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m excelente e comparativamente recente exemplo da «magia1 tangencial»2 ocorreu 

em conexão com a Operação Babalon desempenhada por John W. Parsons,3 pouco 
antes da morte de Crowley em 1947. A intenção de Parsons era evocar uma criatu-
ra elemental possuindo, entre outras características, cabelos vermelhos e olhos 

verdes. Ele criou uma conjuração baseada no sistema Enochiano do Dr. Dee. Uma entida-
de respondeu na forma de Marjorie Cameron, que preenchia os requisitos necessários. 
Posteriormente ela declarou ser a encarnação de Babalon e de estar grávida de uma «crian-

ça mais poderosa que todos os reis da terra».4 Para escrever a primeira parte desta história 
eu me baseei em cartas escritas por John Parsons para Cameron durante os últimos anos 
da década de 1940, assim como cartas escritas durante 1952 e 1953 por Cameron a Jane 

Wolfe.5 Para escrever a segunda parte desta história, uma parte provavelmente desconhe-
cida a Cameron, me baseei em fatos que datam de 1955 e que ainda estão em andamento. 

Em 28 de Fevereiro de 1946, Frater Jopan realizou uma invocação no Deserto de Mo-

jave, Califórnia. Uma Força que ele intuiu ser Babalon respondeu, e não demorou muito 
para ela obsediá-lo e comandá-lo a escrever O Livro de Babalon «Liber 49»6 que descreve a si 
mesmo como o «quarto capítulo de O Livro da Lei». Esta afirmação estava embasada em 

sua representação como a fase final da fórmula do Tetragrammaton, a fase que representa 
o «aspecto-filha»7 da Deidade. Isto, portanto, significava completar e aperfeiçoar o AL, que 
havia terminado com o terceiro capítulo contendo a proclamação de Horus, o aspecto-

filho. 
A Força que possuiu Parsons no deserto declarava ser Nuit, a irmã incestuosa de Ra-

Hoor-Khuit, que fala através do terceiro capítulo de O Livro da Lei. Parsons declarou que 

ela o instruiu a buscá-la no Sétimo Aethyr,8 o que ele fez. Ele também descobriu que entre 
outras coisas, teria de submeter-se a «Peregrinação Negra» e publicar «o secreto material 

                                                
1 Em 1893, com a idade de dezoito anos, Aleister Crowley decidiu definir a Magia sobre uma base 
sólida e científica. Ele explica, no Livro 4, Parte II, que adotou a arcaica forma inglesa de se escrever 
magia – magick – «a fim de distinguir a Ciência dos Magi de todas as suas deturpações», quer dizer, 
mágica. Através desta ortografia ele também pretendia indicar a natureza peculiar de seus ensina-
mentos, que possuem uma afinidade especial com o número onze. O «K», a última letra de magick, é 
a undécima letra de vários alfabetos importantes, como o caldeu, o grego e o latim; é atribuída ao 

deus Júpiter, cujo veículo, a águia, é o símbolo do poder mágico em seu aspecto feminino; ela é o 
«símbolo daquele gigantesco Poder cuja cor é escarlate; e que possui afinidade com Capricórnio ou 
Babalon.» A importância especial de Capricórnio, o Bode, é revelada por sua atribuição, na Tradi-
ção Indiana, a deusa Kālī, cujo veículo é o sangue. O «K» é também Khn, Khou ou Queue simboliza-
do pelo «rabo» ou a «vagina», venerado no antigo Egito como a Fonte do Grande Poder Mágico. 
Magick, soletrada com o «K» portanto indica a natureza precisa da Corrente que Therion (Crowley) 
incorporou e transmitiu. Como em português magia não é mágica, mantive o termo em nossa língua. 
2 Termo cunhado por Kenneth Grant. Indica um retorno ou ricochete individual ou coletivo aplica-

do a cerimônias mágicas, dramáticas ou não. 
3 Frater Jopan, 210. Ex-membro da Loja Ágape, O.T.O., em Pasadena, Califórnia. 
4 Veja O Livro da Lei – doravante referido como AL – III:45. Veja também na Revista Sothis «Vol. I, 
No. 5, Satvrnvs Publishing Ltd., 2005» o artigo de Antônio Vicente, Jack Parsons & a Operação Baba-
lon. 
5 Soror Estai, que esteve com Crowley na Abadia de Thelema em Cefalù, Sicília, em 1920. Ela se man-
teve uma Thelemita devotada até sua morte em 1958. 
6 49 = 7x7. Sete é o número da Deusa e da Esfera atribuída a Vênus na Árvore da Vida. 
7 A fórmula IHVH é antropomorfizada como Pai, Mãe, Filho e Filha, nesta ordem. 
8 Uma referência ao Sistema Enochiano de Dee e Kelley. Veja The Vision and the Voice «Crowley». 
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dos adeptos que você conhece».9 Ainda, existe menção ao trabalho «da aranha e da serpen-

te», zootipos Tifonianos. 
Parsons acreditava que O Livro de Babalon continha o «registro de um experimento 

mágico relacionado à invocação de um elemental e da Deusa da Força chamada Babalon, 

bem como os resultados». Ele também acreditava que o Aeon de Horus, anunciado pelo 
AL, relacionava-se ao Fogo e a Marte, que ele interpretava em termos de guerra e violên-
cias semelhantes;10 bem como o sol, como poder e energia; e também com a «Criança». A 

manifestação da criança ele reconheceu na «destruição das velhas instituições e ideias, a 
descoberta e liberação de novas energias, a tendência em direção a governos de poder, 
guerra, homossexualidade, infantilidade, e esquizofrenia» – um quadro surpreendente-

mente preciso da sociedade atual. Ele também era imbuído da crença de que este belo 
quadro seria equilibrado e aperfeiçoado pela Força contrabalançada de Babalon que incor-
porava «amor, compreensão e liberdade dionisíaca». Parsons nutria uma profunda convic-

ção que esta contra-força estava historicamente encarnada em uma mulher viva como o 
resultado direto da Operação Babalon. Que ele não identificava esta mulher como Cameron 
está claro por uma carta escrita a ela: «Eu sei que Babalon está encarnada sobre a terra neste 

momento, embora eu não saiba aonde e como quem. Eu acredito que ela se manifestará no 
momento apropriado [...].»11 

Parsons expressava sua predisposição em relação à magia, e a magia cerimonial em 

particular, em várias cartas a Cameron.12 Ele apresentou a distinção entre sua arte e sua 
ciência: 
 

A invocação de forças menores «espíritos, anjos, demônios, elementais» é exata e, 
uma vez que o amor não participa do processo, em um sentido [é] muito mais peri-
goso do que a invocação dos Deuses. Em trabalhos mais elevados você se encontra 
na realidade cortejando o deus – este é um ato de arte. Em trabalhos menores você se 
encontra compelindo – este é um ato de ciência. 

