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Dedicatória. 

 
 A Mâllâëül, que me permitiu 
escrever os nomes dos deuses e ao 
portador das Três Glórias, que me ouviu 
primeiro. 

Dedico a todos os buscadores, aos 
kâæzÿr (cainitas), aos elísios de campo, 
aos guardiões da Fâtâ (Fatã - princípio 
mistérico) e perpetuadores da Filosofia 
dos Kâæzÿr (cainitas).  
 A todos os aprendizes da Filosofia 
Ancestral Cainita e mantenedores da 
Filosofia Especulativa Mistérica dos 
Kâæzÿr (cainitas) que, pós Üäoko 
(évoco), encontraram na Sublime e Real 
Iniciação, seu lugar no mundo. 
 Dedico também aos corações que 
espreitam o questionamento, que 
alimentam o ânimo e que anseiam pela 
liberdade de pensamento e reafirmação 
de sua mais [íntima intuição, sem o 
medo de sua verdade, ausente da 
desmistificação que se tornou prejudicial 
aos crentes corações que inspiram o 
mundo através da beleza de tudo aquilo 
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que pode ser chamado de mágico, na 
sua forma mais honesta e séria. 
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Primeiro Período 

 
 Desde os tempos onde as épocas 
e os segredos se perderam no nevoeiro 
do passado longínquo; apenas uma 
verdade perdurou nos milênios de toda 
a história da humanidade: A Fâtâ (Fatã 
- princípio mistérico) sempre esteve 
presente. 
 Os homens sempre se 
relacionaram com Angÿr e os chamados 
ex-solares (que eram as Inteligências 
que fizeram parte da fraternidade 
criadora, mas que foram contra os 
preceitos de limitar a humanidade e sua 
evolução) e, esta relação era uma 
guerra intima de ciúmes dos seres 
elevados disputando a posição de 
tutores e mestres.  

Eles, os homens, sempre tiveram 
dúvidas a respeito do poder que havia 
dentro deles. Aqueles que resolveram 
ocultar este poder deu a Zÿvÿrÿr (deuses) 
o mérito destes resultados sobrenaturais 
enquanto que alguns desenvolveram 
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esses poderes e foram julgados por 
negligenciarem os Zÿvÿrÿr e seu criador. 
 A guerra dos ciúmes que Angÿr 
tinham dos ex-solares e vice-versa 
refletiu nos homens que iniciaram uma 
batalha sangrenta em nome deste 
sentimento pesaroso.  

Uns lutavam porque acreditavam 
que só Zÿvÿrÿr poderiam possuir 
poderes que moldassem a natureza a 
seu favor, outros, por sua vez, versados 
em Fâtâ (Fatã - princípio mistérico) (Fatã 
- princípio mistérico), sabia que eram 
como Zÿvÿrÿr, que eram homens Zÿvÿrÿr 
e por isso, foram julgados mal. 
 Alguns Angÿr (anjos) acabaram 
tendo sua índole questionável, porque 
não permitiam a evolução de homens a 
Zÿvÿrÿr. Alguns ex-solares, por sua vez, 
nem eram tão malignos assim. Outrora, 
não se podia subjugar ou generalizar. 
Chegou-se à conclusão que nenhum 
deles era confiável até que provassem o 
contrário. 
 A maldição tornou-se benção e os 
abençoados tornaram indignos do 
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poder natural que em todos os homens, 
habitavam. 
 O bem e o mal foram criados 
pelo homem; eles eram seus próprios 
monstros e também suas próprias 
correntes. Diziam ser enviados pelo Rei 
do Sol e eram enviados apenas por sua 
arrogância e ignorância. 
 Kâæz (Caim), na sua inocência, 
esqueceu que o seu poder e o poder 
que estava no seu sangue poderia se 
tornar um título para uma nova guerra.  

Os homens ambiciosos e 
luxuriosos vendiam a qualquer preço 
sua ânæmâ (essência onde habitava o 
poder do homem, a alma) a pútridos e 
involuídos seres maléficos.  
 Algumas coisas sempre estiveram 
conscientes para nós homens: Nós 
somos a fonte criadora do poder, da 
guerra, da paz, da Fâtâ (Fatã - princípio 
mistérico) (Fatã - princípio mistérico) e 
da nossa espécie. 
 Aquele que minimizar o seu poder 
e se humilhar aos pés de charlatões 
espíritos dementes, estarão condenados 
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a sofrer por sustentarem essa espécie ou 
por abusar do seu poder. 
 Todos os inomináveis, terão seus 
títulos desenhados com fogo na fronte 
de sua manifestação. Assim é o som de 
todas as pedras celestes e assim é a voz 
dos mistérios. 
 Cada momento eterno é constante 
e único e todo o círculo do tempo, uma 
ilusão. Cada graça, cada dom emite 
uma cor e todas elas podem ser 
apagadas pela desesperança de Zürvk 
(Mal de Beril), cuja inflexibilidade, fez 
dele Rei de Hâs'vâ (Hãxvã), de onde 
deves fugir. Na luxúria, permanecerá 
longe da luz do Sol que Sobe, mas 
quando transcendente, emitirá sua 
própria luz e então, a depressiva 
sombra da angustia não mais lhe 
alcançará. 
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A genealogia dos 

primeiros. 

 
 Nascemos acreditando no poder 
inquestionável da Fâtâ (Fatã - princípio 
mistérico) (Fatã - princípio mistérico) e, 
como originais, vivemos num mundo 
sem limites para fantasia. Quando 
crescemos, somos forçados a acreditar 
que tudo é limitado, inclusive nós 
mesmos. Talvez, esta força que nos 
induz a sermos deficientes e limitados, 
seja o que Salomão quis dizer, quando 
escreveu a frase “Porque três coisas se 
alvoroçam a terra; e por quatro que não 
pode suportar: Pelo servo, quando reina; 
e pelo tolo, quando vive na fartura (...)”; 
no livro de Provérbios. 
 Quando um que é rei está sob o 
governo de um que é servo, o limite é a 
consequência. Pois somos obrigados a 
pensar como o servo acredita ser 
melhor. O tolo, que vive na fartura, 
apenas esbanja o que em mãos sábias 
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teria melhor uso. Enfim, uma terra 
alvoroçada. 
 O mundo que nós talvez não 
enxergamos, pelo menos não até 
agora; é um triângulo infinito. Três 
Raças; três caminhos; três perguntas: 
Quem somos? De onde viemos? Para 
onde vamos? 
 Essa mística trilogia deve ser 
entendida, para que possamos 
responder suas três perguntas. Jamais 
um homem alcançará seu objetivo se 
não olhar a si mesmo e as fazê-las. 
Aquele que passa por essa terra, sem 
laborar e questionar sua estadia, não é 
outro senão o homo vulgatus.  
 A tribo que se prontifica a servir 
os Zÿvÿrÿr, mas ainda não questionam, 
é a tribo do homo Pius. E por último, 
nós... Os Questionadores, os Vigilantes, 
os Guerreiros e Artífices; aqueles que 
são inquietos de espírito, organizados 
de mente e evoluídos de ânæmâ: Os 
Homo Fabers, os que fizeram a quarta 
pergunta: E o que faremos aqui? 
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 A Fâtâ (Fatã - princípio mistérico) 
(Fatã - princípio mistérico), a æhâ (filha) 
mais velha da Sabedoria, responde a 
primeira pergunta: ‘Quem somos? ’. A 
ciência responde a segunda pergunta: 
‘De onde viemos? ’ E por fim e não 
menos importante, a religião, a mais 
nova das três irmãs, responde à 
pergunta que jamais se calará: ‘Para 
onde vamos? ’. 
 Em nome da Fâtâ (Fatã - 
princípio mistérico) (Fatã - princípio 
mistérico); quem somos?... 
 
 Eu lhe asseguro que, ao iniciar 
essa viagem pelas crônicas dos 
primeiros deuses e deusas, será um 
tanto difícil para sua mente 
compreender as mensagens aqui 
dispostas, mas permita ver e perceber 
todas as coisas que aqui lhe serão 
apresentadas. 
 Os nomes dos deuses e das 
deusas devem ser pronunciados em sua 
originalidade, pois o profundo 
conhecimento está na vibração destas 
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palavras e das tantas outras escritas no 
Sagrado Idioma dos Homo fabers. 
 Um novo corpo se formará 
através do poder destas palavras e você 
terá uma nova compreensão das 
intenções primordiais. 
 Tudo isso assisti como escriba 
dos pais primordiais, mas nenhuma 
especialidade a mim foi conferida a não 
ser o labor de compreender cada 
emoção e na forma sensível das 
palavras, compartilhar cada 
conhecimento obtido. 
 Nossos pais primordiais serão 
novamente aclamados e a antiga 
ciência retornará como nova fórmula do 
despertar.  
 O ânimo é a fonte da virtude.  
 O Clamor é a primeira 
expressão deste e as respostas variam 
de acordo com as perguntas de cada 
parte individual do único acima, 
impressa em ti, ser vivente. 
 Não se iluda procurando pelas 
portas do paraíso dos homens nestas 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
17 

minhas próximas palavras. Aqui, ergue-
se o Império de Hâs’vâ.  
 Pronunciem bem esta palavra. 
Diga: Ras-vã. 
 Hâs’vâ é um reino acessível 
somente pelo coração sem esperanças. 
Uma ânæmâ (alma) que definha nas 
garras do desespero, da dor, da 
angustia que sufoca o peito, das mãos 
trêmulas pela ânsia... a solidão. 
 Quando um homem ou uma 
mulher vislumbrar a parte faltante de 
teu espirito, atrás dos olhos de um 
outro, ali, hospedado num corpo carne 
ao alcance de tuas mãos e não o puder 
tocar ou a puder reter, perderá seu 
ânimo e perecerá. 
 O mundo se tornará um inferno 
e a isso, os cainitas conhecendo bem, 
ouviram do inominável a eleição da 
palavra em âlæfÿr (idioma cainita): 
Hâs’vâ. 
 Tudo se iniciou de Hâs’vâ. O 
momento em que o Criador sem forma, 
vê em sua amada e irmã constante, a 
dúvida, a morte lhe visita a mente e no 
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desespero ele parte o seu cárcere em 
duas partes, perdendo-se da própria 
prisão que escolheu. 
 Hâs’vâ é a angustia que iniciou 
a busca. Sobreviver sob as pesadas asas 
deprimente da dúvida, para encontrar a 
luz, é a aventura de cada cainita que 
precisa superar Caim, resistir as 
tempestades de sua mente e permitir-se 
caminhar sob as Chamas do Sol que 
Sobe, guiados por Mëkâül. 
 Aquele que vencer Hâs’vâ será 
chamado de Áureo.  
 Estas são as palavras do 
primeiro livro, aquele que tudo nomeia, 
antes que tudo exista, inclusive suas 
dúvidas. 
 
 

- 
 Âskâhâm (Ascarram) e Lârtënÿël 
Klüh Pâtlok (Lartiniël Qlérra Patlóqui) 
era o casal primordial de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), o segundo Universo dos 
Zÿvÿrÿr (deuses), sendo o primeiro, 
espelho da nebulosa de Mâ, onde todas 
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as ânæmâx foram criadas, através da 
reflexão profunda, da mente cósmica 
conhecida como Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã), o único Acima. 
 Eles viviam sob a regência das 
Leis Imperatrizes de ‘Pâlâmorbëvs que 
consistia nas três regras absolutas: 
Todos existiam enquanto houvesse o 
desejo de ser e estar e como estar; o 
VNA era o corpo cósmico e cada ser, 
apenas fruto de seu profundo sonho; A 
Fâtâ (Fatã - princípio mistérico) (Fatã - 
princípio mistérico) era a equivalente 
força que faria das criaturas, tal como o 
criador. 
 Âskâhâm (Ascarram) e Lârtënÿël 
Klüh Pâtlok (Lartiniël Qlérra Patlóqui) 
desconheciam o tempo e o findar de 
todas as coisas, pois permaneciam no 
desejo de ser e estar e, portanto, eram 
contínuos. 
 Eles eram descendentes da 
angustia, irmã de VNA. Essa era 
chamada de Kârcÿrë (Carcieri) e, nela, 
tudo minguava. 
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 No Reino onde tudo tem forma e 
nada pode ser visto, viviam Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã) e Kârcÿrë 
(Carcieri), sua irmã. Eles eram 
respectivamente o ânimo e a angustia 
da Nebulosa de Mâ. 
 Numa tarde onde os mil sóis 
realizavam sua dança ao redor do 
berço de todas as ânæmâx, Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã) observou que 
sua irmã, Kârcÿrë (Carcieri), 
profundamente angustiada, devorava as 
ânæmâx que ela considerava imperfeita 
e então a questionou sobre tal ato. 
 Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) e 
Kârcÿrë (Carcieri) eram partes da 
mesma matéria. O tecido branco que 
envolvia o VNA era o oposto das vestes 
de sua irmã. Eles eram o princípio do 
equilíbrio das forças originais. 
 Por incontáveis sóis, vivos e 
mortos, Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) e 
Kârcÿrë (Carcieri) foram amantes de si e 
do outro e como completos, realizavam 
a dança cósmica sob o silencioso som 
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da mais profunda música do primeiro 
estado do universo. 
 Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) se 
alegrava constantemente por todas as 
vezes que seus pensamentos 
alimentavam a Nebulosa de Mâ e dela 
surgia as estrelas, berços das ânæmâx e 
cada expressão de si, gerava infinitas 
formas dele mesmo, em dimensões 
diferentes e tudo para ele era animador. 
 Kârcÿrë (Carcieri) não conseguia 
ver as cores da nebulosa e, portanto, 
definhava em sua amargura e deixava 
seu amado, esposo e irmão, 
descontente. 
 Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) podia 
ouvir o som das cores, manipular os 
sete fogos celestes e refletir-se sobre 
eles, sendo criatura de si mesmo e 
criador perpétuo do todo, enquanto sua 
irmã, por ser sua parte, o que o 
completava, vivia a sombra de uma 
árdua tarefa: Ser oposta ao VNA (una). 
 Noutra tarde onde os mil sóis 
realizavam sua dança ao redor do 
berço de todas as ânæmâx, Vnæ 
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Âkæmâ (Unai acaimã) viajou ao centro 
de si mesmo, para questionar seu 
pensamento primordial e com ele se 
assentou a mesa das reflexões e ali 
chorou. 
 Seu pensamento primordial se 
chamou de Eu Superior e disse ser pai 
dos pensamentos do VNA e, então, 
sabiamente lhe deu um pensamento 
novo a partir das palavras: 
 
 - Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã), 
vários de ti formei. Vários de ti eu sou. 
Vários de mim tu és, vários iguais não 
podem o ser. Cada um se expressa 
através da beleza da desordem que 
busca pela Ordem, antítese do caos. 
Choras hoje, as primeiras lágrimas de 
tristezas, advindas da mente cujo ânimo 
formou; portanto, tu não serás mais 
como antes e nem Kârcÿrë (Carcieri), 
sua irmã, será tua parte. Porque tu 
mudaste. A liga entre as mentes 
cósmicas é o Âlÿmü (Aliemé) e tu, hoje, 
questiona teu amor ao cosmo, portanto, 
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morre em ti o VNA e nasce em ti a 
Vërtvs (Virtus).  

