo em um contexto universal. Para tornar-se o xamã da tribo, um
dos requerimentos é o Conhecimento & a Conversação com o Espírito Tutelar.
Tradicionalmente o xamã sai da tribo em busca de uma experiência extática
que lhe possibilite entrar em contato com espíritos diversos. Jejuns, exaustão física, uso de enteógenos para transes etc., várias técnicas são utilizadas
por culturas xamânicas distintas para obtenção dessa experiência.
Na fórmula mágica original o mago depende de uma força espiritual
maior que ele mesmo para ter autoridade sobre diversas criaturas espirituais da Natureza (encantados, demônios etc.). Na feitiçaria dos papiros gregos
era o paredoi; na teurgia neoplatônica, o daimon pessoal; na Magia de Abramelin, o Sagrado Anjo Guardião; na goécia salomônica, o diabo pessoal; na
tradição de Quimbanda, o Exu Tutelar. Eu já esmiucei esse tema com detalhes em livros, artigos e vídeos.
Na época em que Crowley trabalhou no Ritual do Não Nascido, entre
1903 e 1929, ele chegou a concluir que o Sagrado Anjo Guardião trata-se do
Gênio (Eu Superior, Alma Intelectual etc.), uma parte superior da consciência individual. Ele diz: Existe uma forma de milagre que com certeza acontece:
a influência do gênio.2 Crowley passaria a confundir3 o Sagrado Anjo Guardião, uma criatura objetica do Reino da Geração com um aspecto superior da
consciência humana. Israel Regardie (1907-1985), que por um tempo foi
secretário de discípulo de Crowley, um de seus biógrafos mais proficientes,
Aleister Crowley, MAGIA EM TEORIA & PRÁTICA. Tradução de Marcelo Motta.
Ibidem.
3 E essa confusão já era atestada desde a Antiguidade Clássica.
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chega a mesma conclusão quando diz em seu livro MAGIA CERIMONIAL: Crowley sempre colocava ênfase no significado do termo Sagrado Anjo Guardião.
Em seu comentário sobre O LIVRO DA LEI, publicado com o nome de A LEI É PARA
TODOS, não existem equívocos. O Eu Superior é o Sagrado Anjo Guardião, é isso!
Não existe ambiguidade ou qualquer outra interpretação. É um fato claro que
se apresenta.
No entanto, discordando de Regardie, não é um fato que o Sagrado Anjo
Guardião seja o Eu Superior. Crowley chegou a essa conclusão no fim da vida:
Nós podemos concluir que o Augoeides, o Gênio de Sócrates e o Sagrado Anjo Guardião
de Abranelin são idênticos. Mas não podemos incluir aqui o Eu Superior, pois o Anjo é
um indivíduo objetivo com seu próprio universo, da mesma maneira que o homem.
Ele não é uma mera abstração, seleção ou exaltação das qualidades inerentes em uma
pessoa como o Eu Superior parece ser. [...] Ele [o Anjo] é algo mais do que um homem,
possivelmente um ser que já passou pelo estágio de humanidade. E sua relação peculiarmente íntima com o seu cliente é o da amizade, da comunidade. De fraternidade, ou
paternidade. Ele não é, deixe-me dizer com ênfase, uma mera abstração de si mesmo, e
é por isso que tenho insistido antes fortemente que o termo Eu Superior implica uma
heresia condenável e uma ilusão perigosa. E se assim não fosse, não haveria nenhum
ponto em A MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN, O MAGO. [...] Lembre-se disso, acima de qualquer coisa: ele [o Anjo] é objetivo, não subjetivo, ou eu não gastaria boa magia nele.4

Crowley só chegaria a conclusão que o Sagrado Anjo Guardião não é o Eu
Superior no fim da vida, reconhecendo seu erro. No entanto, nessa época o
LIBER SAMEKH (e sua versão do Ritrual Não-Nascido) já estavam escritas há
mais de vinte anos e ele não teve o zelo de revisar o material. Até hoje os
thelemitas utilizam esse material para se conectarem ao Sagrado Anjo Guardião e por conta disso, têm falhado. O LIBER SAMEKH não convoca o Sagrado
Anjo Guardião, apenas exalta o Eu Superior. Veja as linhas finais da invocação:
Eu sou Ele! o Espírito Não Nascido! tendo visão nos pés: Forte, e o Fogo Imortal!
2. Eu sou Ele! a Verdade!
3. Eu sou Ele! Que odeia que o mal deva ser feito no Mundo!
4. Eu sou Ele, que relampeia e troveja!
5. Eu sou Ele, de quem provém em Abundância a Vida da Terra!
6. Eu sou Ele, cuja boca sempre flameja!
7. Eu sou Ele, o Criador e Manifestador à Luz!
8. Eu sou Ele, a Graça dos Mundos!
9. «O Coração Cingido com uma Serpente» é meu nome!5

A afirmação Eu sou Ele diz que o adepto e seu Sagrado Anjo Guardião (o Eu
Superior) estão em plena harmonia. Essa harmonia, por outro lado, dota o
mago com poderes sobre as criaturas da Natureza. Como venho demonstrando, isso é uma visão moderna que vai a uma direção completamente oposta à fórmula mágica original. O Eu Superior pode ser equiparado ao Orí
da cultura yorubá na África. O Orí é a cabeça, um Òrìṣa pessoal, muito distin4
5

Aleister Crowley, MAGICK WITHOUT TEARS. Tradução de Marcelo Motta.
Aleister Crowley, LIBER SAMEKH. Acervo de traduções do site Hadnu.

to do Exu de Quimbanda, uma alma deificada. Na Quimbanda o trabalho espiritual é com os Exus, não com o Orí no Culto aos Òrìṣàs. Eu também teci
um longo comentário sobre isso no site Filosofia Oculta. Colocar o Ritual do
Não-Nascido na Quimbanda é, de certa maneira, conjurar o Orí para se ter
autoridade sobre demônios, o que está em acordo apenas com a visão moderna da magia em sua deturpação da fórmula mágica original.
A feitiçaria tradicional brasileira que conhecemos pelo nome de Quimbanda não se trata de uma tradição a parte ou isolada da Tradição Ocidental
de Mistérios; muito pelo contrário! Como uma genuína arte de feitiçaria alinhada e afiliada a Tradição Ocidental de Mistérios, a Quimbanda agrega e dá
continuidade a fórmulas mágicas universais e que foram praticadas por magos e feiticeiros desde tempos imemoriais. Não há nada de novo na Quimbanda: ela repete os mesmos exercícios e práticas dos magos e feiticeiros de
tradições mais antigas. Uma das fórmulas mágicas universais que está dentro da Quimbanda e que a conecta com as tradições mais arcanas do passado
é o Conhecimento & a Conversação com o Espírito Tutelar. Na Antiguidade,
travar contato com um espírito tutelar, receber dele instrução mágica e a
condição de salvar a alma do cativeiro do Hades, tratava-se do arcano mágico par excellence. Essa era a meta de todo feiticeiro e mago do passado.
Vamos fazer algumas averiguações disso na tradição salomônica, de
onde de fato deriva essa ideia de convocar demônios para irradiarem poder
e força aos Exus.
Um dos arcanos perdidos da tradição salomônica, pelo menos desconhecido a maioria dos adeptos brasileiros desta arte, é o conhecimento e
conversação com o diabo pessoal; os demônios conjurados e imprecados
pelo mago salomônico têm a função de servi-lo como familiares e servidores.
A tradição salomônica é inaugurada com um texto fundamental chamado de O TESTAMENTO DE SALOMÃO. Neste escrito, que data dos primeiros séculos de nossa era, Salomão se apossa do demônio Ornias e faz dele um espírito
familiar. Através de Ornias Salomão tem acesso a uma legião de demônios e
torna-se capaz de conjurá-los à vontade para todos os fins. Essa técnica de
magia, se apoderar de um espírito e torná-lo um familiar assistente foi repassada a um segundo texto fundamental da tradição salomônica, o TRATADO
MÁGICO DE SALOMÃO. Todos os grimórios salomônicos posteriores até o LEMEGETON replicaram essa fórmula mágica, fundamental ao exercício proficiente
de todos eles. A goécia (feitiçaria grega na Antiguidade e salomônica na Idade Média) se baseia nisso! Em meu livro DAEMONIUM (No. 1) eu destaquei:
A arca de bronze é usada para tornar os demônios cativos e familiares, já o triângulo
da arte serve para colocar o demônio em prontidão, uma atitude interna apropriada a
servir e trabalhar sob as ordens do mago. Tecnicamente a arca deve ser utilizada antes
do triângulo da arte e isso é algo que você não encontrará nos livros modernos que
tratam do assunto, mas está em perfeita harmonia com a visão da feitiçaria dos grimórios. O exemplo abaixo ilustrará de forma mais efetiva:
Imagine que a arca de bronze é um grande curral onde o fazendeiro (mago) coloca
os cavalos bravos (daimones) do campo (corpo de Deus) que estavam livres na natureza. O fazendeiro vai lá no ambiente dos cavalos bravos, o campo, e os laça, levandoos a força para dentro do curral. Uma vez dentro do curral, os cavalos bravos são açoi-