 

E novamente: 
 

Os métodos primários são: 1. Goécia «Demoníaca», 2. Planetária «Clavícula de Salo-
mão», 3. Enochiano «Elementais e Aethyrs», 4. Solar «Anjo Guardião». Eu acho o 

Enochiano o melhor «embora complicado». O Tarot corresponde ao sistema Enochi-
ano obtido pelo Dr. Dee – os Trunfos aos Aethyrs, as Cartas de Corte aos Deuses, 
Seniores e Anjos, e os números aos ângulos menores. 
 

  

                                                
9 Os adeptos eram, presumidamente, Crowley, quem ele não havia encontrado, contudo havia se 
correspondido; Karl J. Germer, o superior de Parsons na O.T.O.; e W.T. Smith, quem o iniciou e foi 
sucedido por Parsons como Líder da Loja Ágape quando Crowley expulsou Smith. Veja Revista So-
this, Vol. I, No. 5. 
10 Não é de se surpreender, pelo fato de que a Segunda Guerra Mundial mal tinha resultado em 
uma «paz» instável. 
11 Carta a Cameron Parsons datada de 5 de Outubro de 1949. 
12 Parsons conheceu Marjorie Cameron, ou Candida como ele a chamava em suas cartas, em 1946, o 
ano anterior à morte de Crowley. Ela se tornou sua esposa por um breve período. 



 
 

Marjorie Cameron em «A Inauguração da Cúpula do Prazer» de Kenneth Anger, um filme sobre Aleister 
Crowley. 

  



Do Ritual do Não-Nascido13 Parsons observou que ele era: «sujeito a produzir perigosos 

fenômenos colaterais e às vezes permanentes assombrações em uma área onde ele é cons-
tantemente repetido.» 

Ele o descreveu, significantemente, como um «Ritual Sumeriano do mesmo período 

da fórmula de Inanna e de Annunaki.»14 
Parsons era a favor de uma abordagem simples e direta da magia. Ele se deu conta 

de que sistemas como o Enochiano e o Gnosticismo – sobre os quais Crowley recorria pe-

sadamente – eram complexos em demasia para atrair indivíduos que ele mais desejava 
entusiasmar e colocar na lista do programa de liberdade Thelêmica conjecturada por ele. 
Parsons pensava que o Cristianismo, embora falso, tivesse triunfado sobre o Gnosticismo 

porque ele é mais simples e de apelo mais direto. Deve ser lembrado que Parsons tinha de 
lidar com os Americanos, um povo divorciado do etos clássico do qual Crowley e magistas 
anteriores estavam impregnados: 

«A simplicidade tem sido a chave da vitória em todas as guerras de ideias», declarou 
Parsons, «e, no momento, Magia não a tem. Existe um esqueleto no Direito do Homem,15 e 
indicações na literatura principal. Porém o verdadeiro corpo nunca foi exibido». 

Mesmo assim, Liber 49 não é simples; ele é mal estruturado, repleto de erros gramati-
cais e ortográficos; é inválido se for classificado ao lado do AL, para não dizer que é seu 
quarto e final capítulo, e, no que se refere a um apelo as massas, ele é desesperançoso. A-

pesar disso, é de interesse histórico por conter diversas profecias precisas, incluindo uma 
indicação inequívoca dos ordálios que esperavam por Parsons: a Peregrinação Negra,16 e a 
morte pelas chamas.17 Ele também profetizava as perambulações errantes de Cameron e a 

concepção da criança que deveria nascer – na Zona-Malva –, não nove meses, mas nove 
anos mais tarde.18 O erro na contagem do tempo, i.e. nove anos ao invés de nove meses, é 
típico quando há a combinação do esperado com o não-esperado e é peculiar a maioria 

dos fenômenos mágicos-tangenciais. 
Nesta carta a Cameron, Parsons se refere a «passagem do Guerreiro que se encontra 

a uma polegada além do possível e no qual a realização mágica é experimentada.» 

Ele descreve o processo em termos remanescentes de Austin Spare e, mais recente-
mente de Carlos Castñeda, embora ambos escritores fossem desconhecidos a Parsons. Por 
exemplo, ele descreve «... a descida do ego entre o inflexível ou maléfico lado de trás dos 

deuses. Para se aprofundar você precisa rejeitar cada fenômeno, cada iluminação, cada 

                                                
13 Liber Samekh: Congressus cum Daemone. Veja Magick. Crowley considerava este ritual sendo um dos 
mais potentes que já existiu. Ele conjura a força de Samekh «60» simbolizado pela pedra-sessenta.  
14 Veja Mitologia Sumeriana, S.N. Kramer. 
15 Veja Liber Oz vel LXXVIII «Crowley, 1942». Desde então ele tem sido reimpresso diversas vezes. 
16 Posteriormente ele se submeteu ao Ordálio do Abismo e seu Cruzamento. 
17 Parsons era um cientista de veículos aéreos. Ele deixou cair um frasco de Fulminato de Mercúrio e 
explodiu a si mesmo em pedaços. Veja Revista Sothis, Vol. I, No. 5 para um relato de suas relações 
com W.T. Smith, Cameron Parsons e L. Ron Hubbard, que atuava como escriba durante a Operação 
Babalon. 
18 Quando a New Isis Lodge foi fundada por meu instrutor espiritual, Frater Aossic-Aiwass «Kenneth 
Grant» em 1955. A «criança» era a Estrela de Babalon, e a Loja foi fundada para canalizar suas radia-
ções. No Brasil a Loja Shaitan-Aiwass foi fundada com este mesmo objetivo. Primeiro através do Nu-

Isis Templum que operou efetivamente de 2003 a 2008. Agora através do Tanith Templum, ainda em 
formação. 



êxtase, indo ainda mais para baixo, até que você alcance os últimos avatáres dos símbolos 

que também são os arquétipos raciais.»19 
Ele ainda declarava que «a neurose e a iniciação são a mesma coisa, exceto que a 

neurose fica a pouco da apoteose, e as tremendas forças que moldam toda vida são incisti-

sadas – como um curto-circuito – e tornadas venenosas. A psicanálise transforma os falsos 
símbolos do ego e os exterioriza em falsos símbolos sociais; é uma confusão de conformi-
dade e cura em termos de comportamento de grupo.» 