Essa é fértil, tal como a nebulosa 
de Mâ. Conceba com ela uma lâmina 
negra e parta tua parte em duas e 
reestruture a ordem que teu caos interno 
afugentou. Mas, recorde-se em teus 
infinitos dias, nunca mais a acharás se 
não te vestires de um novo ser. Não é 
mais tu dela e ela não é mais tua. São 
partes perdidas cujas tais, eternamente 
se buscam. Encontrem-se! 
 
 Quando Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã) despertou de sua profunda 
meditação, estava só no nada que era o 
tudo de sempre, vigiado pela ilusão das 
estrelas mortas. E então, ele deu um 
grito furioso e de sua boca uma lâmina 
tão fina quanto um fio de cabelo, negra 
como tudo ao seu redor, logo, invisível, 
que saiu de si e foi até as bordas da 
nebulosa de Mâ, onde estava Kârcÿrë 
(Carcieri), sua irmã e, tal força a dividiu 
em duas partes iguais.  
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 Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
chamou essas partes de Primo e Prima, 
pois a Vërtvs os havia gerado. Essa foi a 
primeira virtude: O Clamor. 
 Estes foram os pais de Âskâhâm e 
Lârtënÿël Klüh Pâtlok, Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) e Archâdënël (Arcadinil)., 
estes dois casais de gêmeos e todos que 
vinham após estes, também o eram, 
pois replicavam a força da Vërtvs e 
imitavam seus primeiros pais. 

Nâëm (Naim), foi o filho de 
Âskâhâm e Lârtënÿël, era também o 
representante inofuscável da 
personalidade solar. Criador e 
consumidor, Nâëm (Naim) se torna 
explorador do multiverso e então se 
afasta do Reino de ‘Pâlâmorbëvs, indo 
em direção a Ghâl Kütâr, Universo das 
duplas cordas e, lá constituindo sua 
própria criação a partir de sua projeção 
e manipulação consciente e 
aglutinamento da luz, pois este era 
como a Lua, mas portava-se como o 
sol. 
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Âshërâh (Axerá), por sua vez, se 
manteve em ‘Pâlâmorbëvs e orquestrou 
sabiamente o casamento celeste de 
Nâëm (Naim), com Mudiël, irmã de 
Lârtënÿël Klüh Pâtlok, porque dizia em 
seu eterno coração: 

  
- Meu Pai Primordial, Ele que é 

meu verdadeiro ser, pode se expressar 
em todas as formas, portanto, qual é o 
limite para busca-lo? 

 
Mas, Âshërâh (Axerá), aquela que 

é a solitária árvore da primeira lua, filha 
dos primeiros filhos, não estava se 
expressando contrária as forças 
originais. Ela era, na verdade, a 
materialização da lágrima do Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã). Ela era vestida 
do véu d’água, seu rosto era 
incompreensível. Teu perfume era a 
primeira virtude, chamado Clamor e tua 
voz, soava como o mudo grito do VNA, 
frente a sua angustia, mas ela, não era 
temerosa, frágil ou desanimada. Ela era 
o sonho acalentador da mente do VNA. 
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Filha da solidão e do desejo, fruto 
da primeira virtude e do terceiro fogo, 
vestida com o véu d’água, caminhava 
serena sobre as nuvens de todas as 
cores, da nebulosa de Mâ e sentia em 
seu âmago, a aflição de seu pai 
primordial. 

Sempitel, então, vestido de sol e 
não possuidor de cornos casou-se com 
Adiná. Este não chegou a conhecer teus 
pais e, portanto, fora criado sem 
nenhuma base primordial. Não recebeu 
os devidos conselhos da vida anterior e, 
foi assombrado por ser filho da viúva 
vestida de sol. 

Adon era filho de Haulamm Sazort 
(Raulam Xaborti), avô de Lvx, Haulamm 
Sazort (Raulam Xaborti) era filho de 
Sempitel, bisavô de Lvx... Sempitel era 
filho de Mudiël que morreu na Guerra 
dos Principados de ‘Pâlâmorbëvs com 
Askaham.  

A esposa de Mudiël era Nâëm 
(Naim), irmã de Âshërâh (Axerá), 
travestia de coluna ígnea, vestiu-se de 
sol para confundir os guerreiros, mulher 
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de Adon, àquele que os homens 
chamaram de Jaf. - Logo, Sempitel foi 
chamado de ‘O filho da viúva’.  

Âshërâh (Axerá) gerou os gêmeos 
dos Céus; Ǽlvm e Herv, cujos tais, eu 
ouvi os homens da terra chamarem 
respectivamente de Samael e Mëkâül 
(Micael).  

Lvx gerou Nod e Nod era pai de 
Lilith. A Criança oculta; filha da noite, 
entregue a Jaf (Iafi) e aos Senhores da 
Criação, como aquela que não era 
nascida; mas o segredo estava na 
leitura contrária de seu nome: Ǽhtilël - 
cujos Edo-Enoquianos, entenderiam 
como A Filha do Fogo.  

A Palavra do Sempiterno 
ADUXOTH. Este é o segredo. 

Pobre é o homem que procura em 
seu mundo pesado, a leve Éden. Essa 
foi a Ilha flutuante criada no Reino de 
‘Pâkkâ (Paca), cujos corpos originais 
serão etéricos, mas quase tão pesados 
quanto os corpos feitos de ferro e barro. 
Assim seriam feitos o homem e a 
mulher. 
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O Mundo dos homens é a 
semente do abacate. O Abacate é o 
Reino de ‘Pâkkâ (Paca); oh quão celeste! 
Olhastes pare os céus, pequena criança 
da noite; mas estás em dúvida com tudo 
que vê? Não temas, porque assim fora 
preciso. Assim ainda será feito, neste 
que é um círculo de todos os tempos. 

O Segredo foi e ainda será a 
chave da permanência de qualquer 
plano dos ângæhox (homens), ou de 
seus pais, os Zÿvÿrÿr (deuses), porque 
assim é e assim deve ser. Não há forma 
segura de que tua língua baile a 
verdade, sem que ela seja arrancada de 
tua boca. 

Até mesmo os Dragões 
Beneficentes se calaram diante do plano 
primordial. A filha nascida, será doada 
como não nascida e plantada na Ilha 
flutuante onde estará o Reino de ‘Pâkkâ 
(Paca), porque assim quis Lârtënÿël Klüh 
Pâtlok.  

Mas, até mesmo a filha de Nod, 
não saberá da fonte do seu sopro de 
vida, embora questionadora, entenderá 
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que sua forma híbrida, não distinguirá 
da representação do homem-Zÿvÿr 
(deus) que havia no corpo de Âdâ; 
Assim, despedirá Lilith da leveza e 
materializará no mundo dos homens. A 
Palavra do Sempiterno: Adon, Lvx, Nod 
e Lilith. Ar, Fogo, Terra e Água.  

Desde a Origem dos tempos, 
onde os Três reinos, enviaram seus reis 
para seguirem a estrela mais brilhante, 
até encontrarem o grande enviado; não 
se poderá negar que a Luz que mais 
brilhará, será chamada de escuridão. 

E aqui ficará escrito: “Tu serás 
confundido pela ignorância dos 
Vulgatus e, será induzido aos seus pesos 
e seus pecados, que lhe tornará imóvel 
e preso ao chão”.  

E saibas tu, que não encontrarás o 
caminho de volta a Ilha Flutuante do 
Éden, nem as portas encerradas do 
Reino de ‘Pâkkâ (Paca) se, tão somente, 
não souberes enxergar de olhos 
fechados, tão pouco, caminhar deitado.  

Haulamm Sazort (Raulam Xaborti), 
pai de Adon, era unido de maneira 
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celestial, com aquele cujo nome 
significava ‘Salve o Híbrido’.  

Este era Hÿâ-Aÿ (Riêã-aiê) e, todo 
o mistério que o cerca, será a chave 
para toda a compreensão. Ninguém 
soube de onde Hÿâ-Aÿ (Riêã-aiê) viera, 
mas saberemos tão antes das palavras 
desta Crônica da Fraternidade Eterna, 
findarem, para onde ele foi. 

Adon, como era o nome de Jaf 
(Iafi) em ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), é 
então o primogênito filho de Haulamm 
Sazort (Raulam Xaborti) e Hÿâ-Aÿ (Riêã-
aiê). 

Se era comum, que todos os filhos 
fossem um casal de gêmeos que 
representavam a personalidade solar e 
lunar; a celeste e misteriosa união entre 
Haulamm Sazort (Raulam Xaborti) e 
Hÿâ-Aÿ (Riêã-aiê) alterou as linhas das 
três irmãs tecelãs dos Primeiros Destinos 
e, essa lei do antigo universo foi 
rompida, já que Adon tem, com 
Âshërâh (Axerá), filhos gêmeos, porém, 
vestidos de sóis e nem todos os dois, de 
teu sangue. 
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Já naqueles tempos Âshërâh 
(Axerá) foi então, prometida a Adon, 
para que suas forças como Rei do Sol e 
Rainha da Lua, fossem unidas para a 
Causa posterior. 

‘Pâlâmorbëvs (Palamordius) era o 
então, segundo reino dos Deuses, onde 
Primo e Prima não estavam, mas teus 
filhos primeiros, reinavam. Ali, havia 
glória de todas as formas e a ciência 
era sua religião. 

Às árvores iluminavam à noite, 
porque tua seiva era tão reluzente como 
tesáberabusu e, como tal, brilhava 
como o sol. Tais eram assim, os olhos 
dos filhos abandonados, por terem asas 
e focinhos de lobo. 

Todas as ânæmâx que ali viviam 
eram elas: Mono cornífero. Ânæmâx 
possuidoras de apenas um chifre. As 
Corníferas: ânæmâx possuidoras de 
dois cornos. Havia também as Duplo 
cornos: ânæmâx possuidoras de quatro 
cornos e Lvpvs (lúpus): ânæmâx antigas, 
derivadas da evolução dos povos 
lvpënvs (lupinos) do Universo Espelho. 
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Os complexos espíritos Lvpvs, 
eram formados pelas emoções mais 
primitivas de Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã), mas amadureceram em suas 
verdades íntimas e floresceram como 
grandes soldados alados, cujas presas 
eram tão afiadas quanto as espadas 
que forjavam e manuseavam. 

Ânæmâx primeiras, chamadas de 
Mâ, vibrantes da essência natural da 
eterna permanência. Os ângÿr, em sua 
grande maioria, fazem parte desta 
Ordem.  

Entretanto, como eles são 
variantes entre inúmeros subgrupos de 
designação, são chamados de Miríades. 
Estas eram as primeiras crianças da 
Nebulosa de Mâ e, obstinação era seu 
principal comando. Nasciam com um 
propósito e por ele morriam. Nada em 
seu pensamento tornava suas opiniões 
flexíveis e, eram do VNA, os 
ferramenteiros da Obra Maior. 

Antigas ânæmâx formadas a partir 
das formas espirituais de duplos cornos, 
Lvpvs e mono cornífero, foram 
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chamadas de Ânæ. Os quatro cornos 
manifestavam como glândulas, o corno 
representante das ânæmâx mono 
corníferas se retraia formando o terceiro 
olho que abrigava o centro de suas 
cabeças e a essência Lvpënâ se 
manifestava nos impulsos primários 
ancestrais. 

Ainda havia no Universo Espelho, 
frente a Nebulosa de Mâ, as quatro 
faces do VNA e suas primeiras 
respirações cósmicas, em espírito e em 
manifestação. Essas forças anímicas 
eram quatro. Os espíritos ígneos ou 
coléricos, chamados de Æstvs. Fâtëgv 
eram as Ânæmâx primeiras que 
manifestaram seu louvor a toda a 
manifestação material e criadoras do 
amor Mâtü (Maté).  

“Prâ (Prã) eram as ânæmâx 
(almas) da primeira ordem das 
manifestações da carne que entraram 
em contato com as propriedades das 
Ânæmâx (almas) Fâtëgv, gerando o 
espirito fleumático. São ânæmâx (almas) 
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portadoras de intensa força de cura, 
sendo particularmente, restauradores. 

