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Introdução 
 
Este artigo foi escrito em resposta a pedidos dos participantes dos grupos de discussão da 
internet "enochian-l" e "Praxis"; ele apareceu inicialmente como uma série de posts nesses 
grupos, no início de 1997. A atual versão foi ligeiramente reescrita para melhorar a clareza 
da apresentação e incluir um pouco de material adicional. 
 
As técnicas aqui descritas são adaptações de técnicas que aprendi de duas fontes. A primei-
ra delas é Mr. Brian D., que me ensinou o método básico muitos anos atrás. A segunda é 
Mr. Paul Solomon e seu grupo, a Sociedade da Luz Interior, que transformou esse método 
no fundamento de seu sistema de trabalho espiritual. 
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Também agradeço especialmente aos "chefes secretos" dessa Sociedade, por sua contribui-
ção direta e efetiva para o meu trabalho em um ponto crítico. Algumas dívidas nunca po-
dem ser pagas; o melhor que se pode fazer é passar adiante o que foi dado. 



 
Capítulo 1 - Considerações Preliminares 
 
Para começar, o leitor deve compreender que a vidência é uma habilidade aprendida, tanto 
quanto ler ou patinar no gelo. A prática persistente é necessária para ensinar o sistema ner-
voso como fazê-lo, mesmo que a pessoa tenha algum talento inato. E, como em outras habi-
lidades aprendidas, existe uma curva de aprendizado. A princípio, haverá um longo período 
no qual você parecerá não estar fazendo nenhum progresso significativo. Então, subitamen-
te, as coisas vão se encaixar e sua prática vai melhorar acentuadamente em um curto perío-
do, antes de se equilibrar em algum ponto próximo ao seu nível mais alto de habilidade. 
 
É melhor esperar por um período de aprendizado de vários meses; não espere resultados 
rápidos. É provável que você tenha sessões ocasionais em que as coisas correrão muito me-
lhor do que o usual. Não se deixe encorajar demais por isso, uma vez que é provável que 
você caia novamente em um nível inferior na próxima sessão. Quando um aperfeiçoamento 
perdura por uma semana ou mais, você estará justificado em julgá-lo como um avanço ge-
nuíno. 
 
Antes de entrar nas técnicas de vidência propriamente ditas, gostaria de discutir os vários 
tipos de distração que podem causar problemas para os iniciantes, e sugerir algumas solu-
ções. As distrações podem ser classificadas de modo geral em três tipos: 
 
• Distrações físicas. E.g., coceiras, dores musculares e câimbras, etc. 
• Distrações externas. Barulhos na casa ou na rua, outros moradores, etc. 
• Distrações mentais. A "tagarelice" interna a que todos estamos propensos. 
 
Quatro práticas tradicionais da yoga se destinam a reduzir e eliminar essas distrações. Os 
asanas e (em extensão menor) o pranayama lidam com as distrações físicas; o pratyahara, 
com as distrações externas, e o dharana com as distrações mentais. Essas práticas de alta 
disciplina são mais do que a maioria das pessoas precisará para nossos atuais propósitos; 
não é necessária a perfeição, basta ser "bom o suficiente". Mas aqueles que acharem que 
precisam de mais do que as técnicas simples aqui descritas podem querer se aprofundar no 
tema. 
 
Uma tradição de prática de asanas busca eliminar as distrações físicas treinando o corpo 
para permanecer em uma única postura por longos períodos de tempo. Os músculos são 
adestrados para manter um estado de tensão tal que o corpo permanece trancado na postura 
escolhida. A falta de movimento reduz a intensidade dos sinais sensoriais que o corpo envia 
ao cérebro. Quer dizer, sinais repetitivos e estáveis são processados a um nível completa-
mente pré-consciente e nunca são trazidos à atenção da mente consciente. Infelizmente, as 
práticas tradicionais produzem uma dor extrema por longos períodos antes que os músculos 
sejam treinados em uma postura dada. 
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O mesmo efeito pode ser produzido sem o doloroso estágio intermediário atingindo-se um 
estado de profundo relaxamento físico. O sistema nervoso não se importa com o porquê de 
estar recebendo sinais repetitivos do corpo, mas apenas com o fato de recebê-los. A falta de 



movimento engendrada pelo relaxamento é tão boa para produzir esses sinais quanto a falta 
de movimento produzida ao se trancar os músculos. 
 
O praticante deve começar escolhendo uma postura confortável que possa ser mantida sem 
tensão muscular. Recomenda-se uma postura sentada, mais do que deitada, uma vez que 
relaxar enquanto se está deitado leva facilmente ao sono. Eu prefiro sentar de pernas cruza-
das em uma cama, com minhas costas apoiadas por um travesseiro contra a parede. Uma 
cadeira macia de encosto alto é igualmente boa. A única coisa que importa é que você fique 
perfeitamente relaxado na posição sem perder a consciência. 
 
Um certo tipo de respiração pode ajudar a provocar o relaxamento. Inspire uma grande por-
ção de ar pela boca, respirando com o abdômem; não se preocupe em inspirar o máximo. 
Mantenha a respiração por tanto tempo quanto for confortável e então expire, deixando o 
peso de suas costelas e a tensão natural de seu diafragma empurrarem o ar para fora de seus 
pulmões sem forçá-los. Relaxe um instante ao final da respiração. Repita durante um minu-
to, ou até começar a ficar tonto. Você vai descobrir que, enquanto solta a respiração, todos 
os seus músculos têm uma tendência a afrouxar. (Esse tipo de respiração é, talvez não por 
acaso, idêntico ao que acontece quando se fuma maconha.) 
 
Assim que estiver confortável, e tendo feito a respiração, comece a trabalhar no relaxamen-
to de cada músculo de seu corpo individualmente. Comece com o couro cabeludo e o rosto, 
e vá abrindo caminho para a parte inferior do corpo, trabalhando a partir da espinha em 
cada nível. Um completo relaxamento de qualquer músculo será acompanhado por uma 
agradável sensação de "derretimento"; tente fazer com que seu corpo todo pareça ter derre-
tido em uma poça de pudim quente. 
 
Na altura em que chegar aos pés, você provavelmente descobrirá que seu rosto e os múscu-
los do couro cabeludo se tensionaram de novo, justamente devido a sua concentração na 
tarefa. Comece de novo pelo topo e vá descendo, repetindo tantas vezes quanto for necessá-
rio para obter um estado de completo relaxamento. Quando o relaxamento físico for com-
pleto, tente estendê-lo igualmente para dentro de sua cabeça, deixando sua consciência flu-
tuar em um cálido brilho interno. 
 
Embora este exercício seja simples e facilmente realizado, ele é muito importante. A maio-
ria das outras formas de distração encontradas pelos praticantes são acompanhadas por rea-
ções de tensão em alguma parte do corpo. Um exemplo extremo é a reação de "alerta", em 
que qualquer barulhino desencadeia um estado de alerta total em seu corpo; seu coração 
subitamente dá um pulo e acelera o batimento, e cada músculo do corpo repentinamente se 
tensiona. As partes da mente responsáveis por essas reações e distrações muitas vezes não 
são diretamente acessíveis à consciência; mas, uma vez que o corpo e a mente influenciam 
um ao outro, você pode começar a subverter e eliminar as reações eliminando suas manifes-
tações físicas. 
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O outro aspecto do controle das distrações é entender a natureza da mente humana. Cada 
um de nós não é um único ser, mas uma multidão. Nossas mentes são compostas por muitas 
"submentes", cada qual com suas próprias funções especiais. Algumas dessas (por exemplo, 
as submentes visuais) são tão intimamente conectadas à nossa consciência que nunca nota-



mos seu funcionamento, a menos que alguma coisa dê errado seriamente. Outras agem com 
uma independência maior. Mas, embora elas não sejam tão acessíveis quanto, e. g., as par-
tes da mente que formam a linguagem, existe comunicação de um lado para o outro entre 
elas e a mente consciente. 
 
O self consciente, a parte da mente que chama a si mesma de "eu", funciona como um me-
diador, árbitro, sintetizador e diretor entre esses outros aspectos de nosso ser. Sua função é 
pegar o resultado do trabalho deles, compará-los e avaliá-los, utilizando-os para agir no 
mundo, e direcionar suas ações futuras com base nos resultados obtidos. Quando existem 
conflitos entre as diferentes submentes, cabe ao self consciente "manter a paz", equilibran-
do suas respectivas necessidades e pontos de vista. 
 
Infelizmente, a evolução humana ainda não chegou ao ponto em que a consciência funciona 
automaticamente da melhor maneira possível. A capacidade para isso está lá, mas requer 
treinamento e experiência para desenvolver a relação apropriada com as demais submentes. 
Faltando esse treinamento, freqüentemente terminamos agindo como censores e tiranos, 
mais do que como mediadores, suprimindo mensagens perturbadoras dessas partes, em vez 
de lidar com elas. E, tantas vezes quanto forem suprimidas, elas escapam para algum outro 
canal, produzindo distrações e o que Crowley chamava de "interrupções" na prática. 
 
A chave para aliviar de forma permanente tanto as distrações físicas quanto as mentais é 
lidar com elas da maneira correta, imediatamente, assim que você toma consciência de que 
estão ocorrendo. Você deve recondicionar a si mesmo para obter a resposta desejada en-
quanto as sensações ou pensamentos que distraem ainda estão presentes em sua mente, e as 
tensões físicas continuam em seu corpo. As submentes não são particularmente conscientes 
do tempo; elas compreendem o que está acontecendo "agora" muito melhor do que eventos 
no passado ou no futuro. Uma vez que você tenha obtido um estado de relaxamento físico, 
tente apenas sentar em estado relaxado, com sua mente não focada em nenhuma coisa em 
particular e sem intenção de fazer nada durante algum tempo. Pode-se apostar que em pou-
cos minutos alguma parte de sua mente aproveitará a oportunidade para trazer à superfície 
suas próprias preocupações, e você começará a falar mentalmente consigo mesmo sobre o 
que quer que a esteja preocupando. 
 
Tão logo você perceba que está seguindo alguma linha de pensamento, pare e avalie o esta-
do de seu corpo. Faça os exercícios de relaxamento até estar de volta a uma situação com-
pletamente relaxada. Então, imagine que você está estendendo esse relaxamento à parte de 
sua mente que trouxe os pensamentos que você está pensando. Imagine essa parte envelo-
pada e permeada por um brilho cálido, fluído, e simultaneamente fale com ela, dizendo-lhe: 
"Relaxe, fique calma, não há nada que você precise fazer neste momento." O relaxamento 
bem-sucedido de uma submente por meio desse processo produzirá uma sensação de repen-
tina e levemente agradável liberação de energia em alguma parte de seu cérebro, algumas 
vezes acompanhada por uma sensação de clareza. 
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É provável que, assim que você consiga aquietar uma submente  — ou mesmo quando você 
ainda está trabalhando nisso —, surja uma outra parte com uma corrente de pensamento 
diferente. Continue trabalhando na primeira instância e ignore a nova. Não se preocupe se 
você não conseguir lidar com tudo o que surgir durante essa prática; as coisas que voce 



perder certamente se mostrarão de novo mais tarde. Faça uma coisa de cada vez e não fique 
pulando de um lado para o outro. Se você esquecer o que está fazendo em algum ponto, 
apenas recomece os exercícios de relaxamento, sem focar sua atenção em nada. 
 
Esta mesma técnica pode ser aplicada aos distúrbios externos. A única diferença é que, ao 
dizer à submente perturbada para relaxar, você lhe diz que o barulho ou outra distração não 
têm importância e não merecem atenção. 
 
A Sociedade da Luz Interior ensina uma ligeira variação desse método, que algumas pesso-
as podem preferir. Eles usam uma frase bíblica (?) específica quando falam com as 
submentes; em sua versão dessa prática, isso é quase como um mantra. A frase é: "Fique 
calmo, e saiba que eu Sou deus." A intenção é reafirmar o lugar de direito do self 
consciente como diretor e tomador de decisões, ao mesmo tempo em que se reconhece a 
existência das submentes como entidades quase independentes. 
 
E em vez de apenas sentar com a atenção desfocada, eles preferem que o praticante use um 
mantra: Eheieh, que quer dizer "Eu Sou", o mais elevado nome de Deus na cabala hebraica. 
O mantra deve ser dito internamente, de forma relaxada e casual, ou seja, sempre que acon-
tecer de o praticante pensar nele, em vez de numa repetição constante. Eu, particularmente, 
descobri que o uso de um mantra tende a produzir tensão, ao invés de aliviá-la, mas esse 
pode não ser o caso para outros. 
 