Parsons escreveu sobre a Deusa Kālī, a contra-parte Hindu de Babalon: «Ela é negra, 
assassina e horrível, mas Sua mão é enaltecida em benção e reafirmação: a reconciliação 
dos opostos, a apoteose do impossível.» 

Em 1955, Cameron fez o papel de Kālī no filme de Kenneth Anger, A Inauguração da 
Cúpula do Prazer, que era ostensivamente a respeito de Aleister Crowley. Entre as co-
estrelas do filme se encontravam pessoas com quem ela realizara os estranhos rituais men-

cionados nas suas cartas a Jane Wolfe, rituais estes que ela acreditava terem a levado a 
realização da profecia concernente a «criança mais poderosa que todos os reis da terra». 

A fim de interpretar esta profecia é necessário compreender que a expressão «reis da 

terra» possui uma conexão especial e, em mais do que um sentido, com a Corrente 93.20 Por 
exemplo, ela se refere ao Décimo Grau da O.T.O., membros dos quais são conhecidos co-
mo «reis», e a quem são distribuídas várias zonas terrestres sobre as quais eles exercem 

sua jurisdição oculta. A esfera da terra é simbolizada pelo sinal , daí Xº, e seu controle 
pelos «reis». «Mais poderosa que todos os reis» implica portanto no Um Além do Dez, a 

saber: onze, ou XIº.21 Esta é uma referência a Estrela da AA, a Estrela de Sirius ou Seth, 
que contém a sétupla Estrela de Babalon esperada por Cameron. Ela utilizou, de maneira 

literal, a fórmula do Tetragrammaton com o propósito de criar as condições necessárias de 
concepção a qual ela aludiu diversas vezes em suas cartas a Jane. Tivesse ela adicionado a 
Estrela de Babalon a fórmula do Tetragrammaton, Cameron haveria contemplado a Undé-

cima Estrela de Seth, que de fato emergiu da Zona-Malva em 1955, quando a New Isis Lodge 
foi fundada como uma célula interna da O.T.O. por meu instrutor espiritual, Frater Aossic-
Aiwass. As radiações dos kalas da Undécima Estrela foram recebidas através do prisma da 

Loja, que era dedicado a esta nova forma ou encarnação de Babalon, Kālī ou Isis.22 As ob-
servações de Parsons sobre a vida são novamente remanescentes de Austin Spare: 
 

Nós vivemos o símbolo daquilo que conhecemos e, quando finalmente o transcen-
demos, nos tornamos um com ele. Esta é a sabedoria dos homens da caverna que nós 
perdemos. Esta era sua sanidade; a carência de nossa loucura. Nós não mais sabe-
mos como agir, e tendo perdido o símbolo nós perdemos a realidade. 
 
Não pela lógica, nem pelo intelecto, nem pela razão, podemos reconquistá-lo – mas 
pelas danças selvagens, pelos ritos solenes e cantos em línguas desconhecidas. So-

mente na direção do irracional e desconhecido podemos tê-lo novamente. 

                                                
19 Cf. a fórmula de Ressurgência Atávica de Spare e, em um nível mais físico do que metafísico, a 
teoria da Reversão Protoplásmica referida por Arthur Machen. 
20 Um termo que denota um tipo particular de magia praticada por Crowley e sua escola. 
21 Veja Kenneth Grant, Aleister Crowley and Hidden God, Capítulo 1. 
22 Escrevendo em 1949, Parsons declarou: «E nos limite destes sete anos [i.e. entre 1949 & 1956] Baba-

lon, a Mulher Escarlate Hilarion, se manifestará entre vós, e trará a realização a esta minha obra.» 
Manifesto of the Anti-Christ, Parsons, 1949. 



 
 

Jane Wolfe & Leah na Abadia de Thelema em Cefalù. 

  



 

 
 

Crowley invocando Saturno na Abadia de Thelema em Cefalù. 

 

 

 
 

Crowley realizando os Ritos de Eleusis «Júpter» em Boleskine. 

  



 
 

Crowley em Operação Mágica na Abadia de Thelema em Cefalù. 

  



Cameron deveria entrar naquela «direção do irracional e desconhecido» em seu fantástico 

vôo através dos reinos mágicos diversos anos após Parsons ter sido consumido pelas cha-
mas.23 Ela verdadeiramente «perambulou na floresta da bruxa sob a Noite de Pã», confor-
me profetizado no Liber 49, e ela conhecia alguns dos «mistérios do Bode e da Serpente»,24 

entretanto não é aparente em nenhum lugar que ela conhecia a identidade das «crianças 
que estão ocultas a distância.» Esta frase se refere aos bonecos mágicos nutridos no silêncio 
e na escuridão do Atua.25 

As muitas cópias de Liber 49 que eu tenho visto estão carecendo de quatro versos, 
porém o que permanece não deixa dúvida sobre a natureza do Caminho mapeado por 
Cameron. Não era o «caminho solene» ou o «caminho pensado», mas o «caminho selva-

gem e livre da águia, o caminho errante da serpente e o caminho oblíquo do fator desco-
nhecido e não-numerado.» 

O caminho oblíquo lembra o «caminho funambulatório precário entre êxtases» de 

Spare; o fator desconhecido é um eco do AL III:32. O caminho não-numerado pede uma 
interpretação mais explícita. Ele é um indicador direto do Silencioso Aeon de Zain. Zain = 
7, o número da Estrela de Babalon; Zain também é a letra atribuída ao Caminho 17 da Árvo-

re da Vida, que é refletido nos Túneis de Seth como o Caminho de Lam,26 que, sendo sem-
palavra é também não-numerado. Ao Caminho 17 é atribuído o kala malva na Escala de 
Cor do duplo kala feminino «Mãe & Filha»; a ele também é atribuído o kala de Wormwood, 

com qual Cameron identificava sua Estrela. 
Na época em que recebeu Liber 49, Parsons não estava consciente sobre certas cartas 

escritas por Frater Achad27 que somente vieram à luz após a sua morte. Nelas Achad ex-

pressava dúvidas acerca de Crowley ter proferido a Palavra do Aeon de Horus porque, 
tendo identificado a si mesmo com a Besta, ele seria incapaz de proferi-la; e de alguma 
maneira inexplicável, ainda não claramente compreendido, o Aeon de Horus se fundiu 

com o Aeon sem Palavra. No O Livro do Anti-Cristo Parsons descreveu a Peregrinação Ne-
gra: 
 

[...] Babalon me chamou novamente, e eu comecei um último trabalho, o Trabalho do 
Bastão. Trabalhei por 17 dias até que Babalon me chamou em um sonho, em um tra-
balho astral. Então eu reconstruí o templo e iniciei a Peregrinação Negra, conforme 
Ela instruiu. 
 
