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Aqueles  que do alto observam, conseguem ter vertigens de medo quando a base é o 

ego. Depois vomitam em seus irmão para que eles vejam a dor. – Gulik 158 A.C 

 

Depois que comi um cordeiro, cumpri meu dever de fazer a digestão em silêncio 

meditando meus anseios. Tomai aquele que pensa o fruto de sua escolha. – Gulik 157 

A.C 

 

Creio que jamais saberão da verdade se ela for mentida. – Gulik 150 A.C 

 

Se for para ser, que seja! – Gulik 123 A.C 
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Introdução 

 

Santo Gulik no âmbito discordianista é um sábio que trouxe conhecimento aos 

discordianos. Também era conhecido na antiga Grécia como Hermes. Os egípcios o 

chamavam de Toth. 

O que ele trazia aos discordianos
1
? Que segredos eram esses? Debaixo da pia ele 

encontrava os iluminados para entregar a palavra. Agora chegou a sua vez de saber que 

palavra era essa... 

 

 

 

 

 

FNORD 

 

-><- 

 

CINCO TONELADAS DE  LINHO 

 

 

 

 

 

Dos altíssimos e discípulos de Gulik 

Do antigo papiro frente e verso 

 

 

 

                                                           
1
 Ver Principia Discordia 
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HOMEM COMO CENTRO UNIVERSAL 

 

A mente é a chave para todo e qualquer processo. Não é necessário estudar 

psicologia, filosofia ou qualquer método científico para compreender o potencial da 

mente. Claro que estudar um pouco disso e daquilo ajuda, mas não restringe. A 

meditação lhe fornecerá muitas respostas. O iniciante nas artes ocultas é bombardeado 

com dúvidas e questões que dificilmente é encontrado em um lindo parágrafo de um 

lindo texto perfeito. Às vezes a resposta surge do vendedor de sorvete da esquina. 

Toda ferramenta que o Homem necessita encontra-se nele mesmo. É o 

chamado microcosmo por que é um universo. Cada ser humano é o centro de seu 

universo e a interação com outros universos é conhecer. O construir do saber é um ato 

de evolução. A mente analítica precisa de dados para tirar conclusões. Além da mente 

outra ferramenta importante em magia é o verbo. 

“Existe também no homem uma força análoga à da natureza, e esta 

força é a razão ou o verbo do homem. O verbo do homem é a expressão da 

sua vontade dirigida pela razão.” 

Eliphas Levi – Dogma e Ritual de Alta Magia 

Diga-se de passagem, que a mulher fala muito (estudos comprovam isso), mas 

nem por isso faz disso a natureza feminina mais poderosa. Na verdade o homem que 

fala demais também não significa sinônimo de poder. O que quero dizer é que o verbo 

sem um destino ou propósito é um desperdício de energia. 

Magia é o uso e emprego da Vontade. É necessário colocar em prática a 

vontade e ai entra o verbo como uma das ações físicas da Vontade. Verbalizar é dar a 

ordem ao cosmo de sua vontade. O que faz de muitos não conseguir o que almejam é 

que estes acabam confusos e não sabendo o que realmente querem. Meditar para saber o 

que realmente se quer e dizer: eu quero tal coisa. De forma simples e objetiva. 

“A luz incriada, que é o Verbo divino, irradia porque quer ser vista; e 

quando diz: “Faça-se a luz!”, ordena aos olhos que se abram; criam 

inteligências.” 

Eliphas Levi – Dogma e Ritual de Alta Magia 
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O Homem como centro do seu próprio universo. É isso que é preciso ver e 

sentir. A escravidão de almas é uma prática muito comum. Principalmente quando se 

ama. Os amantes esquecem-se de se amar e saem de seu universo deixando-o sem 

administrador. Impulsos, desejos, dores e sofrimento tomam posse desse universo sem 

dono. 