Com o tempo, o uso contínuo desta simples prática resultará em uma redução profunda da 
quantidade de "ruído" verbal que sua mente produz, e tornará substancialmente mais fácil 
se concentrar nas imagens visuais das técnicas do "espaço mágiko" que serão descritas na 
próxima sessão. Você não precisa se tornar perito nisso antes de criar um espaço mágiko; 
os dois esforços podem ser feitos em paralelo, com cada um reforçando o outro. 
 
Capítulo 2 - Criando um espaço mágiko 
 
O fundamento de toda operação mágika é a imaginação. A parte da mente que cria imagens 
serve como um ponto de encontro entre a mente consciente, as partes inconscientes de nos-
so ser e o universo mágiko mais amplo. Os símbolos visuais são o meio primário através do 
qual o significado é comunicado nos mundos mágikos. Quanto mais flexível for sua imagi-
nação, mais efetiva será sua operação mágika. 
 
O melhor exercício que eu conheço para desenvolver a imaginação é chamado "criando um 
refúgio" ou "criando um espaço mágiko". Aprendi essa técnica inicialmente de um veterano 
da Guerra do Vietnã. Ele disse que as Forças Especiais do Exército dos EUA ensinavam-na 
como uma forma de manter o senso de privacidade, integridade pessoal e espaço privado 
sob condições — como nos campos de prisioneiro vietcongues - em que essas coisas seriam 
deliberadamente negadas a ele por seus inimigos. Quando encontrei a Sociedade da Luz 
Interior, poucos anos depois, descobri que eles estavam ensinando essencialmente a mesma 
técnica para propósitos de auto-aperfeiçoamento e desenvolvimento espiritual. 

 8 

 



Depois que você adquirir prática no método, ele não vai requerer nenhum espaço físico em 
especial; ele é completamente "portátil" e pode ser feito em qualquer lugar onde você possa 
sentar e relaxar por um momento. Eu o usei com eficiência em muitos ambientes "não-
mágikos", como por exemplo um escritório governamental cheio, um hotel comercial lota-
do e no meio de um show da COMDEX de Las Vegas. 
 
A idéia básica é muito simples. Você cria um mundo imaginário no qual aprecie estar, e 
então imagina a si mesmo andando por esse mundo. Em princípio, não é muito diferente do 
que as pessoas fazem quando sonham acordadas. Mas aqui a idéia é trabalhar para obter 
consistência, de modo que ele pareça ser o mesmo toda vez que você entrar nele, e acres-
centar detalhes continuamente. Com a prática e a familiaridade, esse mundo imaginário 
começara a dar a sensação de ser um lugar "real", não real no mesmo sentido que o mundo 
físico mas, apesar disso, tendo uma existência permanente e independente. 
 
Para fins de ilustração, descreverei um de meus próprios mundos mágikos, um que eu não 
uso mais. É importante entender que, a cada passo, as imagens que você usa devem ser as 
que parecem certas para você; este será seu espaço particular e seu conteúdo deve sempre 
vir de você mesmo e ser significativo para você. Seu espaço pode lembrar o meu em alguns 
aspectos; se acontecer, está tudo bem. Mais provavelmente, não vai lembrar, e isso também 
é perfeitamente apropriado. 
 
Os passos aqui descritos devem ser executados em seqüência, mas você não tem que ser 
prefeito a cada passo antes de ir para o próximo. Desde o começo, você pode trabalhar em 
vários passos em uma única sessão. Contudo, em uma dada sessão, a maior parte de sua 
atenção deve ser dada aos passos iniciais em qualquer que seja o grupo com o qual você 
está trabalhando. À medida que cada passo se torna mais familiar, exigirá menos prática 
para obter um nível satisfatório e você naturalmente poderá dedicar mais atenção ao seguin-
te. 
 
 
Estabelecendo as fronteiras 
 
Até que seu espaço mágiko esteja bem estabelecido, você deve começar cada sessão rea-
firmando sua invulnerabilidade. Imagine que seu espaço é invisível para qualquer outro ser 
que não você, e é impenetrável para qualquer força ou pessoa sem a sua permissão expressa 
e consciente. Pense em uma imagem das fronteiras de seu espaço que reflita essas idéias. 
Eu imagino meus espaços mágikos como "universos de bolso" que, vistos de fora, são tão 
pequenos que se perdem na imensidão de nosso próprio universo; vistos de dentro, eles são 
tão grandes quanto eu precisar que eles sejam. Outras pessoas que conheço imaginam os 
delas como se fossem cercados por uma concha de diamante, ou por um campo de força de 
ficção científica, que "defletem" todas as forças que tentam penetrá-los. 
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Depois que estabelecer as fronteiras de seu espaço, imagine você mesmo dentro dele. En-
quanto você entra nele, sinta todas as pressões e exigências da vida diária ficando trancadas 
atrás de você, incapazes de segui-lo. Imagine que elas se tornam completamente desligadas 
de você no momento em que você entra em seu espaço. Elas não estão tentando forçar ca-
minho para dentro; elas não podem nem sequer perceber seu espaço ou a você mesmo den-



tro dele, e flutuam para longe sem encontrar nada que possam atacar. Sinta-se totalmente 
seguro, totalmente livre de qualquer vínculo com o mundo ordinário. 
 
Sentir-se seguro é um ponto muito importante. Como nos exercícios de relaxamento, os 
sentimentos que você gerar são a maneira pela qual você dirá às partes inconscientes de 
você mesmo, as "submentes", no que elas devem acreditar e como devem agir. Até onde 
lhes diz respeito, o que você sente é o que é real; diga-lhes alguma coisa com suficiente 
freqüência e elas começarão a cooperar para realizá-la, num grau que você não conseguiria 
obter com seus recursos conscientes. Se você se sentir seguro e livre de pressões em seu 
espaço mágiko, então, em pouco tempo você realmente estará livre e seguro ali. 
 
Criando a paisagem 
 
Assim que tiver estabelecido um espaço seguro, gaste algum tempo para pensar sobre o 
layout geral de seu mundo. Decida os principais elementos da paisagem, que tipo de cons-
truções ou outras estruturas você quer. Faça um mapa mental das áreas em seu mundo que 
você quererá visitar com mais freqüência. Uma vez que você tenha tomado uma decisão 
sobre esses elementos principais, eles não devem mudar. 
 
Aqui vão umas quantas regras para inventar o seu mundo: 
 
• Você deve manter o conteúdo de seu mundo absolutamente particular. Não fale sobre 

ele com ninguém, e não escreva sobre ele em lugar nenhum. Este primeiro mundo será 
seu refúgio secreto e local de trabalho, e muito de sua proteção vem do fato de ninguém 
saber como ele é. Uma vez que você tenha dominado a técnica, poderá construir outros 
espaços mágikos para propósitos públicos. 

• Faça seu mundo maior do que você poderia manter com o uso consciente de sua imagi-
nação. Crie tantas áreas detalhadas quanto quiser, mas cerque-as com grandes regiões 
cuja paisagem só é superficialmente conhecida, e cujo conteúdo específico é desconhe-
cido. Isso dá espaço para expansão, e para os exercícios de "surpreenda-me" descritos 
mais tarde neste artigo. 

• Torne esse mundo um lugar onde você se sinta confortável e seguro, de modo a reforçar 
as impressões estabelecidas na etapa anterior, e faça dele um lugar onde você pode se 
divertir. 

• Você pode povoar seu mundo se quiser, mas NUNCA, em nenhuma circunstância, use 
imagens de pessoas vivas em seu mundo. Por algum tempo, todos os conteúdos de seu 
mundo serão um reflexo de você mesmo de uma forma ou de outra. Existe a possibili-
dade de que as imagens das pessoas sejam "possuídas" por uma parte inconsciente de 
sua mente como forma de expressão. Se você usar imagens de pessoas reais, o compor-
tamento da imagem  pode se transferir para o seu relacionamento com a pessoa real, 
com um efeito nocivo. 
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Comece a trabalhar em seu mundo escolhendo um local de seu "mapa", e imagine a si 
mesmo parado nesse ponto. Estabeleça as relações entre os vários marcos da paisagem em 
sua mente e veja-os ao redor de você nos ângulos e distâncias apropriados. Preencha os 
detalhes no mesmo grau em que você realmente seria capaz de ver se estivesse em um pon-
to semelhante no mundo real. 



 
Por exemplo, um de meus espaços mágikos tem uma paisagem de colinas e ravinas cober-
tas por uma floresta espessa, como as da América pré-colonial. A área central contém um 
castelo sobretudo utilitário sobre um penhasco junto à margem de um largo rio. Um peque-
no riacho serpenteia pela margem de um prado. Várias construções externas e áreas com 
propósitos especiais estão espalhadas em clareiras na floresta vizinha. Eu comecei a cons-
truir esse mundo imaginando a mim mesmo de pé no prado, olhando para o norte. Eu posso 
ver a grama verde, pequenas e coloridas flores silvestres e um ou outro animal nas proximi-
dades. Trilhas de animais passam por ali, e um caminho feito pelo homem vai do penhasco 
até o rio. O penhasco parece ser feito de granito poroso, e o castelo fica bem no topo; um 
par de fendas feitas pela erosão poderia minar a parede próxima. Posso ver apenas uma das 
muralhas do castelo dessa posição, e parte de uma outra; mal consigo enxergar o topo de 
uma torre sobre a muralha. Todas as muralhas são revestidas de pedras cinza sem argamas-
sa. Abaixo do castelo, um túnel ou ponte foi construído entre o penhasco e o nível do prado. 
 
Virando para o leste, eu vejo que o penhasco gradualmente diminui de altura para o sul, 
chegando até o prado em algum ponto ao sul de minha posição atual. Posso ver o final de 
uma estrada empoeirada, onde ela contorna o penhasco em direção ao prado. Mais floresta 
se erguendo além da estrada implica que o terreno para lá é mais alto. Eu sei pelo meu 
"mapa" que existe um gramado a uma milha ou duas naquela direção. 
 
Olhando para o sul, eu vejo que o rio continua naquela direção, e passa por uma garganta 
pelas colinas a muitas milhas de distância. A luz do Sol brilha sobre toda a extensão do rio 
naquela direção; uma névoa me impede de ver qualquer coisa além desse intervalo. 
Olhando para o oeste, eu vejo que o rio é bem raso nesse ponto; pequenos seixos cobrem 
sua superfície, como se ele estivesse fluindo sobre um leito de cascalho. A floresta adiante 
faz fronteira com arbustos pouco desenvolvidos, a maior parte madressilvas, que foi pisada 
como se fosse por animais que vêm até a água. Há caminhos que levam para a floresta e 
rapidamente desaparecem entre as sombras das árvores. 
 
 
Você não precisa preencher todos os detalhes da cena conscientemente; de fato, é melhor 
encorajar sua imaginação a preencher muitos detalhes por si mesma. Dê-lhe o esboço geral 
e deixe-a mostrar o que você deve ver no local. Por exemplo, em vez de tentar imaginar 
cada folha de grama e flores silvestres no prado, eu deixei meu inconsciente fazê-lo. Se eu 
gostar do que ele fez, eu lhe mando um sentimento de aprovação; se não gostar, eu lhe digo 
para tentar de novo e viro as costas por um momento para deixá-lo mudar as coisas. 
 
Quando você tiver a vista de um local determinado razoavelmente bem estabelecida, mova-
se para os locais vizinhos — vinte ou trinta jardas de distância, para lugares externos - e 
imagine como as coisas pareceriam dessa nova posição. O que a mudança de perspectiva 
revela e que antes estava escondido? O que não era visto do local anterior e que pode ser 
visto agora? (Note que a perspectiva no espaço mágiko nunca é exatamente a mesma do 
mundo físico, embora a diferença seja difícil de quantificar; você não será capaz de fazer as 
coisas aparecerem exatamente do jeito que você vê os objetos naturais.) 
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Continue se movendo para novas áreas e construa uma imagem da cena como ela seria vista 
de cada uma, até você ter uma boa sensação do lugar como um "espaço" real. No espaço 
que estou usando como exemplo, eu gastei algum tempo indo para várias posições no pra-
do, notando que o castelo era menos visível perto do penhasco e mais de uma distância 
maior; notando o cascalho colorido no leito do rio, e como ele criava um vau ao longo do 
rio, etc. Então, eu fui até o castelo e olhei para fora de diferentes posições em cada lado 
dele, vendo a paisagem selvagem, preenchendo as posições de vários locais conhecidos na 
floresta, decidindo até onde o gramado deveria se estender além do castelo, e assim por 
diante. Faça isso em seu próprio espaço. 
 