Eu adentrei ao pôr-do-sol com Seu sinal, para dentro da noite ao longo de lugares 
desolados e malditos com ruínas ciclópicas, e então por fim veio a Cidade de Chorazin. 

E lá uma grande torre de Basalto Negro foi erigida; ela era parte de um castelo cujas 

                                                
23 L. Ron Hubbard, vidente de Parsons na Operação Babalon, havia o comunicado em 1946 que ele «se 
tornaria uma chama viva antes que Ela encarnasse.» Isso se provou literalmente verdadeiro. 
24 Quer dizer, os Mistérios do XIº O.T.O. 
25 Uma caixa negra é mencionada por Parsons em seu relato da Operação Babalon. Para um extenso 
relato sobre o tema Bonecos Mágicos veja no Jornal de Magia Cerimonial de Juiz de Fora, Vol. I, No. 4 
«Satvrnvs Publishing, 2005» o artigo Elementais Artificiais & a Vitalização de Bonecos Mágicos sob a 
Égide dos Mistérios Draconianos, Fernando Liguori. Este artigo está sendo revisado para uma nova 
edição deste jornal. 
26 Para considerações em relação à Lam, veja Kenneth Grant, Outside the Circles of Time e Beyond the 
Mauve Zone. Observe que o número desta entidade extraterrestre é 71, o reverso & reflexo de 17. 
27 A criança mágica de Aleister Crowley por Soror Hilarion. Veja Kenneth Grant, Cults of Shadows, 
Capítulo 8. Observe que Parsons ressuscita Hilarion em uma carta a Cameron citada anteriormente. 



ameias mais afastadas desfilavam-se pelo redemoinho de estrelas. E sob a torre esta-
va este sinal . 

 
Chorazin é a Cidade de Babalon, uma vez que Choronzon é a Cidade da Besta. Ambos os 

nomes contém a «criança» como Chor, Har, ou Horus, e o Aeon sem Palavra como Zain ou 
Zin. Chorazin é mencionada no Necronomicon em uma passagem que alude aos «mentirosos 
que esperam» que formam o círculo de passagem impedida nos limites da própria cida-

de.28 
Aleister Crowley, Charles Stansfeld Jones, John W. Parsons, Marjorie Cameron, Mar-

garett Ingalls «Soror Andahadna/Nema», Michael Bertiaux e Kenneth Grant são todos 

elos na corrente Sirius-Maät. 29 Do elo representado por Cameron projetou-se um arco tan-
gencial que sugava para dentro da esfera da Dupla Corrente30 as diretas radiações da Zona-
Malva pela encarnação de um elemental que deveria abrir um portal que estivera selado 

desde o Aeon de Azyn.31 
Parsons morreu em Junho de 1952. Seis meses mais tarde, em uma série de cartas a 

Jane Wolfe, Cameron declarou que tivera passado por uma das «viagens mais estranhas e 

selvagens em direção ao desconhecido que já havia sido contada.» Em virtude disto ela foi 
considerada insana e evitada por todos, exceto pessoas «pouco peculiares.» Ela afirmava 
que a Operação Babalon que Parsons havia iniciado em 1946 «colocou em movimento a se-

gunda parte de uma grande força que estava dividida em três. A[leister] C[rowley] come-
çou a primeira, três anos antes de meu nascimento. Eu nunca conheci o homem, contudo 
seu desejo me trouxe a vida. Sua paternidade corre em minhas veias.» 

O palco estava preparado pois uma Grande Operação Mágica começou na época em 
que Crowley se submeteu ao supremo ordálio no caminho de atingir o Grau de Ipsissimus, 

10°=1• AA,32 i.e. em 1924. Isto ocorreu no ano de nascimento de meu instrutor espiri-
tual, Aossic-Aiwass 718 e sucessor de Crowley como Cabeça Externa da Ordo Templi Orien-
tis chamada por ele de Tifoniana, daí, O.T.O. Tifoniana. Assim, como Cameron Parsons, 
Aossic também fora engendrado pelas operações mágicas realizadas por Crowley na Zona-
Malva. Elas reluziram para dentro da atmosfera terrestre e, por um breve período, entra-

ram em erupção em Cefalù, Tunísia e Chelles. 
Escrevendo para Jane Wolfe a respeito de uma lembrança de sua infância no norte de 

Wisconsin33 – «um estado de feroz grandeza» – Cameron menciona um posso que ela a-

creditava ser o «buraco para o inferno». Isto certamente era uma alusão oblíqua a um Por-
tal Negro para Zona-Malva, selado muitas eras antes pelos Índios Dakota; uma memória 
que fluía em seu ciclo atual de vida. Na mesma carta ela alude a «minha Estrela, a Estrela 

de Wormwood que nascerá neste Solstício de Verão do ano de 1953.» 
 

                                                
28 O acesso a Chorazin se dá através do Túnel de Qulielfi. Veja Kenneth Grant, Nightside of Eden, Parte 
II, Capítulo 19. 
29 No Brasil essa Corrente Mágica é representada por Adeptos como Euclydes Lacerda, Fernando 
Liguori, Alex Elias, Hélio Monteiro e Antônio Vicente. Veja o artigo Kenneth Grant & a Sociedade 
Novo Aeon: A Influência Tifoniana na O.T.O. Brasileira, Fernando Liguori. 
30 Quer dizer, a Dupla Corrente formada por Horus-Maät, conhecida tecnicamente como 93/696. 
31 Veja Kenneth Grant, Outside the Circles of Time, Capítulo 4. 
32 Veja Magick «Crowley», Apêndice II, para um relato dos Graus da AA, artigo intitulado Uma 

Estrela à Vista. 
33 Seu lugar de nascimento fora Belle Plain, Iowa. 



 
 

Jane Wolf «Soror Estai» na Abadia de 
Thelema em Cefalù. 

 

 
 

Parsons e Cameron celebrando a noite 
de seu casamento. 

 

 
Cameron acreditava que o engenho de guerra referido no AL III: 7 era um Disco Voador, e 

que através de sua interrupção, e por meio deste engenho de guerra, suas pessoas «pouco 
peculiares» seriam transportados para Marte, «que eu acredito ser de alguma maneira o 
meu lar. A terra explodirá em uma colisão de duas Ilhas Estelares que agora se encontram 

em movimento em direção uma a outra. E resultando disso, minha estrela, a grande Estre-
la Sétupla de Babalon, nascerá nos céus.» 

