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INTRODUÇÃO 

Diante dos olhos negros, aqueles que dizem ser janelas da alma, aquelas  que observam 

a própria escuridão em uma noite fria de seus próprios sentimentos. Diante dos olhos 

vermelhos que iluminam a si mesmos com o fogo da vergonha e da retidão. Diante dos 

olhos infernais é apresentado apenas o que se possui debaixo da espessa camada mental 

de quem as vive. 

Nada mais do que aquilo que está dentro de cada um de vocês. Nada mais do que está 

dentro de cada estrela galáctica. Nada mais do que está dentro de cada salto quântico. 

Nada mais do que demônios aprisionados. 

Por favor, não me pergunte o que isso significa. Encontre a tua verdade! 

 

 

FNORD 
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SOMBRAS 

1. O infinito negro na magnitude universal do espaço sem fim. 

2. Habito tudo aquilo que for incompreensível. 

3. Tudo aquilo que for ignorado. 

4. Toda a sabedoria que ainda está por vir... 

5. Nas sombras se esconde a maior de todas as criaturas. 

6. Pois sua luz é ofuscante perante aos demais... E por que sua grandiosidade é 

tamanha que não está visível para a inferioridade. 

7. Sombras são mais que falta de luz. É o vazio da vacuidade cósmica. 

8. Encontre na vacuidade de sua mente toda a sabedoria universal. 

9. Medo, repugnação, morte, ira, destruição são habitantes das sombras tanto 

quanto a coragem, beleza, vida, amor e criação. 

10. O espaço amorfo das magnificas possibilidades banhada em caos. 

11. Luz é energia. Sombras é o habitat da energia. Sombra é condutor. 

12. O despreparo da criatura leva a confundir confusão com sombras. 

13. Suas mãos são tão frágeis quanto sua autoconfiança. 

14. Não podes aprender a nadar sem ir para a água. 

15. O medo é o polo inverso de coragem. Coragem é atitude e não sensação... Há 

coragem juntamente com medo. 

16. As sombras são terras ainda não exploradas. 

17. O despreparo é que leva ao medo. É preciso usar uma lanterna. 

18. Sua lanterna está em sua mente. Recarregue-a com autoconsciência. 

19. Somente com a mais absoluta certeza de si mesmo é que as sombras fazem parte 

de si mesmo e então deixa de serem sombras para se tornar um vácuo de 

sombras invertidas sob uma perspectiva luminosa, ou seja, pura energia. 

20. Não se enxerga as sombras, não se sente. Não se sabe. Aparenta não existir, pois 

não se tem conhecimento dela. 
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SATANISMO 

1. Seja feita a minha vontade. 

2. O prazer carnal que vos prende será a sua própria redenção. 

3. Abster ou entregar-se aos instintos? 

4. Há polos em toda circunstância. O polo de um circula é o seu interior-externo. 

5. Ao mesmo tempo em que se abstêm para fortalecer a Vontade, é também por 

meio de sua natureza é que se conhece a si mesmo. 

6. Há diferença entre submeter-se por falta de escolha e render-se sob sua própria 

Vontade. 

7. A diferença é que com o controle, pode-se dar fim. 

8. Satanismo é indulgência. 

9. Indulgência é render-se aos prazeres humanos para satisfazer o ego animal. 

10. Vontade é a autoconsciência efetuar escolhas. 

11. O perigo de soltar a fera da jaula é que se ela for feroz, ela matará qualquer um 

que está em sua frente para satisfazer a si mesma. 

12. O perigo de prendê-la é que se ela fugir, será o fim. 

13. A Vontade mais indulgência liberta o Homem. 

14. Satã é Homem. 

15. Homem é animal. Natureza de seu próprio ser. 

16. Conhece-te com tua própria natureza. 

17. Não podeis controlar a natureza sem antes obter o auto controle. 

18. Se não podes controlar seu choro, não podes comandar o Universo que é 

infinitamente maior que você. 

19. Entregar-se para não reprimir suas frustrações. 

20. Alimentai o ego... Ego... Ego... Elevar o Ego nas alturas das alturas. Ego. 

21. Concentrai as forças no desejo e na sensação que a satisfação causa. 

22. Olhar para si mesmo, dentro de sua própria escuridão e notai as sombras por 

detrás das sombras e então conhecerá quem realmente tu és. 