Quando tiver estabelecido a perspectiva de várias locações, tente se mover suavemente en-
tre elas, com a paralaxe dos arredores mudando continuamente, como ocorre quando você 
se move no mundo físico. 
 
De início, você vai notar que a perspectiva em seu mundo tem uma tendência a se afastar da 
cena; sua imaginação tentará vê-la como se fosse vista através de uma janela, ou em uma 
tela de cinema, ou como um tableau em um museu. Sempre que notar que isso está aconte-
cendo, situe seu ponto de vista de novo dentro da cena, e fixe-o ali, virando-se e olhando 
para o que está em cada direção ao seu redor. 
 
No início, também, seu mundo tenderá a ser imóvel e semelhan-
te a um quadro, como uma imagem congelada. Uma vez que você 
tenha a aparência das coisas razoavelmente bem estabelecida, 
tente trazer alguma ação para as cenas. Deixe a grama e os 
ramos das árvores serem soprados pela brisa, e ouça o som que 
o vento faz. Observe a água e ouça o som que ela faz. Acres-
cente alguns animais à paisagem e deixe-os se moverem por ali 
de maneiras apropriadas a suas naturezas. 
 
É igualmente importante que você permaneça relaxado ao longo do exercício; realizar essa 
tarefa deve ser como um relaxante sonho acordado, não requerendo uma concentração fixa 
e alerta. Faça o exercício de relaxamento antes de começar cada sessão, e faça-o de novo se 
perceber que está ficando tenso a qualquer momento durante a sessão. Deixe a sua mente 
fazer a maior parte do trabalho como ela puder, sem decisões conscientes de sua parte, e 
encorage-a a fazer mais. 
 
Você deve gastar pelo menos várias semanas nesse exercício, e tanto mais tempo quanto 
você quiser. Fique à vontade, relaxe e trabalhe tanto quanto for necessário para preencher 
os detalhes em todos os lugares importantes de seu mundo. Deve-se gastar tanto tempo com 
os interiores quanto com a paisagem geral. Quanto mais extensamente você trabalhar nes-
ses estágios iniciais, mais eficiente será sua vidência mais tarde. 
 
Estabeleça um corpo no espaço mágiko 
 

 12 

A etapa final no processo básico de criar um espaço mágiko é criar um corpo para si mes-
mo no interior desse espaço. Até este ponto dos exercícios, você foi mais como um ponto-
de-vista desencarnado, vendo o mundo mas não interagindo muito com ele. Agora, você 
precisa criar uma imagem de seu corpo dentro do espaço, e aprender a usá-la. Para isso, 



precisa tomar consciência da superfície sensorial de seu corpo e de sua cinestética, e dupli-
cá-las em um corpo "astral". A julgar pelos relatos dos estudantes da Sociedade da Luz In-
terior, esta é a parte mais difícil, e as pessoas terão graus largamente variados de sucesso 
nela. 
 
Antes de entrar em seu espaço mágiko, levante-se e relaxe, de preferência sem nenhuma 
roupa ou jóia. Feche seus olhos e coloque a atenção em sua pele. Mesmo sem tocar em na-
da, você deve ser capaz de experimentar um senso de atividade ou sensibilidade em sua 
pele, uma "prontidão para sentir". Note a maneira como a forma de seu corpo é delineada 
pelas sensações da pele. 
 
Em seguida, planeje algumas séries de movimentos que mobilizarão uma parte de seu corpo 
por vez, ao longo da maior parte de seu escopo de movimento. Exercícios de Tai Chi ou 
Yoga são bons para isso, se você os conhece. Continue mantendo seus olhos fechados, exe-
cute os movimentos e perceba como cada parte de seu corpo se sente em diferentes posi-
ções, e note o que seu senso cinestético lhe diz sobre o posicionamento de seus membros 
enquanto você se move. 
 
 
Finalmente, faça a mesma seqüência de novo com seus olhos abertos. Desta vez, preste 
atenção ao modo como voce vê seu corpo mudar enquanto executa os movimentos. Preste 
atenção particularmente a suas mãos e braços. Tente associar conscientemente a imagem de 
seu corpo com as sensações que você tem ao se mover. 
 
Cada um desses passos focaliza um dos principais aspectos de sua imagem corporal: seu 
senso de limites corpóreos, suas sensações internas e a aparência dele a seus olhos enquanto 
você interage com o ambiente. Em circunstâncias normais, essas sensações geralmente são 
inconscientes, e são sempre secundárias para qualquer atividade em que você estiver envol-
vido. Você precisa ter consciência delas para construir para si mesmo um segundo corpo 
dentro de seu espaço mágiko. Se preferir, pode fazer esses exercícios em separado de sua 
prática com seu espaço, até que você esteja pronto para criar seu corpo mágiko. 
 
Uma vez pronto, sente-se, faça os exercícios de relaxamento e entre em seu espaço mágiko. 
Feito isso, tente sentir como se você tivesse um corpo no espaço mágiko que se parece exa-
tamente com seu corpo físico, mas é completamente separado dele. Execute os três passos 
acima em sua imaginação, e tente duplicar as sensações que você teve ao realizá-los fisica-
mente. Fazendo isso, gradualmente, com o tempo, você irá construindo uma percepção de 
seu "corpo astral" como uma entidade distinta, como uma parte de seu espaço mágiko. 
 
Terminado esse exercício em cada sessão em seu espaço mágico, gaste algum tempo apenas 
se movendo pelo seu mundo, tocando e manipulando coisas, como se elas fossem objetos 
físicos. As coisas que você tocar devem dar sensações apropriadas a sua natureza; tijolos e 
pedras devem parecer duros e ásperos; metais devem parecer frios, com texturas apropria-
das a suas formas; madeira deve parecer quente e granulosa, etc. 
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Se você tem rituais que realiza diariamente (e se já não tiver começado a realizá-lo em seu 
espaço mágiko), crie um lugar em seu espaço mágiko dedicado ao trabalho ritual e comece 



a executá-los como parte de sua prática. Os movimentos regulares e repetitivos do ritual 
servirão para reforçar sua imagem corporal, e executar os rituais começará a transformar 
seu espaço de um mero refúgio em alguma coisa útil para seu trabalho mágiko. Em particu-
lar, eu recomendaria praticar os rituais de pentagrama e de hexagrama da Golden Dawn; 
eles serão importantes mais tarde, como meios de testar as visões que obtiver quando co-
meçar a praticar a vidência. 
 
Possíveis problemas 
 
O problema mais comum que as pessoas encontram nesta parte do trabalho é manter uma 
forma consistente para seu corpo. Elas descobrem que, mesmo depois de uma longa prática, 
sua cabeça e braços permanecem razoavelmente bem definidos, mas o resto de seu corpo 
imaginário tem uma tendência a ficar borrado e amorfo. Isto é um reflexo da relativa densi-
dade dos nervos no corpo físico. Oitenta por cento de nossos nervos sensoriais e cinestéti-
cos estão na cabeça e nas mãos; metade do restante está no tórax, ombros e braços. Nossa 
percepção do resto do corpo é substancialmente mais vaga e depende tanto da visão quanto 
de conexões sensoriais diretas. Quando se tenta construir um corpo astral, a mente tende a 
dar a cada parte do corpo um tamanho proporcional à densidade relativa dos nervos. 
 
Na verdade, isso não é tão ruim. Você não precisa de pernas no espaço mágiko, uma vez 
que você está se movendo pela vontade, mais do que impulsionando a si mesmo com mús-
culos. Você precisa de armas e mãos para executar os gestos dos rituais mágikos, e lábios e 
mandíbula para dizer as palavras. Se você descobrir que, mesmo depois de alguma prática, 
não consegue manter uma imagem corporal plena, não se preocupe com isso, apenas vá em 
frente com o que você tem, e imagine o resto de seu corpo escondido por um roupão ou 
qualquer outra vestimenta frouxa. 
 
O segundo problema que as pessoas têm é que seu corpo físico coça ou se move quando 
elas tentam mover seu corpo mágiko. Elas inconscientemente tensionam o corpo físico, 
tentando "travá-lo", de modo que seus movimentos não acompanhem os do corpo mágiko. 
Isso é uma questão de hábito de uma vida inteira, de se associar as sensações de movimento 
com o ato volitivo de mover seus músculos. Deve-se dissociar as sensações da volição, e 
um outro exercício simples vai ajudar. 
 
Em seu espaço mágiko, imagine que você está parado, mantendo seus braços diante de vo-
cê, com as palmas voltadas para baixo. Agora, imagine que você está virando-as, de modo 
que as palmas fiquem voltadas para cima, mas que você está virando-as unicamente com 
seus olhos. Isto é, você as vê se voltando para cima, e sente as sensações da mudança de 
posição, mas você não envolve a parte de sua mente que move os músculos. Você deve ver 
seus braços se moverem sem querer que eles se movam. (De fato, você está direcionando 
sua vontade através de seus centros visuais, em vez de seus músculos, mas de início não 
deve parecer que você está querendo isso.) 
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Das primeiras poucas vezes que você fizer isso, seus braços físicos quase certalmente se 
tensionarão até a rigidez. Quando você notar que isso está acontecendo, parece faça os e-
xercícios de relaxamento até que seu corpo afrouxe de novo, e então volte a tentar mover 
suas mãos mágikas. 



 
Quando você for bem sucedido em virar suas mãos astrais para cima sem tensionar suas 
mãos físicas, você deve tentar mover os dedos individualmente. Curve cada um deles até a 
palma e endireite-os de novo. Uma vez mais, faça o exercício de relaxamento sempre que 
seu corpo físico tensionar. Depois de conseguir mover os dedos individuais sem tensioná-
los, experimente vários movimentos coordenados: dobrar os pulsos, agarrar objetos, execu-
tar goples de karatê, fazer gestos de saudação vulcana, e assim por diante. 
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As mãos são a parte de seu corpo mágiko mais difíceis de serem separadas do físico, por-
que uma parte significativa de nosso sistema nervoso é dedicada a controlar seus movimen-
tos. Depois de conseguir dissociar os movimentos de suas mãos mágikas e físicas, o resto 
de seu corpo será muito fácil e, se necessário, pode ser feito com exercícios similares. 



 
Capítulo 3 - Colocando seu espaço mágiko para funcionar 
 
A respeito de símbolos 
 
Depois que você tiver trabalhado os exercícios dados nas seções anteriores durante uns 
poucos meses, terá estabelecido uma sólida fundação para todo o seu futuro trabalho mági-
ko. Praticamente todas as técnicas de mágika e meditação que você jamais encontrará são 
uma variação ou extensão das habilidades que aprendeu ao construir seu espaço mágiko. 
 
Com essas técnicas, cada pessoa terá um nível diferente de desempenho ótimo. Apenas uns 
raros poucos são capazes de entrar totalmente no espaço mágiko e se tornar inteiramente 
inconscientes de seu corpo físico; para essas pessoas, o resultado final desse trabalho é in-
distinguível das descrições clássicas de projeção astral. A maioria das pessoas descobrirá 
que uma certa parcela de sua consciência permanece "do lado de fora", e que a intensidade 
das sensações que elas experimentam nunca alcança o brilho e a clareza da percepção nor-
mal. Eu mesmo me enquadro no nível inferior dessa categoria; em minhas visões, as cores 
são mais sugeridas do que percebidas diretamente, e na maior parte do tempo eu preciso me 
concentrar intencionalmente para perceber os detalhes mais sutis. 
 
Ser capaz de colocar toda sua consciência no espaço mágiko não é necessariamente uma 
vantagem. O mais importante é que você faça o melhor uso do nível de habilidade que pos-
sui. O que conta mais é o sentido que você pode extrair de suas experiências, os insights 
que você ganha sobre si mesmo e o mundo, e os usos que você pode lhes dar. Visões bri-
lhantes e gloriosas não são nada se não tiverem nenhum conteúdo útil ou se sua consciência 
e entendimento não forem (gradualmente, mas de forma permanente) expandidos a partir 
daí. 
 
Tendo estabelecido os fundamentos, nas sessões seguintes vamos examinar vários exercí-
cios, todos os quais são formas de "vidência". Antes de entrar nos detalhes, precisamos 
considerar — de um modo geral — a natureza das coisas que se experimenta durante a vi-
dência. 
 