 E por último, o sangue do 
primeiro rei que, manifestado pela 
glória de sua vara de ferro, trouxe 
escama para vestir-se e deu origem aos 
espíritos da sabedoria, os 'Drâkon' que 
eram ânæmâx (almas) de força criadora 
que entraram em contato com Mâ, 
ânæmâx (almas) primeiras, vibrantes da 
essência natural da eterna 
permanência. São espíritos sábios e 
classificados como sanguíneos. 
 Assim eram as ordens anímicas 
dos Altos Céus. Seis formavam as 
expressões das emoções do VNA e 
quatro, os instintos. Juntas, formavam o 
potente Zÿvÿr (deus) dos deuses, pois 
seu número era dez e, ainda, não se 
poderia ver tal Grandioso Deus, se tão 
somente unidas tais propriedades de si, 
repartidas nestas expressões, não 
pudessem também, serem vistas juntas, 
como único material, fruto da mesma 
árvore, água da mesma fonte. 
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 Mas, havia uma ânæmâ que 
solitária replicou-se. Ela era a tentativa 
cósmica de Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
em compreender sua amada esposa e 
irmã, Kârcÿrë (Carcieri). Das 
tempestades sobre a mesa da reflexão 
interna, o Senhor do ânimo manifestou 
aquilo que era contrário à toda a 
matéria.  
 Porém, depois de ver que 
incendiado novamente estava em ti, o 
motivo, olhou para dentro de si e 
buscou lançar no coração da Nebulosa 
de Mâ, aquela sombra que outrora lhe 
era inoportuna, mas agora, entendia 
como igual.  
 A ela deu o nome de Ëfâtrëm 
(Ifãtrim), pois era aquilo que consumia 
tudo que era desonesto em si, para 
formar a verdade de dentro, até que 
engolida fosse toda a luz, para se 
expelir toda a matéria nos campos 
férteis. O som que fazia era como 
FIHOBRAUM. 
 É bom que tu que me ouves, 
fique atento as minhas palavras, 
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Ângæho de Gâlÿ (Homem da Terra), 
porque os mistérios de todos os deuses 
giram em torno de Ëfâtrëm (Ifãtrim). 
 Assim era ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), o reino dos primeiros 
reis. E toda a sua glória, ainda era 
criança se observada pelo Vnæ Âkæmâ 
(Unai acaimã) e, todos que ali estavam, 
vivendo nos escabelos do cosmo, 
também compreendiam sua 
infantilidade e nela, permaneciam, pois 
também não conheciam o fim de 
nenhuma das coisas. 
 As luas gigantes, azul, vermelha 
e amarela, em trino laço, 
ornamentavam o pico da Montanha de 
Diamantes que estava ao centro. Essa 
colossal e natural pirâmide diamantada, 
era também chamada de A Faca do 
Primeiro Pai, pois ele havia utilizado 
desta para furar o olho do nada, para 
que tudo viesse. 
 Os campos de trigo de prata, 
eram o glorioso tapete que se estendia 
nos maiores mundos de ‘Pâlâmorbëvs. 
O sol daquele reino se chamava 
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‘Pâtrÿm Mâkâ HGRÂ (Patriem macã 
ragarã), porque ali reinavam os 
primeiros pais Âskâhâm e Lârtënÿël. 
 Depois da grande estrela central, 
estava Nëhëlë (Nirrili), pois ali, nada 
vivia, nada crescia e nada frutificava. 
Era um lago ardente, que servia 
apenas, para que as sobras dos ferros 
fossem lançadas para derreter e gotejar 
sobre a lua 'Pvgâmv, que era dourada, 
pois banhava-se do ferro derretido, 
vindo do mundo que sobre ela estava. 
 Passado Nëhëlë (Nirrili), havia o 
rubro negro Hvvr (Rur). Triste mundo, 
onde as antigas ânæmâx (almas) que 
foram abandonadas por sua mãe 
Kârcÿrë (Carcieri), permaneciam, 
angustiadas, aguardando o retorno da 
Primeira Senhora, para que pudesse vê-
las como filhas perfeitas e não as 
devorassem. 
 ‘Loâ vinha em seguida, lar das 
princesas que vinham da Estrela do 
Oeste, construir suas tendas em 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius). A glória 
daquele mundo, permanecia em seus 
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encontros. As ânæmâx (almas) surgidas 
das reflexões do VNA, se encontravam 
em seus milênios, e ali, ceavam e se 
reconheciam como irmãs. Elas eram 
incontáveis e suas vozes ecoava até 
alcançar o próximo mundo, Ânthÿ 
(Antiê), onde estavam os Ângÿr (anjos) 
escribas que ouviram a felicidade de 
‘Loâ e, do som que escutavam, canções 
escreviam e, nos dias da Grande 
Reunião, que acontecia a cada vez que 
o milênio pudesse ser percebido, 
entoavam para os Maiores, os primeiros 
pais, aquilo que ouviam. Era a maneira 
mais próxima que tinham de traduzir a 
voz do VNA. 
 Os gêmeos planetas Mëa (Miã) e 
Fülës (Félis), lar das senhoras tais como 
Âshërâh (Axerá), Hâxpëx (Haspis) e 
Syara eram os próximos e também os 
que orbitavam o gigante planeta central 
‘Pâlâm que diziam ter sido criado pelo 
próprio VNA quando pensou num lar 
para suas formas infantis. 
 ‘Pâlâm (Pãlãm) era então a 
cidade central de ‘Pâlâmorbëvs e ali 
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estavam os Zÿvÿrÿr (deuses) Maiores, 
Menores e Ângæhox. No centro de 
‘Pâlâm havia a Faca do Primeiro Pai, a 
montanha de diamante e era ali que os 
Zÿvÿrÿr (deuses) pousavam com suas 
aves de prata e delas entravam e saiam, 
observadas pelos olhos atentos e 
perpétuos de um dos abandonados 
filhos que fora escolhido por todos os 
cidadãos dos céus, como Guardião do 
Portal: Momlæbër. 
 Momlæbër (Monslaidir) havia 
sido criado no Grande Castelo de 
Lvmm, o doador de ideias, semeador de 
propostas.  Assim como Öârthënvx 
(Sardinus), Mââorë, Lvx e J-Gâlük, 
Senhor do Reino Central. 
 Já os dias de glória não faziam 
parte do puro ânimo, mas de uma 
continuidade de tarefas que os Zÿvÿrÿr 
(deuses) haviam agendados para si, 
sem que pudessem em sua longevidade, 
perceberem. 
 Em todos os dias e noites da 
eternidade, nada podia mudar. A 
perfeita harmonia convidava o ritmo 
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para uma dança melódica, onde todas 
as notas, o eterno sabia tocar. 
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Sala dos 

Convocados 

 
 Kâhlâ (Carralã), a mineradora 
do cosmo, vivia no universo onde a 
felicidade escapou e através de seus 
filhos Kââlë (Caali) e Kâvtzthon 
(Caltsebidom), que antes nada diziam, 
os Zÿvÿrÿr de ‘Pâlâmorbëvs puderam 
prever o primeiro fim. 
 Nëhëlë (Nirrili), num dos 
momentos da eternidade que por si só 
não se pode ver, despencou-se sobre a 
lua 'Pvgâmv e houve grande alvoroço. 
Os Zÿvÿrÿr pousavam com suas aves de 
prata no pico da Montanha de 
Diamantes e, não mais podiam seguir 
sua música cósmica tal como o fizeram 
pela eternidade de sua existência. E 
houve rumores de que o VNA havia se 
perturbado com a degradação do 
ânimo primordial. 
 ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparāgamu) 
se posicionou ante os Zÿvÿrÿr e lhes 
pediram para olhar o que Ghâl Kütâr 
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havia se transformado, sem brilho no 
cosmo, bem como o universo inverso, 
donde estava Kâhlâ que havia sufocado 
todos os seres viventes sob as 
impiedosas asas de seu perpétuo 
desejo. 
 Os Zÿvÿrÿr (deuses), porém, não 
ouviram e então, ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) visitou Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca), o senhor dos primeiros. 
Original filho do Primeiro tempo. 
 Este, o senhor dos primeiros, foi 
ter com Tâkâ (Tãcã), a primeira ânæmâ 
criada pela intenção de existir, nas 
forjas do VNA e era mãe de Hrë’zotëv 
(Hrisotil). 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
insistiu que Tâkâ (Tãcã) pudesse intervir, 
de maneira que os deuses pudessem 
ouvir o que tudo ao redor lhes 
alertavam. Era possível que eles 
estavam diante do fim de ‘Pâlâmorbëvs, 
mas os Zÿvÿrÿr (deuses) eram crentes na 
eterna continuidade que não requeria 
manutenção. 
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 Então, Tâkâ (Tãcã) foi ter com 
sua descendência e a mais sábia das 
criaturas lunares do VNA: A Rainha dos 
Céus, Lârtënÿël Klüh Pâtlok. 
 A Rainha dos Céus, habitante do 
sol ‘Pâtrÿm (Pãtriem), convocou 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca), Tâkâ e 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) para 
uma secreta reunião no Castelo da Luz 
Central. Aqueles tempos corriam 
distantes da música eterna do cosmo, 
pois com o fim de Nëhëlë (Nirrili) e de 
‘Loâ (Loã), os Zÿvÿrÿr (deuses) estavam 
experimentando algo incomum até 
mesmo para eles. 
 Isso porque, no eterno absoluto 
tudo era imutável, mas o fim de Nëhëlë 
e de ‘Loâ, respectivamente o planeta de 
fogo e sua sub lua, uma excêntrica 
novidade pairava sobre as linhas 
harmônicas do destino de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius). E assim se sucedeu. 
 Eram longos aqueles dias e 
desesperadores para os povos de 
‘Pâlâmorbëvs, de todas as espécies, 
estrelas e planetas. Todos estavam 
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perturbados. Como algo perpétuo 
poderia simplesmente deixar de existir? 
Quais foram os fatores que 
condenaram o vermelho planeta? 
 Lârtënÿël Klüh Pâtlok se 
perturbou com as inquietações do 
Senhor dos Primeiros e subiu até o pico 
da Montanha de Diamantes e, fez com 
que o Eterno Guardião, Momlæbër, 
questionasse sua própria autoridade ao 
ter que salvar uma abandonada criança 
aos pés da montanha e então, ela 
passou pelo Sagrado Portal, onde 
nenhum dos perpétuos haviam passado, 
desde a fundação de ‘Pâlâmorbëvs. 
 Ali, no coração da Nebulosa de 
Mâ, Lârtënÿël Klüh Pâtlok assistiu todas 
as originais sensações do VNA e pôde 
compreender toda a sua existência e 
tudo que havia anterior a ela e o que 
haveria e então, ela compreendeu a 
mente do Primeiro Criador, sem tocá-lo. 
 Lârtënÿël viu uma massa de 
todas as cores e formas e todas as 
expressões do VNA em suas mais 
medíocres formas até as mais sublimes 
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e então estendeu sua mão para sentir 
todo aquele poder e fez uma grandiosa 
descoberta: Ao estender sua mão 
esquerda sobre aquela massa de 
infinitas cores, uma, tão escura que 
nada podia refletir, no formato de uma 
circunferência, pairou sobre a palma da 
mão da rainha. 
 Assim, Lârtënÿël resolveu trazer 
para o universo dos perpétuos, aquela 
parte da expressão do VNA, entendendo 
que, a lágrima mais profunda do 
Primeiro Criador, símbolo de sua 
tentativa de compreender sua amada e 
irmã, Kârcÿrë (Carcieri), poderia 
também, ajuda-los a compreender 
todas as novas coisas que estavam se 
sucedendo e que sucederiam em seu 
mundo expressado. 
 Entretanto, a Rainha Lârtënÿël 
teve que usar uma luva negra em sua 
mão esquerda, até a altura do pulso, 
pois o seu corpo havia mudado, 
quando na massa infinita de cores, ela 
havia tocado. 
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 Entendendo que aquela esfera 
poderia mudar os seres perpétuos, 
Lârtënÿël criou um vaso de prata, onde 
nenhuma luz poderia entrar ou sair e 
entregou a Jaf, um dos filhos daquele 
reino. 
 Mas, quando Lârtënÿël tocou nos 
ombros de Âshërâh (Axerá), enquanto 
se reuniam na reunião secreta entre ela, 
o senhor dos Primeiros e alguns dos 
demais perpétuos, os olhos da sua filha, 
brilharam. 
 Nos dias de temores do 
pesaroso coração de Öârthënvx, 
Lârtënÿël o abraçou e o mesmo 
ocorrera com o Senhor dos Exércitos. 
Então, a Rainha do Sol ‘Pâtrÿm, 
entendeu que aquela esfera poderia 
alterar o princípio anímico dos eternos 
seres, fazendo-os vibrar todas as 
expressões do violeta e, então, notificou 
Jaf (Iafi) e pediu que seus melhores 
guardas não permitissem que aquela 
esfera fosse tocada por nenhum outro 
deles. 
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Ǽlvm (Aelum), era General das 
Armas do Exército de ‘Pâlâmorbëvs e de 
Pvspârâgâmv, já nesse momento e foi 
incumbido da tarefa de guardar o 
“Fogo dos Céus”, mantendo distante do 
acesso humano que agora, era a cópia 
dos deuses e mantenedores de sua 
espécie e para que o fizessem, era 
necessário a submissão total. Ele foi 
alertado de que os povos de 
‘Pâlâmorbëvs se exilariam, mas naquele 
tempo ele ainda nada era permitido 
dizer, somente ouviu e guardou consigo, 
tal conhecimento das coisas que ali 
ocorriam. 