tados, amansados, adestrados, treinados e alimentados. Depois que o fazendeiro treinou, adestrou, alimentou e tornou submissos os cavalos do curral, então ele irá selecionar um dentre eles e levará para fora do curral, onde colocará nele uma cela e arreio (o triângulo da arte) e o montará, comando-o a seguir um curso adequado e apropriado aos fins do fazendeiro.
A arca de bronze, portanto, serve para tornar os daimones [i.e. os demônios] da natureza que não possuem pactos com os homens submissos ao mago que, através do triângulo da arte, os comandará a fazerem a sua vontade. E é por isso que essa goécia ensinada na magia moderna trata-se só de psicurgia e efetivamente não funciona, é a arte dos tolos. Antes de confinar um demônio no triângulo da arte, ele deve ser preparado dentro da arca de bronze. A arca de bronze é o equivalente a lâmpada para aprisionar os djinns dos mulçumanos ou o baú (caixa preta) da feitiçaria crioula.

Dessa forma, como um pano de fundo que subjaz a tradição salomônica medieval e dos grimórios modernos, assim como a MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN, inúmeros feitiços encontrados nos PAPIROS MÁGICOS GREGOS e a doutrina
do daimon pessoal na teurgia clássica neoplatônica, está a fórmula mágica do
contato com o Espírito Tutelar.
Na tradição de Quimbanda, como tenho enfaticamente destacado, essa
fórmula mágica universal está presente no conhecimento e conversação com
o Exu Tutelar. Ao ser iniciado na Quimbanda, o adepto forja conexões espirituais com uma alma ancestral divinizada, seu Exu Tutelar. Como destaquei
no texto OS PODEROSOS MORTOS: EXUS & POMBAGIRAS NAS TRADIÇÕES MÁGICOCULTURAIS DO MUNDO, também disponível para download no site Filosofia Oculta, Exus são almas deificadas, no mesmo nível que as almas deificadas de
outras tradições, como os Santos da Igreja Católica. Assim como os Santos
católicos, os Exus têm domínio sobre criaturas menores (espíritos diversos,
Eguns e demônios) da Natureza. É um non sense a ideia, portanto, que i. Exu
nasce irradiado por qualquer demônio e; ii. conjurar qualquer demônio para
irradiar mais força e poder ao Exu. Trata-se de uma doutrina irracional, descabida, estúpida e terrivelmente equivocada!
Eu fiz questão de nesta apresentação destacar a tradição salomônica
porque essa ideia de cruzar Exus com demônios vem dela, via o GRIMORIUM
VERUM, um grimório tardio e moderno do Séc. XVIII que bebe de fontes salomônicas. Você, o leitor, poderia argumentar que, já que na tradição salomônica os demônios são conjurados como espíritos familiares e já que essa
fórmula mágica universal também está na Quimbanda, qual o problema cruzar/sincretizar Exus e demônios? Pelo simples e óbvio fato de que a assinatura astral de um Exu é distinta da assinatura astral de um demônio. Seus
pneumas não são os mesmos. Se esse sincretismo fosse possível, então os
Santos católicos também poderiam ser cruzados com demônios, os Heróis e
Almas Purificadas da teurgia grega poderiam ser cruzados livremente com
daimones (ou kakodaimones), os Chefes Secretos da tradição thelêmica poderiam ser sincretizados com criaturas diversas do Corpo de Deus etc.
Então o que é possível fazer? Como já expliquei anteriormente, feiticeiros-kimbanda que têm fetiche por demônios escatológicos judaico-cristãos
como aqueles setenta e dois listados no LEMEGETON, podem conjurá-los com
a permissão, o poder e a autoridade espiritual do Exu Tutelar. Não são os

demônios que irradiam força e poder aos Exus, como já destaquei, mas são
os Exus que controlam os poderes dos demônios. Essa é a fórmula mágica
tradicional.
Assim, no contexto da genuína e boa Quimbanda, primeiro o Exu nasce
na ocasião da iniciação, cresce e se fortifica e, no momento apropriado, abre
linha, conjurando outras criaturas espirituais, até demônios da Natureza.
Por Natureza entenda os Sete Reinos de Quimbanda.
Isso é importante que você saiba: qualquer criatura espiritual da Natureza, os Sete Reinos da Quimbanda, pode ser conjurada pelos poderes e
pela autoridade espiritual de Exu e Pombagira, demônios, Eguns diversos e,
em alguns casos, até Quiumbas!
Segue o texto sobre as origens do Ritual Não-Nascido.

O RITUAL DO NÃO-NASCIDO
O Ritual do Não-Nascido viu a luz do dia da apreciação pública quando Charles W. Goodwin (1817-1878), egiptólogo e historiador bíblico, o publicou
pela primeira vez em 1852 em um panfleto intitulado FRAGMENTO DE UM RITUAL GRECO-EGÍPCIO. A tradução do ritual acompanhava a versão grega original e algumas notas que enriqueciam a leitura. Posteriormente, uma outra
parte deste mesmo ritual foi publicada por E.A. Wallis Budge (1857-1934)
em um pequeno livreto intitulado MAGIA EGÍPCIA.
Após essas duas publicações fragmentadas do Ritual do Não-Nascido, a
outra referência a ele somente apareceu no livro A GOÉCIA: A CHAVE MENOR DE
SALOMÃO. Encomendado e pago por Aleister Crowley enquanto ainda era
membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, o livro foi traduzido por
S.L. MacGregor Mathers e trazia a versão original em latim. Mathers já havia
traduzido e publicado A CHAVE MAIOR DE SALOMÃO, um grimório medieval largamente conhecido por seus talismãs e encantamentos. A edição – de luxo –
particular de Crowley de seu A GOÉCIA apareceu em 1903, onde ele denunciava McGregor Mathers. A Invocação Preliminar do Não-Nascido aparece logo
no início da edição, no estilo gótico.
Por volta de 1920, ainda na Abadia de Thelema em Cefalu, na Sicília,
Crowley expandiu e reeditou a Invocação Preliminar do Ritual do NãoNascido, após mais de vinte anos de experiência prática com ele, adicionando ainda um comentário brilhante e abrangente. Essa reedição transformouse no LIBER SAMEKH que apareceu no MAGIA EM TEORIA & PRÁTICA de 1929.
A após a publicação do FRAGMENTO DE UM RITUAL GRECO-EGÍPCIO de Goodwin, um Adepto da Segunda Ordem da Aurora Dourada se interessou pelo
ritual ali descrito e secretamente começou a estuda-lo. Logo alguns membros da Ordem se interessaram pelo estudo e em pouco tempo quase todos
estavam engajados em sua prática. Não demorou muito e a partir disso começaram a nascer manuscritos e instruções tentando provar que O LIVRO