“O corpo humano está submetido, como a terra, a uma dupla lei: 

atrai e irradia” 
Eliphas Levi – Dogma e Ritual de Alta Magia 

 

 

 

Toma-se referência os grandes mestres do passado. Dominar a si próprio é um 

dos primeiros quesitos. Não se pode dominar a natureza externa sem antes dominar a 

própria. A preguiça, a lerdeza, o desânimo deve-se ser evitado e extinguido, caso 

contrário jamais será um verdadeiro mago, já dizia Eliphas Levi. 

 

MAGIA INCONDICIONAL 

Se magia existe e que todo ser humano é capaz de exercer essa fantástica arte, 

porque somente alguns conseguem fazer? Isso invalida a afirmação? Cremos olhando e 

não vemos magos se exibindo por ai... 

Com essa questão aparentemente boba, venho propor uma hipotética situação 

onde magia seria inerente a TODO ser humano... Esse reino seria “bem legal”. Ou não. 

Você decide! 

Sabe-se que magia é baseada na vontade e na imaginação. A vontade está 

relacionado ao espírito e a imaginação à alma. Se você já nascesse com poderes de 

magos você causaria fenômenos bem legais. Seria normal, pois todos já passaram por 

isso. 

Às vezes luzes de amor e carinho sendo exalado de pessoas em um ambiente 

agradável entre amigos e um aroma delicioso pairando no ar. Silfos, ondinas, gnomos e 

salamandras convivendo com todo mundo! Seria um reino onde o preconceito não 

existiria, pois o diferente seria normal, você nasceria em um mundo assim e sua 

consciência se adaptaria a isso e criaria o conceito de normal. 

Suas vontades seriam atendidas. Quer um chocolate? Pluft! O chocolate sendo 

entregue por alguém à você! Vontade de ver aquela série? Vá na TV, ligue e assista! O 

canal estará passando o episódio da onde você parou... 
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Algumas coisas estranhas iriam acontecer também... Seu cabelo mudando de 

cor? Oh! Suas roupas ficando sujas assistindo um comercial de sabão em pó... Às vezes 

você iria se olhar no espelho e seu nariz estaria maior que antes, pois a sua “achisse” se 

tornaria verdade. 

Alguns equipamentos não iriam funcionar, pois ao ouvir uma música chata ou 

que não é de seu gosto, poderia quebrar ou parar de funcionar. 

Imagine alguém que se irrita com muita facilidade. Alguém com pouca 

paciência em uma fila. Nuvens e relâmpagos repentinamente surgem e um vendaval 

terrível varrendo tudo! Fogo nos carros e árvores queimando por causa de alguém 

ciumento (quando não acaba em morte). 

O não controle das emoções e do pensamento faria um mundo mais caótico do 

que já se vive. Coisas quebrando, pegando fogo, dores, mortes não intencionais porém 

somente de pensar ou imaginar a magia já colocaria em prática. 

Um fim de relacionamento poderia acabar em tragédia com todo furacão 

emocional incontrolável (eu não iria querer estar perto de alguém assim). 

Por isso a importância de não ser assim e a magia ser conquistada com 

trabaho... O mago precisa primeiramente controlar os pensamentos (nossa mente invade 

com pensamentos que muitas vezes não desejamos e que vem e vão como abelhas 

loucas) e nossas emoções (raiva, impaciência, frustrações, ciúmes...). Isso causaria 

devastações físicas incontroláveis. 

Magia é legal, mas os que dizem que é perigosa têm suas razões. Evocar um 

demônio do Goetia sem treinamento de controle é loucura! Além de poder causar algum 

evento estranho ou morte, pode fazer com que obsessões lhe atinjam. Emoções 

descontroláveis e pensamentos que não saem da sua cabeça (tipo aquelas malditas 

músicas que grudam na mente e leva dias para sair). Isso pode enlouquecer o praticante. 