Ǽlvm recebeu a ordem 
diretamente de Jaf, seu Pâtrænv, 
entretanto, as miríades diziam que o 
comando teria vindo de Lârtënÿël Klüh 
Pâtlok. Mas, o general das armas não 
tomou conhecimento do que guardava, 
somente a responsabilidade de iniciar 
sua missão que, como ânæmâ Mâ, cuja 
obstinação é irrevogável, deveria 
cumprir a lista de tarefas que ia desde 
guardar relíquias de ‘Pâlâmorbëvs até 
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preparar em milhares de estrelas e 
mundos, um enorme contingente para a 
construção do maior pássaro de prata 
denominado Nëbvr (Nibur). Esta era a 
nave êxodo dos antigos deuses. 
 O Senhor dos Primeiros e a 
Rainha dos Céus, Lârtënÿël Klüh Pâtlok, 
reuniram Sete dos deuses, em segredo e 
formaram a Ordem dos Sete Selos. 
 O objetivo desta Ordem era 
aprender com a nova música cósmica e 
com todos os eventos enaltecendo a 
importância de senti-los, sem temor. 
Mesmo diante de novas circunstâncias, 
a sabedoria de Lârtënÿël Klüh Pâtlok 
propôs que todos pudessem 
compreender as novas coisas e suas 
infinidades de expressões, no universo 
dos perpétuos e agora, dos finitos. 
 Entre as novas coisas, ela lhes 
dissera: “Todo o sabor foi criado pelo 
VNA para ser experimentado. 
Entretanto, alguns trazem a vida e 
outros a morte. Saibam, a partir de 
agora, o que experimentar e que sejam 
vinte e quatro, as únicas formas seguras 
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de continuar a existência, conhecendo 
aquilo que nos será bom.”. 
 Antes de retornar para ‘Pâtrÿm 
Mâkâ HGRÂ, A Rainha dos Céus ainda 
assistiu no Castelo da Sabedoria, 
governado por Syara, a reunião dos 
Convocados. 
 Haulamm Sazort (Raulam 
Xaborti), pai de Adon, enviou seus 
mensageiros, ainda nesse tempo, para 
notificar seu filho de que Nâëm (Naim), 
pretendia atacar o universo onde agora, 
ele era Rei e que os povos de 
‘Pâlâmorbëvs aguardavam o êxodo 
diante da expansão de sua estrela 
central Mâkâ HGRÂ. E assim, soube 
Lârtënÿël que a estrela do Reino dos 
Perpétuos estava inflando e, quando 
explodisse, engoliria todo o reino dos 
Filhos de Primo e Prima e eles deixariam 
de existir. 
 Por conhecer tais coisas, de 
algum modo, Nâëm (Naim) avançava 
sobre ‘Pâlâmorbëvs para lhes tomar 
todas as relíquias e fontes de sabedoria, 
antes que a dita e poderosa estrela, 
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consumisse para sempre, o lar dos 
Zÿvÿrÿr (deuses). 
 Os Zÿvÿrÿr (deuses), porém, se 
inquietaram quando os mensageiros na 
Sala dos Convocados, apresentaram a 
carta de aviso militar, sobre uma 
possível busca de Nâëm (Naim), por um 
artefato sublime que estaria em 
‘Pâlâmorbëvs e nenhum deles seriam 
capazes de encontrar sua fonte ou de 
toma-la, mas que isso havia acontecido 
entre os Perpétuos. 
 Foi então, que todos os Zÿvÿrÿr 
(Deuses) ali presentes, compreenderam 
que a música harmônica que tocava em 
suas linhas de destino, havia lhes 
colocado diante de tão novos eventos, 
que nada mais podiam prever e se 
quer, tinham conhecimento de tal 
artefato buscado pelo ambicioso ser 
vestido de sol, cujos tais, chamavam-no 
de Nâëm (Naim). 
 ‘Pâtrÿm Mâkâ HGRÂ, a estrela 
central de ‘Pâlâmorbëvs estava 
definitivamente condenada e todos os 
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povos denominados Perpétuos que 
habitavam ‘Pâlâmorbëvs, sucumbiriam. 

Adon conferiu a seus filhos, então, 
o título de Testemunhas Verazes e os 
homens da terra irão compará-los a 
árvores de Oliveira. [Analogia de 
mistério]. 

Ǽlvm e Hürv passaram a serem os 
particulares guardiões do dispositivo 
onde estava Ëfâtrëm, a esfera negra 
trazida por Lârtënÿël Klüh Pâtlok do 
coração da Nebulosa de Mâ, não-
manifestada, ou seja, em estado etérico 
e original. 

O Salão Real só era aberto para 
os três: Adon, Ǽlvm e Hürv. E assim 
permaneceu por longos séculos. Diante 
de tantos temores, Lârtënÿël Klüh Pâtlok 
convocou o Senhor dos Primeiros e a 
ele, transferiu o conhecimento de que 
plantaria entre os Perpétuos, o 
conhecimento Sagrado do universo de 
seus pais, para que pudessem 
compreender os mistérios anteriores, 
mais rápido e avançassem na busca de 
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um novo lar e nada se perdesse no 
iminente fim, que antes, desconheciam. 

A Chamada Casa das Princesas 
Corníferas era uma Ordem anterior ao 
Universo de nossos deuses antigos, mas 
que fora consolidado em tamanha 
fidelidade, honestidade, bravura e 
união que pôde ser experimentada pela 
Ordem dos Sete Selos e assim, 
manifestado os intentos originais do 
VNA e sua perpétua busca por Kârcÿrë 
(Carcieri), sua mais profunda angustia 
que vestia sua amada e irmã. 

Lârtënÿël Klüh ‘Pâtlok, Grã-Mestre 
dos Céus; era da Segunda Ordem de 
Primo e Prima. Mas, entre as 
Sacerdotisas Kâæzÿr, denominadas no 
âlæfÿr como Fællâ, ecoa uma poderosa 
história que foi importante ingrediente 
para a formação da Ordem de Kâæz, 
que a mim foi revelada e que agora lhe 
transmito, æho de Kâæz. 

A Casa das Princesas Corníferas 
conferiu a Lârtënÿël Klüh ‘Pâtlok a 
responsabilidade de acessar os 
conhecimentos destas senhoras antigas 
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e levar até ‘Pâlâmorbëvs, onde agora, 
deveria, por viés de juramento, ser 
transferida a sua primeira filha, nesse 
caso, a tão afamada Rainha dos Céus, 
Âshërâh (Axerá). 
 Os propósitos em Lârtënÿël Klüh 
‘Pâtlok pareciam ofuscar-se quando ela 
se dirigia à frente do trono, que outrora 
pertenceria a Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca). Mas, até mesmo essa 
ação, não foi questionada pelo Ancião 
de ‘Pâlâmorbëvs, também conhecido 
como Senhor dos Primeiros, porque ele 
mesmo, era Senhor da Obra da Casa 
das Princesas Corníferas, por pertencer 
também a Ordem de Primo e Prima. 
 Naqueles dias da reunião com a 
Ordem dos Sete Selos e a Sagrada 
Ordem das Princesas Corníferas, a 
Rainha Lârtënÿël declarou que conhecia 
o mundo real e que todos os perpétuos 
ainda não os podiam ver, mas ele 
estava cobrindo todas as coisas e nele 
haveria glória e os motivos do VNA são 
declarados. A este mundo, ela chamou 
de Avstürvs. 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
54 

 Avstürvs seria, segundo as 
palavras da Grã-Mestre da Ordem das 
Deusas “O mundo oculto pelo véu da 
não-consciência”. 
 A Rainha Lârtënÿël ordenou que 
fosse difundido o conhecimento sobre 
Avstürvs e que os perpétuos criassem 
um mundo dentro de outro mundo, 
permitindo assim que todos os 
interesses de todos os Zÿvÿrÿr (Deuses) 
pudessem ser aplicados num novo lar, 
mas que seus intentos originais ainda 
assim, fossem sustentáveis e 
perpetuados no chamado além véu, 
também aqui tratado como Avstürvs. 
 Âshërâh (Axerá) propôs em seu 
gesto sábio que Hâxpëx (Haspis) 
precisava fazer parte da Ordem das 
Deusas e intervir para que a 
humanidade pudesse ser instruída de 
seu potencial e, principalmente sobre a 
resiliência, frente ao caos, resultante dos 
desentendimentos celestes que viria 
diante da nossa música cósmica. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca), 
Öârthënvx (Sardinus), ‘Zââfër (Zaafir) e 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
55 

‘Zvmzvl (Zumbul) eram os principais 
Zÿvÿrÿr (Deuses) masculinos que não 
viam as Filhas dos Céus apenas como 
procriadoras e, que elas não poderiam 
replicar suas ânæmâx (almas), porque a 
eles faltavam a Vërtvs. 
 As deusas, pouco a pouco, foram 
perdendo o poder de influenciarem os 
Filhos dos Zÿvÿrÿr, diretamente, 
portanto, a conspiração sincretista da 
Ordem que elas faziam parte, não só 
lhes propiciaria tal feito, como 
garantiria que, honestamente, Avstürvs 
se tornasse uma realidade nas futuras 
terras, porque era iminente que iriam 
precisar de um novo lar. 
 As quatro deusas pilares desta 
Ordem eram, Âshërâh (Axerá), Hâxpëx 
(Haspis), Zëpâvrâ (Billaura) e ‘Pâkkâ 
(Paca). 

Gommÿthâkâ (Gomiedaca), 
portanto, decidiu compartilhar com 
Adon (Jaf) as preocupações do fim do 
Reino dos Perpétuos e esse idealizou a 
formação de dois grupos. O Conselho 
da Coleta, que decidiria quem eles 
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salvariam dentre os povos de 
‘Pâlâmorbëvs e O Conselho da 
Semeadura, que chamou de A 
Fraternidade Eterna. Foram longos os 
dias até que sugira o segundo grupo. 
 