EGÍPCIO DOS MORTOS não era apenas uma coleção de encantamentos funerários, mas ao invés disso fragmentos de um complexo sistema de iniciação.
Um fruto genuíno desse estudo foi o livro O RITUAL DO MISTÉRIO DA ALMA de
M.W. Blackden, membro do VII° Grau da S.R.I.A. Ele foi um dos três líderes da
Ordem Hermética da Aurora Dourada após a bancarrota de 1900.
Outro fruto desse estudo foi O LIVRO DO MESTRE DOS LOCAIS OCULTOS de
W. Marsham Adams. Entre outras coisas, o livro era uma interpretação maçônica moderna de O LIVRO EGÍPCIO DOS MORTOS. Esses dados estão sendo
mencionados para demonstrar como o Ritual do Não-Nascido influenciou
outros membros da Ordem Hermética da Aurora Dourada além de Aleister
Crowley e inspirou inúmeros estudos e orientações iniciáticas. Em suas
mãos, é claro, o ritual passou por consideráveis modificações. O que parecia
obscuro a esses membros da Aurora Dourada era a grande ênfase nos nomes
bárbaros de evocação. Mas foi somente Aleister Crowley que se propôs a
restaurá-los no Ritual do Não-Nascido na intenção de manter o caráter essencialmente mágico da invocação. Esse é um ponto essencial e importante
aqui. A visão dos magos do mediterrâneo dos primeiros séculos da era cristã
era animista, como herança dos cultos anteriores mais primitivos. A magia
greco-egípcia é essencialmente animista. Isso significa que o mago do passado compreendia que o universo é animado e responsivo e esse é um tipo de
visão que o mago moderno perdeu, pois quando ele tentou aproximar a prática espiritual ao racionalismo cientificista, ele assumiu uma visão idealista
do universo. O caráter mágico do Ritual do Não-Nascido é animista, não idealista e Crowley se esforçou por manter isso intacto.
O caráter essencialmente animista do Ritual Não-Nascido pode ser inferido por essa passagem: Ouça-me, e torna todos os Espíritos submissos a
Mim; de modo que todo Espírito do Firmamento e do Éter: sobre a Terra e sob
a Terra, na terra seca e na água; do Ar Rodopiante e do Fogo crepitante, e todo Encanto e Flagelo de Deus, obedeçam a Mim. O que temos aqui é uma conjuração ao estilo clássico de magia primitiva, praticada por xamãs e magos
da antiguidade que mantinham contato com uma miríade de criaturas encantadas, habitantes elementais dos lugares de poder e espíritos protetores.
O gregos chamavam essas criaturas espirituais apenas pelo nome daimon.
Os magos da antiguidade viviam em um universo completamente distinto do mago moderno. Quando falamos de magia antiga ou magia primitiva, falamos de práticas animistas. Isso significa que a própria execução da
magia estava indiscutivelmente associada a existência de criaturas espirituais que estão além ou fora da consciência humana. O mago da antiguidade
era capaz de entrar em contato com a alma de todas as coisas. Como toda a
magia hermética moderna é mais idealista do que animista, o Ritual do NãoNascido permanece um relicário prístino do conhecimento arcano do passado.
Quando eu digo que Crowley restaurou os nomes bárbaros de evocação, isso deve ser compreendido de forma lúcida. Não existe até o momento
nenhum estudo sobre as origens verdadeiras desses nomes. Eles podem ser

encontrados em várias culturas do mediterrâneo dentro do pano de fundo
que chamamos de magia greco-egípcia. O que Crowley fez foi associar esses
nomes a Corrente Fálico-Solar 93, restaurando a gnose greco-egípcia transmitida através de O LIVRO DA LEI.
No entanto, para que o magista moderno perceba a existência de criaturas espirituais além de sua consciência, ele precisa ir além de seu estado
prosaico de mente. Uma vez que ele não cultiva uma consciência animista do
universo, o que o manteria em contato permanente com essas criaturas, ele
precisa de um poderoso ingrediente que o leve além dos limites ordinários
de sua mente. A entoação incessante dos nomes bárbaros de evocação durante o Ritual do Não-Nascido tem a finalidade de proporcionar um nível de
gnose através do qual o magista poderá perceber e operar dentro do plano
de existência dessas criaturas espirituais. Em certa etapa do ritual, o magista
deve ir até os quadrantes do espaço para conjurar e dominar os daimons de
cada quadrante, associados aos Quatro Elementos. Crowley portanto fez um
trabalho sensacional na sua versão pessoal do Ritual Não-Nascido. Através
dela o magista thelêmico pode fazer um trabalho alquímico interior com a
própria roda do ano ou jornada do Sol pelas estações, dominando não apenas os daimons da natureza que deverão estar sob a sua autoridade, mas
fundamentalmente, o RITUAL SAMEKH reagrupa ou reintegra os poderes da
Alma ou o Arcano da Esfinge.
Uma vez que o ordálio central do Neófito da A∴A∴ é desvendar o Segredo da Esfinge, sem o qual é impossível dar início real a construção da Pirâmide Interior de Poder, eu aconselho a todos os Neófitos a executarem
diariamente o RITUAL SAMEKH, que pode ser tanto na versão original de Crowley quanto em uma versão particular.

ALEISTER CROWLEY & O RITUAL DO NÃO-NASCIDO
Parece que foi Allan Bennett (1872-1923) que, além de introduzir Crowley
nas experiências espirituais com utilização de psicoativos, apresentou o Ritual do Não-Nascido a ele. Bennett foi o Superior de Crowley na Aurora Dourada e naquela época passava por muitas dificuldades financeiras, crises existenciais e saúde debilitada. Se comovendo das necessidades de Bennett,
Crowley lhe ofereceu um quarto em seu pequeno apartamento em Londres.
Por conta disso, ambos desenvolveram muita proximidade e Bennett ensinou os primeiros passos a Crowley sobre Qabalah e princípios da magia.
Nessa época Crowley elegeu o Ritual do Não-Nascido como seu ritual
pessoal de iniciação. Crowley se tornou tão íntimo desse ritual que no período em que esteve com Bennett aprendendo magia e os arcanos da Aurora
Dourada, Crowley o praticava todos os dias. Posteriormente, quando ele finalmente escreveu sua versão final na Abadia de Thelema para provação
especial de Frank Bennett (1868-1930), o RITUAL SAMEKH era executado em