Às vezes o mago se depara com contradições internas. Sua razão pode dizer 

uma coisa e seu coração (sentido figurado) o contrário. Quem vencerá? Se o que está 

certo para razão é o errado para o sentimento? E que TODOS ao seu redor julgam ser a 

razão a certa? Mas você acha isso injusto e não perdoável. Seu desânimo aumenta, pois 

lutar contra si mesmo é exaustivo. 

Os perigos da magia são reais. Elas estão dentro da mente. A magia ocorre na 

mente. Ataques ocultos ocorrem! Atente-se pelos perigos e principalmente o seu grau de 

domínio antes de tentar dominar uma entidade. Como vai pedir pra um espírito, 

Elemental, demônio ou seja lá o que for (alienígena
2
?) se não consegue nem controlar o 

choro? 

 

                                                           
2
 Segundo Robert Anton Wilson esses seres sobrenaturais não passavam de alienígenas. 
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MAGIA DOS CHAKRAS 

Chakras em sancristo significa roda. É um vórtice no corpo etérico do Homem. 

São responsáveis pelo fluxo energético da vitalidade e ondulações de pensamentos e 

emoções ao corpo. São também centros de força. 

Quando desenvolvidos várias habilidades (físicas e psíquicas) são acentuadas. 

O mago e sua evolução espiritual acabam desenvolvendo esses centros e ai que ele 

acaba possuindo tais poderes. 

Há sete centros de forças (chakra):  

Chakra - Sâncristo 

1. Fundamental, básico ou raiz - Muladhara 

2. Esplênico – Swadhisthana 

3. Umbilical – Manipura 

4. Cardíaco – Anahata 

5. Laríngeo – Vishuddha 

6. Frontal – Ajna 

7. Coronário – Sahsrara 

 

O chakra fundamental é  mais inferior (no sentido de localização) situado na 

base da espinha dorsal absorve energia primária do duplo etérico (akasha) e distribui. 

Sua cor é o vermelho ou preto. Relacionado ao elemento Terra, é responsável pela 

saciedade dos desejos e instinto de sobrevivência. 

O esplênico especializa, subdivide e difunde a vitalidade vinda do Sol. Situa-se 

próximo ao órgão genital, acima do osso púbico. Responsável pela criatividade, 

sexualidade, sensualidade, capacidade de sentir emoções, etc. Sua cor é a laranja e 

associado ao elemento água. 

O chakra Umbilical, localizado no plexo solar, recebe a energia primária e 

subdivide em dez radiações. Relacionado aos sentimentos e emoções de diversas 
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índoles. A sua cor abrange matizes de vermelho e verde e associado ao amarelo. O fogo 

é o elemento associado a esse chakra. Quando o mago trabalha na sua personalidade a 

qualidade de benevolência, compaixão, perdão entre outros, está trabalhando com esse 

chakra. Afeta a circulação sanguínea e o sistema cardiorrespiratório. 

O chakra de número 4 é o cardíaco, cor de ouro e subdivide a energia primária 

em doze ondulação, localiza-se entre os mamilos. O elemento Ar é atribuído à esse 

chakra e associado ao amor abnegado pela transcendência do ego e do julgamento. 

Quem tem esse centro ativado é capaz de amar os outros e a si próprio. 

Vishuddha, ou o chakra laríngeo subdivide os raios recebidos em dezesseis. 

Localizado na garganta possui a cor azul turquesa. A esse chakra, segundo Eduardo 

Coelho, o elemento Akasha é atribuído. A comunicação é sua natureza.Quando bem 

desenvolvido pode despertar a habilidade da fala, honestidade, lealdade, sabedoria e o 

uso correto do conhecimento. 

O chakra frontal conhecido como o terceiro olho, localizado enre as 

sobrancelhas, possui 96 ondulações. O azul índigo é a sua cor e a Luz é o elemento 

atribuído a esse chakra. Quando bem desenvolvido desperta no indivíduo a telepatia, 

clarividência, a intuição e o desenvolvimento mental. 