 Numa mesa de pedra branca, 
sem variações de sombra ou manchas, 
estavam assentados os treze artífices da 
Nova ‘Pâlâmorbëvs. Numa ponta estava 
Jaf, o Único; assim chamado por ser o 
idealizador daqueles Conselhos, sendo 
este agora, o Conselho da Semeadura. 
Ao redor desta mesa estavam os vinte e 
quatro conselheiros, cada um dos doze 
artífices teria dois conselheiros 
equilibradores. Apenas Jaf, o 
idealizador não teria conselheiro, pois, 
ele se intitulava conselheiro supremo. 
Todos criariam juntos e ele, como 
mestre, anunciaria sua aprovação ou 
reprovação. Não seria o poder 
supremo, mas seria o líder da chamada 
‘Fraternidade Eterna’. 
 Nas outras cadeiras estavam os 
doze auxiliares: Hâxpëx (Haspis), 
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‘Zââfër (Zaafir) (Zaafir), Kâvtzthon 
(Kaltsbedon), ‘Pâkkâ (Pacca), 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca), Öârthënvx 
(Sardinus), Hrë’zotëv (Hrisotil), Zürëvx 
(Beril), ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparāgamu), 
Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus), ‘Zvmzvl 
(Zumbul) e Zëpâvrâ (Billaura). Esses 
eram os Zÿvÿrÿr (deuses) do Universo de 
‘Pâlâmorbëvs; seres supremos que se 
reuniram para criar o seu próprio 
Universo e para doar sua fantástica 
criação, a seus æhoÿr. 
 Assentados naquela grande 
mesa deram-se início ao maior evento 
do nosso universo, conhecido como O 
Banquete da Sabedoria. Jaf, o mestre 
incentivou a todos a criarem cada qual 
a sua forma na Terra; onde seria o 
berço da evolução de todos os seres 
criados ali e quando estivessem prontos, 
habitaria o mundo supremo, como 
Zÿvÿrÿr e então, a herdariam como 
Terra de Gigantes, verdadeiros æhoÿr 
da Fraternidade Eterna. Os Angæhox 
(semideuses). 
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 A Terra, chamada Gâlÿ seria 
preparada como uma noiva sem 
mácula. Os Zÿvÿrÿr (Deuses) 
entenderam que havia a necessidade 
inadiável de buscar um novo espaço 
para continuarem vivendo, 
desenvolverem-se e multiplicarem-se, 
protegendo sua espécie, seus 
conhecimentos e mantendo-se na 
contínua linha de sua existência 
perpétua, ou aceitar o fim de tudo, sem 
deixar qualquer rastro nos quatro cantos 
dos cosmos, por eles, explorados. 
 Jaf, o idealizador, escolheu 
alguns dos Zÿvÿrÿr (deuses) para 
estarem nesse banquete da Sabedoria e 
fazerem parte do Conselho da 
Semeadura, também chamada de A 
Fraternidade Eterna, cujo objetivo era 
construir um novo mundo. 
 Para Jaf, cada um dos Zÿvÿrÿr 
deveriam possuir um conhecimento 
inofuscável que garantisse a 
perpetuidade do povo de ‘Pâlâmorbëvs. 
Os escolhidos, foram apresentados 
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perante Syara, a Senhora da Sabedoria, 
em seu Castelo Branco.  
 Hâxpëx (Haspis) era a Dama 
Vermelha; senhora das mulheres e da 
harmonia. Sobre seu peito, carregava 
um colar cujo pingente era uma pedra 
vermelha-sangue; a pedra fundamental 
da Nova Cidade dos Ângæhox, estes 
seriam os homens, æhoÿr (filhos) dos 
Zÿvÿrÿr. Doadora da paz e da harmonia 
entre os Ângæhox. Doadora do amor e 
do desejo de permanecer cada um com 
a sua espécie e, em casal, constituir um 
matrimônio. Uma linha silenciosa e 
poderosa que ligaria todos os seres a 
reprodução até que não fosse mais 
necessário. A mãe de todos os desejos. 
O impulso natural de toda fêmea. 
Hâxpëx (Haspis) criou as Ângæhâx, 
estas eram as mulheres, filhas dos 
Zÿvÿrÿr e toda a espécie de fêmeas. 
 Uma das personalidades mais 
peculiares que ali avistei, se chamava 
‘Zââfër (Zaafir). Ele fora uma das 
crianças abandonadas e encontradas 
pelo Senhor do Primeiro, na ponte. 
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Quando Gommÿthâkâ estava 
explorando os quatro cantos do cosmo, 
a fim de encontrar um ambiente fértil 
para os vindos de ‘Pâlâmorbëvs, se 
deparou com um jovem que ali havia 
sido lançado para morrer. Na curvatura 
do tempo e do espaço, estava a eterna 
criança que inspirava os Zÿvÿrÿr a 
reconhecerem que se por um lado, seu 
mundo estava chegando ao fim, 
deveriam lembrar que cada indivíduo 
também tinha seu momento de surgir, 
de nascer e, diante de suas longínquas 
idades, haviam se esquecido do 
princípio e, portanto, diante do fim, ao 
encontrar ‘Zââfër (Zaafir), todos 
perceberam o que ele significa: O início 
e o fim. 
  ‘Zââfër (Zaafir) era o Senhor do 
Destino; construtor do tempo... seu dom 
maior era iludir os seres vivos com o 
Tempo que, na realidade nunca existiu. 
Uma mera ilusão que faria os seres se 
desenvolverem e crescerem, cada um 
em sua espécie, imaginando que 
deveriam alcançar sua forma absoluta 
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antes que o seu tempo terminasse. Ele 
era o General do Percurso da Vida e da 
Morte e todos o reverenciariam. Sobre 
sua mão esquerda estava uma 
ampulheta de areias brancas na parte 
superior e negras na parte inferior. O 
princípio e o fim. ‘Zââfër (Zaafir) criaria 
o tempo e o espaço. 
  Kâvtzthon (Caltsebidom), por sua 
vez, era o Senhor da paz e da 
Serenidade; seu dom era moderar as 
ilusões e fantasias dos Ângæhox para 
que, não trouxessem seus sonhos 
inteiramente para o mundo de seus 
corpos e não enlouquecessem com seus 
desejos. Em sua mão esquerda estava 
uma balança com uma medida de fogo 
e outra medida de água; ele seria o 
pacificador. Zelador dos jovens 
fantasiosos e traria paz e tranquilidade 
aos corações violentos dos Hâëânÿr (os 
animais) e ânimos para os velhos filhos. 
Kâvtzthon (Caltsebidom) criaria a voz 
dos Ângæhox e dos Hâëânÿr, para 
serem usadas pacificamente. 
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 Kâvtzthon (Caltsebidom), fazia 
parte do Universo Inverso. É, também, 
um dos Zÿvÿrÿr (deuses) mais velhos da 
Fraternidade Eterna. Ele era um dos 
filhos (gêmeos) de Kâhlâ (Carralã) e 
Grëf (Grif). 
Kâhlâ (Carralã) e Grëf (Grif) eram 
Zÿvÿrÿr (deuses) que viviam no inverso 
de nosso universo, onde o silêncio é 
absoluto. Kâhlâ (Carralã), era uma 
deusa hostil. Seus intentos, assim como 
de toda a linhagem antecedente a ela, 
eram bem materialistas, do ponto de 
vista dos Ângæhox (Angairros). A família 
de Kâhlâ (Carralã), era uma espécie de 
mineradora universal e, tinham como 
prioridade o ouro e o diamante, sendo 
o primeiro por suas propriedades de 
condução de energia e o último, me 
refiro ao diamante, por causa da sua 
representatividade da matéria: Sua 
densidade. 
 Grëf (Grif), por sua vez, era um 
Zÿvÿr (deus) justo. Após ter com Kâhlâ 
(Carralã), os gêmeos Kââlë (Caali) e 
Kâvtzthon (Caltsebidom), a deixou em 
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seu mundo e mudou-se para 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), a convite 
de Hvrâm. 
  Em ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), 
Grëf (Grif) se casou com Pâlël (Pãlil), 
Princesa do Oeste, da terceira fila de 
planetas, partindo da Estrela 11, em 
direção ao Trono Dourado do Sol e da 
Lua Central, pais irrevogáveis de 
Âshërâh (Axerá). 
  Pâlël (Pãlil), Princesa do Oeste, 
adotou Kâvtzthon (Caltsebidom) como 
seu filho e o jovem deus, desde que 
chegou em ‘Pâlâmorbëvs, no que fora 
chamado de O Resgate do Filho de 
Grëf, permaneceu muito tempo sem 
proferir uma palavra e se quer emitir 
qualquer som. 
 Kâvtzthon (Caltsebidom) se 
manteve em absoluto silêncio, até sua 
fase adulta. O que isso é meramente 
análogo, se estivermos falando, a partir 
da nossa perspectiva, como Ângæhox 
(Angairros). Portanto, vamos dizer que 
Kâvtzthon (Caltsebidom) se manteve em 
absoluto silêncio, por séculos a fio. 
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 Kâvtzthon (Caltsebidom) sempre ia 
para observar um quase imperceptível 
brilho do Universo Inverso, agora 
implodido, talvez com saudades de sua 
casa, uma quase ofuscada estrela 
distante, nas bordas do Universo. 
 Kâvtzthon (Caltsebidom) utilizava 
para se comunicar com todos os 
demais, uma linguagem mental, cuja 
tal, fazia usufruto da energia neural, 
mas ninguém nunca havia ouvido 
qualquer som sair de sua boca. 
 De forma bem interessante, 
também não diz que ninguém emitia 
nenhum tipo de som. Talvez estamos 
diante de observar mais uma 
característica de todos os Zÿvÿrÿr 
(deuses), quando olhamos de forma 
exclusiva, sobre a personalidade de 
Kâvtzthon (Caltsebidom). 
 Se havia algum tipo de som, mas 
não havia pronuncias de palavras e é 
dito que se comunicavam através de 
transmissão de energia neural, uma 
espécie evoluída da telepatia; é possível 
que seus corpos pulsassem energia, 
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cuja assinatura, poderia emitir também, 
algum tipo de som. 
 O universo da mãe biológica de 
Kâvtzthon (Caltsebidom) foi exterminado 
pela guerra e nos mantém inclinados a 
acreditar que sim, O diálogo traz a paz! 
 Na mesa da Fraternidade Eterna, 
também estava uma curiosa criatura 
albina. Todos os Zÿvÿrÿr (deuses) se 
envolverão diretamente com a 
humanidade em vários e importantes 
sentidos; entretanto a deusa Pâkkâ 
(Pacca) é uma das poucas que se 
intrometem no destino dos Ângæhox 
(Angairros), com uma finalidade 
extraordinariamente mágica e com um 
intento significativamente bom. 
 ‘Pâkkâ (Paca) era a senhora da 
terceira visão. O olho sobre os olhos. 
Sobre sua mão direita estava um Kÿ 
(Cálice) de Sangue e na sua testa uma 
pedra de Esmeralda num reluzente 
brilho esverdeado.  
 Ela tinha o dom de dar aos seres 
o poder de coexistir num terceiro 
mundo. E criou para si, um plano visível 
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aos olhos dos sonhadores sobre a terra, 
onde ela se prontificou a enviar os seus 
mestres, ensinar aos Ângæhox 
(Angairros) inquietos a dar ouvidos aos 
seus pressentimentos e as ideias 
ensinadas a eles, enquanto dormiam. 
Coloriu Gâlÿ (o nome que o planeta 
Terra, onde habitarão os Ângæhox, era 
conhecido pelos Zÿvÿrÿr (deuses)) com o 
seu verde, povoando de ervas rasteiras 
e de Esmeraldas.  
 Para os Ângæhox (angairros) de 
coração nobre, ‘Pâkkâ (Paca) doaria seu 
sangue que ao tocar a Gâlÿ (Galiê) se 
transformaria numa pedra avermelhada 
que se bebida por eles, lhes permitiriam 
viver mais 100 anos a cada gole.  
 ‘Pâkkâ (Paca) insistiu que deveria 
ensinar aos Ângæhox a serem Zÿvÿrÿr, 
enquanto eles existissem, em sonhos, 
mas que quem encontrasse a receita 
para criar o Sangue de ‘Pâkkâ (Paca), 
então saberiam criar o Elixir da Longa 
Vida e teriam tempo para aprender 
mais e assim, ascender como um 
poderoso deus.  
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 Ela estava ansiosa para ensiná-
los tudo que sabia. ‘Pâkkâ (Paca) criaria 
o sangue dos Ângæhox e dos Hâëânÿr e 
tudo que nele há. 
 Pâkkâ nascera em ‘Pâlâmorbëvs, 
mas seus pais, não pertenciam a esse 
dito Universo ancestral. Os pais de 
Pâkkâ tiveram dois filhos, gêmeos, 
como era comum entre os Zÿvÿrÿr 
(deuses), entretanto, a por causa de 
seus filhos, a mãe de ‘Pâkkâ (Paca) e 
suas crianças foram exilados de seu 
universo nativo. 
 A mãe de Pâkkâ, havia engolido 
seu pai e assim ficou grávida de 
gêmeos. Isso só era possível a um Juiz 
com propriedades de um Devorador de 
Pecados. 
 A mãe de Pâkkâ se chamava 
Öëtrâ (Citrã) e, era juíza das leis em seu 
mundo.  
 Öëtrâ (Citrã), no tempo em que o 
terceiro sol de seu mundo nascia, o que 
indica que se trata de um universo com 
três sois pequenos; laborava num 
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julgamento de um ser condenado por 
pecados irreversíveis. 
 A Corte deste mundo não chegava 
num acordo entre juízes e a mesa 
eleitoral, porque o réu cometera um 
crime por falta de conhecimento das leis 
e das ações. 
 O líder do mundo onde Öëtrâ 
(Citrã) era juíza, a ameaçou deportá-la 
para seu planeta nativo, que estava em 
decadência e já quase desolado, se ela 
não condenasse tal ser. 
 A mãe de Pâkkâ, Öëtrâ (Citrã), se 
viu num embaraço, mas fazia parte do 
grupo que acreditava que não se 
poderia condenar aquele que não tinha 
conhecimento de seus erros e, para 
livrar aquele que estava sendo julgado, 
da morte final, Öëtrâ (Citrã) havia 
devorado os pecados do mesmo, 
mantendo-o na linha de evolução 
anímica. 
 A família do réu fazia parte da 
classe nobiliárquica deste planeta e 
solicitou a Askaham, pai de Âshërâh 
(Axerá) que desse abrigo a Öëtrâ (Citrã) 
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em ‘Pâlâmorbëvs, já que a juíza estava 
sob constante ameaça. 
 Mas ainda antes de sair de seu 
planeta, Öëtrâ (Citrã) deu à luz a duas 
filhas gêmeas: Pâkkâ e ‘Vâlërëâ. 
 O nascimento das gêmeas 
acelerou a fuga de Öëtrâ (Citrã), deste 
planeta, pois elas nasceram albinas, 
entretanto ‘Vâlërëâ (Valiriã) não só era 
fisicamente branca, o que foi entendido 
por aquele povo como algo totalmente 
análogo e, portanto, perigoso, como 
portadora da habilidade da ofuscação. 
 ‘Vâlërëâ (Valiriã) conseguia 
diminuir a intensidade e brilho de seu 
corpo, ficando imperceptível durante a 
noite e como uma sombra durante o dia 
e isso foi entendido como a própria 
manifestação do pecado que Öëtrâ 
(Citrã) havia consumido. 
 ‘Vâlërëâ (Valiriã) foi adotada pelas 
Hordas de Mintaka, pois seus poderes 
cresciam tão gradativamente que ela 
não pôde ser levada para 
‘Pâlâmorbëvs, que já estava com 
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problemas em suas estabilidades 
universais. 
 Tão grande era o poder de 
‘Vâlërëâ, que ela deu origem a todo um 
sistema solar oculto, pois suas 
propriedades se espalharam pelos 
planetas vizinhos e ela seria o Quarto 
Sol oculto, das três irmãs Mintaka, 
Alnilam e Alnitak. 
 Mas, Pâkkâ cresceu em 
‘Pâlâmorbëvs e foi educada por 
Lârtënÿël, A Rainha deste Universo e 
mãe de Âshërâh (Axerá), porque Öëtrâ, 
havia falecido pouco tempo depois de 
ali chegar, devido as complicações 
causadas em seu corpo, por absorver as 
assinaturas de energia daquele ser, que 
ela salvara da morte final. 
 Pâkkâ, cresceu como irmã de 
Âshërâh (Axerá), portanto, suas idades 
são muito similares, da perspectiva dos 
Zÿvÿrÿr (deuses). 
 A deusa da terceira visão, estava 
obstinada a jamais inibir o intelecto de 
nenhum ser no universo, uma vez que 
sua mãe havia dado a vida para salvar 
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aqueles que eram manipulados pelo 
medo e pela ignorância. 
 A ação de Pâkkâ (Pacca) durante 
a arquitetura do universo dos Ângæhox 
(homens-cainitas), representa 
exatamente esse intento. 
 A deusa criaria um reino a parte. 
Uma manifestação original do mundo 
não material, tal como os Zÿvÿrÿr 
(deuses) estavam acostumados e, o 
inseriria em órbita, como uma 
dimensão paralela. 
 A essa dimensão os kâæzÿr (filhos 
de Kâæz, tal como tu e eu) vão dar o 
nome de “O Reino de Pâkkâ”. 
 Os Zÿvÿrÿr (deuses), porém, 
chamará o Reino de Pâkkâ (Pacca) de 
“Primeira lente” e isso pode significar 
que a luz cósmica, passaria pelo reino 
de Pâkkâ e refletiria tudo que lá havia, 
em manifestação densificada no que 
conhecemos como mundo material. 
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A ordem dos sete 

selos 

 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca), como já 
dito a ti, frât (irmão) era o Senhor dos 
Primeiros. Modelador dos primogênitos 
dos Ângæhox (homens-cainitas), dos 
Hâëânÿr (animais) e das Gâlæhâ 
(plantas). Sobre os primeiros, ele 
colocaria sua coroa de sabedoria e todo 
o poder que estava em seus 
progenitores, cada um em sua espécie 
para que a sabedoria do passado 
alcançasse o futuro.  
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) era 
também, o Senhor da Ressurreição e 
sobre sua mão esquerda estava uma 
pedra triangular negra e sobre a mão 
direita uma varinha feita de três 
madeiras trançadas.   
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
fincaria sua varinha em Gâlÿ e dela 
brotaria três árvores: O Gvmÿræ 
(Sabugueiro), que de sua madeira seria 
criado às flautas para invocar os 
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Mestres da Sabedoria e a Varinha que 
daria ao Ângæho o poder de ser Zÿvÿr 
(deus) sobre Gâlÿ pactuando com 
‘Pâkkâ (Paca) e ‘Zââfër (Zaafir).  
 A Lâkæ (Piteira) que daria o 
primeiro leite para nutrir os corpos 
recém-criados do primeiro ângæho e da 
primeira ângæhâ de Gâlÿ e dar-lhes 
vigor e por fim, a Kâærvâ (Figueira), a 
Árvore da Vida e do Conhecimento, 
aquele que debaixo dela meditasse 
sobre os segredos da vida e dos céus, 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) lhes 
preencheriam de sabedoria, mas comer 
dos frutos da Kâærvâ (Figueira) Real 
alcançaria o Conhecimento de forma 
mais rápida.  
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
criaria o Conhecimento dos ângæhox e 
‘Zââfër (Zaafir) os limitariam. 
 Os pais de Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) foram os primeiros do 
Universo de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius). Eles foram os 
inomináveis senhores da Semeadura. 
Eles, os pais do Senhor dos Primeiros, 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
74 