todas as operações mágicas que foram realizadas por Crowley e seus discípulos.
A publicação da Invocação Preliminar do Ritual do Não-Nascido por
Crowley em seu estudo sobre goécia foi seu último ataque, desafio e provocação a McGregor Mathers, uma querela antiga cuja gênese foi a bancarrota
da Ordem Hermética da Aurora Dourada em 1900.
Samekh é a letra hebraica que conecta Yesod a Tiphereth na Árvore da
Vida. Uma das muitas correspondências para este caminho é o signo de Sagitário. Por conta disso, ele tem sido chamado de o Caminho do Arqueiro, representando a aspiração sincera ao Sagrado Anjo Guardião. Dessa maneira, o
LIBER SAMEKH tem sido identificado no misticismo thelêmico como o ritual
para o Conhecimento & Conversação com o Sagrado Anjo Guardião.
Na tradição thelêmica, considera-se que o termo Sagrado Anjo Guardião seja uma herança do LIVRO DA MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN, O MAGO. Como
eu dissertei em minha obra CORRENTE 93: A CORRENTE SOLAR DO NOVO AEON, o
termo antecede o livro. Seu autor foi um judeu chamado Abraão que descreve um sistema de magia como ensinado por um egípcio de nome Abramelin.
Existe uma mística mitológica que envolve esse texto e suas origens, como
demonstrado no meu livro que acabei de citar. Seja como for, o sistema de
magia transmitido pelo LIVRO DA MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN, O MAGO chamou a atenção de muitos membros da Aurora Dourada. Este grimório medieval de magia é muito distinto de seus contemporâneos. Seu autor além de
quebrar com o dogma religioso medieval de que a salvação somente era obtida pela fé através da Igreja Católica, colocando nas mãos do próprio magista a responsabilidade de suas aspirações espirituais, também não requer que
o magista consiga implementos absurdos como o sangue da asa esquerda de
um morcego abatido em uma Lua Minguante em Escorpião etc. Algumas instruções do livro são, evidentemente, difíceis. Mas elas são necessárias para
todo o treinamento e preparação do magista.
Como eu demonstrei no meu livro CORRENTE 93, o termo Sagrado Ano
Guardião em Thelema é altamente problemático porque quando ele foi importado da Aurora Dourada, veio corrompido pelo sentido equivocado que a
Ordem construiu em associar o Eu Superior dos teósofos a ele. Como demonstrei no meu livro, o Eu Superior não é o Sagrado Anjo Guardião, mas o
complexo de toda a consciência ou Alma. Por conta desse equívoco ou ainda
vício de linguagem muitos thelemitas continuam a incorrer no erro em associar o Sagrado Anjo Guardião ao Eu Superior. O Ritual da Esfinge publicado
nessa edição do JORNAL CORRENTE 93 mais adiante traz esse equívoco entrelinhas. Ele foi escrito em 2004 E.V. como uma prática aos associados da Sociedade de Estudos Thelêmicos. Quando ali o termo Sagrado Anjo Guardião é utilizado, trata-se de uma referência direta e inequívoca ao Eu Superior, também identificado no texto como Verdadeiro Eu. A intenção em não fazer uma
atualização é para que você, membro da A∴A∴ e do Colegiado da Luz Hermética identifique claramente essa noção equivocada ao cruzar com as infor-

mações que lhe forneci nos primeiros capítulos do livro CORRENTE 93 publicados nessa edição de nosso JORNAL.
Em um manuscrito da Aurora Dourada conhecido como O MICROCOSMO,
o Sagrado Anjo Guardião ou Gênio é descrito da seguinte maneira:
Essa consciência espiritual (Daath) é o foco da ação de Neschamah. A consciência espiritual é, portanto, o Trono ou Veículo da Vida do Espírito que é Chiah. Essa forma
combinada de Carruagem carrega a Vontade Superior que é Kether. Também, é a faculdade peculiar da Neschamah aspirar àquilo que está além. A Vontade Divina se manifesta através de Yechidah, a Flama Crepitante do Fogo Divino, o Kether do corpo, o
Real Eu da Encarnação. Yechidah é a única parte do homem que verdadeiramente pode dizer EHEIEH, Eu Sou. É Kether de Assiah no Microcosmo a parte mais divina do
homem. Por trás de Yechidah existem Forças Angélicas e Arcangélicas das quais Yechidah é o manifestador. É, portanto, o Gênio Menor ou a Vitória do Gênio Maior que
está muito além. Esse Grande Anjo ou Gênio Maior está muito além do que se é possível conceber.

A citação acima descreve a relação do Espírito e da Alma descrita em meu
livro CORRENTE 93. Por volta de 1921, quando escreveu o LIBER SAMEKH, Crowley defendia veementemente que o Sagrado Anjo Guardião era o Eu Superior, mas além disso, o subconsciente. Frank Bennett em uma entrada de seu
diário na Abadia de Thelema em 19 de agosto de 1922 diz: O subconsciente
que está por trás do véu dos sentidos é Tudo e todo o tempo ele tenta impressionar o plano astral, carregando a vontade da Águia Voadora e do Majestoso
Leão, que é a Verdadeira Vontade. É nele que nos tornamos verdadeiros Reis e
nos sentamos no Trono do Sagrado Anjo Guardião. Nesse período, Bennett
vivia diariamente com Crowley e foi o primeiro a executar o RITUAL SAMEKH.6
Nessa mesma entrada em seu diário mágico, Bennett esclarece:
O retiro ainda não começou e aproveitei para tomar um banho de mar essa manhã na
companhia da Besta e de Leah [Hirsig]. Enquanto nos despíamos ele começou a falar
sobre a iniciação e disse que tudo se tratava de colocar a mente subconsciente para
trabalhar e quando ela estiver preparada para se expressar livremente, a iluminação
começa, pois ele disse que a mente subconsciente é o Sagrado Anjo Guardião. Ele ilustrou o fato dizendo que tudo o que é sentido pela mente subconsciente, e ela sempre
está imprimindo suas urgências e ânsias na mente consciente, e quando essas impressões ou desejos ocultos são reprimidos, todo tipo de problema começa a acontecer.
Ele também disse que todas as questões sexuais estão profundamente enraizadas e
por conta disso elas causam muitos danos, pois o problema começa na tenra infância e
vem crescendo mais e mais durante a vida, atormentando as pessoas com as torturas
do inferno. Mas a mente subconsciente insiste até que ela consiga imprimir na mente
consciente o desejo que o corpo consome. E ela o fará de qualquer jeito, seja por sonhos, através da doença e se não satisfeita, finalmente na loucura.
Por causa disso, ele disse que o Falo é um símbolo de Deus e do Sol, pois ele tem o
poder criativo e, portanto, de todas as partes do corpo é o mais adequado a um Deus e
assim ao Sagrado Anjo Guardião.
Isso foi uma grande surpresa para mim, pois eu sempre pensei que a mente subconsciente era um receptáculo para armazenar todo conhecimento adquirido e memórias das experiências e que o Sagrado Anjo Guardião fosse algum tipo de supraconsciência que nós temos que conquistar (como no caso de Tiphereth na Árvore da
Vida que eu entendo estar dentro de nós).
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Agora eu vejo o que eu nunca vislumbrei antes. É só escutar a mente subconsciente
e fazer o que ela manda, pois essa é a Verdadeira Vontade. Assim, Faz o que tu queres
há de ser tudo da Lei é VERDADE!7