A Estrela não nasceu no Solstício de Verão de 1953, nem em nenhum outro período 

conhecido; mas em 1955, a Estrela de Onze Pontas de Seth, alem de Yuggoth – a Estrela 
conhecida como Nu-Isis – começou a transmitir as vibrações que foram recebidas pela New 
Isis Lodge naquela época. Estas transmissões duraram sete anos e seus resultados estão 

incorporados em um secreto grimório conhecido como Liber Okbish vel 29, genericamente 
conhecido como O Livro da Aranha, que somente veio ao conhecimento público – tendo 
emergido das profundas Cavernas de Besqul34 onde Frater Aussik-Aiwass 718 fora engen-

drado pelas operações mágicas realizadas por Frater Aossic na Zona-Malva – quando em 
2002, houve a ascensão do trono predestinado, i.e. quando Aussik35 se tornou o Cabeça 
Externa da Ordo Templi Orientis,36 O.T.O.37 

                                                
34 Uma série de células ou grutas transluzentes que formam um universo subsidiário do Túnel de 
Qulielfi. Frater Aossic operou magicamente este túnel em 1961, exatamente 17 anos antes do nasci-

mento de Frater Aussik. 17 é um número carregado na Gnosis Tifoniana frequentemente associado a 
determinados acontecimentos importantes como p.e. a inauguração da New Isis Lodge em 17 de 
Janeiro de 1955, a explosão de Parsons em 17 de Junho de 1952 ou a iniciação de Crowley na Abó-
bada dos Adeptos em 17 de Janeiro de 1900. Ainda, 17 comporta o simbolismo do 17º Caminho da 
Árvore da Vida já aludido aqui. Existe ainda registros da repetição desta operação realizada por 
alguns membros da New Isis Lodge em 1977, exatamente 9 meses antes do nascimento de Frater 
Aussik. É ainda interessante notar que entre o fechamento dos trabalhos da New Isis Lodge e o nas-
cimento de Aussik passaram-se 16 anos. Veja simbolismo na próxima nota. 
35 Nome da entidade mágica que age como intermediadora entre os Great Old Ones e o presente 
Líder da O.T.O. que adotou seu nome, em combinação com Aiwass, para consolidar um elo entre a 



Conforme explicado, a Estrela possuía onze e não sete pontas, pois o Tetragramma-

ton havia sido incluído nesta fórmula. Cameron repetidamente aludiu à maneira sobre a 
qual ela havia concebido a criança-estrela, mas ela não compreendeu suas energias como 
entidades distintas suplementando a sua sétupla natureza. 

É portanto necessário neste estágio inquirir sobre o significado preciso dado por Ca-
meron a esta fórmula. Ela estava bem consciente de que o supremo segredo do poder má-
gico se encontra no secreto aeon (secret-ion)38 representado pela corrente lunar que se ma-

nifesta através dos kalas dos fluídos menstruais. A corrente lunar é uma das duas princi-
pais chaves que, em suas cartas a Jane, Cameron antropomorfiza-se como o Rei Salomão e 
a Rainha de Sabá – «a semente e o ímã». De acordo com Cameron, os Judeus distorceram a 

ideia da semente e ocultaram-na no Pantáculo «moeda»; daí seu poder sobre os elementais 
do dinheiro em todo o mundo. Além do mais, eles selaram este pacto pelo rito de circunci-
são, o qual ela identificou como um símbolo de fellatio – a técnica utilizada pela Sacerdoti-

sa para extrair a energia vital solar requerida pelo Rito secreto. Cameron também declara-
va que os Africanos haviam «distorcido» a ciência dos kalas lunares «em tabus sanguíneos 
[sistema de casta] e canibalismo vodu». O genuíno canibalismo mágico, conforme ela de-

clarava, se relaciona ao consumo da verdadeira fonte de poder, i.e. os kalas lunares, sejam 
como perfumes ou flores para os mortos, quer dizer, para os ghouls39 atribuídos ao elemen-
to Ar; como fluidos vitais para vampiros atribuídos a Água ou como essências materiais 

para canibais atribuídos a Terra. Ela cita o termo «rainha peixe», que denota praticantes do 
cuni-líncuos, e que deriva sua significação do «segredo do próprio ventre, onde serpentes e 
peixes nadam – a memória de toda evolução». Os kalas contêm as secreções e os secretos 

aeons que formam os elos de uma catena evolucionária; elas epitomizam o subconsciente da 
raça e sua emergência da vida aquática para terra seca – sonho até a consciência de vigília. 
A reversão protoplasmática pode ser efetuada pelo viparita mágico dos kalas, que são então 

absorvidos pelo feiticeiro, como na fórmula de Ressurgência Atávica de Austin Spare. 
 

                                                                                                                                               
humanidade e os Great Old Ones. Seu sigilo demonstra sua formula. Seu nome contém a fórmula 
para evocação da Filha de Isis «a Estrela da zona de poder transplutoniana chamada Isis». 718, um 
número que combinado com o número da Deusa Suprema, 393, produz 1111, o Duplo-Onze que 
abre os 22 «11 x 2» Túneis de Seth. 718 é um número carregado na Qabalah Thêlemica-Tifoniana sempre 
conectado ao nome Shaitan-Aiwass. Neste sentido, deve ser lembrado que 718 é QVRI OKIBISh, «a 
Rede da Aranha». Satan, ShTN + ShTN = 718, uma expressão da Dupla Corrente; e ainda Z-AIN, o 
«Um-Olho-Espada». 718 é conectado com a Estela da Revelação, que também é conhecida como Shiq-
qutz Shomen, a «Abominação da Desolação». É o glifo da fórmula Nu-Isis pois 718 = 7 + 1 + 8 = 16 

«Sodaśī», 1 + 6 = 7 «Seth». O número «1» em 718 é o Falo de Osíris dividido por Seth «7» e Isis «8». 
Seth-Isis = Sothis. O número 718 também é o número de Azyn, um Portal para o Abismo, conectan-
do-se assim com a Estela da Revelação e com Aussik-Aiwass e sua fórmula mágica. 
36 Ordem do Templo do Oriente, Ordem do Templo da Estrela Ascendida, Sirius ou Ordo Tifoniana Occulta. 
Seu presente Líder é Aussik-Aiwass 718 «Fernando Liguori» que sucedeu Aossic-Aiwass 718 «Ken-
neth Grant» em sua capacidade em 2002 ao receber de Roberto Delanza o cargo de O.H.O. A O.T.O. 