O sétimo centro de força, o coronário localizado no topo da cabeça é 

responsável pelo desenvolvimento espiritual. Geralmente ele é o último que se atualiza. 

Contém 960 ondulações, demonstrando o quão alto é sua vibração. É o chakra por onde 

penetra a energia cósmica. Possui atribuição de irrigar energeticamente o cérebro, a 

projeção da consciência, memória, etc. Permite a unificação do Eu superior com a 

personalidade humana, união com o infinito, vontade espiritual e inspiração. 

Se diz que os chakras são separados em três categorias: inferior, médio e 

superior, da qual respectivamente associado ao filosófico, pessoas e espiritual.Os 

chakras 1 e 2 transferem para o corpo o fogo serpentino da terra e a vitalidade do Sol. 

Os chakras 3, 4 e 5 agem na força que o ego recebe por meio da personalidade. O 

terceiro e o quarto estariam relacionado ao mundo astral e o quinto ao mental. O sexto e 

o sétimo, sento totalmente independentes estariam atribuídos a função do corpo 

pituitário e a glândula pineal (atenção aos Discordianos!!) e grau espiritual. 
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A energia ou força que no hermetismo é recolhido do akasha é absorvida pelos 

chakras. O desenvolvimento dos chakras é o que permite o mago conceber poder. 

Aconselho ao leitor buscar mais informações a respeito dos centros de força e assimilar 

com outras atribuições e rituais da Golden Dawn, por exemplo. 

 

ENERGIA SEXUAL 

  

O Homem do ponto de vista hermético possui atribuições equiparadas ao cosmo. Ele 

usa as forças e energias para prover sua vontade. Possui forças ativas e passivas, 

qualidades elementais e gêneros (feminino e masculino). Controlar essas energias de 

acordo com sua vontade é a grande obra. Segundo Samael Aun Weor em El Magnus 

Opus, a grande obra é a transmutação da Lua em Sol. 

O mago usa diversas fontes de energias para direcionar ao seu intento. Uma delas é a 

energia sexual, ou a Kundalini. 

O que vou propor aqui é uma correspondência entre magia sexual, chakras e 

Hermetismo. 

Sobre o Homem e os Elementos 

No Homem (espécie) há atrelado a ele os cinco princípios elementares. Sim! Cinco. Os 

quatro são os conhecidos: fogo, ar, água e terra. O quinto é o Akasha, o elemento 

primário da qual originou os demais. Akasha também é chamado de Deus. É uma 

energia infinita, onipresente, sem forma que pode ser moldada mediante a Vontade. 

Algumas atribuições elementais são visíveis, como o frio e o calor que sentimos no 

corpo. A água é o princípio magnético, passivo no microcosmo. O fogo o elemento 

ativo, elétrico expansivo. Ar é uma mistura dos dois tendo o arquétipo de volatização 

(pensamentos, ideias, etc). A terra seria o corpo, unificando todos os elementos. 

Encontramos na água os líquidos do corpo e a parte do sistema de excreção. Ao fogo a 

cabeça, a parte ativa onde localiza o cérebro. O ar o sistema respiratório. A terra os 

ossos. 

Akasha está no sangue e no sêmen. Por esse motivo que o sangue seria usado em rituais 

e em magia, pois é um fluído eletromagnético (Od) altamente carregável com ideias e 

emoções podendo potencializar o efeito mágico. 

 

Chakras, Kundalini e Magia Sexual 
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Os chakras são centros de forças que canalizamos e mantemos nosso corpo etérico 

(espiritual) vivo. Defeitos e qualidade estão ligados diretamente a esses centros. O mago 

ao iniciar na sua longa e tortuosa evolução espiritual ativa esses chakras. O desafio é 

ativá-los em equilíbrio. 

A Kundalini é uma força ativada que é responsável pela energia da magia sexual. É uma 

espécie de serpente de fogo que “nasce” do chakra básico (muladhara). Quando ativado 

prematuramente pode ocasionar desvios marais e éticos no indivíduo, assim como 

escraviza-los com emoções, sentimentos e pensamentos descontrolados. A kundalini 

não desperta com o derramamento do sêmen. Isso será retomado mais adiante. 