Em seu comentário popular sobre O LIVRO DA LEI, publicado pela O.T.O. sob o
título de A LEI É PARA TODOS, escrito também nesse período, Crowley faz uma
declaração aberta de que o Eu Superior é o Sagrado Anjo Guardião.
Foi Crowley quem criticou severamente o nome original do Ritual do
Não-Nascido, que era o Ritual do Sem Cabeça. Muitas culturas primitivas utilizavam a palavra cabeça como sinônimo para início, como a expressão hebraica rosh ha-shanah que significa cabeça do ano, uma referência ao início
do ano novo. Assim o Sem Cabeça é na verdade o Sem Início, expressões para
uma criatura que não tem início ou fim. A tradução Não-Nascido, portanto,
seria mais adequada.
Como mencionei em meu livro CORRENTE 93, muitos têm tentado executar a operação da Magia de Abramelin, mas poucos são os que têm conseguido ter êxito nela. O maior problema desde a época de Crowley sempre foi a
indisciplina em cumprir os devidos requerimentos. Mesmo nas condições
atuais, executar a Magia de Abramelin não é uma tarefa fácil. O magista deve
estar disposto a se disciplinar por um período de seis meses, divididos em
três etapas de dois meses. Crowley não via com bons olhos e até mesmo desconsiderava as experiências daqueles discípulos que insistiam em pular etapas. Aos seus olhos, esses que assim faziam não eram buscadores sérios.
De modo geral, os ocultistas ocidentais são avessos a disciplina espiritual. Crowley era duro, rígido, grosseiro e desdenhava qualquer estudante
que ousasse se aproximar dos Mistérios sem a devida preparação. Aos seus
olhos, candidatos preparados poderiam ter resultados positivos nos seis
meses previstos para a Magia de Abramelin. Foi o caso de Frank Bennett que
na Abadia de Thelema executou a Operação da Magia de Luz e conquistou o
Conhecimento & Conversação com o Sagrado Anjo Guardião. Disciplina e
treino, esses são os ingredientes do sucesso na magia. A falha, embora muito
citada em nossos diários mágicos, não é um resultado permitível ao espírito
do mago.
Aos meus Estudantes na A∴A∴ e no Colegiado da Luz Hermética eu ensino um sādhanā que se inicia logo que eles alcançam o Grau de Neófito. Esse
é um tipo de sādhanā que não tem início e fim associados a um período de
tempo. Ao invés disso, o Neófito só encerra este sādhanā quando ele conquista o sucesso. Trata-se de uma prática diária de devoção ao Sagrado Anjo
Guardião que inclui a execução do RITUAL SAMEKH. Dessa maneira, o Estudante pode se debruçar por um longo período de tempo recluso no Santuário de
sua Iniciação invocando a boda alquímica com o Altíssimo.
Falando abertamente, eu ensino meus Estudantes a fazerem do RITUAL
SAMEKH uma prática para a vida toda. Trata-se de um ritual flexível que pode
ser adaptado de inúmeras maneiras distintas para várias práticas mágicas
como banimentos, invocações, consagrações, conjurações, exorcismos, ma7
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gia sexual e ainda pode ser adaptado para celebrações em grupo, dramáticas
ou não. Eu elegi o RITUAL SAMEKH como meu ritual sagrado de cabeceira e o
tenho executado há mais de vinte anos. Durante todo esse período tenho testemunhado inúmeros empoderamentos espirituais além de loucura e histeria de Estudantes devotados a prática do RITUAL SAMEKH.

A JORNADA DE FRATER PROGRADIOR
Frank Bennett nasceu na Inglaterra em 1868. Sua vida não foi fácil. Membro
da classe operária, Bennett tinha pouca educação e trabalhava como químico
industrial. Era o típico peão que trabalhava turnos de oito a dezesseis horas.
No entanto, diferente do trabalhador braçal ordinário, Bennett era fascinado
pelo conhecimento da humanidade. Isso foi um ímpeto para que ele estudasse por conta própria inúmeros assuntos de seu interesse e com bastante disciplina e determinação, ele se tornou conhecedor de muitos arcanos. Esse
empenho foi identificado por seus empregadores e com o tempo Bennett
tornou-se gerente de uma grande indústria de tintas.
Bennett tinha inclinações espirituais genuínas. Isso o levou da Igreja católica a Sociedade teosófica que na época começava a disseminar suas ideias
pelo mundo ocidental. A Sociedade Teosófica oferece um amplo estudo de
religiões comparadas e Bennett se empenhou de corpo e alma para compreender os mistérios da relação do homem e o Sagrado. Mas diferente de seus
irmãos teosóficos, Bennett se interessou por uma área que eles não ousam
por os pés: a magia cerimonial.
Bennett se apaixonou pela tradução de Mathers do LIVRO DA MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN, O MAGO e a possibilidade de entrar em contato com o
Sagrado Anjo Guardião o levou a buscar um mentor que pudesse lhe auxiliar
nesse processo. Foi em Aleister Crowley que Bennett depositou toda sua
confiança e dessa relação nasceu uma amizade próspera que culminaria na
versão pessoal de Crowley do Ritual do Não-Nascido, LIBER SAMEKH.
Eles começaram a se comunicar em 1910 através de cartas. O assunto
principal era sobre a Magia de Abramelin e Crowley recomendava a Bennett
muita cautela nessa jornada. Após algumas cartas trocadas, Bennett e Crowley se conheceram e 12 de março de 1912 Bennett assinou o Juramento de
Probacionista da A∴A∴ e escolheu o nome mágico de Sapientia Amor Potentia (sabedoria, amor e poder).
Entre esse período, em 1911, Bennett foi influenciado por seus irmãos
teósofos a se juntar a uma Loja maçônica mista, que aceitava tanto homens
quanto mulheres em suas fileiras. Sempre se mostrando interessado, logo
ele foi nomeado pelo Grande Conselho das Lojas Mistas da Inglaterra como
embaixador daquele Grande Oriente na Austrália, responsável por ajudar a
fundamentar a bases da maçonaria mista naquele país.