Muitas vezes se diz que os sonhos são o reino dos símbolos; o mesmo é válido para a vi-
dência. Mas, enquanto os símbolos dos sonhos geralmente são uma expressão de processos 
ocorrendo abaixo do nível de consciência, os símbolos percebidos na vidência são, freqüen-
temente (e, em um mundo ideal, sempre), a expressão de processos e eventos que ocorrem 
acima do nível no qual a consciência reside. Eles são o aspecto mais inferior e mais pron-
tamente apreendido de processos que a consciência ainda não consegue abranger comple-
tamente. Num certo sentido, os símbolos que você vê não passam de pontos de ancoragem; 
um meio conveiniente pelo qual se dá à consciência uma conexão com algo que vem de 
fora de seu escopo corrente. 
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A forma do símbolo não guarda necessariamente qualquer relação direta com a natureza 
daquilo que está sendo conectado. Alguns símbolos — tais como os deuses gregos ou a 
Árvore da Vida cabalística — têm formas que refletem diretamente algum aspecto da reali-



dade interior. Outros têm relações que são em grande parte uma questão de convenção; eles 
se relacionam com determinados aspectos da realidade interior apenas porque nós habitu-
almente os usamos dessa forma. Os atributos cabalísticos de cor estão nessa categoria. E 
outros ainda são empregados para servir às necessidades do momento, e não têm nenhum 
significado fora do contexto da visão em que ocorrem. 
 
Mas, em todos esses casos, quando um símbolo é precebido em uma visão, ele tem uma 
conexão direta com alguma poder mágiko, arquétipo, forma-pensamento ou entidade. A fim 
de extrair o maior benefício de sua vidência, você deve tentar continuamente sentir além do 
símbolo visível ou verbal, estendendo sua consciência ao longo da trilha fornecida para 
captar tudo o que ela incorpora. 
 
Conseguir isso é uma tarefa delicada. Os exercícios de relaxamento descritos anteriormente 
uma vez mais se tornam importantes, desta vez a parte deles que trata de aquietar a mente. 
Isso é importante de duas formas: porque a tagarelice interna da mente tende a obscurecer e 
ocultar o que está sendo comunicado pelo símbolo e, em segundo lugar, porque partes ati-
vas da mente tentarão distorcer o sentido do símbolo para se encaixar em suas próprias no-
ções preconcebidas. 
 
Esse é o caso especialmente quando o praticante tem desejos particulares que se relacionam 
à informação que está sendo transmitida, ou quando a auto-imagem da pessoa se sente a-
meaçada. Se sua concepção de si mesmo depende de uma visão de mundo particular e a 
informação não está de acordo com essa visão, será quase impossível para você compreen-
dê-la claramente. 
 
Para reduzir a possibilidade de que isso ocorra, você também deve trabalhar consciente-
mente para desenvolver um estado mental de desapego em direção ao conteúdo de suas 
visões, uma despreocupação deliberada por qualquer significado pessoal que elas conte-
nham, e uma recusa deliberada de avaliar seus conteúdos em termos de verdade ou falsida-
de. Avaliação crítica dos resultados de uma sessão de vidência é definitivamente necessá-
rio, mas o momento para essa avaliação é depois que a sessão terminar. Enquanto o traba-
lho está ocorrendo, você deve buscar um estado perfeito de suspensão do julgamento, nem 
acreditando nem desacredidanto em nada que você vê ou sente, buscando simplesmente 
receber os símbolos e seus significados precisamente como eles se apresentam. 
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Ao usar técnicas de vidência no trabalho mágiko, você estará sempre tentando penetrar em 
um "território" desconhecido. Qualquer trabalho que pode resultar em um avanço espiritual 
estará, por definição, pelo menos parcialmente fora do escopo de sua perspectiva e compre-
ensão atuais. Como qualquer coisa verdadeiramente nova, leva um tempo para a mente se 
ajustar e ser capaz de ver com clareza. Além disso, os significados por trás de qualquer 
símbolo podem ter muitos níveis diferentes; pode levar um longo tempo até eles "penetra-
rem" em sua consciência, e o significado final pode ser muito diferente das primeiras apa-
rências superficiais. Em meu próprio trabalho, algumas vezes levou mais de um ano e meio, 
com exposições repetidas, antes que eu compreendesse plenamente o que me estava sendo 
mostrado. Assim, nenhuma avaliação que você faça jamais será tão definitiva que você não 
possa mudá-la, ou aprofundá-la; todas as interpretações são provisórias, até que elas tenham 
sido repetidamente reforçadas por experiências adicionais. 



 
Eu não posso assegurar nada quanto à maneira pela qual os significados ligados a um sím-
bolo aparecerão para cada pessoa. Eu não tenho informação suficiente das outras pessoas 
para caracterizar qualquer forma em particular como "típica". Em meu próprio caso, eles 
vêm de duas ou três maneiras, dependendo da quantidade de poder que eu consegui invocar 
e de quão acima do meu nível normal de consciência eu consegui me elevar. 
 
Geralmente, eles aparecem como grupos de pensamentos ou associações que surgem simul-
taneamente em minha mente com as palavras ditas por alguma entidade, fornecendo um 
contexto detalhado para as palavras; é como se os pensamentos a partir dos quais a entidade 
produziu as palavras estivessem sendo transmitidos junto com as palavras. Se eu estiver 
olhando para um símbolo visual, em vez de ouvindo palavras, então eles aparecem como 
"percepções" repentinas e detalhadas do que o símbolo pretende representar, que surgem 
instantaneamente em minha consciência. 
 
Menos freqüentemente, o sentido oculto dos símbolos aparece como um enredo completo. 
Uma longa série de eventos surge na mente como se alguma parte de mim mesmo tivesse 
sido levada para longe, fizesse um longo tour através dos espaços mágikos, e tivesse então 
retornado no exato momento em que partiu. O tour completo é "lembrado" instantaneamen-
te como tendo acontecido, mesmo se para minha consciente não se passou nenhum tempo. 
 
No caso mais raro, o significado aparece à minha consciência como um pacote firmemente 
amarrado de energia mística, que se assenta em minha mente e gradualmente se "desenrola" 
em palavras, imagens e significados durante um período que vai de minutos a semanas. 
Esses "pacotes" parecem ser algum equivalente mágiko dos livros. Seu conteúdo geralmen-
te dá a impressão de não ser direcionado à pessoa específica que os recebeu, e sim a um 
público genérico; e o conteúdo é muitas vezes radicalmente diferente das perspectivas e 
idéias nas quais o vidente normalmente está interessado. 
 
Você não deve concluir que essas são as únicas formas pelas quais o sentido por trás do 
símbolo pode se apresentar a você; talvez descubra que alguma outra forma é mais típica 
para você. Mas, se acontecer de você receber informação em alguma dessas vias, pode estar 
certo de que você teve sucesso nessa questão. 
 
The Magickal Mystery Tour 
 
A primeira técnica de vidência é muito simples, e pode ser bastante divertida. Os resultados 
que obterá com este método podem variar do tolo ao sublime, do inconseqüente ao impor-
tante, dependendo das condições do momento. Este método permite que você sinta as ma-
neiras pelas quais sua mente inconsciente simboliza as coisas, e lhe dá alguma prática para 
fazer isso em uma situação não-crítica. 
 
Entre em seu espaço mágiko e reassegure sua segurança ali, usando o método previamente 
descrito. Então, vá para algum local familiar de seu espaço ao ar livre, e olhe ao redor para 
estabelecer sua perspectiva e as posições relativas das outras regiões familiares. 
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Feito isso, imagine que esses territórios familiares são cercados por vastas áreas sobre as 
quais você ainda não sabe nada, e nas quais absolutamente qualquer coisa poderia estar 



acontecendo a qualquer momento. Resolva sair para dar uma volta e olhar alguma parte 
dessas áreas. Então, olhe ao redor de novo, escolha uma direção e comece a andar. Enquan-
to se move pelas regiões familiares, não tente imaginar que você vai encontrar qualquer 
característica em particular na paisagem, e não tente olhar para qualquer coisa em particu-
lar. Deixe sua imaginação preencher os traços das áreas pelas quais você passa sem interfe-
rência. 
 
Mova-se a esmo até descobrir algum item interessante. Pode ser uma característica natural 
interessante, um objeto, uma construção, uma pessoa ou animal. Examine o objeto ou ex-
plore a construção, lembrando de que qualquer coisa inusual tem algum tipo de significado 
no espaço mágiko. Se nada claro vier até você, mova-se ao longo da direção para onde você 
está indo. Algumas vezes acontece que muitos lugares em seqüência contam uma história 
que não é clara até que você tenha estado em todos eles; outras vezes, o primeiro lugar onde 
você chega simplesmente não é muito importante. 
 
Fale com a pessoa ou animal, se eles existirem independentemente de você; trate-os com o 
respeito e a educação com que você trataria qualquer estranho que encontrasse em um local 
isolado. Tente manter uma atitude amigável e não ameaçadora, não importa o que o ser 
faça, e lembre-se de que, uma vez que tudo está ocorrendo em seu mundo particular, você 
está perfeitamente seguro. Não tente roteirizar as ações deles, apenas deixe-os falar e agir 
espontaneamente. Pedir ao ser que você encontrar para lhe contar sobre ele mesmo e o que 
ele está fazendo quase sempre ob´tem uma resposta positiva. 
 
Se o ser não reconhece sua presença, ou não responde a suas perguntas, então observe o que 
ele está fazendo durante algum tempo, até que você não veja sentido em continuar. Então, 
mova-se para outra região. Se eles responderem, quando você terminar suas questões, per-
gunte-lhes se há alguma outra coisa interessante para ver nas vizinhanças, e siga qualquer 
indicação que eles lhe derem. 
 
Normalmente, essas explorações lhe dirão algo sobre você mesmo, sua situação de vida ou 
as condições atuais que cercam seu trabalho mágiko. Será tudo numa forma simbólica, é 
claro; o sentido óbvio dos eventos nem sempre será seu significado mais profundo. Mas, 
uma vez que você entenda o simbolismo, os resultados geralmente se revelam úteis ou inte-
ressantes, embora nem sempre importantes. 
 
Este método é particularmente bom para quando você sabe que alguma coisa importante 
está acontecendo no lado mágiko de sua vida, mas não sabe dizer o que é. Ele também é 
muito bom para qualquer situação em que você não tem certeza de quais questões deveria 
perguntar. Para usar o método dessa forma, mantenha em sua mente a idéia de que você 
precisa de informação ou respostas enquanto escolhe a direção de seu tour, e tente sentir a 
direção na qual estão as respostas; haverá sempre uma direção assim. Então, vá nessa dire-
ção e continue encontrando coisas interessantes até sentir que recebeu toda a resposta; isto 
geralmente ocorrerá sob a forma de uma sensação de alívio ou a redução de uma pressão 
vagamente sentida. Então, considere a relação entre as coisas que você viu e sua situação 
atual; os significados que elas contém normalmente fornecerão as pistas essenciais de que 
você precisa. 
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O Espelho Mágiko 
 
O próximo método é muito parecido com um método clássico de "vidência", exceto que os 
acessórios são astrais, em vez de físicos. O método é capaz de infinitas variações, das quais 
apenas umas poucas serão descritas. 
 
Esclha um lugar conveniente em seu espaço mágiko. Se você pretende exercer a vidência 
junto com a invocação de forças mágikas, um tempo consagrado ou local de trabalho mági-
ko serão o melhor lugar; do contrário, qualquer lugar onde você se sentir mais confortável e 
seguro. 
 
Nesse lugar, imagine uma moldura, como se fosse para um grande espelho. Este deve ter 
pelo menos a sua própria altura, e de uma largura tal que caiba todo em seu campo de visão 
de uma só vez. Agora, imagine que essa moldura contém uma folha de vidro. Mas, em vez 
de ser um espelho prateado, o vidro parece conter uma escuridão profunda, transparente, 
como se por trás do vidro houvesse um vazio de extensão indefinida. 
 
Você pode ter uma idéia da aparência correta — e, ao mesmo tempo, construir um espelho 
mágiko — pegando uma peça de vidro semi-prateado ou com um quarto de prateamento 
(comprado em uma casa de equipamentos científicos) e colocando-a sobre um pedaço de 
veludo negro de boa qualidade. Olhe para ele sob uma iluminação muito baixa e parecerá 
haver uma profundidade indefinida; isto é, parecerá haver profundidade, mas você não será 
capaz de dizer exatamente quão funda ela é. 
 
Ao mesmo tempo, você deve imaginar e sentir uma confiança total de que a resposta para 
qualquer coisa que você esteja procurando lhe aparecerá nesse espelho. Não se preocupe 
com como o espelho fará isso, apenas gere uma confiança emocional de que vai funcionar. 
 