faziam parte da frota que semeava a 
vida no universo, mas isso não era em 
nenhum dos casos, no sentido 
embrionário, mas sim, no sentido de 
colonização. 
 Colônias complexas, eram 
espalhadas por planetas que orbitavam 
sois e ofertava a condição da vida 
destes Zÿvÿrÿr (deuses). No caso de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), era 
necessário apenas que fossem planetas 
que hospedavam o éter e a energia 
telúrica; dois componentes cruciais para 
a existência dos Palamordianos. 
 Na ausência de nomes, os pais 
de Gommÿthâkâ (Gomiedaca), foram 
chamados de Primo e Prima. Uma clara 
referência ao sinônimo de primeiros. 
 Primo e Prima, geraram em 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), dois filhos: 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) e 
Archâdënël (Arcadinil). 
 Os gêmeos foram 
imediatamente tatuados com seus 
símbolos, em suas testas. Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) recebera o desenho de 
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uma Lança, enquanto que Archâdënël 
(Arcadinil), a primeira princesa, 
recebera o símbolo de um Arco 
flamejante. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) seria 
o primogênito dos gêmeos e tal posição 
o marcaria para sempre como Líder. 
 Diziam os antigos que, os 
primogênitos abriam o ventre de sua 
mãe, arrancando todo o mal e 
tornando-a fértil. 
 A primogenitura era encarada 
como uma benção extraordinária para 
o corpo e também, uma imaculada 
forma de se criar uma ânæmâ (alma), 
através do puro amor, já que o primeiro 
filho, simbolizava o intento da 
reprodução consciente. 
 Todos os Zÿvÿrÿr de gêneros 
distintos ou mesmo os híbridos, 
mantinham-se, nos períodos da 
gestação, em constante meditação. 
 Eles entendiam que a criança 
que se tornaria, independente das leis 
físicas do local, manifestadas; seriam 
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exatamente aquilo que cogitaram em 
suas mentes. 
 A criança, portaria seus ideais, 
enquanto os tinham durante o período 
de gestação e o primogênito significava 
o êxito desse primeiro exercício de 
tornar uma ideia mental, num ser de 
continuidade. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) e 
Archâdënël (Arcadinil) representavam os 
primeiros de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), entretanto o 
desenvolvimento social, mesmo através 
de séculos à frente, desenvolveu-se a 
favor de um único líder e não um 
sistema de liderança dupla ou grupal. 
 Enquanto isso trouxe lógicos 
resultados, trouxera também os 
primeiros conflitos. Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) e Archâdënël (Arcadinil) se 
viram numa iminente disputa ao trono 
de ‘Pâlâmorbëvs. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) e 
Archâdënël (Arcadinil), tiveram filhos e 
filhas, antes do trono estar disponível, 
mediante a morte ou a viagem da 
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consciência de Primo e Prima, como 
costumeiramente, essa última, seria a 
mais garantida. 
 Essa tal viagem de consciência, 
era quando um deus, diante de sua 
longevidade, transferia-se para outros 
mundos ou dimensões, deixando para 
trás sua forma original, caminhando a 
eterna evolução. 
 Essa viagem de consciência, não 
foi executada apenas por Primo e 
Prima, a própria irmã do Senhor dos 
Primeiros, Lârtënÿël (Lartinil), também 
precisou ser transferida para um novo 
corpo, pois quando tocou Ëfâtrëm, 
adoeceu profundamente, vendo década 
após década, seu corpo se desintegrar.  
 Diante deste terror que acometia 
os Palamordianos, o Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) convenceu sua irmã para 
que oferecesse seu ventre na construção 
do novo invólucro para Lârtënÿël e isso 
poderia lhe trazer a fortuna da cósmica 
sorte.  
 Assim, os primeiros filhos de 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) foram 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
78 

Bvgrëâ e Lârtënÿël, embora essa última, 
possuía a ânæmâ de sua irmã, mas 
seria uma completa perda de tempo, 
tentar separar os Zÿvÿrÿr em grupos 
familiares, tal como fazemos em Gâlÿ, 
pois eles, não se viam assim.  
 Era possível que irmãos 
deitassem e gerassem filhos, assim 
como sua longevidade faria com que 
muitos mais velhos, amassem os muito 
mais novos e até o contrário é bem 
verdade.  
 Archâdënël (Arcadinil) teve 
também outros gêmeos, mas esses 
morreram durante o parto e, então ela 
se sentiu não afortunada, tal como o 
Senhor dos Primeiros disse que ela 
seria. 
 As leis apontadas por Primo e 
Prima, os pais originais, influenciaram a 
sociedade nobiliárquica Palamordiana a 
crer que Archâdënël (Arcadinil) era ou 
estava sob o efeito de alguma maldição 
e sua infertilidade gerou a morte. 
 Archâdënël (Arcadinil) foi 
tomada por um possesso ciúmes e para 
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se vingar de seu irmão e de tantas 
bênçãos e sorte que o Destino lhe 
propiciara, envenenou seu Elixir secular, 
mas Gommÿthâkâ (Gomiedaca), ofertou 
a seu filho primogênito, Bvgrëâ (Bugriã) 
que, quando bebeu, desfez-se e 
absorveu toda a luz do ambiente bem 
como a si mesmo, levando consigo sua 
tia e assassina, Archâdënël (Arcadinil). 
 A Casa do Primeiro dos 
Palamordianos, prosperou. Lârtënÿël se 
casou com Askaham e concebeu a 
Nâëm (Naim) e Âshërâh (Axerá). 
 Para por fim, na discórdia 
iminente, Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
alterou a liderança para a Primeira do 
gênero passivo (ou seja, mulher), ao 
invés do Gênero fálico. 
 Assim, mesmo antes de nascer, 
Âshërâh (Axerá), neta de Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca), já era herdeira de 
‘Pâlâmorbëvs, rainha dos Céus. 
 Na tentativa de prever e desviar 
a manifestação ciumenta de Archâdënël 
(Arcadinil), nas próximas filhas de 
‘Pâlâmorbëvs, como eram chamadas as 
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mulheres que lá nasciam, enquanto 
deusas, princesas e herdeiras; 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) se viu diante 
do contratempo. 
 Nâëm (Naim) se tornou a pura 
manifestação desta ambição, mas não 
houveram mortes. O filho primogênito 
de Askaham e Lârtënÿël apenas 
abandonou sua casa e foi-se, em exilio, 
para outro universo, retornando apenas 
nos fins dos tempos de ‘Pâlâmorbëvs. 
 Os filhos de Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) se asseguraram que 
Âshërâh (Axerá) não tivesse seu trono e 
então se auto elegeram como Rei Sol e 
Rainha Lua central do Universo de 
‘Pâlâmorbëvs, apagando da árvore 
genealógica os casais primordiais, 
Primo e Prima, e consequentemente, até 
mesmo o Primeiro brasão de seu pai 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca). 
 Destituído de sua linhagem, 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) passou a ser 
um ancião que liderava a Bancada dos 
Primeiros Conselheiros, mas não mais 
que isso, via em Âshërâh (Axerá), a 
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intuitiva, a esperança do florescer 
concreto e pacífico de sua casa, mas 
não mais em seus primeiros 
descendentes. 
 Antes da idealização da 
Fraternidade Eterna, Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) era apenas um Antigo 
Senhor do Universo de ‘Pâlâmorbëvs, 
nada mais que isso. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) foi o 
primeiro a ver Gâlÿ como ele é e 
também o primeiro a não ser percebido 
pelo mesmo. 
 Estava em Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) a benção do primogênito, 
em ser o primeiro a ser amado e o 
primeiro a ser esquecido. 
 De coração vazio, Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) foi o primeiro dos Zÿvÿrÿr 
a envelhecer numa profunda angustia. 
Sem a continuidade e sem filhos que 
alimentasse sua existência como fonte 
inicial, ele começou a perder suas 
forças e quanto mais velho e fraco 
aparentava, menos crédito lhe davam, 
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seu ânimo se esvaia e por ele, todos 
aguardavam o novo conhecido fim. 
 Mas, foi quando o sol central de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), mostrou 
seus primeiros sintomas de finitude, que 
todos os Zÿvÿrÿr passaram a ser, 
novamente, importantes. 
 Diante de um caos iminente, 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) foi 
reinserido, assim como todos aqueles a 
qual nunca foram dados nomes, ao 
círculo dos projetos do êxodo. 
 Entretanto, imediatamente vi a 
falta de compaixão para com ele, 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca), quando 
escolheram o Palamordiano que iria 
explorar novas terras. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) foi 
convidado a Fraternidade Eterna, 
apenas por que serviria de cobaia. Era 
comum que os exploradores do universo 
se perdessem para sempre, em sua 
magnitude e mistério e nunca mais 
fossem vistos. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca), 
como ancião, foi apontado como a 
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melhor escolha para espiar novas 
terras. 
 Quase como uma ação 
politicamente cogitada para expulsar 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), num 
pretensioso ato, o Senhor dos Primeiros, 
fora escolhido e apresentado a Corte 
Real. 
 Tratando com indiferença 
Askaham assinou o tratado da 
exploração e solicitou que preparassem 
a ponte, para que Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) deixasse ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) e fosse buscar novas 
terras. 
 As pontes sempre se fechariam, 
para que qualquer coisa análoga as leis 
de seu universo, não passassem por ela, 
colocando em risco, a forma de vida de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), mas 
Âshërâh (Axerá), neta de Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) se manifestou e solicitou a 
seus pais, que não o fizessem, pois 
amava e não gostaria de perder seu 
avô. 
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 Porém, os Conselheiros de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), viram-se 
aptos a insistirem que Âshërâh (Axerá) 
não fosse atendida, embora era 
aclamada como Rainha herdeira. 
 Para que fosse possível a 
desvalorização do pedido de Âshërâh 
(Axerá), documentos antigos foram 
readmitidos as leis Palamordianas, 
dando a Nâëm (Naim), o exilado, 
crédito de herdeiro e Âshërâh (Axerá) 
como segunda, na linha de sucessão, 
somente caso, Nâëm (Naim) não tivesse 
filhos e filhas. 
 Tal movimentação, deu aos 
Conselheiros poder de inibir o pedido 
de Âshërâh (Axerá), e a ponte fora 
aberta apenas para Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) passar, mas para retornar, 
não mais seria possível, ele teria que 
enviar uma mensagem ao Universo 
para que os Guardiões abrissem os 
portões da Ponte. 
 Âshërâh (Axerá) e Hâxpëx (Haspis) 
consultaram o Senhor dos Primeiros, 
para que soubessem como poderiam 
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tornar manifestado o outro filho de 
Gâtâr e Hvrâm, como prêmio de 
aliança entre a Lua Branca, Âshërâh 
(Axerá) e a Lua de Sangue, Hâxpëx 
(Haspis), a irmã desse filho 
imanifestado. 
 ‘Zââfër (Zaafir) desaceleraria o 
fluxo da Luz, tornando a opção que 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) encontrasse, 
manifesta de forma densa e assim, 
Âshërâh (Axerá) privaria seu avô da 
morte final e um plano silencioso 
iniciou-se e, foi deste modo também, 
que o Senhor dos Primeiros encontrou 
aquele que lembraria todos os demais 
do início e o fim de todas as coisas. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) viu 
em Âshërâh (Axerá), a última dos 
gêmeos, a convicção astuta de tornar 
primeiro, o derradeiro. 
 Não estar submisso a regras 
universais que já estavam reverberando 
há muitos milênios multiversais, 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) e Âshërâh 
(Axerá) desenvolveram o que foi 
chamado de O Plano da Lança. 
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 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) não 
tinha em seu coração o terror que os 
Conselheiros gostariam de conferir. Ele 
já havia espiado as Cordas que ligavam 
as pontes e disse à Âshërâh (Axerá) que 
a presentearia com o trono que ela 
merecia. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
abençoou sua neta e seus intentos com 
o Selo da Primeira Virtude: O amor aos 
teus e o símbolo da unidade atemporal, 
sendo essa a possuidora já da terceira 
virtude, o Clamor. 
 O plano era detalhado, mas 
objetivo. Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
projetou sua solidão para fora de si e 
ela se manifestou na forma de um 
homem e a ele deu o nome de Ashlah, 
o que seria o Escriba dos Zÿvÿrÿr e 
assim eu fui criado, para que tu saibas, 
æho mÿ Kâæz (filho de Caim). 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) abriu 
uma das portas com sua pedra e 
permitiu que eu viajasse nas linhas e 
ecos dos multiversos, conferindo as 
virtudes que lhe seguiriam. 
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 Isso me implica pensar que, 
como o tempo não era linear, talvez 
existisse uma forma de tempo por 
camadas dimensionais e eu fui 
incumbido de verificar essas camadas 
que Gommÿthâkâ (Gomiedaca) chamou 
de Ecos. 
 Então, na septuagésima sétima 
serpenteada das chamas do Sol central 
de ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), eu 
retornei a Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
trazendo-lhe Sete Selos. 
 O primeiro Selo, tinha o 
desenho de uma lança; o segundo selo, 
possuía a forma de uma ave em 
chamas. O terceiro Selo, representava 
uma taça de sangue e o quarto selo era 
uma ampulheta com areias brancas e 
negras.  
 Já o quinto selo era um Leão e o 
sexto selo um touro, sendo então, o 
último selo, uma coroa. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca), o 
Senhor dos Primeiros, me perguntou: 
 
 - O que são estes Selos? 
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 Eu, que não podia revogar uma 
resposta a meu criador, respondi 
dizendo: 
 
 - São as Veredas dos Zÿvÿrÿr 
(deuses) manifestados. As sete virtudes 
de tu, Senhor dos Primeiros. Eis os 
significados: 

 A Lança representa a descida dos 

Zÿvÿrÿr (deuses) entre os ângæhox (filhos 

dos deuses); 

 A ave em chamas representa a 

estrela que voara aos céus, levando em 

suas asas o intelecto dos Zÿvÿrÿr (deuses); 

 A Taça de Sangue representa a vida 

manifestada pelas Quatro deusas e os 

quatro elementos em forma viscosa. Essa 

será a vida dos ângæhox (angairros). 

 A ampulheta com areias Brancas e 

Negras será o consumidor dos tempos. 

Templo e orquestra da nova manifestação. 

Um círculo e não mais camadas. 
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 O leão representa o idealizador que 

em fúria reinará e a ele deves conceder o 

título de Rei, até que esse esteja saciado e 

durma; 

 O touro será o ângæho (angairros) 

que se achará rei sobre Gâlÿ (Galiê), a este 

doará todos os campos, até que saciado 

durma; 

 A Coroa representa o momento em 

que tu serás reconhecido como Rei dos 

Céus, pois é senhor dos primeiros e neles 

reinará. 