Bennett desembarcou em Melbourne, Austrália, em agosto de 1911. Foi
um período bem produtivo. Naquele ano ele inaugurou duas Lojas da maçonaria mista e em fevereiro de 1912, um mês antes de conhecer Aleister Crowley, ele fundou mais uma Loja em Sidnei. Como maçom atuante, Bennett
estava bem engajado no trabalho e foi instalado como Mestre Eleito da Loja
de Sidnei. Embora pouco atuante na Sociedade Teosófica, ele costumava dar
algumas palestras na sede de Sidnei e chegou até a escrever para uma publicação local teosófica, a REVISTA TEOSOFIA NA AUSTRALASIA.
Mas por volta de 1914 Bennett estava completamente desiludido tanto
com a maçonaria mista quanto com a Sociedade Teosófica. Em maio daquele
ano ele se desligou formalmente de ambos os movimentos e voltou sua atenção completamente para os ensinamentos de Crowley. Por conta de seu envolvimento com a maçonaria – e Bennett tinha inclinações profundas a ritualística maçônica – ele viu uma oportunidade em entrar para uma Sociedade
Secreta para-maçônica conhecida como Ordo Templi Orientis, O.T.O.
Em julho de 1914 Bennett escreveu a Crowley expressando suas intenções em operar com uma Loja da O.T.O. na Austrália. Naquela época, Crowley
era o responsável pela O.T.O. em todos os países de língua inglesa, portanto,
sua jurisdição também incluía a Austrália. Sendo um maçom de alto grau,
Bennett já estava de posse de muitos Arcanos e Mistérios da O.T.O., que originalmente foi fundada como uma Academia Maçônica. Por sua bagagem
maçônica, Bennett optou por dar mais atenção a abertura de uma Loja da
O.T.O. na Austrália do que se concentrar nos trabalhos da A∴A∴. Nessa época
Bennett ainda permanecia Probacionista da A∴A∴ e tinha pouco ou quase
nenhum conhecimento sobre os procedimentos da Ordem.
No entanto, a Europa naquela época estava passando por um período
negro. A Primeira Grande Guerra estava eclodindo e por conta disso, Crowley estava sempre viajando, primeiro pela Europa e depois pelos Estados
Unidos. Isso levou Bennett a ter que tratar dos assuntos da O.T.O. com outros alunos de Crowley que pouco ajudavam-no em suas demandas em relação a Ordem. Através das cartas com estes associados da O.T.O. na época,
imediatos diretos de Crowley, é possível notar uma tendência por parte deles em camuflar suas indecisões e incertezas através do envio de inúmeros
papeis de grau ou instruções políticas e não espirituais sobre a Ordem.
Foi somente em dezembro de 1915 que Bennett recebeu uma autorização para fundar uma Loja da O.T.O. na Austrália e recebeu o VII° Grau honorário – até que ele tecnicamente completasse alguns requerimentos e formalidades. Influenciado pela tradição rosacruciana, Bennett nomeou a Loja de
Sidnei como Loja Rosacruciana de Sidnei. Algum tempo depois Crowley expressou seu desapontamento na escolha desse nome: Eu não me afeiçoo ao
nome Rosacriciana, apenas pelo fato de que uma verdadeira ordem Rosa Cruz
nunca permitiria o uso desse termo. Fique ciente que seu título é apenas honorário do C.R.C.8
Aleister Crowley em carta a Frank Bennett, assinada como «Baphomet X°» de 8 de julho de 1917. C.R.C. é uma
referência a Christian Rosa Cruz ou Christian Rosenkreutz.
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Crowley era um buscador sincero e um amante da verdade. Ele era fiel
ao fato de que toda organização espiritual genuinamente rosacruciana não
revela quem são seus membros. Os membros de uma genuína ordem rosacruciana não dizem que fazem parte dela. Um grupo de rosacruzes nunca se
apresenta ao mundo com o nome Rosa Cruz. Crowley pensou que as pessoas
poderiam confundir a Loja da O.T.O. na Austrália com qualquer grupo que se
intitule Fraternidade Rosa Cruz.
Em 1916 Bennett iniciou uma campanha de divulgação da Ordem, o
que possibilitou a Loja receber petições de admissão e requerimentos de
iniciação. Mas Bennett continuava limitado a sua inexperiência e a dificuldade de comunicação com a Inglaterra.
Por um tempo Bennett acreditou que Crowley poderia visitar a Austrália e prover ensinamentos diretamente aos membros da Loja. Mas isso nunca
chegou a acontecer. Raramente ele recebia alguma remessa de livros e instruções formais para instrução do grupo. A situação piorou depois que a polícia de Londres invadiu o Quartel General da O.T.O. na Inglaterra. O fato foi
uma retaliação do governo inglês ao posicionamento pró-germânico de Aleister Crowley nos Estados Unidos. Com Crowley fora do alcance, o governo
britânico retribuiu fechando a Loja da O.T.O. na Inglaterra e prendendo um
de seus membros pelo crime de adivinhação. A O.T.O. quase foi completamente destruída neste ataque de Londres. E embora ela tenha sobrevivido,
na época isso levou a bancarrota inúmeros planos de Bennett para O.T.O.,
assim como os de Crowley também.
Meses se seguiram e Bennett esperou em vão qualquer comunicação de
Crowley ou de seus representantes em Londres. Quando finalmente uma
carta chegou, era apenas uma notificação de Crowley para ele não se alarmar
com as notícias que poderiam chegar da Inglaterra. Como ele não sabia de
nada, a notificação de Crowley mais o confundiu do que o tranquilizou. Demorou dias até que seu superior na Ordem lhe enviou uma carta da Inglaterra contando detalhadamente o ataque ao Quartel General da O.T.O., explicando que até tudo se normalizar, Charles Stansfeld Jones (1886-1950) assumia temporariamente o cargo de Grão-Mestre da Seção Inglesa da O.T.O.
A notícia do ocorrido em Londres abalou profundamente Bennett e os
trabalhos da O.T.O. na Austrália. Crowley não escrevia ou sequer respondia
suas cartas com a frequência que ele precisava e seus superiores na Inglaterra retiraram-se ao silêncio. Em virtude de todo esse processo, Bennett
interrompeu a divulgação da O.T.O. e a captação de novos membros. Ao invés disso, ele manteve-se concentrado no pequeno grupo que já havia formado.
Em agosto de 1918 Charles Stansfeld Jones enviou uma carta a Bennett
com novas instruções e se predispôs a auxiliá-lo na estruturação da O.T.O.
Quando recebeu a carta Bennett estava em profunda depressão pela perda
repentina de seu primogênito. A morte de seu primeiro filho foi um solavanco nas cresças espirituais de Bennett. A carta de Jones foi enfim um alívio
para trazê-lo a vida novamente. Ele aceitou sua ajuda para dar continuidade