é um Portal Oculto para o influxo de poder mágico da AA e dos Great Old Ones. 
37 Porque certas organizações espúrias clamam ser a genuína O.T.O. «Ordo Templi Orientis» é neces-
sário identificar a antiga Ordem de Iniciados «que Crowley e Grant reviveram» como a original 
O.T.O. desenvolvida por Fernando Liguori em concordância com os requerimentos da Tradição 
Tifoniana. No presente a Ordem assume seu real nome: Ordo Tifoniana Occulta. 
38 Veja Kenneth Grant, Cults of Shadows, Capítulo 8. 
39 Espíritos maléficos que violam sepulturas e devoram de cadáveres. 



A essência da questão pode ser resumida como se segue: os emissários dos Old Ones 

buscam nutrição que somente se encontra disponível na terra via os kalas lunares de núbeis 
fêmeas humanas. Isso não quer dizer que Seu interesse em nosso planeta seja totalmente 
material, pois não é, porém isso enfatiza um fato que não é geralmente conhecido: que 

elementos especificamente humanos são vitais para o Seu sustento, e que podem ser obti-
dos na quantidade suficiente somente a partir de certas fontes até o momento insuspeitas. 

 

A respeito do 
canibalismo, o artigo 

de Andahadna, «A 
Festa da Colméia»40 
descreve um ensaio 

simbólico bem elabo-
rado de uma operação 
que ela dramatizou 

pelos propósitos da 
arte e do ocultamento. 
Seu desenho, «A Festa 

do Demônio», e a 
mórbida refeição ne-
crofílica celebrada 

pelos feiticeiros do 
Platô de Leng são senão 
diferentes maneiras de 

representar, e de velar, 
ritos idênticos.  

É válido obser-

var neste contexto Lovecraftiano que Cameron viveu quando criança no norte de Wiscon-
sin, uma região associada aos mitos do Ciclo de Cthulhu através de August Derleth. A regi-

ão contém um lago41 que cobre um portal para Zona-Malva, ao qual os Ocultistas da Ser-
pente dirigidos por Michael Bertiaux recorriam em determinadas épocas do ano a fim de 
invocar os Deep Ones. 

Como Austin Spare, Cameron associou-se com uma Bruxa que possuía conexões o-
cultas com antigos cultos indígenas que ainda mantinham inviolada uma secreta tradição 
de tráfico com os Great Old Ones. Os Narragansetts da região da Nova Inglaterra, os Adanas 

de Ohio, e os Índios Lenape de costelas-de-cachorro da Califórnia são conhecidos por terem 
forjado elos com entidades desovadas na Zona-Malva e nos círculos externos de Yuggoth. 

Durante sua estadia no deserto de Mojave, as psíquicas faculdades latentes de Came-

ron foram reativadas. Ela escreveu a Jane Wolfe em relação ao «terceiro raio de audição»: 
 

Agora, por alguns meses, eu tenho estado consciente do aumento da intensidade 
daquilo que chamo de terceiro raio de audição. Eu o descrevo como o som de uma 
onda de rádio que uma pessoa sintoniza em ondas curtas. Ele é independente de 

minha audição normal – se fecho meus olhos não é afetado de forma alguma. Exis-

                                                
40 Publicado no The Cincinnati Journal of Ceremonial Magick, Vol. I, No. 3. 
41 Michael Bertiaux houvera dito que este lago é «um ponto de mediação entre o Lago da Tartaruga, 
o Lago da Aranha e o Rio Negro» (Wisconsin). 

 
 

A Festa do Demônio por Andahadna 
 



tem momentos em que ele é muito intenso e nestes estágios eu posso «sintonizá-lo» – 
através da mudança da posição de meu corpo. Ele parece aumentar a intensidade de 
seu poder quando estou na presença de alguns seres humanos [...]. Eu tenho a im-

pressão de que existe alguém do outro lado ou, deixe-me dizer, que tenho a impres-
são que a onda transcende o tempo e espaço e que eu estou ouvindo o som de meu 
transmissor ecoado em lugares incríveis. 

 
Lovecraft fez alusão a experiências similares durante as quais o som de um terrível zum-

bido, como de um enxame de insetos,42 impregnou sua esfera astro-audível. 
Mas existem outras explicações, uma das quais relembra o curioso fenômeno em co-

nexão com o Ma-Ion mencionado por Frater Achad em suas «Correspondências Não-

Oficiais». Em 1926 Achad vibrou uma Palavra Mágica43 que, assim ele supunha, preenchia 
a lacuna deixada pela inabilidade de Crowley em fazê-lo. Em 1948 Achad visitou os Esta-
dos Unidos e lá conheceu uma mulher que ele sabia ser médium, e para quem ele tinha 

mencionado em uma carta a sua crença de que a humanidade havia entrado em um novo 
ciclo, embora ele não tivesse mencionado a Palavra vibrada. Contudo, «quando nós esti-
vemos juntos ela imediatamente pediu para que discutíssemos sobre o meu trabalho nos 

planos internos. Eu disse a ela que não podia dizer nada sobre o assunto pois não sabia do 
que ela estava falando, a não ser das experiências ocorridas durante o curso de minhas 
meditações e etc. Entretanto ela disse-me que gostaria de saber mais a respeito da Palavra 

que eu ensinei a «turma» a vibrar nos planos internos à noite. Ela não acreditou quando eu 
contei que estava inconsciente destes fatos. Porém, ela disse, eu faço parte dessas aulas e 
você continua a explicar para aproximadamente 30 pessoas justamente como utilizar a 

palavra Ma-Ion. Eu tive muito trabalha para persuadi-la que isso tudo era novidade para 
mim [...].» 

«Nós tivemos um outro encontro no qual eu consegui que ele anotasse foneticamente 

um pouco da «música» que ela estivera ouvindo [...] o que eu imediatamente reconheci 
como algo muito parecido com as extraordinárias palavras de poder dos Gnósticos que 
aparecem na Pistis Sophia e nos Oráculos Caldeus. Eu questionei se ela alguma vez ouvira 

aqueles sons e ela disse que não. Eu então a convenci a ir para casa e escrever mais sobre o 
assunto. Isso ela fez e me enviou pelos correios. Era evidente que ela estivera ouvindo um 
método extraordinário de utilização da palavra Ma-Ion como uma vibração nos planos 

internos. Isso fora em demasia interessante para mim porque eu somente houvera usado a 
palavra Ma-Ion «as letras da palavra como um arranjo» como a marca do Ciclo da «Filha». 
Meu próprio método de vibrar a Palavra de 1926 é bastante diferente – de forma que o que 

quer que ela estivesse obtendo era algo inteiramente novo para minha mente consciente.» 
Ele concluiu a carta44 aconselhando seu correspondente «a colocar em [seus] arquivos 

como uma prova, acredite ou não, [que] alguém havia sido afetado por uma palavra vibra-

tória que, naquela forma, eu nunca conscientemente emiti. Talvez seja um efeito colateral 
para o Ciclo menor da palavra em sua forma Original usada em 1926 [...].» 