O uso dessa energia do princípio do fogo, elétrico e ativo é usado por magi treinados em 

Vontade para controlar os pensamentos e emoções durante o procedimento mágico. O 

uso da magia sexual cria súcubos e larvas provindas dessas emoções e pensamentos e se 

alojam nos locais onde o ato acontece quando a lei universal não é satisfeita. O que digo 

é que o sêmen (princípio ativo) deve ser derramado em algo passivo (vagina). São 

princípios do microcosmo. 

Essa energia sem rumo é absorvida por entidades astrais causando transtornos. É fato da 

energia ativa não ser absorvida que gera pestilências mentais. A vagina é absorvedora, 

pois é princípio passivo. Para evitar a criação de larvas, sucubus, espíritos artificiais 

deve-se ser absorvidas, pois o sêmen tem a função de criar (seja lá o que for). 

 

Energia Sexual 

No livro Kalma Surta (o Livro das Trasmigrações Shimoniana
3
) adverte que na 

masturbação não deve chegar ao orgasmo, sendo a energia preservada e armazenada 

para ser expelida em algo passivo. A energia estimulada pela masturbação é ativa e para 

completar sua jornada (e êxito) deve encontrar o local passivo para manter o equilíbrio. 

O homem é ativo e a mulher é passiva. As simbologias claras sobre a lei citada acima, a 

lei da polarização, indica a prática e uso do poder divino em magia para se encontrar 

com as estrelas no cosmo (o êxtase). 

O bastão e o cálice. O bastão referente ao elemento fogo (o principio ativo) e o cálice ao 

elemento água (o elemento passivo) são respectivamente o pênis e a vagina. 

Se magia é a arte de causar mudanças de acordo com a Vontade, existe intenções e 

objetivos em uma mente humana que gostaria que se concretizasse. Para tal, a mente 

consegue imantar objetos e fluidos com essas ideias e pensamentos. Durante o ato 

sexual se ele não obtiver controle de seus pensamentos, jamais conseguirá canalizar as 

energias e movê-las corretamente. O sêmen é imantado (passivamente) e o elemento 

ativo e elétrico é gerado na ejaculação na vagina. 

                                                           
3
 Livro sacro discordiano do século 15 descoberto na última década 
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Kundalini 

O fogo ígneo, a serpente de fogo deve chegar ao cérebro, passando por todos os chakras. 

A abstenção do orgasmo volatiza essa energia e faz subir até o chakra coronário. Vai 

abrindo os centros chakrais e dando um bem estar ao indivíduo. Os primeiros dias são 

insuportáveis, mas depois de 3 ou 4 dias a Vontade fortalece e domina o corpo físico. 

Esse processo é o fortalecimento da Vontade sobre o animal, o não desperdício da 

energia vital e o despertar da kundalini. O sexo compulsivo causa desânimo, depressão 

e sentimentos de tristeza. O prazer é momentâneo, mas com o esvaziamento de energia 

vital o corpo fica esgotado e as consequências afloram. 

Talvez surge questões e dúvidas. O processo é dependente do indivíduo. A kunalini ao 

chegar na glândula pineal eleva ao êxito cósmico e o praticante tem a supraconsciência 

(um extremo entendimento do universo e sabedoria). Isso ocorre pela ativação do 

chakra coronário (sahasrara) que responde a elevação espiritual e contato com a 

iluminação cósmica. 

 

 

Prólogo 

A energia sexual é a mais poderosa do universo, como se diz. É sobre essa afirmação 

que finalizo esse artigo. 

Se ela é de extremo poder, o que confere à qualquer um se aventurar a despertar essa 

força? Buscai primeiro, mais informação e prática em outros acervos. Isso para não 

virar o escravo. 