O uso básico desse espelho é muito simples. Você mantém na mente o pensamento do que 
quer saber e então imagina que o espelho está "sintonizando" com esse pensamento, usando 
o pensamento para fazer uma conexão com algum lugar onde a resposta pode ser encontra-
da. Uma vez que você sinta que o espelho está sintonizado, liberte o pensamento e espere 
em silêncio mental pelas imagens que se erguerão das trevas no espelho. E, como na técni-
ca do "mystery tour", a imagem será acompanhada por significados que você será capaz de 
"ouvir" ou sentir em sua mente. 
 
Existem inúmeras variações do método básico para diferentes propósitos. Depois que você 
se acostumar com o método básico, pode fazer uso daqueles que serão descritos ou inventar 
o seu próprio. À medida que você se familiariza com o método, sua própria intuição se tor-
nará um guia melhor para seu uso do que qualquer técnica "oficial"; não tenha medo de 
experimentar. 
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Para psicometria, segure um objeto em sua mão (física) e imagine que há um link entre ele 
e o espelho. Então, olhe para o espelho para refletir as "impressões" contidas no objeto. Se 
for um objeto que está ligado a alguma pessoa peolo uso, você deve especificar que são 
impressões da pessoa que você quer, e não do próprio objeto; do contrário, você poderá 
obter estranhos resultados. Por exemplo, uma vez eu tentei psicometrizar uma faca de sílex 



e obtive uma história geológica do estrato do qual veio o sílex. Suas conexões com suas 
origens rochosas eram mais fortes do que com as pessoas que a fizeram e usaram, e isso 
emergiu com mais intensidade. 
 
Você também pode "psicometrizar" uma pessoa — dar-lhe uma "leitura de outras vidas" ou 
responder a questões específicas — segurando as mãos dela e olhando para seu espelho 
mágiko a fim de refletir as impressões que você obtém do espírito dela. Isto é mais difícil, 
requer mais prática e funciona melhor quando você não tem qualquer relação com a pessoa 
em questão. Não deve nunca ser feito com pessoas com as quais você tem uma ligação e-
mocional de qualquer tipo. 
 
Para obter idéias básicas e significados relacionados com símbolos visuais, imagine o sím-
bolo desenhado na face do espelho com linhas brilhantes. Então, imagine que você está 
empurrando o símbolo para dentro do espelho, de modo que ele se distancie e eventualmen-
te desapareça da visão. Enviar o símbolo para dentro do espelho "sintoniza-o"; espere em 
silêncio mental para as imagens que surgirão, e elas terão algum tipo de relação com o sím-
bolo. 
 
Pode-se usar invocações mágikas para aumentar o poder do espelho. Como exemplo, você 
pode querer explorar a natureza do elemento Fogo. Você pode começar executando o ritual 
do Pentagrama Menor para banir influências estranhas, especificando que o banimento in-
clui o espelho. Então, você pode usar o ritual do Pentagrama Maior para invocar o elemento 
Fogo. Quando tiver a forte sensação de que a força do elemento está presente, direcione 
essa força para o espelho. Ao mesmo tempo, imagine que a força está não somente sintoni-
zando o espelho ao elemento, mas também carregando e limpando os canais, de modo que 
o espelho funciona em sua melhor forma. Ou, alternativamente, você pode pedir que o ar-
canho ou anjo do elemento lhe apareça no espelho e responda a suas questões. 
 
Com qualquer um desses métodos, as imagens que você obterá serão a princípio vagas e 
estáticas. Mas, com a prática, as imagens ficarão mais definidas, se expandirão e se torna-
rão ativas, apresentando paisagens completas e longas histórias que apresentarão sob uma 
forma dramática as respostas que você está procurando. O espelho parecerá se tornar uma 
janela aberta para a parte do plano astral que se relaciona com sua busca. 
 
Uma vez conseguindo isso, o espelho pode ser usado como um "portão", uma abertura atra-
vés da qual você pode viajar diretamente para o plano que está sendo visto, a fim de expe-
rimentar os eventos em primeira mão. Do ponto de vista da mágika iniciatória, este é o mo-
do de operação preferido, uma vez que ele mergulha sua consciência no poder que você 
está explorando. A imersão aumenta o potencial para mudanças reais e duradouras na cons-
ciência e amplifica seu poder de alcançar insights e percepções do poder invocado. 
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Para converter o espelho em um portão, imagine que a imagen no espelho se torna tridi-
mensional, como se você estivesse realmente olhando por uma janela para um lugar real, 
em vez de ver apenas um retrato dele. Então, imagine que o vidro do espelho se dissolve e 
desaparece, enquanto a imagem no espelho permanece a mesma. Ou, se for mais fácil para 
sua mente, imagine que o vidro é de fato uma janela presa na moldura por dobradiças, e 
abra a janela. 



 
Geralmente, você descobrirá que, a menos que seu ser esteja totalmente sintonizado com a 
força que invocou, você terá alguma dificuldade de passar pela moldura para o mundo do 
outro lado. O "Signo de Entrada" (Sign of the Enterer) da Golden Dawn o ajudará a vencer 
a resistência. Fique de pé à distância de um braço do portão; levante seus braços bem acima 
de sua cabeça e então traga-os para baixo e para a frente, com os dedos estendidos, enquan-
to ao mesmo tempo dá um passo para diante. Alternativamente, empurre suas mãos para 
trás, de modo que elas estejam próximas a seu corpo, no nível dos ombros, e então estenda 
seus braços com um movimento definido para a frente enquanto dá o passo. Imagine que 
esses gestos estão abrindo um buraco no que quer que esteja resistindo a sua entrada, e que 
o impulso de seu movimento para a frente o está carregando através do portão e para o 
mundo além. Se você ainda sentir resistência depois que atravessar o portão, repita nova-
mente os gestos. Uma vez que você tenha ultrapassado o portão, olhe em volta e tome nota 
de tudo o que vir. Comece com os traços principais da paisagem, então se concentre nos 
detalhes. Se você tiver invocado o poder corretamente, deverá ver objetos e eventos que 
refletem a natureza do poder. 
 
É uma boa prática testar o mundo em que você entrou, e quaisquer seres que encontrar, para 
se assegurar de que eles estão de fato relacionados com o poder que você invocou, e se são 
de natureza positiva. Os meios de testá-los serão discutidos detalhadamente no próximo 
capítulo. 
 
Se sentir que tem dificuldade em transformar o espelho em um portão, ou que o espelho 
não lhe dá imagens de paisagens e histórias completas, uma variação da prática mágika de 
trabalho com os caminhos será útil. A prática abaixo descrita fica a meio caminho entre 
escrutinar um símbolo simples e fazer uma livre exploração de uma força invocada, e dessa 
forma auxiliará na transição entre eles. 
 
Trabalho com os caminhos 
 
A expressão "trabalho com os caminhos" é usada para muitas práticas diferentes, que vão 
da simples meditação por meio de visualizações programadas a visões e viagens astrais. O 
que todas elas têm em comum é o uso de símbolos tradicionalmente associados aos "cami-
nhos" da Árvore da Vida, como, por exemplo, os arcanos do Tarô. Esses símbolos têm sido 
usados por um tempo suficiente para que regiões estáveis que refletem seu poder tenham 
sido estabelecidas nos planos interiores. Ao usar os símbolos nessas práticas, a pessoa co-
necta com essas regiões e pode aprender alguma coisa sobre a realidade por trás dos símbo-
los. 
 
Etapas Preliminares 
 
1. Escolha um símbolo visual do caminho que você quer explorar. As cartas do Tarô são 
um bom ponto de partida. As imagens tipo desenho animado do Rider ou Wang são prefe-
ríveis a imagens detalhadas como as do baralho de Crowley, porque as cores brilhantes e 
chapadas dessas cartas encorajam sua imaginação a preencher os brancos. Nós usaremos a 
carta do Louco do baralho de Rider como exemplo. 
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2. Repasse o que você sabe sobre as correspondências da carta. Leia o que suas fontes dis-
poníveis têm a dizer sobre a carta. Então, vá fazer alguma atividade não relacionada durante 
algum tempo e deixe seu inconsciente absorver a informação; deixe-o fazer suas próprias 
conexões e conclusões sem qualquer esforço de seu self consciente. Usando a carta de e-
xemplo, o que vem imediatamente à minha mente é o seguinte: o Louco é geralmente atri-
buído ao elemento Ar e ao caminho do Aleph. Na versão da Golden Dawn da Árvore, o 
caminho do Aleph conecta Kether com Chokmah. Na versão de Achad da Árvore, ele co-
necta Malkuth com Yesod. O Louco é uma forma primal do Ar, mais cósmica e menos "ter-
restre" que o naipe de Espadas no Tarô. Na Cabala, ele representa ao mesmo tempo o as-
pecto "mental" ou "intelectual" do ser e o aspecto Yetzirático, "formativo" ou o "Filho", da 
seqüência de IHVH. Na seqüência elemental Enoquiana, ele representa o Ideal criativo ma-
nifestado pelo divino, que é a base para o desenvolvimento posterior e a plena manifestação 
através dos outros elementos. Na estrutura do planeta Terra, é a atmosfera que jaz entre o 
aspecto espiritual da magnetosfera do planeta e o aspecto aquático dos oceanos E assim por 
diante. 
 
3. Estude a carta e note os detalhes. Note também quaisquer conexões que venham à mente. 
Considere a figura na carta; o que sua postura, gestos, expressão, etc. dizem sobre sua ati-
tude e estado emocional? Para onde sua atenção parece estar concentrada? Tente fazer al-
guma idéia do tipo de personalidade que está sendo expressado. Por exemplo, o penhasco 
junto ao qual o Louco está parece pintado com três das cores de Malkuth: preto, oliva e 
castanho. As botas do Louco são alaranjadas, completando o quarteto. As montanhas ao 
fundo são de um violeta Yesódico, com cumes cobertos de neve refletindo a luz do Sol, que 
é pintada com o branco de Kether. O céu, que domina a pintura, é de um amarelo Aéreo, 
levemente mais escuro que o laranja de suas botas. A vestimenta externa do Louco é verde 
com padrões semelhantes a hera, lembrando o Homem Verde da mitologia celta e, uma vez 
mais, Malkuth. A costura é vermelha, numa reminiscência tanto do Fogo quanto da energia 
sexual de Marte. Há rodas bordadas na vestimenta, o que traz à mente outra carta, a Roda 
da Fortuna, atribuída a Júpiter, que é o Senhor do Ar. Também existem Flores-de-Lis na 
vestimenta, que tanto podem ser Lírios (Malkuth, de acordo com Crowley) quanto íris (Ye-
sódicas pela cor e pela forma). 
 
Sua vestimenta externa é branca, novamente sugerindo Kether. Uma pena se ergue da parte 
da frente de seu chapéu, e sua forma sugere a serpente Uraeu das roupas egípcias ou a plu-
ma de Maat. Ele carrega uma rosa na mão esquerda e um bastão com uma sacola na ponta 
(bastante fálica) na direita. 

 
A cabeça do Louco está inclinada para trás, seus olhos focalizados em alguma coisa na dis-
tância que só ele pode ver. Sua postura, de alguma forma, é pretensiosamente "sensível", do 
tipo que você poderia ver o Rei-Sol francês usar em uma de suas danças. No geral, ele me 
lembra um poeta galhardo do século XIII, o filho jovem e excessivamente educado de um 
nobre, vagueando e fingindo ser um ministrel para evitar as atividades mundanas. Ele está 
prestes a caminhar para um precipício. O cachorro em seus calcanhares parece ou brincar 
ou tentar chamar sua atenção para o perigo imediato. 
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Você não tem que entrar em tantos detalhes como no exemplo; se você está apenas come-
çando a praticar a mágicka, provavelmente não terá os recursos para tanto. O importante é 



notar os detalhes, e tentar interpretar a postura e as expressões da figura, bem como as ati-
vidades nas quais ela parece entretida. 
 
Estas três primeiras etapas são preparatórias, e devem ser feitas antes de começar a parte 
principal da prática. Uma vez que tenham sido feitas, deixe a informação flutuar em seu 
inconsciente por umas poucas horas ou até um dia, enquanto você faz outras coisas. A idéia 
é concentrar suavemente o inconsciente no assunto, e deixá-lo absorver as informações e 
idéias sem sua interferência consciente. Isso faz com que ele tenha mais boa vontade em 
participar das práticas, e aumenta a habilidade dele para fazer conexões com a região mági-
ka além da carta. 
 