                                                
42 Este fenômeno é dito pressagiar a presença dos Grat Old Ones. O título original do Necronomicon – 
Al Azif – é, na verdade, uma direta referência a este fenômeno, «azif sendo uma palavra utilizada 
pelos Árabes para designar o som noturno feito por insetos, suposto ser o uivar dos demônios», 
Lovecraft. 
43 Veja Kenneth Grant, Cults of Shadows, Capítulo 8. 
44 Escrita a um Irmão e datada de Março de 1949. 



Seja como for, a Palavra Ma-Ion se vibrada em qualquer arranjo ou disposição, tem 

uma semelhança com o zumbir de insetos. 
Era esperado que Cameron forjasse qualquer tipo de pacto com a Bruxa-indiana, 

sendo os termos deste pacto descritos por ela como «profundamente repuguinante para 

mim – uma vez que este não é o poder sagrado que eu busco; esta é a arma mais mortal da 
Fraternidade Negra, com certeza [...].» 

Em uma outra carta ela diz a Jane: 

«Eu carrego dentro de mim algo negro e horrível – que se contorce em meu ventre 
como um monstro do Inferno.» 

A criança finalmente nascida de Cameron não viveu sobre a terra, nem aqui foi con-

cebida, mas na Zona-Malva onde ela floresceu por um tempo, ganhou vida independente, e 
depois desapareceu para fora dos Círculos do Tempo. 

Em 17 de Março de 1953 Cameron escreveu a Jane: 

«Eu farei um livro de poemas, Canções da Bruxa, e o ilustrarei com meu desejo. 
Quando ele estiver pronto a manifestação de meu A[njo] G[uardião] em mim será comple-
ta [...].» 

«Hoje eu comprei todo o equipamento para este empreendimento. É interessante no-
tar que o total de minha compra fora de 817, o reverso de 718 e da E[Stela] da R[evelação] 
em si.» 

Aqui novamente encontramos uma referência, via o caminho inverso da Zona-Malva, 
a meu instrutor espiritual, Aossic-Aiwass, cujo número na O.T.O. é 718, o mesmo assumi-
do por mim para canalizar as transmissões estelares do Culto Tifoniano, via a Estela da Re-

velação. Aqui é interessante notar que 817 ainda é o número de Aushik,45 o Great Old One 
que transmitia, via Aleister Crowley, os eflúvios espirituais do Novo Aeon. Por permuta-
ção qabalística, 817 é 7 1 8, a cifra espiritual da corrente estelar transmitida pela Estela da 
Revelação e a mesma numeração dos nomes mágicos de Kenneth Grant e Fernando Liguori. 
817 é o número de Amoun, o «Deus Oculto» ou o «Oculto», uma descrição precisa de Aos-
sic na época das operações de Cameron, e uma possível pista para a natureza do Anjo 

Guardião que ela ocultava dentro de si mesma como uma criança mágica. A palavra Estela 

significa uma pedra. A forma Grega desta palavra – CTHHI sugere Cthulhu, como expres-
sado na edição Schlangekraft do Necronomicon.46 A Estela se tornou associada de maneira 
geral com a pedra de comemoração dos mortos. Em Rituais Egípcios as Estelas precisamen-

                                                
45 Em nossa tradição espiritual diferencia-se nome espiritual de nome mágico. O primeiro é a sublime 
expressão do Sagrado Anjo Guardião do Adepto ou seu nome que, muitas vezes, é o som vibratório 
de um Great Old One. O segundo é uma máscara ou véu que cobre o verdadeiro nome espiritual de 
maneira deliberada pelo Adepto ou simplesmente um mote assumido pelo magista pelo qual se 
distingue sua personalidade mágica de sua identidade individual ou civil. Estes nomes mágicos 

servem para vários propósitos. É uma declaração da aspiração espiritual do iniciado ao melhor de 
sua habilidade para articular esta aspiração no principio de sua caminhada mágica. Sobre o assunto 
Crowley diz que «A palavra deveria expressar a vontade; daí, o Nome Místico do Probacionista ser 
a expressão de sua Vontade mais alta.» Somente uma vez, em carta a Kenneth Grant, Crowley 
revelou estar em contato com um Great Old One identificado por ele como Aushik. Posteriormente o 
elo foi continuado através de Kenneth Grant que assumiu o mote de Aossic ao estar em contato dire-
to com um Great Old One que ele identificou como Ossik. Mais de cinquenta anos depois o elo foi 
continuado através de Fernando Liguori que assumiu o mote de Aussik ao estar em contato direto 

com um Great Old One que ele identificou como A’ashik. Veja Jornal A Lança de Seth, Vol. I, No. 10. 
46 P. xxxix. 



te comemoram os Mortos-Vivos, ou a sombra. A palavra também sugere uma conexão 

estelar, daí a sombra astral. No Necronomicon, Cthulhu é descrito não como morto, mas co-
mo «sonhando», i.e. ele existe como uma sombra nos níveis astrais. No Ritual Rubi Estrela 
de Crowley, menção é feita de uma pedra na qual a «Estrela dos Seis» é fixada.47 Isso pode 

ser uma referência indireta ao Hexecontelithos, ou pedra-sessenta, conhecida a certas entida-
des ctonianas descritas pelo historiógrafo Solinus: 

 
Eles moram em lugares remotos e secretos, e celebram mistérios abomináveis em co-
linas primitivas. Nada eles possuem em comum com os homens a não ser a face, e os 
costumes da humanidade são completamente estranhos a eles, que odeiam o sol. E-
les silvam, não falam; suas vozes são ásperas para que não possam ser ouvidas sem 
medo. Se gabam de certa pedra que chamam pedra-sessenta pois ela apresenta os ses-
senta caracteres. Esta pedra possui um segredo e um nome impronunciável que é I-
xaxaar.48 

 

O número deste «nome impronunciável» é 333,49 que revela sua conexão com a Corrente 
Choronzônica, e que a relaciona diretamente com os Qliphoth. Esta pedra possui uma função 
similar, porém muito maior, do que aquela do Pentagrama Avesso que evoca os habitantes 

dos Qliphoth. 
Nas linguagens Maias, Ix é um prefixo feminino. Girard50 observa que «ix» sempre 

estava contido em nomes de deusas lunares; daí a antipatia a corrente solar. Além do mais 

ele denota o jaguar que, no simbolismo Maia, equipara-se com o demônio. «Ix também 
esta contido em nomes lunares em línguas que têm preservado sua forma arcaica em um 
grau bastante acentuado [...].»51 Assim nós temos a ideia de que Ixaxaar se expressa através 

de uma mitologia formal que o equipara com a lua, a fêmea «kalas lunares» e com os Qli-
photh «jaguar/felino/demônio etc.». 