aos trabalhos da O.T.O. na Austrália e tornou-se Neófito da A∴A∴ também
sob a supervisão de Jones, assumindo o nome mágico de Frater Progradior
em um Juramento de Neófito datado de 25 de fevereiro de 1920.9
Nesse interim, Crowley viajou novamente a Inglaterra e posteriormente a França para se encontrar com Leah Hirsig (1879-1975), uma professora
suíça que ele conheceu nos Estados Unidos. Logo ela se tornou sua Mulher
Escarlate. Uma das razões para Crowley ter voltado a Europa foi o estabelecimento da Abadia de Thelema em Cefalu na Sicília, cujo objetivo era se tornar um centro formador de thelemitas. Desta Abadia de Thelema Crowley
escreveu a Bennett em 7 de maio de 1920, contando a ele sobre a fundação
da Abadia, ressaltante que todo estudante sério dos mistérios deveria peregrinar até lá e se tornar um treinee no centro de operações da tradição thelêmica.
Nos planos de Bennett, sua intenção era enviar um de seus estudantes
na O.T.O. para conhecer pessoalmente Crowley. No entanto, os planos não
deram certo e ele mesmo foi se encontrar com Crowley. Bennett chegou na
Abadia de Thelema em 18 de julho de 1921 e na ocasião tudo estava entrando em colapso. Lá ele encontrou Crowley e Liah acompanhados de uma amante chamada Ninette Shumway (1894-1989) que junto a Leah, atuava
como Mulher Escarlate de Crowley. Na época Leah já possuía dois filhos, os
quais estavam com ela na Abadia e Crowley os chamou de Dionísio e Hermes. Ninette logo ficou grávida de Crowley e foi mãe de sua primeira filha
em 26 de novembro de 1920, Astarte Lulu Panthea, que morreu em 20 de
novembro de 2014. Ninette também já possuía um filho que também estava
com ela na Abadia. Posteriormente ela seria mãe de uma outra criança que
muito provavelmente pode ser filha de Crowley, mas isso não é certo, pois
na ocasião ela era amante de um outro homem também, identificado como
Baron le Calce.
Na Abadia de Thelema também se encontravam morando outros alunos
de Crowley: Jane Wolfe (1875-1958), Cecil Frederick Russell (1897-1987) e
dois escritores que Crowley havia conhecido em Paris, Mary Butts (18901937) e Cecil Maitland (1874-1927). Quando Bennett chegou na Abadia,
Butts e Maitland tinham acabado de chegar também e Jane Wolfe acabava de
voltar de seu retiro mágico. Bennett se acomodou no quarto onde Russell
estava hospedado.
O retiro espiritual da Abadia de Thelema era uma disciplina que todo
estudante que chegasse ali cedo ou tarde deveria passar. O retiro não acontecia nos limites da Abadia, mas nos bosques e florestas ao redor da fazenda,
o que incluía cavernas e construções antigas. Quando Jane voltou de seu retiro, Crowley aconselhou a Russell que começasse o seu e isso daria a oportunidade de Bennett ser melhor acolhido, ficando sozinho no quarto fresco que
Russell ocupava. Muito a contragosto, Russell embarcou no seu retiro.
Seis dias após sua chegada, Bennett já estava devidamente acomodado
no quarto que anteriormente fora de Russell. Mas para seu susto, enquanto
9
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descansava no quarto, Russell retornou afoito de seu retiro mágico. Ele levou para o lado pessoal o fato de Bennett ter ficado com seu quarto e iniciou
uma querela com Crowley por causa disso. Para o bem de todos na Abadia
eles fizeram as pazes, no entanto, nos próximos dois meses que Russell permaneceu na Abadia, ele e Crowley se ignoraram completamente.
Ao invés de se preocupar com as aflições de Russell, Crowley concentrou toda a sua atenção em Bennett, provendo a ele um curso sistemático de
instrução pessoal com testes para ver se ele estava acompanhando a Besta.
O progresso de Bennett foi encorajador. Alguns dias ao lado de Crowley e
Bennett foi iniciado no Grau de Zelator da A∴A∴ e no IX° Grau da O.T.O. Nessa ocasião ele assumiu o nome mágico de Frater Dionísio.
Após duas semanas, Crowley viu que Bennett era solapado por questões internas e conflitos que começaram a atrapalhar seu progresso no curso
de treinamento mágico na Abadia. Crowley sugeriu a ele que aderisse ao
programa de retiro espiritual para que pudesse se retirar, observar e refletir
sobre suas questões internas. Como de praxe, Crowley consultou o I Ching e
o resultado indicou que esse era o curso que Bennett deveria tomar.
Como demonstrei na seção anterior deste artigo, Bennett ficou impressionado com uma instrução que Crowley lhe deu na ocasião em que foram
tomar um banho de mar poucos dias antes de começar seu retiro mágico. A
instrução que Bennett recebeu de Crowley foi reveladora e iluminou muitas
de suas sombras e ignorância sobre os problemas que ele vinha carregando
desde a infância. A experiência foi tão impactante que ele incluiu um relato
da mesma nas anotações de seu diário mágico.
O retiro mágico de Bennett teve início em 1 de setembro de 1921. Devido as suas perturbações, Crowley permitiu que ele fizesse seu retiro mais
próximo da Abadia, em uma barraca de camping, permanecendo envolvido
parcialmente nos trabalhos da comunidade. Nas anotações de seu diário, vêse que ele demorou um pouco para se aplicar a disciplina de um retiro mágico. Nas suas primeiras entradas ele ainda discute coisas triviais da comunidade e relata seus acontecimentos. Mas com o passar dos dias ele consegue
se aprofundar na prática de yoga, com meditações diárias pela manhã e pela
tarde, o estudo de O LIVRO DA LEI e a execução de rituais do pentagrama e hexagrama.
Quatro dias antes do retiro começar, Crowley apareceu em sua barraca
e lhe entregou um ritual cujo objetivo era colocar o praticante em contato
com seu Eu Superior, incorretamente identificado por Crowley naquela época como o Sagrado Anjo Guardião. Quando Crowley lhe apresentou o RITUAL
SAMEKH, ele disse que o compôs especialmente para Bennett e que ele deveria ser o primeiro a utilizá-lo. Na ocasião, Bennett se sentiu profundamente
tocado e agradecido pela devoção e preocupação de Crowley com a jornada
de sua Alma. Naquela mesma tarde Bennett começou a estudar o ritual e na
manhã seguinte deu início a sua prática.
No entanto, Bennett foi acometido pela malária e não conseguiu dar
curso ao retiro mágico. No sexto dia Crowley o encontrou em febre na barra-

ca e o levou novamente a Abadia para descansar, se alimentar e ser tratado.
Nesse interim ocorreu o Equinócio de Outono e Bennett permaneceu na Abadia para participar das celebrações. No fim das comemorações equinociais
Bennett decidiu voltar a sua barraca e continuar o retiro. Tudo ia bem por
alguns dias até que as chuvas sazonais começaram a castigar a barraca e ele
teve de voltar às pressas para Abadia. Nos entanto, Butts e Maitland já haviam ido embora e Crowley o convidou para terminar o retiro ali mesmo, mais
confortável, temendo por sua saúde física e sanidade mental.
No diário mágico de Bennett existe uma lacuna de onze dias, de 8 a 19
de outubro. No entanto, através de suas anotações em sua cópia pessoal do
LIBER COLLEGII SANCTI, uma instrução contento as Tarefas e os Juramentos da
A∴A∴, que este foi um período de intensos trabalhos mágicos na Abadia e
nele Bennett conquistou três Graus na A∴A∴. Nessa ocasião Russell deixou a
Abadia de Thelema.
Depois desses dias Bennett estava revigorado. Havia se curado da malária e estava pronto para recomeçar seu retiro mágico com mais disciplina e
afinco. Em 23 de outubro ele assinou o Juramento de Adepto Menor. A cerimônia solene que acompanhou a assinatura do juramento deixou Bennett
sem palavras. Depois disso, no dia seguinte, ele fez sua última entrada no
diário mágico deste período com um fechamento e anotação final de Crowley, assegurando que o retiro havia chegado ao fim e que Bennett o concluiu com sucesso.
Crowley considerou o diário mágico de Bennett um dos melhores e
propôs publicá-lo em alguma edição futura do THE EQUINOX, mas isso nunca
chegou a acontecer. Ao que parece, a lacuna dos dias perdidos no seu diário
parece proposital. As folhas foram arrancadas. Muito provavelmente elas
continham segredos das iniciações pelas quais Bennett passou na companhia da Besta e talvez tenha sido o próprio Crowley quem pediu para que ele
arrancasse fora as folhas, temendo que informações internas da Abadia chegassem ao conhecimento público.
Nas semanas que seguiram, Bennett conquistou mais um Grau na Santa
Ordem. Agora ele era Adepto Maior da A∴A∴. Após ele assumir esse Grau,
inúmeros eventos aconteceram para tirar-lhe o foco da Obra, justamente no
Grau onde o Adepto deve manter maestria sobre a Verdadeira Vontade. Sua
família estava completamente fragmentada. Ele ficou sabendo que sua filha
iria se casar com um de seus estudantes na O.T.O. Com muito pesar Bennett
deixou a Abadia de Thelema em 15 de novembro de 1921 em uma longa jornada de volta para casa.
Ao chegar em Sidnei Bennett passou por um processo difícil. Seu casamento foi à bancarrota e ele não conseguiu trabalho até o ano seguinte. No
entanto, ele seguiu novamente com ímpeto na divulgação de Thelema através da O.T.O. e da A∴A∴. Bennett publicou instruções próprias para seus estudantes na A∴A∴ e ainda editou obras de Crowley para distribuir em nome
da O.T.O. Muito poderia ser dito ainda sobre esse Grande Adepto de Thelema, mas isso iria nos desviar do objetivo central deste ensaio. Uma vez que

temos um panorama mais amplo sobre o LIBER SAMEKH, passaremos agora a
uma introdução a sua finalidade ritualística.