23. Depravação não é algo digno. 

24. Render-se por fraqueza não é satanismo. Somente o forte resiste. 

25. O fraco morre. Quem render-se aos seus impulsos seria forte? 

26. Ser ou não ser Humano com sua própria natureza? 

27. Ser o não ser? 
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MAGIA 

1. “Arte de causar mudança de acordo com a Vontade”. 

2. Moldar o ambiente pela Vontade do ego. 

3. Qualquer um dessa maneira executa magia. 

4. Magia é ciência. Ciência é magia. 

5. Ciência é uma evolução da magia. 

6. Atingir a Vontade para manipular o microcosmo para atingir o cosmo. 

7. Não se prova. Não se mostra. Se sente. 

8. Coincidências puras e desavisadas para os depravados, e para os puros. 

9. Para existir não precisa ser visto. 

10. O mago é o dominante. O executor.  

11. Um ato de Vontade sem ação é uma intenção em vã. 

12. Um ato de Vontade sem ação é desperdiçar energia no Vácuo. 

13. O Ativo requer o Passivo. Sem a capsula, a energia retorna em forma de 

frustração. 

14. Identificai-vos os polos Ativo e Passivo. 

15. Conhecer e sentir o Cosmo como parte da experiência Humana. 

16. Ser autoconsciente. Ser consciente de sua própria existência. 

17. Olha-te! Para que os outros possam te ver! 

18. Ouça-te! Para que os outros possam lhe ouvir! 

19. Ama-te! Para que os outros possam lhe amar! 

20. Viva-te! Para que os outros possam te reviver! 

21. Salva-te! Para que os outros possam te salvar! 

22. Homem da Terra! Larga-te em sua mente para exercer a tua Thelema. 

23. Homem da Terra! Larga-te em sua imaginação para exercer sua criação! 

24. O Homem existe para criar. Só para de criar quando morre. Morre quando para 

de criar. Magia é criar. 

25. Molda-te! Este é sua Magnum Opus. 

 

  



8 

 

PROFUNDIDADE OBSCURA 

1. Reprimido. 

2. Repugnado. 

3. Censurado. 

4. Proibido. 

5. Preso. 

6. Fetiches sexuais misturados a culpa. 

7. Dados imorais. 

8. Perdido no mais profundo abismo, debaixo das águas do cálice do Santo Graal, 

aquilo que está enjaulado sai aos poucos. 

9. Basta um gatilho. 

10. O subconsciente possui as maiores armas. 

11. Possui o maior de todos os monstros. 

12. Onde residem os demônios. 

13. Quem é você? 

14. O que você esconde ai? 

15. O que faz você sentir prazer, que os demais não pudessem saber? 

16. Quem é você? 

17. Quais são os seus segredos? 

18. Quem é você? 

19. Por que esconde-te? 

20. Quem é você? 

21. Quais as razões disso tudo? 

22. Gritar um silêncio abafado pelas miseras dores de ódio e de flagelo. 

23. Culpa de todas as atrocidades. 

24. Banhar-se em sangue do teu amor? 

25. Gritar de raiva em uma repulsiva dor do ego? 

26. Combinar a destruição com amor para alcançar a satisfação? 

27. Demonstra em masturbação? 

28. Que fetiche você esconde em sua escuridão? 

29. Quer acordá-la realmente? 

30. Conseguirá segurá-la? 

31. A autodestruição é tão prazerosa quanto a auto ilusão. 

32.  Ignorar é dádiva dos Deuses. Quem conhece carregará o fardo da 

responsabilidade. 
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MENTIRAS 

1. A verdade jamais será conhecida se ela for mentida. 

2. Toda verdade é uma meia mentira. E toda mentira é uma meia verdade. 

3. Ilumina-te para ver a si próprio! 

4. A Única verdade é que não há verdade! 

5. Quando as mentiras são doces, as verdades são amargas. 

6. Quando a mentira for amarga, a verdade é doce. 

7. Mentir para criar. 

8. Criar para mentir. 

9. Ato irreal ou inverdade. 

10. Mentir é o dom do contador de história. Por isso todo escritor é um bom 

mentiroso. 