Crowley observou as propriedades qabalísticas da palavra CTHHI em 1921. Em 

Maio daquele ano ele relatou em seu Diário Mágico uma experiência perturbadora que é 
descrita como se segue: 

 
Eu tentei retomar o sono por alguns minutos, e fui «vítima de uma alucinação» pro-
fundamente alarmante, ouvindo uma surda batida de lenta cadência vinda das pro-
fundezas da terra, bem embaixo de meus ouvidos. 

  

                                                
47 Veja Magick «Aleister Crowley». 
48 Traduzido por Arthur Machen e citado em seu The Novel of the Black Seal. 
49 Ixaxaar = 10+60+1+60+1+1+200 = 333 
50 O Esoterismo do Popol Vuh. 
51 Idem. 



Este fenômeno tem sido reconhecido como uma indicação da proximidade dos Great Old 
Ones.52 Neste período Crowley observou que durante os Rituais realizados naquele ano,53 
ele e outros celebrantes na Abadia54 ouviram vozes alienígenas: 

«Maitland e eu ouvimos durante a entonação do Mantra de Pã esta noite a Voz de 

Alguém, não era qualquer um dos celebrantes humanos da Orgia. Todos nós em diversas 
ocasiões já ouvimos vozes alienígenas; eu especialmente lembro-me de ter sido ecoado por 
duas linhas completas do Hino. Alostrael [Leah Hirsig] uma vez também ouviu uma voz» 

– ela contou a Crowley – que «a compara com qualquer voz humana da mesma maneira 
que um Sino Mágico compara-se com qualquer outro sino.» 

Crowley observou: «Vários de nós temos mais ou menos os mesmos sintomas «físi-

cos» de várias maneiras; e tem havido um ou dois fenômenos «poltergeist» de um tipo 
menor.» 

Depois de uma invocação de Hécate:55 «Maitland viu Hécate – quase uma figura só-

lida – com olhos abertos. Ela se encontrava em um robe negro, com uma face muito branca 
e uma coroa de ouro [...]. Eu fico espantosamente perto de um transe toda vez que faço um 
novo «Pentagrama.» 

Por novo Pentagrama Crowley se referia a uma versão avessa que havia preparado 
para utilização na Abadia.56 Ele estava naquela época empenhado em um tipo de magia 
que envolvia várias manifestações qliphóticas, pois em Cefalù ele se impregnou quase exclu-

sivamente com energias advindas de práticas da Mão Esquerda. Ele ali organizou e anotou 
a maioria dos rituais que foram posteriormente publicados no Magia em Teoria & Prática.57 

Foi neste período também que ele tentou interpretar o «grito em uma língua desco-

nhecida» recebido vários anos antes enquanto canalizava o Liber VII.58 Ele avaliou o núme-
ro do grito como 1324; contudo, pesquisas posteriores sugerem 1364 como um equivalente 
mais provável possuindo correspondências excepcionalmente significativas.59 Primeiro, ele 

é o número de CC,60 usualmente conhecida por suas iniciais, AA. Se-
gundo, o nome Ilyarun «lua»61 como 376 + Abrasax «sol»62 como 595 + Sefekh «a Deusa/Nu-
Isis»63 como 393 = 1364. Ainda, as Chaves Thelêmicas de Poder, 31, 93, 418, 156, 666, também 
equivalem a 1364. 1364 é 34164 x 4. O número 341 é a soma das «Letras Mãe», Aleph, Mem, 

                                                
52 Veja os vários exemplos dados por H.P. Lovecraft e, em particular, A Casa da Rua Curwen, por 
August Derleth. 
53 Estes eram principalmente A Marca da Besta e o Rubi Estrela. Veja Magick, Apêndice 6. 
54 Estes eram Mary Butts, Cecil Maitland, Jane Wolfe e C.F. Russel. 
55 Veja a invocação de Hécate em Orpheus, Crowley. 
56 Veja Liber Reguli e o Ritual Rubi Estrela. 
57 Satvrnvs Publishing Ltd. 
58 Veja Os Livros Sagrados de Thelema, Madras, 1998. 
59 Deve-se entender – e isso é uma regra geral – que as correspondências numéricas não denotam 
identidade ou mesmo valência equivalente; elas, contudo, sugerem um elo mágico ou ponte entre 
os conceitos envolvidos. A compreensão de qualquer um destes conceitos facilita, portanto, uma 
influência sobre os outros. 
60 370+609+374+11 = 1364, A Estrela de Prata. 
61 Ilyarun = ILIORVN = 10+30+10+70+200+6+50 = 376. 
62 Abrasax = ABRAShATz = 1+2+200+1+300+1+90 = 595. 
63 Sefekh = ShPChH = 300+80+8+5 = 393. Sefekh é a Deusa par excellence; neste caso, Nu-Isis. Veja 

Kenneth Grant, Nightside of Eden, Parte II, Capítulo 3. 
64 341 = O Nome. Multiplicando-o por 4, o Nome é manifestado ou materializado. 



Shin. 341 dividido por 11 = 31, a Chave de O Livro da Lei. Finalmente, 1364 se reduz a 14 

que é o kala de Daleth, significando porta ou portal «para o além»; 1+4 = 5, um número fe-
minino par excellence, o número do Pentagrama, a Estrela da Deusa. Os números 13 e 64 
significam respectivamente a) a escala da mais elevada unidade feminina,65 o número lu-

nar; b) o número perfeito da Matéria ou Manifestação. 64 é 8x8, 8 sendo o número do tarot 
psico-sexual que, quando se manifesta no organismo humano polarizado produz 256 
«64x4» venenos ou kalas da Deusa.66 

                                                
65 Veja Liber 777 and Other Qabalistic Writings. 
66 Veja Kenneth Grant, Outside the Circles of Time, Capítulo 7. 