O OBJETIVO DO RITUAL DO NÃO-NASCIDO
O conteúdo original deste ritual, embora obscuro historicamente, é grosseiro
e rudimentar, muito diferente das versões modernas e o mais importante,
muito distante da interpretação que a magia moderna lhe dá. No entanto, é
um ritual extremamente versátil e na psicologia junguiana, talvez ele se encaixe perfeitamente naquilo que Jung chama de enantiodromia, uma conversa de um ponto de vista com seu oposto direto.
O objetivo original e arcaico do Ritual do Não-Nascido era o de exorcismo. Sua finalidade era libertar uma pessoa da possessão de qualquer criatura espiritual. Na versão publicada por Goodwin encontramos a seguinte
passagem: Ouça-me e te afasta espírito. Eu chamo o terrível e invisível deus
que habita o vazio do espaço, o sem-cabeça, te entrego o espírito possessor.
O objetivo moderno desse ritual como formulado pela Ordem Hermética da Aurora Dourada e depois por Aleister Crowley é completamente oposto a ideia original do rito. Como o conhecemos e praticamos, o Ritual do NãoNascido cumpre a função de abrir a mente do magista através de sua execução sistemática, contínua e prolongada até que ele se torne consciente – ou
seja possuído – pelo Sagrado Anjo Guardião. Como tenho demonstrado no
livro CORRENTE 93, o Sagrado Anjo Guardião ao qual a Aurora Dourada e Aleister Crowley – no início de sua carreira – se referem é o Eu Superior dos
teósofos, o ātman dos hindus e o puruṣa dos tântricos, não uma entidade objetiva a parte da consciência humana.
Após o Ritual do Não-Nascido ter sido praticado por Allan Bennett e outros membros da Ordem, ele tem sido utilizado pelas tradições modernas da
Aurora Dourada no Grau de Neófito. Em uma instrução conhecida como Z1
que dá detalhes sobre a ritualística e símbolos do Grau de Neófito, encontramos: O Templo, como arranjado para o Grau de Neófito [...] é colocado na
direção de YH de YHVH em Assiah. O Y e o H estão associados a Chokmah e Binah na Árvore da Vida [...] assim, os ritos sagrados do templo irão levar gradualmente o Neófito ao conhecimento do Eu Superior.
Em outras palavras, o Leste do Templo era atribuído as Supernas na
Árvore da Vida. Como é no Leste que se encontra a Coroa (Kether), ele representa o Gênio Menor que é o Trono ou Veículo do Gênio Maior dos mundos qabalísticos sutis. Após o banimento mágico, o Templo é consagrado
com água e sal para que ele se mantenha puro e o Candidato não seja perturbado por entidades antagônicas a operação da Magia de Luz. Em seguida
uma adoração gnóstica é realizada cujo objetivo é colocar os Candidado sob
a tutela de um guia espiritual e sendo ele guiado, declara o objetivo do ritual.
Isso não aparece com clareza no RITUAL SAMEKH. As tradições modernas da

Aurora Doiurada, que atualmente incluem rituais de auto-iniciação, têm feito
alterações no Ritual do Não-Nascido para deixa-lo mais adequado a iniciação
ao Grau de Neófito da Ordem.
A cerimônia segue e a primeira etapa da invocação enumera as características ou qualidades do Espírito Eterno ou Sagrado Anjo Guardião. Aqui o
candidato se torna consciente de quem é o Sagrado Anjo Guardião. A repetição exaustiva produz estados alterados de consciência e estes estados possibilitam auto grau de sugestão. Com afinco e disciplina, o Candidato experimenta uma jornada psicodélica em si mesmo que expande gradualmente sua
consciência, tornando-o ciente de que ele é o Espírito Não-Nascido, eterno,
sem início ou fim.
Como resultado de uma intensa concentração, oração e invocação, condições de tempo e espaço como requerimentos preliminares podem ser abolidas. Mas a experiência, de todo modo, sempre será pessoal e na maioria das
vezes intransmissível. Em MAGIA EM TEORIA & PRÁTICA Crowley diz:
Outro desenvolvimento é a aparição da Forma que tem sido universalmente descrita
como humana, se bem que as pessoas que assim a descrevem passam a adicionar um
grande número de detalhes que absolutamente não são humanos! Esta particular aparição é geralmente descrita como sendo «Deus».
O que quer que ela realmente seja, o resultado na mente do estudante é tremendo:
todos os seus pensamentos são incitados ao máximo de desenvolvimento. Ele acredita
sinceramente que eles têm «sanção divina». Talvez até ele acredite que eles emanam
diretamente desse «Deus»! Ele retorna ao mundo armado com esta intensa convicção
e autoridade. Ele proclama suas ideias sem aquela circunspeção que a dúvida, a modéstia e a timidez impõem à maior parte das pessoas. Podemos supor que, além disto
tudo, seu psicossoma foi realmente clarificado e está mais bem coordenado.

Em outras palavras, seja lá qual for o conteúdo da mente inconsciente, o magista é inundado por uma torrente furiosa de energia ao ponto de inflamá-lo
e arrebata-lo em um êxtase epifânico de gnose espiritual. A magia por trás
desse processo é que os resíduos esquecidos ou reprimidos da mente são
ativados pela concentração intensa e o fervor místico da consciência expandida. Quando o magista alcança esse nível de mente no curso da operação
mágica, ele recebe lampejos de iluminação. Estes resíduos mnemônicos da
mente inconsciente os hindus chamam de saṃskāra10 e eles tomam formas
substanciais no momento da iluminação espiritual. A experiência é tão profundamente arrebatadora que toda ideia é confrontada com seu oposto. Buda confrontou Mara, Jesus venceu a tentação do Diabo etc., metáforas que
indicam a natureza da experiência. Dessa maneira, cada magista terá uma
visão distinta-consecução, colorida por inúmeros fatores.
Um ponto é essencialmente requerido ao magista sério: examinar escrupulosamente com a ajuda de seu Superior na Ordem o conteúdo da expePalavra sânscrita que significa impressão mental armazenada no corpo sutil na forma de um arquétipo. Também pode ser traduzido como forma, moldura, ideia, noção ou conceito. Trata-se de impressões na memória de
todos os padrões mentais acumulados que permanecem ocultos nos escombros da mente inconsciente. Esses
padrões são a fonte por trás de todo pensamento, sentimento e ação. Tradicionalmente, os hindus realizam 16
rituais durante a vida em estágios diferentes para purificar a Alma dessas impurezas da mente. Veja Sanskrit
Glossary of Yogic Terms, Yoga Publications Trust.
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riência mística. O magista não deve negar a validade da iluminação, mas deve ser cauteloso ao analisar tanto a forma quanto seu conteúdo da experiência. Dessa maneira, os resíduos mnemônicos ou arquétipos da mente inconsciente podem ser percebidos para que possam ser separados do processo de
iluminação em si.
Israel Regardie aconselha que o caminho da magia seja seguido de perto por um terapeuta. Na sua opinião, um magista deveria se tratar por alguns
anos com um psicoterapeuta antes de se aventurar na invocação do Sagrado
Anjo Guardião. Eu não compartilho da mesma opinião. Embora a terapia analítica possa ter validade na reorganização da psique e funções da mente, o
yoga ensina que cada um deve ser seu próprio terapeuta. O yogī não necessita de psicoterapeuta pois através de suas práticas meditativas ele é capaz de
mergulhar profundamente nos recessos mais sombrios da mente. Trata-se
de uma experiência que nenhum psicoterapeuta conseguirá induzir. Na tradição thelêmica, Aleister Crowley introduziu a prática do yoga aliada a alta
magia. Através desse processo cada magista thelêmico é capaz de organizar
as funções da mente e todo o complexo da psique, tornando-se apto a experimentar a iluminação.
O LIBER SAMEKH é, portanto, uma invocação ao Eu Superior, não ao Sagrado Anjo Guardião como uma entidade objetiva. Por Eu Superior nós vamos compreender a Alma Intelectual ou Chispa Divina (Logos) do Espírito
no âmago de cada um de nós.
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