Prática Principal 
 
4. Sente-se e faça os exercícios de relaxamento descritos na seção anterior. 
 
5. Coloque a carta diante de você, de modo que você possa olhá-las sem forçar os olhos ou 
sair de sua posição relaxada. Olhe para a carta sem focalizar deliberadamente em nenhum 
ponto; deixe seus olhos se moverem de um ponto a outro da figura, em seu movimento 
normal de esquadrinhamento. 
 
6. Agora entre em seu espaço mágiko e deixe sua consciência firmemente assentada ali. Vá 
para o local em que seu espelho mágiko está localizado e pare onde você possa vê-lo de 
frente. Imagine a imagem da carta do Tarô no espelho, de modo que ela preencha comple-
tamente a moldura. Então, olhe para a paisagem na figura; pense em como ela pareceria se 
fosse real, e não apenas uma imagem desenhada. Tente ver a imagem como um mundo tri-
dimensional além do vidro do espelho. Pense nas partes da paisagem que estão ocultas além 
da moldura da janela e preencha-as. Matenha as cores mais ou menos as mesmas, mas pre-
encha os detalhes; construa um quadro como se aquele mundo fosse um lugar real que você 
pode ver. Sinta-se livre para incorporar detalhes de lugares reais que voce viu em sua vida. 
(Mas NÃO use pessoas reais como modelos para as figuras.) 
 
Por exemplo, as montanhas na carta do Louco me lembram os Alpes suíços, roxas violáceas 
permanentemente cobertas de neve em seu topo. Eu completo a figura com os detalhes a-
propriados de ravinas, paredões de rocha, etc. O penhasco diante do qual o louco está para-
do me recorda algum tipo de granito coberto de musgo, e a aspereza da fenda sugere que foi 
escavada por um glaciar. O mesmo glaciar poderia ter escavado o profundo e redondo vale 
abaixo, e eu o imagino ali, com campos de grama, com bosques de pinheiros e abetos, tal-
vez o topo dos telhados de uma vilazinha na distância. 
 
O Louco está andando em direção à janela, então deve haver uma trilha para o vale escon-
dida por trás do afloramento. Eu imagino a trilha seguindo uma curva ascendente do fim do 
vale até o fim do afloramento. Imagino que esse afloramento fica do lado de uma montanha 
cujo topo fica em lagum lugar à direita da área visível. 
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7. Em seguida, imagine que você atravessou a moldura da janela e está de pé no mundo 
para o qual você estava olhando, mas em algum momento imediatamente antes que os per-
sonagens da carta entrem em cena. Não tente se mover através do espelho, apenas faça uma 



transição instantânea para o lugar que você imaginou. Se for preciso, reconstrua a paisagem 
de novo do zero, mas com você dentro dela. 
 
Volte-se e olhe ao redor de seu novo ponto-de-vista; tenha uma visão de 360 graus, e com-
plete as partes da paisagem que estavam escondidas de você na vista original através da 
janela. (A janela, incidentalmente, não deve ser visível.) Imagine o que seus ooutros senti-
dos lhe diriam se você estivesse em um local físico semelhante, e acrescente isso a suas 
impressões do lugar. 
 
Por exemplo, olhando para trás em direção à posição da janela, percebo que as montanhas 
ficam mais baixas naquela direção e gradualmente diminuem até fazendas muito distantes. 
Um largo lago (como o Lago Lucerna ou Geneva) pode ser visto bem no limite da visibili-
dade. Posso ver a montanha em cujo lado eu estou, e ver diretamente a posição do caminho 
que havia imaginado previamente além do afloramento. O caminho vem até minha posição 
atual, então curva-se ao redor da montanha e sobe para uma passagem a média distância. 
Olhando para o vale abaixo, eu vejo que há nuvens brilhantes entre a vila e eu mesmo, dan-
do a impressão de que estou em um mundo acima do mundo normal. Posso sentir e ouvir o 
vento soprando ao meu redor, e há um leve perfume de pinho, grama e rocha no ar, bem 
como uma frescura ozonizada. Da vila, chegam débeis sons de atividade humana. 
 
8. Gaste algum tempo para gravar firmemente a cena e seu ponto de vista em sua imagina-
ção. Não se preocupe se os detalhes mudam ou flutuam, e não faça qualquer esforço para 
mudá-los de volta. Pegue apenas os traços gerais e as posições e deixe os pequenos detalhes 
mudarem à vontade. Pense em como os lugares parecem em seus sonhos diurnos regulares; 
freqüentemente há muito poucos detalhes, e cada detalhe que há é mais sugerido do que 
realmente visto. À medida que você continua a práticar ao longo de semanas ou meses, seu 
inconsciente gradualmente aprenderá a preenchê-los e mantê-los estáveis sem esforço cons-
ciente. 
 
9. O passo seguinte é, num certo sentido, o mais difícil, e em outro, o mais fácil. Todos nós 
tivemos sonhos diurnos nos quais inventamos diálogos para livrar a nossa cara de algum 
acontecimento embaraçoso em nossos vidas. Em outros, imaginamos os eventos e intera-
ções que gostaríamos de ver acontecendo em algum encontro futuro, ou alguma situação 
em que gostaríamos de estar mas que não podemos alcançar no mundo quotidiano. O que 
você vai fazer nesta etapa é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que você não 
deve ter qualquer desejo em particular de controlar o que os outros personagens dizem mas, 
em vez disso, quer ver o que eles falam por si mesmos. 
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O que você quer fazer é imaginar um cenário no qual o personagem da carta de Tarô chega 
até o local onde você está e começa a conversar com você. Usando nosso exemplo, você 
pode imaginar que ouve alguém cantando na distância atrás de você. Você se volta, olha 
para a trilha e vê o louco subindo por ela, seguido por seu cachorro. Enquanto anda, ele 
canta uma melodia alegre. Quando ele chega perto o bastante para ouvi-lo, você o chama e 
acena para ele; ele olha e acena de volta. Chega mais perto e caminha até a escarpa onde 
você está. Ele sorri e anda até a beira do precipício, olhando para longe. Abre seus braços, 
respira fundo o ar da montanha e, por um momento, sua pose é exatamente a mesma que 



aparece na carta do Tarô. Então, ele se volta para você e pergunta: "Para onde está indo, 
viajante?" 
 
A idéia por trás disso é dar a sua mente inconsciente uma razão aceitável para acreditar que 
você está em uma situação onde pode falar com o personagem da carta. A parte de seu in-
consciente que se refere à imaginação não acredita em situações hipotéticas; para ela, as 
coisas ou são reais ou não são, mas qualquer coisa que seja razoavelmente consistente será 
aceita como real. Essa parte de sua mente inconsciente faz o papel do personagem, enquan-
to sua mente consciente representa você mesmo. Essa mesma parte alcança outras partes de 
sua mente e os reinos mágikos, e extrai a informação que usa para construir a caracteriza-
ção. 
 
Agora que o personagem está presente, você pode lhe fazer perguntas sobre ele mesmo, os 
vários símbolos de suas roupas e apetrechos, e sobre o ambiente no qual vocês se encon-
tram. Sempre aja como se o personagem fosse uma pessoa real, independente de você. Tra-
te-o com o respeito que se deve entre iguais; nunca aja com superioridade para ele e nunca, 
jamais o ameace. Se ele não quiser responder a uma pergunta em particular, não pressione. 
Responda honestamente a quaisquer perguntas que ele fizer, com o melhor de sua habilida-
de. Mas, ao mesmo tempo, não permita ser ameaçado ou intimidado; exija que suas intera-
ções sejam feitas numa base de igualdade e nada mais. 
 
Outra coisa a ser lembrada é que nesta fase do exercício não existem resultados errados, 
apenas resultados que você não compreende. Se alguma coisa parece deslocada em relação 
à natureza da carta, não a rejeite. Simplesmente admita que você não entende e arquive-a 
para posterior consideração. Geralmente, você deve seguir em frente com o que quer que 
aconteça; não há nenhum jeito de você ser ferido, então não existe razão para não fazê-lo. 
 
10. Quando você começar a ficar cansado, ou o personagem indicar que é o bastante, é hora 
de concluir o exercício. Diga adeus ao personagem, vire-se e caminhe até que ele esteja 
fora de vista. Então, "pule" de volta através de seu espelho mágiko e olhe em volta; veja o 
ponto de onde você acabou de pular para o espelho, mesmo se não for o mesmo ponto que 
estava ali no início. Então, imagine-se fechando o espelho, de modo que ele mostre apenas 
sua escuridão habitual. 
 
Depois de deixar novamente seu espaço mágiko, gaste alguns momentos concentrando a 
atenção em vários objetos de seu ambiente físico. Saia e dê uma volta, espreguice-se, beba 
alguma coisa, vá ao banheiro ou qualquer outra atividade mundana. Então, sente-se de novo 
e escreva o que aconteceu durante o exercício, com tantos detalhes quanto puder. Registre o 
que foi dito, todas as idéias que saltaram em sua mente e qualquer mudança do cenário ou 
movimentos para outras cenas. 
 
Algumas vezes, pode acontecer que ocorram coisas inesperadas durante este exercício. Por 
exemplo, o personagem pode aparecer por trás de você e dizer olá enquanto você ainda está 
trabalhando na paisagem. Normalmente, o melhor é seguir adiante com esses acontecimen-
tos, em vez de insistir em seguir as várias etapas em ordem. 
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Depois que o personagem aparecer, a regra é permitir o que quer que queira acontecer, co-
mo no exercício do mystery tour. Você não deve se preocupar muito em manter os arredo-



res firmes. O personagem pode mudar a paisagem para demonstrar um ponto, ou introduzir 
criaturas ou objetos. Outras coisas podem aparecer e desaparecer espontaneamente. Algu-
mas vezes, você pode encontrar a si mesmo e ao personagem transportados para outra cena 
inteiramente diferente. Todas essas coisas são aceitáveis, e devem ser levadas em um 
espírito de interesse desprovido de julgamento. Lembre-se de que a lógica das visões é a 
lógica dos sonhos, onde tais acontecimentos não são de forma alguma incomuns. 
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Depois de trabalhar com esse método por uma ou duas semanas, usando várias imagens do 
Tarô, tente invocar uma força de novo, usando um ritual e obtendo a resposta através de seu 
espelho. A prática de criar paisagens no espelho deve ter superado qualquer dificuldade 
nesse sentido. Se você ainda tiver problemas, tente combinar a invocação com uma imagem 
do Tarô apropriada. 



 
Capítulo 4 - Testando suas visões 
 
Geralmente, é uma boa idéia aplicar testes às imagens que você olha na vidência, e aos vá-
rios seres que você pode encontrar. O teste definitivo é, claro, uma apreciação crítica da 
qualidade, consistência e valor dos resultados que obtém com seu trabalho, mas esse teste 
só pode ser aplicado depois que a obra está conclída. Outros métodos lhe permitem ter al-
gum senso sobre se há alguma coisa errada em um ponto inicial da sessão. Você pode, en-
tão, tomar as medidas apropriadas para corrigir o problema ou, se necessário, finalizar a 
sessão e economizar sua energia para outra ocasião. 
 
O método de teste mais confiável usa os símbolos dos rituais do Grande Pentagrama e do 
Grande Hexagrama da Golden Dawn. Mas a eficácia desse método requer que você tenha 
alguma experiência em executar esses rituais e obter uma boa resposta deles. Se você ainda 
não é experiente em seu uso, deve praticá-los em seu espaço mágiko durante algum tempo 
antes de implementar esse procedimento de teste. 
 
Uma limitação desse método é que ele só funciona se os poderes olhados na vidência esti-
verem entre os poderes tradicionais, convencionalmente utilizados em mágika. Isto é, se os 
poderes forem de natureza elemental, planetária ou zodiacal. Se a natureza de um poder for 
desconhecida, ou se for de uma natureza inerentemente mista, devem ser aplicados outros 
métodos. 
 
Depois de obter uma imagem firme de alguma região mágika em seu espelho, desenhe o 
pentagrama ou hexagrama de invocação apropriado ao poder que está invocando, usando 
linhas brancas no ar, diante de você. Vibre os nomes divinos do poder um par de vezes, 
então empurre o símbolo para dentro do espelho. Se o espelho estiver corretamente "sinto-
nizado" ao poder, o pentagrama ou hexagrama será absorvido e ou não terá efeito ou torna-
rá a imagem mais definida e brilhante. Se a imagem se tornar mais escura, distorcida ou se 
quebrar inteiramente, então você sabe que alguma coisa está errada, deve bani-la e começar 
de novo. 
 