Se a dúvida referente ao poder dessa força, eu vós digo: que força e energia é capaz de 

gerar uma vida física se não a energia sexual? A criação de uma estrela e universo. 

Incoerências de Gulik 

I 

1. Não sei por que confio em você... 

2. Acredita no acaso? 

3. Há coisas que em minha mente nem meu ouso mexer... 

4. Só queria mais uma noite com você. 

5. Por mais que isso possa me prender para o resto das minhas vidas, eu me 

sacrifico por isso. 

6. Minha alma está presa à você como se eu tivesse jurado em vidas passadas. 

7. Mesmo que isso de nada vale agora, minha consciência clama por isso. 
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8. Minha alma se perdeu no dia que vi seus olhos. 

9. Agora não posso mais sair do abismo que entrei. 

10. Por tudo que já aconteceu eu peço, só uma oportunidade de minha alma ser feliz. 

11. A alegria momentânea é depreciável, mas meu espírito pedi isso. 

12. Minha vontade ao reina sobre mim... 

13. Minha natureza me condenou por isso e vivo o meu pecado. 

II 

1. Raios flamejam em paredes solidas de água. 

2. Quanto mais apedrejo as montanhas, mais golpes eu recebo. 

3. Lutar contra é loucura e suicídio. 

4. Permanecer parado esperando a morte é como se fosse um sonho. 

5. As ondas de rádio locomotivas alcançam as mais altas vibrações. 

6. Os espíritos não sabem. 

7. As almas reclamam de um mar de tranquilidade. 

8. Não basta ser fértil, tem que ser maduro. 

9. Cada não soa como um sim invertido. 

10. As plantas respiram venenos expelidos de cada boca humana. 

11. Cada mau espalhado é uma bondade desvirtuada. 

12. O caos planeja as possibilidades. 

13. Enquanto que a ordem impõe o absoluto. 

14. A relatividade é mais relativa que o tempo absoluto inexistente. 

15. Perdoar aqueles fogos que queimaram milhares de inocentes. 

16. Mais um terrorista. 

17. Mais uma morte. 

18. Mais um nada. 

III 

1. As ondas do mar movem como se fossem programadas. 

2. O som das águas caindo sobre mim me faz pensar no que há de melhor na vida. 

3. Ser alguém para alguém importa? 

4. Vivo por mim ou por outros? 

5. Se vivo por mim sou feliz? 

6. Se vivo por outros, isso é certo? 

7. Se sou feliz vivendo por outros esse é meu dever. Ser feliz. 

8. A noite faz sentir uma oposição a vida. 

9. Caminho na rua pensando em uma coisa só. 

10. Vejo tudo quebrado e o sistema falido. 

11. A salvação está em um buraco negro. 

12. As coisas não precisam ser assim. O Universo é maior que pensamos. 

13. Por mais que tocam em minha fraqueza, sentirei a firmeza da minha base. 

14. A luz da noite me guia ao infinito em busca do nada. 

15. O nada responde mais que sua voz ensurdecedora. 

16. O silencio me irrita as vezes e isso porque ela é barulhenta!! 

17. A paz se alcança vivendo amores perfeitos! 



15 
 

IV 

1. Olhar e não ver. 

2. Sentir e não chorar. 

3. Cheirar e saber o que escutar. 

4. O fogo é mais que elementar. 

5. Aquilo que se aprende desentendendo é uma dádiva. 

6. Crer em algo inconstante. 

7. A possibilidade é a lei do talvez. 

8. Esperar para acreditar. 
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IGREJA PÚBLICA DE NIBIRU
4
 

DOS CONSELHEIRO ANUNNAKIS 

Urgaya
5
 

 

 

Hail Éris
6
 

Gulik 

 

                                                           
4
 Igreja padrão do Universo com base sede em Nibiru. 

5
 Ser supremo Anunnaki regente de Urântia. Também revela segredos discordianos para mortais. 

6
 Deusa do Caos cultuada pelos iluzminados. 


