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LIBER TRIGRAMMATON  
SVB FIGVRÂ XXVIIi ii 

por V.V.V.V.V.iii 

Sendo o Livro dos Trigramas das Mutações do Tao com o Yin e o Yang 

 

Aqui há Nada sob as suas três formas. Ele não é, e ainda assim formou todas as coisas. 

 

Agora vem a glória do Único, como uma imperfeição e mácula. 

 

Mas através do Vulnerável, a Mãe, ele foi equilibrado. 

 

Também a pureza foi dividida pela Força, a força do Demiurgo. 

 

E a Cruz foi formulada no Universo que ainda não existia. 

 

Mas agora a Imperfeição se tornou manifesta, agindo sobre o desvanecer da perfeição. 
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Também a Mulher se ergueu, e velou o Céu Superior com seu corpo de estrelas. 

 

Então um gigante se ergueu, com força terrível; e afirmou o Espírito em um rito secreto. 

 

E o Mestre do Templo equilibrando todas as coisas se ergueu; sua estatura era acima do Céu e abaixo da 
Terra e do Inferno. 

 

Contra ele os Irmãos do Caminho da Mão Esquerda, confundindo os símbolos. Eles ocultaram seu horror 
[neste símbolo]; pois na verdade, eles eram  

 

O mestre flamejou como uma estrela e colocou uma sentinela da Água em cada Abismo. 

 

Também certos secretos escondidos na Luz da Pureza em si mesmos, protegendo-a das Perseguições. 

 

Igualmente também o fizeram certos filhos e filhas de Hermes e de Afrodite, mais abertamente. 
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Mas o Inimigo os confundiu. Eles fingiram ocultar aquela Luz, de modo que eles pudessem traí-la, e 
profaná-la. 

 

Ainda assim certas monjas santas ocultaram o segredo em canções na lira. 

 

Agora o Horror do Tempo perverteu todas as coisas, escondendo a Pureza com uma coisa repugnante, uma 
coisa inominável. 

 

Sim, e se ergueram sensualistas sobre o firmamento, como uma mancha abominável de tempestade sobre o 
céu. 

 

E os Irmãos Negros ergueram suas cabeças; sim, eles se revelaram sem vergonha ou temor. 

 

Também lá se ergueu uma alma de sujeira e de fraqueza, e ela corrompeu toda a regra do Tao. 
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Então havia apenas o Céu estabelecido para suportar a agitação; pois apenas na mais baixa corrupção é 
manifestada a forma. 

 

Também o Céu se manifestou em luz violenta, 

 

E em luz suave. 

 

Então as águas do firmamento foram reunidas, 

 

E uma crosta de terra ocultou a núcleo de chamas. 

 

Em torno do globo se reuniu o ar extenso, 

 

E os homens começaram a acender fogos sobre a terra. 
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Portanto era o fim da sua tristeza; ainda assim naquela tristeza havia uma estrela sêxtupla de glória através 
da qual eles podiam ver o retorno à Morada Imaculada; sim, à Morada Imaculada.  

© O.T.O. - Ordo Templi Orientis 
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i Sendo o livro dos Trigramas das Mutações do TAO com o YIN e o YANG. Um relato do processo cósmico: correspondendo às 
estâncias de Dzyan em um outro sistema. Este livro foi recebido em 14 de dezembro de 1907 e.v.. 
ii O presente ensaio pode ser encontrado no site www.thelema.com.br/espaco-novo-aeon, que é um veículo de estudo e pesquisas 
Thelêmicos. O copyright © de todo material de autoria de Aleister Crowley pertence à O.T.O. – Ordo Templi Orientis 
(http://oto.org/) e esta tradução não pode ser utilizada de forma alguma para fins comerciais, devendo sempre manter os créditos 
e ressalvas. Importante: O Espaço Novo Æon não é um veículo da O.T.O. – Ordo Templi Orientis e não está subordinado a 
quaisquer organizações. 
iii Os Livros listados em Classe A da A∴A∴ (com exceção d’O Livro da Lei) foram recebidos a partir de outubro de 1907 e.v. (era 
vulgaris ou era comum), ano em que Crowley tomou o juramento do grau de Magister Templi (Mestre do Templo) 8º=3□, 
assumindo o mote V.V.V.V.V. (Vi Veri Vniversum Vivus Vici, Pela força da Verdade Eu Conquistei o Universo Ainda Vivo). Sob 
este mote Crowley assumiu o ofício de entregar os “Livros Oficiais da A∴A∴” para o mundo através d’O Equinócio. Nas 
importantes palavras do próprio Crowley: “Eu clamo a autoria mesmo de todos os outros Livros de Classe A da A∴A∴, embora eu 
os tenha escrito quando inspirado além de qualquer coisa que eu conheça como sendo eu. Mesmo nesses Livros, Aleister 
Crowley, o mestre em Inglês, tanto da prosa quanto do verso, participa na medida em que ele era Aquele. Comparem-se esses 
Livros com o Livro da Lei! O estilo é simples e sublime; as imagens são esplêndidas e perfeitas; o ritmo é sutil e intoxicante; o 
tema é interpretado em perfeita sinfonia. Não existem erros de gramática e nem frases infelizes. Cada Livro é perfeito em seu 
gênero. Eu, ousando arrebatar o crédito quanto a esses, não ouso, entretanto clamar ter tocado O Livro da Lei, sequer com 
minha menor unha.”. 