11. Acreditares na mentira, porque vós sois crédulo. 

12. As mentiras são dissolvidas no solvente chamado questionamento. 

13. Questionar varre toda mentira e auto ilusão. 

14. Mentir é polarizar a verdade até que ela seja absurda e desacreditada. 

15. Mentiras são jogadas ao vento sempre que alguém suspirar. 

16. O desejo cria a mentira. 

17. A mentira cria a ilusão. 

18. A ilusão cria a realidade subjetiva. 

19. A mentira cria paradoxos. 

20. A mentira cria contradição pela não veracidade dos fatos. 

21. A mentira é uma partícula virtual flutuante. 

22. A aparência da realidade é o que faz dela ser o que é. 

23. Mas lembre-se: a verdade jamais será conhecida se ela for mentida. 

24. O prazer de mentir é de tamanha perturbação quando não a intenção de 

manipular. Mentir faz desviar direções de energias. Mentir é um ato de 

desaprovação da realidade factual. 

25. Mentir é manipular o caminho do resultado. 

26. Mentir é ir contra a natureza. Ir contra o natural. 

27. O que desequilibra, tende a equilibrar. O caos é o estado mais estável. 

Mentir é caos e ordem ao mesmo tempo. Pois mentir é ir contra a natureza, e 

ir contra natureza gera caos. Mas caos é o natural do Cosmo. 

28. Mentira é o seu próprio paradoxo. Ela inicia em si e termina em si mesma. 

Ela se auto destrói. Auto elimina. Mentir é arma. Mentir requer domínio.  

29. Minhas mentiras são reais em algum sentido. Minhas mentiras são verdades 

em algum sentido. São verdades e mentiras em todos os sentidos. Elas 

flutuam no espaço virtual em busca de receptáculos. São quebra-cabeças de 

um jogo ainda não começado. 

30. Fazer sentido não faz de uma mentira uma verdade. 

31. Acreditas, é por que aceita. Se aceita é por que não sabes. 
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MEDO 

1. Sobreviver. Sobreviver. Sobreviver. 

2. Autopreservação. 

3. O que repugna, lhe remete ao medo. 

4. O medo traz desconforto. Traz insegurança. Traz insucesso. 

5. O medo é aquilo que te repele. O polo oposto da coragem. Mas coragem não 

significa não ter medo. 

6. Não basta coragem, é preciso não ter opção. 

7. Mentira é o polo negativo da resolução. Evitar sempre... Eis o que o medo lhe 

sussurra no ouvido. 

8. Medo é irracional. Não se sabe. Se sente. 

9. Animais, alturas, comida, fobias... Fobias... Fobias... 

10. Traumas... Fobias... Fobias... Medo é o que ameaça a sua sobrevivência. 

11. Medo de medo é a maior irracionalidade que o ser racional pode cometer. 

12. Medo está no programa. 
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OLHOS DE ÁGUA 

1. A Noite é fria e gélida 

2. Estamos perdidos na escuridão 

3. O beijo do demônio 

4. Você sente em sua face 

5. O dia é antigo e velho 

6. Igual a fome de um tubarão faminto 

7. Homem feito de aço 

8. Este é o medo 

9. Seus lábios queimam em chamas 

10. Chamas que queimam meu coração 

11. Porque você chora? 

12. Lágrimas de fogo 

13. O dia apenas começou 

14. Para você o recomeçar a vida 

15. Para recomeçar-me 

16. Então grite para os céus 

17. Eu não ouço 

18. Eu não vejo 

19. Seus olhos 

20. Seus olhos de água 
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MENTE DOENTIA 

1. Frutos. 

2. Mares de profundidade. 

3. Lágrimas azedas. 

4. Pontos finais. 

5. Elefante girando em paralelo com suas fomes infernais. 

6. O choro de Satanás. 

7. As lágrimas de Belial. 

8. As vísceras de Lúcifer nas mãos de Mikael. 

9. Samael em trajes de doméstica servindo a maça aos corteses Reis da nova Era. 

10. Mente instável para rastejar aos pés do Caos. 

11. Uma alegoria de coisas sem sentidos. 

12. Doença. 

13. Saúde. 

14. Notas de Dó e pena do covarde. 

15. Alegria do Sol escuro e perdido. 

16. Mente doentia é aquela que não executa a Vontade. 

17. Mente doentia é aquela que perde em si quando não vê propósito. 

18. Mente doentia é uma mente não criativa. 

19. Doença é relativa. 

20. “Viver doente em uma sociedade doentia não é sinal de saúde”. 