Da mesma forma, se você usou o espelho como portão e entrou em alguma região, você 
deve empurrar o símbolo apropriado contra qualquer objeto que apareça de maneira proe-
minente na área, e sempre contra qualquer ser que surgir para lhe servir de guia. Em qual-
quer desses casos, o ser ou objeto não deve mostrar nenhum efeito ou se tornar mais bri-
lhante, mais largo ou mais sólido como resultado. Um ser falso ou ilusório irá encolher, sua 
aparencia se tornará distorcida ou ele desaparecerá. 
 
Nenhum ser mágiko do qual valha a pena falar jamais objetará quanto a ser destado dessa 
maneira. Não há razão para isso, uma vez que, fazendo esse teste, você estará de fato aben-
çoando-o. Se um ser tentar convencê-lo a não fazer o teste, isso em si mesmo é sinal de que 
alguma coisa está errada. 
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Note que você deve sempre usar o pentagrama ou hexagrama de invocação para os testes, 
nunca a versão de banimento. Usar uma figura de banimento é a mesma coisa que ordenar 
às forças que você invocou que tornem a se dispersar, anulando seus esforços. 
 
Dois tipos secundários de testes parecem depender de alguma forma do mago ter o intento 
de que eles funcionarão corretamente; não existe nenhuma razão óbvia pela qual eles deve-
riam funcionar, mas geralmente funcionam do mesmo jeito. O primeiro deles é o uso dos 
signos de grau G.D.; o segundo é o uso das letras hebraicas dos planetas. 
 
A idéia por trás do uso dos Signos de Grau na vidência é a mesma de seu uso nos rituais e 
saudações maçônicos. Ao mostrar um sinal a um espírito que você encontra, você proclama 
um direito aos "segredos" daquele grau e seu elemento correspondente. O espírito deve 
responder repetindo o sinal, assim mostrando que ele também está qualificado para lidar 
com os segredos daquele grau. (Pode-se encontrar ilustrações dos Sinais de Grau no Liber 
O de Crowley e em The Golden Dawn, de Regardie.) 
 
Se um espírito puder executar o sinal apropriado para o elemento invocado, isso indica que 
sua visão está no caminho certo. Se o espírito não puder executá-lo, executá-lo incorreta-
mente ou se sua forma se tornar distorcida, isso é um indício de que algo está errado. Con-
tudo, não é necessariamente uma prova de que você está lidando com um espírito engana-
dor, especialmente se o mesmo espírito já passou pelo teste do pentagrama/hexagrama. Em 
vez disso, o mais provável é que não haja suficiente poder mágiko presente para que sua 
comunicação seja clara. O melhor curso de ação é vibrar várias vezes os nomes divinos 
para o poder que você está invocando, e então repetir os sinais de novo. Apenas se o espíri-
to ainda for incapaz de executar os sinais corretamente, você deve finalizar a sessão. 
 
A troca de sinais também contém um acordo implícito entre você e o espírito que está sen-
do testado. Isto é, fazendo isso, você está concordando em tratar com o espírito em uma 
base de igualdade e fraternidade, nem dominando o espírito, nem se sujeitando a ele. Você 
também está reconhecendo que ambos são "membros da mesma fraternidade", agindo junto 
com a comunidade geral de operários que buscam se alinhar com "deus" (ou com a divin-
dade em qualquer forma que você a conceba). Você nunca deve tentar trocar sinais com um 
ser que você sabe que não pertence a essa comunidade, ou com o qual você deve manter 
uma posição de domínio — por exemplo, um demônio ou um verdadeiro "elemental". Re-
ciprocamente, você nunca deve tentar dominar um espírito com o qual tenha trocado sinais; 
presuma, em vez disso, que ele irá ajudá-lo de boa vontade e sem coerção, e trateo-o com o 
mesmo respeito que você gostaria que ele lhe dedicasse. 
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Às vezes acontece de, ao responder a seu sinal, o espírito acrescentar outros sinais depois 
de repetir o que você usou. Isso é uma indicação de que o espírito é de natureza mista, ou 
pertence intrinsecamente a um "grau" mais elevado do que aquele em que você está traba-
lhando. Como um exemplo do primeiro caso, se você estava invocando um anjo dos Ângu-
los Menores da Tabuleta Enochiana da Terra, deve executar o sinal de Set. Seria de esperar 
que o anjo respondesse com o mesmo signo, mas se ele for um anjo do Ângulo Menor do 
Fogo, ele também pode acrescentar o signo do fogo (a deusa Thoum-aesch-Neith). Como 
um exemplo do último caso, um Sênior da Tabuleta da Terra pode acrescentar os sinais 
LVX depois do signo de Set. 



 
Os sinais LVX são um caso especial. Seu uso indica que o espírito está alinhado com a di-
vindade, é de uma "boa" natureza, mas não o teste para qualquer natureza elemental ou pla-
netária em particular. Eles devem ser usados em conjunção com o hexagrama apropriado 
para testar espíritos relacionados aos planetas ou zodíacos, ou em qualquer caso onde a 
benevolência do espírito for duvidosa. Todos os anjos enoquianos serão capazes de execu-
tar esses sinais, bem como qualquer arcanjo do sistema hebraico. 
 
Não existe nenhum Sinal de Grau especificamente associado aos planetas no sistema da 
Golden Dawn; deve-se empregar os sinais LVX, que em geral são suficientes. Contudo, 
aqueles que quiserem estabelecer um conjunto de gestos planetários elegante e eficaz para 
testar espíritos deve consultar Planetary Magick, de Melitta Denning e Osborn Phillips. 
 
A última forma de teste é, na minha opinião, a menos confiável. Eu não a uso eu mesmo, 
preferindo confiar em meu próprio julgamento. Mas anoto-o para aqueles que possam que-
rer experimentá-la. 
 
Os adeptos da Golden Dawn reconhecem que, neste tipo de trabalho, sempre existe o perigo 
de que as visões não sejam um reflexo verdadeiro das forças encontradas, podendo ser, em 
vez disso, construções ou projeções da própria mente e das emoções do vidente. les classi-
ficam essas projeções de acordo com uma associação com os planetas: 
 
Tipo Planeta Letra hebraica Trunfo do Tarô 
Memória Saturno (como tem-

po) 
t Tav O Mundo 

Construção Júpiter k Kaph A Roda da Fortuna 
Raiva Marte p Pê A Torre 
Vaidade ou Ego Sol r Resh O Sol 
Prazer Vênus d Daleth A Imperatriz 
Imaginação Mercúrio b Beth O Mago 
Pensamentos errantes Lua g Gimel A Sacerdotisa 
 
A teoria é que, se você suspeitar que algum desses fatores pode estar influenciando sua vi-
são, você pode projetar uma imagem da letra hebraica ou do trunfo do Tarô corresponden-
tes para dentro da cena. Isso fará a cena escurecer, diminuir ou desaparecer, caso ela seja de 
fato o tipo de projeção que você suspeita que é. 
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Minha opinião pessoal é que introduzir dessa forma poderes estranhos em uma visão causa-
rá mais problemas do que resolverá. Também me parece que a invocação de uma força re-
lacionada ao tipo de projeção tende a fortalecer a projeção, e não a eliminá-la. Contudo, 
talvez esse não seja o caso para você; se quiser, experimente e veja se funciona. 



 
Capítulo 5 - Vidência com a Mágika Enoquiana 
 
Existem muitas considerações sobre a mágika enoquiana que não se aplicam à vidência por 
outros sistemas. A primeira delas é o poder inquestionável dos Chamados e dos nomes an-
gélicos e divinos. Como Crowley disse uma vez, outros sistemas requerem esforço; a mági-
ka enoquiana requer cautela. Embora o poder construído durante uma sessão quase nunca 
esteja em um nível impossível de admnistrar, alguns efeitos da mágika tendem a se acumu-
lar ao longo das sessões; é fácil para um iniciante excessivamente ávido acabar em profun-
dezas maiores do que ele espera. Acrescente-se a isso o fato de que o poder invocado pelos 
Chamados parece entrar no campo de consciência do mago através de alguma dimensão 
espiritual exterior àquelas que consideramos "normais". Ele parece operar através de um 
tipo de meta-espaço, com qualidades diferentes daquelas que compõem os mundos mágikos 
com os quais estamos acostumados. 
 
A conseqüência desses fatores é que qualquer trabalho com lugares mágikos causa uma 
certa quantidade de estresse à mente e ao corpo do mago, e o uso exagerado pode levar a 
várias formas de doenças ligadas ao estresse. Qualquer um trabalhando regularmente com a 
mágika deve ficar de olho nos sinais desse estresse em si mesmo. Os sintomas típicos são 
semelhantes aos que vêm com o abuso de metedrina ou speed: exaustão nervosa, resposta 
imunológica severamente diminúida, incapacidade de se concentrar, hipersensitividade, 
hiperreatividade, capacidade de julgamento reduzido, fuga de idéias e paranóia. 
 
Certa vez, em minha própria carreira, o estresse de abusar dessa mágika, combinado com 
uma ocupação mundana igualmente estressante, provocou o pior tanto das conseqüências 
físicas quanto mentais. No campo físico, eu contraí mononucleose, efetivamente interrom-
pendo todo o meu trabalho mágiko por mais de seis meses. No campo mental, o ponto de 
vista modificado e a perda de julgamento levaram-me a fazer comentários sediciosos para 
uma classe de empregados federais que eu estava treinando, resultando na perda do meu 
meio de vida. 
 
Assim, a cautela é bem justificada. Mas com umas poucas precauções fáceis e óbvias, esses 
problemas podem ser evitados. 
 

• Evite usar a mágika todas as vezes em que outras partes de sua vida estiverem in-
comumente estressantes. Tente acertar seus negócios de modo a reduzir as pressões 
econômicas e sociais ao mínimo compatível com suas necessidades. 

• Faça exercícios regulares; um corpo saudável lida melhor com o estresse. 
• Não use drogas recreativas enquanto estiver trabalhando com mágika. Além de se-

rem ilegais (a prisão é um lugar pobre para o trabalho mágiko), todas elas aumen-
tam o estresse em seu corpo. Muitos estimulantes e sedativos também reduzem sua 
sensibilidade mágika e a habilidade para se concentrar em seu espaço mágiko. Alu-
cinógenos o tornam sensível demais, reduzindo seu nível de controle. 
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• Aprenda a regular seu ritmo. No começo, permita haver um dia ou dois entre as in-
vocações enoquianas, para absorver os resultados e "esfriar". Mais tarde, quando 
você chegar ao ponto em que precisa acumular o poder de várias sessões diárias de 



invocações, permita pelo menos tantos dias livres depois das séries quantos você 
gastou trabalhando. Tire longas férias do trabalho a cada poucos meses, para se 
manter com os pés no chão. 

 
Nunca é demais enfatizar a importância de regular seu ritmo. Quando começar a obter re-
sultados significativos de seu trabalho enoquiano, é muito tentador seguir em frente; a ante-
cipação de resultados ainda mais maravilhosos leva você adiante. Mas o caráter extradi-
mensional ou metadimensional dessas forças lhes permite influenciar todos os níveis de seu 
ser simultaneamente, inclusive muitos níveis dos quais você não tem consciência. Os efei-
tos cumulativos dessa influência podem criar um efeito cascata, levando-o a perigosos ní-
veis de estresse antes que você tenha consciência disso. Intervalos regulares de descanso e 
relaxamento, e de imersão no mundo quotidiano, são a única maneira segura de evitar pro-
blemas. 
 
Uma outra dificuldade, mais diretamente relacionada com a vidência, é que os Chamados 
lhe permitem invocar uma força sem ter qualquer conhecimento de sua natureza. Nos mé-
todos normais de invocação, começa-se com um símbolo ou conjunto de símbolos, e procu-
ra-se com o uso deles trazer a manifestação dos poderes correspondentes. Os símbolos que 
você usa definem o poder a ser invocado. Em contraste, os Chamados produzem uma mani-
festação de poder independente de você compreender seu conteúdo simbólico. 
 
Para aumentar a confusão está o fato de que, de uma perspectiva acostumada com os pode-
res mágikos tradicionais (isto é, os elementos, planetas e o zodíaco), a natureza dos poderes 
invocados parece mudar dependendo da profundidade com que se penetra em seus domí-
nios. Ou, por outro lado, os Chamados e os Nomes abrem diferentes domínios, dependendo 
do nível de iniciação no qual você está operando.  No nível mais superficial, eles parecem 
mais ou menos "elementais" em natureza, com uma fachada relacionada às funções especí-
ficas dos anjos. Mas, em níveis mais "profundos" ou "elevados", esse aspecto elemental se 
desvanece, para ser substituído por expressões progressivamente complexas e abrangentes, 
que podem ter pouca ou nenhuma relação com a aparência mais superficial. 
 