 Tais coisas alegraram o velho 
coração de Gommÿthâkâ (Gomiedaca), 
que pediu para que os Selos fossem 
colocados num livro de páginas em 
branco, feito da pluma do éter. 
 Plumas do Éter, eram fagulhas 
violetas que serpenteavam ao meu 
redor e todas as minhas palavras, ditas 
com a mente, se manifestava em forma 
de números e runas que se uniam a 
cada expressão, projetando numa das 
camadas. 
 Esse é o mistério de Mâktvz. 
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 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
chamou secretamente a Âshërâh 
(Axerá), Hâxpëx (Haspis), Zëpâvrâ 
(Billaura), Pâkkâ (Pacca), Öârthënvx 
(Sardinus) e ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) e lhes propuseram a 
Obra magna. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca), 
unidos aos demais seis Zÿvÿrÿr (deuses), 
formariam os Guardiões dos Sete Selos 
e somente eles poderiam os abrir e, foi 
assim que havia nascido a Ordem dos 
Sete Selos. 
 A cada selo que fora aberto 
pelos seis Zÿvÿrÿr (deuses), 
manifestaram seus significados, 
mostrando a eles como cada coisa no 
passado do tempo que agora 
conseguiam compreender, 
verdadeiramente ocorrera sob a 
perspectiva de Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã). 
 Âshërâh (Axerá) rompeu o 
primeiro selo e viu surgir em teu ventre 
uma semente em forma de lança, cuja 
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tal, se dividia em suas partes. Uma 
afiada e outra sem corte. 
 A neta de Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) havia gerado o 
questionamento e a paz. Esse foi o 
momento da concepção de Ǽlvm 
(Aelum) e Hürv (Herv). 
  ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
rompeu o segundo selo e viu uma doce 
donzela surgir em sua frente. Tal como 
era em sua ideia, o que acreditava ser o 
propósito dos Zÿvÿrÿr (deuses) e 
ângæhox (Angairros) e a chamou de 
“Espirito Alado”. Esse foi o momento 
que nascera a mais pura das almas 
celestes. Ëfâtrëm (Ifãtrim), a Luz sem 
limites, que só ousa manifestar-se, na 
escuridão. 
 Hâxpëx (Haspis) desatou o 
terceiro Selo e viu em sua mão uma 
Taça de Sangue e então tomou dela e 
bebeu. Havia naquele sangue o sabor 
de seu amado e então, compreendeu 
que deveria doar seu amor aos 
ângæhox, o próprio Zÿvÿr (deus) Zürëvx 
(Beril), e isso a enfureceu, mas não 
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contra aos ali reunidos, mas sim, 
porque notara onde estava seu 
verdadeiro amor, o que isso significa e 
a Esperança que seria banida dentre 
eles e jogada como filho doente, em 
Gâlÿ (Gâlÿ). 
 Zëpâvrâ (Billaura) desatou o 
quarto selo e houve um silêncio no 
salão de Gommÿthâkâ (Gomiedaca). 
Zëpâvrâ (Billaura) teve seus olhos 
enegrecidos e uma voz sibilou “Vale dos 
Reis” e então, a deusa herbóloga, falou: 
‘Vâlërëâ (Valiriã). E compreendeu os 
mistérios do Segredo repousado no 
silêncio absoluto da Camada inversa, 
das novas terras dos ângæhox 
(angairros).  
 Esta seria a única força que não 
estaria na ampulheta dos tempos dos 
ângæhox (angairros), pois o Segredo 
repousava nas ideias e o não 
manifestado irmão de Hâxpëx (Haspis) 
precisaria ser conjurado na ponte e 
inserido na Fraternidade Eterna, pois ele 
lideraria o percurso da voz e o véu da 
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morte, doado por ‘Vâlërëâ (Valiriã), a 
escondida.  
 E ali haveria silêncio e o amor, 
poderia ser uma vez mais manifestado, 
em dor absoluta da perda de si mesmo, 
no outro. 
 Pâkkâ (Pacca) removeu o quinto 
selo, e então viu um Rei, usando a 
coroa de Âshërâh (Axerá) e ordenando 
que os primogênitos fossem 
sacrificados. Atirou a lança no mundo 
dos ângæhox, e chamou a ferramenta 
de boa, somente aquela que não 
possuía corte.  
 Pâkkâ (Pacca) viu este rei 
liderando durante o dia, enquanto os 
verdadeiros fiéis a Âshërâh (Axerá) a 
aguardavam durante a noite, num céu 
vazio e enegrecido.  
 Pâkkâ (Pacca) então, 
compreendeu o porquê teria que criar 
um Reino, onde os ângæhox (angairros) 
não fossem limitados, pois o Leão 
apavoraria lobos e ovelhas, até que se 
saciasse e, assim mesmo já havendo 
isso pensado, ela passou a 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
94 

compreender em espirito e em verdade, 
suas próprias decisões, pois as estavam 
assistindo tal como se não partisse de 
sua própria vontade. 
 Öârthënvx (Sardinus) desatou o 
sexto selo e viu um ângæho (angairro) 
ser chamado de “Filho do Barro”, 
nascer com cabeça de touro e reinar 
sobre os Hâëânÿr (animais) e fêmeas. 
Öârthënvx (Sardinus) viu este homem 
abandonar 32 filhos, dos 33 que teve, e 
todas as 23 filhas, as forças das bestas 
feras e então se viu impelido a ensinar 
os manifestados das terras vindouras, a 
criar e imitar a lança original, como sua 
própria garra e suas próprias presas, já 
que o leão os criara nu e sem forças. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
então, removeu o sétimo selo do livro 
de folhas de pluma de éter e viu uma 
coroa com nove frutos surgir ao redor 
dele. E ele disse sua visão: 
 
 - Eis que vejo, um que vem com 
asas de todo o ar; em seus pés há uma 
porção de terra, em seu peito uma 
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porção de água e em seus olhos uma 
porção de fogo e ele vem, consumidor e 
devorador e de sua boca surge uma 
palavra como o som de um tambor dos 
Guerreiros de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius). E a batida se repete, 
contando um tempo para a luz e 
subindo e um tempo para a escuridão e 
descendo. Uma força impele em uma 
nota aguda e outra força impele na 
nota grave. 
 Eis que vejo o que falta nos 
ângæhox e o que acalma os ânimos dos 
leões. Vejo o que nos mortaliza e o que 
escandaliza o ilimitado multiverso. Não 
há coroa maior que esta, pois tens 12 
pedras e está rodeada de nove frutos e 
quem a usa, mata e morre. 
 Zÿvÿrÿr (deuses) e ângæhox 
(angairros), matam e morrem não pelo 
trono, mas pela ilusão da admiração. 
Eis o que falta em nós, somos os Sete 
Guardiões do azar e da sorte, autores 
da vida e da morte. 
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 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
continuou dizendo: 
  
 - Tu, rainha dos céus, minha 
neta. Invoque uma de suas filhas 
porque ela tocou no coração de todas 
as camadas de todas as dimensões, 
onde está o Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
de nós. Dê a ela o nome de “Estudo” e 
deposite o entendimento de que, tudo é 
findável, mas deixar o todo de lado, é a 
única forma de completar-se em 
plenitude. Esse é o mistério de EX-
TUDO. É o mesmo que EX-VIDA. 
Chame o estudo de semeadura, e 
assista enquanto mulher, a ceara. A 
colheita. Toques em sua pupila e tu 
serás fragmentada em dez mil partes e 
só poderá ser reunida, todas as suas 
partes, quando aquele que doar voz aos 
Zÿvÿrÿr (deuses), proferir o som do 
tambor que ecoará no peito da pura 
ânæmâ e enlouquecer os Zÿvÿrÿr 
(deuses) e os ângæhox com a nova 
forma. Confundiram o templo dos 
sentidos e chamaram de coração, mas 
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em verdade te digo, que a ânæmâ 
morará na mente, mas o espirito, será a 
coroa acima do coração. Na mente 
estará nossos presentes, passados, 
futuros, memórias e desejos, mas esta é 
a coroa do coração: Ëfâtrëm (Ifãtrim). E 
ela se manifestará enquanto carne e 
nela será escrito a paz e a guerra, até 
que todo o ângæho tenha coragem de 
amar a si mesmo, para encontrar 
noutro a amplitude de si. Vão, vós que 
desataram o selo, e preparem-se. 
Dividam as ânæmâx (almas) em duas e 
forcemo-nos que descubram nosso 
segredo. Faremos da Terra dos 
ângæhox, Gâlÿ (Gâlÿ), o verdadeiro 
Reino dos Sete e toda a tirania morrerá 
quando tornarmos carne, o que falta 
nos Zÿvÿrÿr (deuses). Prometo-lhes que 
verão que é bom e chorarão por sentir, 
tal qual o sangue amargo da taça de 
Hâxpëx (Haspis), mas confesso que 
nesse momento, sou o Primeiro a assistir 
e o desejo profundamente.  
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 Depois destas palavras, vi que 
mesmo observando atentamente nunca 
saberei se os Zÿvÿrÿr (deuses) antigos, 
conheciam o amor ou se pelo menos o 
Senhor dos Primeiros já conhecia, pois 
hoje sinto que disso falavam, mas foi 
somente após o até então, mudo deus, 
proclamar e dar nome aquilo que 
matava a angustia, que todos passaram 
a conhecer o tal amor divino, até ali, 
eram palavras sábias, profundas, cheias 
de mistério que eu pouco entenderia 
nesse noutro tempo. 
 Mas vi que Âshërâh (Axerá) 
movia algo semelhante por 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca). E ele pôde 
ter sido o primeiro a recebe-lo enquanto 
afeto, de neta para avô. 
 Talvez, a longevidade dos 
Zÿvÿrÿr (deuses) fez eles esquecerem o 
que de fato procuravam, mas Ëfâtrëm 
(Ifãtrim) enquanto desdobramento da 
luz e ‘Vâlërëâ (Valiriã) enquanto amor 
no silêncio, poderia expor uma vez mais 
a brilhante luz a ser seguida. 
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 Ao olhar para Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca), eu entendi o valor do 
Monarca ao pequenino, pois o próprio 
rei dos kâæzÿr (cainitas), já fora um dia, 
um dos pequenos. 
 Eis o mistério do derradeiro ao 
primeiro. 
 Por ventura, todas as leis se 
cumprem irrevogavelmente, mas todas 
elas, estão atreladas a uma busca de 
saciedade jamais completada, enquanto 
tudo for mais valioso que o ânimo. 
 O som do tambor, inculca a 
guerra. Guerra que os Zÿvÿrÿr (deuses) e 
ângæhox executaram, por não serem 
amados e logo, não percebidos. 
 Só haverá vida, naqueles que 
tocam o verdadeiro e puro amor e, não 
se trata de amar em tolerância, inclusive 
doando-se aos intolerantes. 
 Trata-se de compreender que 
não há altitude e nem profundidade, 
pois tudo é UNO e tudo surgiu do Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã). A incessante 
energia que pulsa em todas as camadas 
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do multiverso como a batida de um 
pequeno coração humano. 
  Expressa-se em fúria, o ângæho 
vazio e em cólera o não amado. Deseja 
ser percebido, aquele que não se 
percebe. 
 Deseja ser visto, aquele que não 
se enxerga. Deseja ser amado, aquele 
que não ama. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) não 
compreendeu a seus pais e nem a seus 
filhos, mas viu em sua neta motivo para 
projetar sua consciência e aprender com 
sua própria mente, manifestando-a, 
como Escriba dos Zÿvÿrÿr (deuses) que 
resultou no livro de linhas, denominado 
Mâktvz (maktub). 
 Amar é o Destino dos ângæhox 
(filhos de anjos / humanos) e a busca 
dos Zÿvÿrÿr (deuses). 
 O eterno aprendizado que 
jamais pode ser desconsiderado ou 
substituído por outras vãs propensões. 
 Não se trata do amor que 
consome, que obriga, que enfatiza, que 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
101 