21. Canção decrescente em Ré Menor. 

22. Para os ouvidos sentirem o toque do anjo das Trevas. 

23. O Veludo toque da serpente enquanto se dorme em sono profundo. 

24. O beijo da donzel linda de olhos azuis. Pele clara. Cabelos negros. Sorriso 

afável. Seu nome é Lilith. 

25. Estou na noite pensando internamente. 

26. Minha mente não funciona mais. 

27. Eu só quero manter-me vivo. 

28. As sombras estão ao meu redor agora. 

29. Não posso amar uma alma com meu negro coração. 

30. O fogo queima a paz noturna. 

31.  Eu bebo meu sangue por este amor. 

32. Pertubado amado amante da noite 
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DARK NIGHT (NOITE ESCURA) 

1. Entre as sombras 

2. Do medo a escuridão 

3. Ao mar profundo, imensidão 

4. Os espíritos a solta 

5. Atormentando-te 

6. Leve sua escolta 

7. O fogo que queima 

8. Não perdoará sua alma 

9. Nossas frias almas 

10. Jogado a noite escura 

11. Perseguindo a todos 

12. Queimar as Bruxas 

13. Queimem os livros 

14. Louvando Crowley 

15. Amém Baphomet 

16. Bode de Mendes 

17. Anúbis é o pastor 

18. Thor é o semeador 

19. Jesus é o salvador 

20. Humanos destruidores!! 

21. Le olahm amém 

22. Cantado na noite escura 
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NA ESCURIDÃO 

1. Diga o que você sente. 

2. Nas sombras somos perdedores. 

3. Não chame pelo pai. 

4. Nunca olhe para atrás.  

5. Preces foram ditas para todos. 

6. Velas estão queimando. 

7. Eu não acredito no nosso acaso. 

8. Nunca abençoe a escuridão. 

9. Invocando emoçoes. 

10. Evocando o nome dele.  

11. Fogo é chama e brilho.  

12. Água limpa e elimina toda mentira. 

13. Sobre o altar, vibrando em nomes de poderes. 

14. Em frente ao espelho. Velas acesas, brilhante. Iluminando o corpo nu. 

15. O nu diante do espelho para servir de sacrifício. 

16. Sementes aspergida para o  Leste, Sul, Oeste, Norte, Acima e Abaixo. 

17. Profanar o santo nome em nome do “desnome”. 

18. Não profanai vossa santidade perante a ti mesmo, Ó Deus! 

19. Como prever a profanação na escuridão? 

20. Sombras, vultos, sinais, alguém está presente. 

21. Banir... Esperar... Olhe sua face. Vejam! Olhai e notai em nome de vossa 

incredulidade a face da mais pura Escuridão. 

22. Queimar em chamas para sentir a pele. 

23. Queimar no fogo para sentir o seu ser. 

24. Dissolver-se em ar com Ácido Fluorídrico para que sinta a carne queimar em 

água. 

25. Bebei o sangue que vem de ti. E não morrei. Para beber novamente de teu 

sangue. 

26. Não acredite em minhas palavras. 

27. Não acredite em nada disso... 

28. Queime! Me queime! Me queime! Me dissolva em ti! Me dissolva em ti! 

Emane-se com o Universo! 

29. Se  torne você! 

30. Não acredite em minhas palavras! 

 

  



15 

 

RITUAL 

1. Espaço físico. Sala escura sob a luz das velas. 

2. São quatro velas. Uma para cada ponto cardeal. 

3. A verde para o Leste, A Vermelha para o Sul, O azul para o Oeste e a Marrom 

para o Norte. 

4. Tu, Leste, que és o Ar que eu respiro. O sopro primordial do Universo. Recebei 

o meu Canto para que me absolva em tuas nuvens de sabedoria. 

5. Tu, Sul, que é o Fogo sagrado. A criação primal da criação. Tu que fostes o 

inicio do fim. Tu que brilha os caminhos. Escutai meu canto para que me 

absolva em teu calor e me expanda para todo o Universo. 

6. Tu, Oeste, que é a Água da Vida e abundância. Rios de lágrimas de amor e de 

esperança que são despejadas em cada ser. Escutai meu Canto para que eu seja 

absolvido em teus mares de alegria e sentimentos puro do divino. Me leve para 

toda fluidez Universal. 