A menos que o mago forneça um conjunto explícito de símbolos aos quais os poderes invo-
cados podem se ancorar, ele tende a permanecer em um estado indeterminado; uma espécie 
de "nuvem difusa" de energia que contém todas as expressões potenciais do poder, mas que 
não manifesta nenhuma delas explicitamente. Um símbolo visual usado como âncora faz a 
indeterminação "colapsar" em um aspecto do poder que é mais semelhante às associações 
inatas do símbolo.* A congruência entre o símbolo e o poder invocado não tem que ser mui-
to grande. É suficiente que alguns pequenos aspectos das associações do símbolo sejam 
semelhantes às do poder;  mesmo que as principais associações do símbolo sejam totalmen-
te inadequadas, ainda assim o colapso ocorrerá. 
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* Notar a semelhança entre esse processo e o que a mecânica quântica descreve como "colapso da função de on-
da". De acordo com a física, antes de serem observadas, as entidades quânticas permanecem em um estado de 
superposição coerente que contém todos os seus estados potenciais. Durante a observação, a função de onda que 
descreve esse estado entra em colapso e apenas um dos estados potenciais se concretiza. (NT) 



Assim, o símbolo usado pelo vidente determinará, em parte, a manifestação inicial do poder 
enoquiano invocado; as expectativa ou idéias preconcebidas do vidente sobre a natureza do 
poder também serão parcialmente determinantes. Isso explica o fato bem documentado de 
que diferentes magos produziram resultados largamente variados — às vezes até mesmo 
contraditórios — usando o sistema. Contudo, a minha observação mostrou que, com a repe-
tição das invocações e vidências, a verdadeira natureza do poder invocado abrirá caminho 
através dessas expressões iniciais e superficiais. Quanto mais tempo você trabalhar com um 
poder enoquiano em particular, mais seus resultados se aproximarão de sua natureza, e você 
penetrará mais profundamente nos domínios com os quais o poder está conectado. 
 
Depois que a penetração ultrapassar as manifestações superficiais às vezes enganosas, são 
necessários hábitos de trabalho ordenados e metódicos para tirar o maior valor de seu traba-
lho enoquiano. O fato de que as invocações têm um efeito cumulativo pode ser usado como 
vantagem se você planejar seu curso antecipadamente, e se ativer a ele. As sugestões se-
guintes vão aumentar a eficácia de suas vidências enoquianas: 
 

• Para cada anjo ou outro poder que você invocar, faça várias sessões de vidência. Dê 
tempo para que se construa uma conexão entre você e o anjo, e para sua mente se 
acostumar ao poder. 

• Trabalhe durante um longo período apenas com os poderes de uma única Tabuleta. 
Ou, se você estiver trabalhando com os Aethyrs ou com as 91 Partes da Terra, esco-
lha uma série contígua de Aethyres ou Partes e execute-as seqüencialmente. 

• Se você estiver invocado quadrados individuais de algum nome divino ou angélico, 
planeje executar todos os  quadrados daquele nome em seqüência. 

• Planeje uma série de invocações para investigar todos os anjos de uma determinada 
série no interior de uma Tabuleta em alguma seqüência lógica. Complete as séries 
antes de trabalhar com outra série ou Tabuleta. Alternativamente, planeje uma série 
para investigar todos os poderes de um dado Ângulo Menor, pela ordem. 

 
Um espaço mágiko para vidência enoquiana 
 
Considerando que os poderes enoquianos são tão sensíveis aos símbolos visuais em um 
espaço mágiko, o espaço mágiko para propósitos gerais desenvolvido nas seções preceden-
tes teste artigo provavelmente será inadequado para o trabalho enoquiano. A profusão de 
objetos com os quais você povoou a paisagem tenderão todos a ancorar as forças em formas 
inesperadas e indesejáveis. Deve ser usado um espaço com uma aparência visual mais neu-
tra. 
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Uma mulher que encontrei certa vez tinha o hábito de perguntar às pessoas sobre a aparên-
cia de seus espaços mágikos. O engraçado é que quase todos os magos enoquianos que ela 
conhecia (a maioria dos quais não se conheciam uns aos outros) tinha escolhido construir 
espaços essencialmente idênticos para seu trabalho. Assim, esse espaço pode ser considera-
do um lugar de trabalho enoquiano arquetípico. Ele consiste de um largo plano cinza, com 
o horizonte cercado por colinas baixas; tanto o plano quanto as colinas são iluminados por 
uma luz chapada, sem fonte, de intensidade relativamente baixa. Acima, há um céu noturno 
cheio de estrelas. Esse espaço é largo o bastante para que o mago sempre tenha uma área 
não usada disponível na qual executar uma nova série de invocações. 



Os poucos magos restantes em sua pesquisa escolheram ir ainda mais longe em direção ao 
minimalismo do que essa paisagem ao estilo de Michael Moorcock*. Seus locais de traba-
lho consistem apenas de um espaço claro no interior de uma névoa cinzenta, com um chão 
cinzento, desprovido de características, por baixo, criado ab initio para cada invocação. 
 
Minha impressão é de que o plano tem uma ligeira vantagem como local de trabalho. Ele 
permite o estabelecimento de estruturas duráveis ou permanentes, úteis para os trabalhos 
avançados nos quais as invocações devem ser feitas em série, ou para construir um templo 
apropriado para o escopo dos trabalhos enoquianos. 
 
Técnicas de vidência para a mágika enoquiana 
 
Tanto as técnicas do "espelho mágiko" quanto sua extensão como um "portão" funcionam 
tão bem com os poderes enoquianos quanto com outros poderes mágikos mais convencio-
nais. Eu recomendaria que você criasse um novo espelho em seu local de trabalho enoquia-
no para cada série de invocações que fizer, e o destruísse depois de completar as séries. 
Uma vez que os poderes enoquianos tendem a se acumular com o tempo, isso previne que 
as forças residuais dos trabalhos anteriores interfiram com o novo trabalho. 
 
Como mencionado acima, contudo, muitas vezes é necessário fornecer uma sólida âncora 
visual para os poderes enoquianos; você pode descobrir que a técnica do espelho é insufici-
entemente exata, e só lhe dá resultados confusos ou contraditórios. Se for esse o caso, um 
dos métodos seguintes pode ser mais eficaz. 
 
A Golden Dawn desenvolveu uma técnica para usar a visualização de pirâmides truncadas 
como ponto de partida para a exploração de quadrados individuais das Tabuletas. Esse mé-
todo prático foi testado pelo uso e provou ser bastante eficiente, precisamente porque for-
nece uma âncora simbólica bem-definida para os poderes enoquianos. Eu recomendo essa 
técnica para iniciantes, tanto por essa razão quanto porque ela tende a focalizar o poder em 
sua forma mais "terrestre", mais prontamente reconhecível. 
 
A técnica básica é construir uma pirâmide truncada em seu espaço mágico. O topo plano 
tem uma área nove décimos menor que a base. O tamanho relativo do topo e da base impli-
ca que os lados são inclinados para dentro em um ângulo de 45º. A letra do quadrado é vi-
sualizada no topo plano. Os lados da pirâmide são pintados e rotulados com símbolos e 
imagens de acordo com um complexo sistema de atributos. (O sistema de atributos da G.D. 
é detalhadamente descrito no Livro IV de The Golden Dawn, de Regardie; meu próprio 
sistema alternativo — que acredito ser um aperfeiçoamento substancial do sistema da G.D. 
— é descrito no artigo intitulado "Godzilla Meets E.T.". O método da pirâmide funciona 
muito bem com qualquer desses sistemas.) 
 
A pirâmide é visualizada como sendo larga o bastante para se ficar de pé no topo. Tendo 
vibrado os Chamados apropriados para o nome no qual jaz o quadrado, o mago fica de pé 
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* Escritor de ficção científica e fantasia britânico, cujos livros lidam bastante com temas ligados à magia. Sua obra 
mais conhecida é a série de Elric de Melniboné, cujo título inicial, Stormbringer, foi publicado em português pela 
Ed. Francisco Alves com o nome de A Espada Diabólica. 



no topo da pirâmide em seu corpo astral e vibra a hierarquia dos nomes. Enquanto vibra 
cada nome, o mago imagina o poder do nome concentrando-se ao redor da pirâmide. 
 
Quando o último nome for vibrado, o mago imagina que cada lado da pirâmide está 
concentrado com a energia atraída, tomando a forma apropriada para seus atributos e 
símbolos. A energia é vista movendo-se para cima, concentrando-se à medida que sobe 
pelo estreitamento dos lados. Os fluxos de energia de cada lado atingem o topo 
simultaneamente e correm uns para os outros, formando um feixe de luz que brilha para o 
alto e para fora, em direção aos mundos astrais, formando uma trilha para a região do 
espaço mágiko governada pelo quadrado. O mago então segue esse feixe em seu corpo 
astral até que uma paisagem ou outra cena se forme ao redor dele. Essa cena deve 
simbolizar vários aspectos do quadrado invocado. A partir desse ponto, as técnicas antes 
descritas podem ser usadas para explorar a região. 
 
Eu prefiro uma variação desse método na qual o mago fica de pé dentro da pirâmide. 
Quando as energias que sobem pelos lados alcançam o topo, elas juntam-se sobre a letra e 
então brilham para baixo, para dentro da pirâmide, iluminando o interior. O anjo governan-
te do quadrado é invocado em uma aparência visível dentro da pirâmide e é testado ali. De-
pois do teste, o anjo conduz o mago para várias cenas que ilustram a natureza do quadrado. 
 
Dado que uma sessão usando essa técnica explora apenas o poder de uma letra do nome do 
anjo, você obtém somente uma visão parcial da natureza do anjo. Para entender completa-
mente um anjo, todas as letras de seu nome devem ser exploradas em seqüência. Quando 
você quiser invocar todos os poderes do anjo de uma só vez, ao invés de uma única letra, é 
mais conveniente fazer sua imagem-âncora mais ou menos como um círculo mágiko, ou um 
talismã largo o suficiente para você ficar de pé dentro dele. O exemplo de um desenho para 
esse círculo teria os nomes divinos acima do de determinado anjo, escritos ao redor da orla 
do círculo. O nome do anjo invocado é associado com uma determinada fórmula mágika 
(por exemplo, anjos Kerúbicos e a fórmula INRI). Símbolos apropriados àquela fórmula 
também podem ser desenhados dentro do círculo. 
 
Note que a intenção dessa figura está mais próxima em função à de um talismã do que à 
idéia tradicional de um círculo mágiko. Não se pretende isolar seu interior das áreas exteri-
ores; você deve se sentir livre para mover-se para dentro e para fora à vontade. Sua inten-
ção tampouco é a de "conter" a força invocada. Em vez disso, a idéia é de que a figura car-
regada servirá para atrair a atenção do ser apropriado — como colocar um grande cartaz 
iluminado dizendo "Estacione aqui!" perto de uma estrada. Serve também para condicionar 
o espaço mágiko circundante, de modo que ele reflita a natureza dos poderes invocados. 
 
Vibre os Chamados apropriados várias vezes; então, entre no espaço mágiko e crie o círcu-
lo. Vibre os nomes divinos e angélicos e, enquanto sente o poder invocado chegando, dire-
cione-o para dentro das linhas e letras do círculo, de modo que elas brilhem e re-irradiem o 
poder para o ambiente circundante. Continue vibrando os nomes até que a intensidade do 
poder invocado pareça nivelar e então vibre apenas o nome do ser que você deseja contatar, 
pedindo-lhe para aparecer diante de você. Vibre o nome do anjo até que ele apareça; então, 
aplique os testes e diga ao anjo o que você deseja. 
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Chamar o anjo para o círculo é minha preferência pessoal; eu prefiro que o guia me leve até 
o local onde quero ir do que ir lá primeiro e encontrar um guia depois. O contrário pode ser 
mais confortável para você. Se for esse o caso, você pode variar o método acima concen-
trando a força invocada no círculo, em vez de deixá-la se irradiar. Então, imagine que a 
força está criando um "portão" para o espaço mágiko do poder; imagine o centro do círculo 
se abrindo como o espelho mágiko fez nos exercícios iniciais, de modo que você possa an-
dar diretamente através dele para dentro daquele espaço. Ou você pode imaginar que os 
poderes formam um feixe de luz disparando para cima a partir do círculo, que você pode 
montar até o espaço do poder. 