7. Tu, Norte, que é a Terra fértil. Vem trazer a fertilidade de toda sorte e 

prosperidade que meu caminho almeja com tua graça. Escutai meu Canto, para 

que eu seja absolvido em seus braços, mãe natureza, doa-te tua solidez e firmeza 

para que minha Vontade seja firme e certa. 

8. No Leste o banimento em nome de YHVH. 

9. Para o Sul, o nome sacro de ADONAI. 

10. Para o Oeste, EHEIE. 

11. Para o Norte, AGLA. 

12. Vinde á mim a energia e força dos pentagramas, para que nenhum mal possa me 

interromper. Meus feitos sejam realizados com a Vontade. 

13. Sinta o cheiro do incenso queimando e enchendo o cômodo com seu aroma. 

Expandindo a Vontade do mago. 

14. Buscai em ti, a sabedoria e a própria luz! 

15. Acenda! Acenda! Acenda em mim aminha Luz! 

16. Anu! Anu! Anu! Anu! Tu que vieste dos Céus e trouxe para Ki a civilização e os 

truques. Permita-me que acenda minha Luz! 

17. Minha luz brilhará para as dimensões do infinito. Aqui na Terra será fonte de 

iluminação e nunca cessará. Será inesgotável. Elevará e limpará a minha 

Vontade. 

18. Le Olham Amém. 
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NOITES 

1. Nenhuma fonte de luz 

2. Onde as almas possam se esconder 

3. Invejando tudo que se pode adquirir das Trevas 

4. Tudo e conformidade com o desesperado 

5. Esperando o momento incerto 

6. Somente assim se consegue o fim 

7. Nada como vagar sem rumo 

8. Oprimindo qualquer desejo animal 

9. Imitando todos os animais de seu zoológico 

10. Tratando com o próprio sangue 

11. Estimulando o coração com carne podre 

12. Sentindo as notas de o órgão lambuzar 

13. Noites 

14. Ódio 

15. Ira 

16. Traição 

17. Exílio 

18. Sacrilégios 
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SONATA NOTURNA 

1. Escuro, sozinho, mergulhado em pensamentos 

2. Diante das notas graves de Ré e Dó 

3. Nem os acordes tem piedade do ser noturno 

4. Receio, incertezas, medo 

5. Assassinatos com o chamado dos 72 demônios 

6. O fim das gélidas e pálidas sensações 

7. Fúrias em notas musicais 

8. Despejando as surras em Mi menor 

9. Sonatas lacrimejantes 

10. O toque da meia noite 

11. O corvo diante da janela olhando 

12. O caminhar dos dedos nas notas de tristezas 

13. Nas notas de dor 

14. O sangue goteja gota a gota 

15. Cada gota é um mar de ódio 

16. Cada gota é um mar de ilusão 

17. Cada gota um mar de paixão 

18. Sonatas noturnas que Satanás planejou 

19. Sonatas noturnas do Demônio 

20. Demônio Satanos... 

21. O semitom é seu selo 

22. O meio bemol é sua inteligência 

23. Satanos acompanha os solitários em suas desbravadas loucuras 

24. Satanos três vezes... Uma quinta justa após uma terciária 

25. Não peque... Não clame por Satanos 
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LUZES SEPARADAS 

 

1. Estrelas brilhantes claras 

2. Despejam suas alagadas aspirações 

3. Sobre o manto da realidade 

4. Na matriz da hiperdimensão 

5. O chorar de uma criança 

6. Uma criança apaixonada 

7. Um amor de um milhão de anos luzes 

8. Em dois mundos 

9. Em dois universos 

10. Um mar de paz 

11. Um mar de inspirações 

12. Um mar de lagos lacrimoso 

13. Uma mão tenta alcançar 

14. Uma mão falida em busca do próximo 

15. Aqui estão as lágrimas 

16. Em dois universos separados 

17. Luzes de neon sobre dois olhos 

18. Olhos iluminado com o que separa 

19. As mãos das duas 

20. Separados por um milhão de anos luzes 

21. Perdido na inconsciência 

22. Sem saber se realmente é 

23. Uma aspiração de belas dúvidas 

24. Sem permissão do lorde 

25. Apenas a escuridão de seus próprios pensamentos 

26. Para além do imaginável 

27. Para além do absurdismo 

28. Esperanças lançadas em buracos negros 

29. Lágrimas despejadas em estrelas 

30. Sorrisos entre nebulosas 

31. Quase aqui, quase lá... 

32. Aprender sobre os erros 

33. Para além de um milhão de anos luzes 

34. Dois errantes unidos e perdidos 

35. Elétron e próton 

36. Pares de uma coisa só 

37. Mas separados por um milhão anos luzes 

38. Por uma parede de um hiperespaço 

39. Sem nada poder fazer 

40. Trancados em suas próprias dimensões 
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LÁGRIMAS DE DOR 

1. Doce sabor do mar 

2. O frescor da chuva 

3. O furacão descontrolado 

4. Por alguns poucos anos 

5. Segurando o vácuo 

6. Diga-me como? 

7. Sobre as lágrimas de dores 

8. Aqui estamos chorando 

9. Lágrimas de sangue sob o luar 

10. Beira a loucura 

11. Mas não se podem fazer pessoas iguais uma das outras 

12. Os brilhos ofuscados por seus próprios brilhos 

13. E como? 

14. Pode-se entender a dor? 

15. Aqui estamos chorando 

16. Nunca entenderemos 

17. Neon Light Child... 

18. Profundo mergulho sem volta 

19. Chorando dentro do  oceano não as lágrimas se tornam mares 

20. Apenas me deixe aqui... 
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EXDRÚXOLO 

Batendo com todas as forças de demônios 

Emergindo das rosas sangrentas 

Cometendo suicídios sucessivos 

Drenando as almas dos inocentes cegos 

 

Bailando com fantasmas sem rosto 

Escondendo a palma do umbigo 

Criando cicatrizes em forma de coração 

Durante o nascer do inconsciente  

 

Fazendo amor debaixo da lua vermelha 

Gritando dores silenciosas 

Firmamentos dos céus desabam 

Garantindo a absoluta ascensão 

 

Fumando ideias psicossomáticas 

Girando sob seu próprio eixo da loucura 

Amando os que provam ser incapazes de amar 

Beijando o corvo negro da razão 

Esperando os que jamais chegarão 

Derramando sangue sobre vossos olhos 
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ABISMO 

1. Braços entrelaçados 

2. Nós quânticos entrelaçáveis 

3. Fumaça intragável 

4. Mentes deformadas 

5. No abismo da própria profundidade 

6. O sagrado negro das Trevas 

7. Abismo para a luxuria 

8. Abismo para o prazer... 

9. Fazei disto o que se sonha 

10. A ilusão abismal de todas as dimensões 

11. Dormência profunda 

12. Jamais sairá do entrance 

13. Jamais se livrará das minhas garras 

14. Olhe para meus olhos e veja 

15. As trevas lhe invadindo 

16. Invadindo cada sonho seu 

17. Invadindo cada desejo seu 

18. Invadindo cada inspiração sua 

19. Invadindo cada amor teu 

20. Invadindo cada pensamento seu 

21. Tão distante... Tão perto 

22. Feche os olhos e se abrigue em meus braços 

23. Na escuridão do abismo e então 

24. Caia... Caia... Caia... Caia... Caia até o solo sem firmeza deste abismo 

25. Cairás eternamente diante de meus pés... 

26. Diante de toda arrogância 

27. Diante do teu ego 

28. Não abra os olhos... Aqui é melhor 

29. Não finja que não está aqui comigo 

30. Apenas aceite 
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NOTAS FINAIS 

“Se quiser fazer, faça... Os sentidos e conceitos são expressamente livres” 

“Nem toda verdade é uma realidade palpável” 

“Por mais que se corra, uma hora terá que parar no final” 

“Gritar não vai fazer o Cosmo lhe escutar. Ele é surdo” 

“Jamais saberão da verdade se ela for mentida” 

“Nunca, jamais, faça em vão” 

“Toda atitude é passivo de uma ação” 

“O que lhe faz luz, é tua Vontade” 

“Hail Éris, Hail Discordia! Hail Fnord” 

“Plante e semeie sua semente” 

“Por favor, não me pergunte o que isso significa. Encontre a tua verdade!” 

 

*** 
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 Livro 

 

Das 

 

Sombras 
 

Dark Night 
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