arde; mas do amor que protege, que 
acalma, que abraça. 
 Não há ciúmes, porque não é 
duvidoso. Não há força, porque não é 
doloroso. Há uma entrega, uma troca 
de essência. Onde a respiração do 
outro é na verdade o alimento de 
nossos pulmões. É ver no outro, 
invólucro de si mesmo e por tanto se 
amar, ama aquilo que o outro é 
enquanto diferente manifestado. 
 Encaixa-se no mundo como as 
ervas. Espalha-se sob o céu como 
árvores gigantes que amam seus frutos 
como ama a si mesmo e com elas 
conversam, silenciosamente. 
 O ânimo, só pode ser o amor 
criando amor e no sexo calmo o Ürvs 
(Érus), resplandecente da ave em 
chamas, unida como uma fagulha 
original. 
 Pobres Zÿvÿrÿr (deuses) dos céus, 
que criaram tantas magnificas obras e 
esqueceram-se da coroa do coração. 
 Não há fertilidade nesses que se 
dissipam em glória e ditadura. Há a 
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magnificência da plenitude, naqueles 
que sob pouca luz, se deitam em 
segredo e amam-se em silêncio. 
 É preciso que o tempo (o mais 
velho), toque a beleza (a mais nova), 
para que as partes de Ëfâtrëm se 
encontrem e o primeiro e original amor, 
caia sobre a mesa da sabedoria como 
uma adaga, uma lança; uma afiada 
lâmina que rompa o destino, 
moldando-se a si próprio, em retorno 
ao UNO. 
 Divida-se em dois e esconda-se 
um do outro e tu só existirás. Una-se em 
ânimo e tu nunca morreras, serás como 
deus, ciente do bem e do mal, sem 
absolutismos, e escolherá melhor teus 
caminhos. 
 Enquanto todos lutavam por um 
trono a verdadeira coroa não foi 
desejada e aquele que estava sozinho, 
envelhecendo, ainda assim, foi amado e 
respeitado e por tanto, viu o amor 
antigo nascer. 
 A proposta dos Sete não era 
apenas trazer o intelecto, mas ânimo, 
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que por consequência, fariam os 
amantes amarem a inteligência e a isso 
se daria o nome de amor a sabedoria, 
que é o que sabe fazer com o intelecto 
que os ângæhox (angairros) chamariam 
de filosofia, em sua pobre língua que 
jamais poderá descrever O amor divino 
que propulsa em perpétua energia, o 
ânimo. 
 A língua dos ângæhox imita o 
som de todas as coisas, mas somente o 
silêncio pode falar sobre ânimo. Isso 
porque Kââlë (Caali) amou seu irmão 
como a si mesmo, pois viu nele a 
plenitude do ser, e ao invés de possui-lo 
quis ser como ele. Um seguiu o pai e 
outro ficou com a mãe, mas a solidão 
de ânæmâx (almas) partidas, faziam 
das bordas do universo, palco para 
todas as estrelas e seus nascimentos. 
 Kâvtzthon (Caltsebidom), que 
fora adotado pelos Reis de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), veio como 
o trunfo de Gommÿthâkâ (Gomiedaca); 
pois esse falava mais do amor em seu 
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silêncio, do que enquanto pronunciou o 
nome que irá coroar o ânimo.  
 Sua fala, reverbera como 
assinatura de busca, mas todos que a 
ouvirem, nunca poderão falar mais do 
que simples quatro letras. 
 Pois todas as vezes que sentir o 
ânimo, haverá silêncio na mente de 
quem a sentiu e será palco de Kââlë 
(Caali). 
 Kââlë (Caali) representa a paz 
de espirito e como pomba branca e 
humilde, chega, pequenina e silenciosa 
e faz ninho na coroa de Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca). 
 Antes do universo inverso 
implodir, Gommÿthâkâ (Gomiedaca) a 
salvará e assim como Ëfâtrëm (Ifãtrim), 
que se manifesta no espaço entre a luz, 
Kââlë (Caali) se manifestará entre o 
espaço do som. 
 A timo, seria o amor em pedaço 
de carne, criado pelo próprio selo de 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca). Sua coroa 
era então, pedaços de Kââlë (Caali). 
Todas as vezes que o ângæho, 
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verdadeiramente amar, ele saberá, 
pois, o véu do silêncio da irmã do Zÿvÿr 
(deus) da voz, virá na mente dos que 
estão preenchidos pelo ânimo. 
 Fala-se e se sente, tudo que não 
é ânimo, mas o ângæho não consegue 
falar do que o é, pois esse está em 
Kââlë (Caali) e somente ela pode falar. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
salvou os primeiros de si mesmos e deu 
aos derradeiros a oportunidade de 
serem como iguais, a ponte que liga o 
sol e a lua, e todas as ânæmâx (almas), 
era maior do que uma corda ao novo 
universo. Era a promessa de uma Nova 
Cidade dos Ângæhox (filhos dos deuses 
/ angairros), adornada de Amor a 
Sabedoria, onde todas as ânæmâx 
(almas) separadas em todas as 
camadas, se uniriam uma vez mais e 
seriam eternas. 
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) é 
então o Primeiro Ark-ângÿr (Arcanjos) 
dos Céus e como tal, somente ele 
poderia doar a coroa aos Primogênitos.  
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 Ele escondeu as ânæmâx (almas) 
neste solo. Metade das ânæmâx (almas) 
nos primeiros nascidos e outra metade, 
em seus últimos. 
 Assim, o primeiro sempre 
poderia ensinar o derradeiro e o 
derradeiro animar o primeiro. 
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O som da espada 

 
É certo que, se essas palavras a 

mim não houvessem sido reveladas, 
você acreditaria que conhece Öârthënvx 
(Sardinus), seus intentos e cogita suas 
ações. 
 Ora! Vinde e vede. Não seria ele 
o Mestre da Guerra se você conhece 
todos seus planos e sua personalidade, 
pois uma guerra só pode obter glória se 
seu mestre for um exímio estrategista. 
Eis Öârthënvx (Sardinus). 
 Depois que seus planos já 
alcançaram a devida glória, posso-lhe 
dizer quem é o Zÿvÿr (deus) da Guerra, 
Rei de Mârtÿ (Martiê / Marte), forjador 
das espadas celestes e, esteja pronto, 
para amá-lo, odiá-lo e respeitá-lo; mas 
saiba que será impossível não o 
admirar! 
 Öârthënvx (Sardinus), o Mestre 
da Guerra e general das Armas do 
Universo de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius). Artífice de Espadas e 
mestre de seu manuseio ensinaria os 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
108 

ângæhox a caçar os devidos Hâëânÿr 
(animais) a sua espécie, conforme 
‘Zââfër (Zaafir) e sua ilusão de tempo 
permitissem. Öârthënvx (Sardinus) 
ensinaria os ângæhox a se defenderem 
e a criar garras e ferrões, uma vez que 
não possuíam as forças das grandes 
feras que haveria em toda a Gâlÿ (Galiê 
/ Terra).  
 Öârthënvx despertaria nos 
ângæhox o poder da conquista e a 
habilidade artesã de construir armas, 
derramando o sangue que ‘Pâkkâ 
(Paca) criou, para que a terra soubesse 
da sua importância. 

Filho do Dragão Vermelho. Artífice 
dos Céus e buscador de pedaços de sua 
ânæmâ. Assim sempre foi e sempre 
será Öârthënvx. 

‘Vâlërëâ, depois de controlar seu 
poder, esteve em ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) e sua frequente visita, não 
era apenas para visitar sua irmã Pâkkâ, 
mas também para visitar seu amado. 
 A gestação de Öëtrâ (Citrã) 
resultou em seu sono profundo. “Ela 
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dormiu! ” – Como assim, expressaria os 
deuses, quando se referissem a morte 
biológica de um corpo. 

As complicações da gestação de 
Öëtrâ (Citrã) se dava por sua causa, ou 
seja, sua gravidez não foi resultado de 
uma cópula, mas da absorção dos 
pecados de um réu inocentado, no 
universo onde ela, Öëtrâ, era juíza 
incorruptível. 
 ‘Vâlërëâ, uma de suas filhas, era 
mais disforme, biologicamente falando, 
do que a visão humana poderia 
rapidamente compreender. 
 Acontece que Öëtrâ (Citrã) não 
estava grávida apenas de duas 
meninas, mas sim de três filhos. 
Entretanto em seu nascimento, ‘Vâlërëâ 
(Valiriã) causou a morte de sua mãe, já 
que este bebê lhe sugara energia 
suficiente para isso causar. 
 ‘Vâlërëâ (Valiriã) era uma 
incomum criança, porque guardava em 
seu ventre, outro feto. ‘Vâlërëâ (Valiriã) 
nascera grávida. 
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 Depois de ser acolhida em Órion, 
‘Vâlërëâ (Valiriã) percebeu que daria à 
luz a seu irmão, acoplado em seu ventre 
e se hospedou em ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) para ser cuidada pelas 
mentes universais. 
 No crepúsculo chuvoso e vermelho 
de ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), ‘Vâlërëâ 
(Valiriã) deu à luz a um menino que 
nasceu com a pele do mesmo tom 
daquele céu. 
 ‘Vâlërëâ (Valiriã) viu sua mãe 
Öëtrâ (Citrã), nascer em seu irmão, 
como ânæmâ do novo ciclo, e o 
chamou de “Vencedor! ”. 
 ‘Vâlërëâ (Valiriã) disse: - Este não 
é outro senão aquele que venceu, oculto 
esteve da morte e, portanto, ele será 
lobo devorador de nossos inimigos. Sua 
cor vermelha é tão valorosa quanto o 
sangue de todos os manifestados. Ele 
será chamado de Öârthënvx (Sardinus), 
nos céus e em Gâlÿ. Ele será o não-
nascido. 
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 Öârthënvx (Sardinus), cresceu em 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), educado 
pelos anciãos e por sua tia-irmã Pâkkâ. 
 Ele não tinha pai e nem mãe e 
também não possuía um órgão genital 
unissexual. Öârthënvx era hibrido como 
os antigos Zÿvÿrÿr (deuses) e suas 
peculiaridades, fizeram dos antigos 
anciãos de ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), 
interessados em testar seus limites e 
suas capacidades. Entre eles, estava o 
sábio Gommÿthâkâ (Gomiedaca). 
 Öârthënvx (Sardinus) foi um jovem 
silencioso, inteligente, hábil nas armas 
Palamordianas e excentricamente 
criativo. Não havia nada que ele não 
conseguisse imitar, criar, replicar ou 
manusear. 
 Os anciãos diziam que Öârthënvx 
(Sardinus) havia sido tocado pela chuva 
avermelhada de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), rara, mas que ocorria 
naquele universo, de era em era. 
 Seus olhos eram amarelados e 
sua expressão lembravam os chacais. 
Seu corpo delgado lhe concedia a 
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habilidade da Dança dos Militares 
Palamordianos, que se tratava de 
movimentos específicos e antigos da 
arte da Guerra. 
 Entretanto, Öârthënvx (Sardinus) 
desenvolveu seus próprios movimentos 
da arte, e a isso deu o nome de Herâ, 
que significava “Lua”, na língua dos 
antigos Palamordianos. 

Öârthënvx (Sardinus), Pâkkâ 
(Pacca), ‘Vâlërëâ (Valiriã) e Hâxpëx 
(Haspis) eram muito próximos, desde 
sua colossal e longínqua juventude. Mas 
o híbrido tinha olhos para apenas um 
corpo celeste: Âshërâh (Axerá). 
 Todos eles eram próximos em 
idade deificada e, portanto, 
participavam juntos dos pensamentos e 
das ideias; até quando se tornaram 
adultos, como seria mais claro, explicar 
sua temporalidade, segundo a nossa 
perspectiva. 

Âshërâh (Axerá) e suas 
concubinas, assistiam o ensinamento de 
Öârthënvx (Sardinus) e este se 
assemelhava a um lobo voraz. 
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 Viril e guerreiro, Öârthënvx 
(Sardinus) cresceu a sombra dos sábios 
e sob a luz da guerra; aprendendo a ser 
forte e preencher a falta da 
paternidade, com o apadrinhamento do 
exército. 
 ‘Vâlërëâ (Valiriã), embora sendo 
aquela que lhe deu luz, era sua irmã e 
assim se mantinha enquanto postura, 
para que Öârthënvx (Sardinus) não 
esquecesse do labor e do sacrifício de 
Öëtrâ (Citrã), sua mãe.  
 Portanto, Öârthënvx (Sardinus) 
assim via aquela que lhe manifestou 
como filho, sua irmã mais velha, oculta, 
poderosa, misteriosa, mas ainda assim, 
sempre sua irmã e só sua irmã. 

Rodeado das manifestações mais 
gloriosas, esteve presente junto ao 
Rompimento dos Sete Selos de 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca), mas seria o 
portador dos Maiores Segredos da 
Ordem dos Deuses e da Ordem dos 
Cainitas. Öârthënvx (Sardinus) tocava os 
tambores do Exército de ‘Pâlâmorbëvs 
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(Palamordius) e entoava canções a 
Âshërâh (Axerá). 
 Öârthënvx (Sardinus), após as 
tomadas de decisões do Ancião, que 
também fora seu mentor e ele, o Zÿvÿr 
(deus) da Guerra, considerava pai e 
mestre; foi-se até a Montanha de 
Diamantes, sob a grande Lua de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), treinar seus 
movimentos eólicos e meditar a respeito 
dos projetos secretos. 
 Enquanto estava manuseando sua 
espada, despiu-se e levitou no ar que 
controlava, tornando-se envolto de um 
redemoinho de fogo e sob seus pés, viu 
Âshërâh (Axerá), a Rainha dos Céus, 
apreciá-lo. 
 Öârthënvx (Sardinus), desceu em 
nuvens de fogo e toda a montanha 
vibrou-se em glória e furor. E aos olhos 
de Âshërâh (Axerá) jurou-lhe sentir algo 
tal como sentia por sua espada. 
 Suas palavras foram: 
 “Rainha dos céus, tenho por ti, um 
apreço tal como minha espada; medito 
aqui como farei para usar-lhe como 
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arma que desejo tocar e que desejo 
destruir nossos inimigos, tal qual o 
mistério dos teus intentos e de teu avô, 
meu mestre. ” 
 Âshërâh (Axerá) lhe disse: 
  

“Homem vermelho, teu corpo me 
põe em brasas, tal qual o desejo é para 
o sol, a força deste universo, mas sabes 
tu que eu nunca poderei ser tua, pois os 
propósitos de meu trono, me indicam 
Adon como meu esposo e eu como 
adorno dele, para fazê-lo rei. ” 
  

Então Öârthënvx (Sardinus) disse 
as palavras Secretas e voto de 
perpetuidade: 
  

"Tu és lua... eu sou lobo, se 
preocupas tanto sobre meus desejos, 
que esquece que és feita para meu 
encanto" 
  

A Rainha dos Céus, caminhou até 
o Senhor da Guerra e disse-lhe: 
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Tua fome e tua sede por mim, 
poderá pôr fim a todos os planos dos 
céus. Espera-te em algo que eu não 
compreendo, Öârthënvx (Sardinus). 

 
Âshërâh (Axerá) se referia a não 

compreensão do sentimento, pois tanto 
ela como aquele híbrido vermelho, 
estiveram na presença de Lârtënÿël Klüh 
‘Pâtlok (Lartinil Qlérra Patlóqui), Grã-
Mestre dos Céus, depois desta 
transpassar o portal e, estavam 
contaminados com aquilo que 
desfragmentava a mão da Grande 
Rainha, agora, punha cada par em 
profunda atração e estes, a isso, não 
conseguiam compreender. 

 
 O Zÿvÿr (deus) vermelho disse a 
ela: 
 
 "Porque eu te amaria e te 
desejaria como minha, se lhe tenho 
como coroa, dádiva e prazer, em todo o 
tempo que olho para os céus. Porque 
me desejaria cobrir-te de véu da noiva, 
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se posso ter-te como dominadora do 
meu destino, como brilho do meu 
caminho, como distante alucinadora, 
que me converte em glória, sendo eu de 
ti e tu minha?" 
 
 Talvez esteja tu, ludibriado pela 
manifestação daquilo que a nós 
apresentou Lârtënÿël Klüh ‘Pâtlok 
(Lartinil Qlérra Patlóqui), que é iminente 
neste universo. Está claro para nós, que 
estaremos submissos a esse 
desconhecido sentimento! – Disse a 
Rainha dos Céus, Âshërâh (Axerá). 
 

Entregue-se, sem precisar que seja 
teu dono, pois teu caminho e espirito é 
livre, visitas-me águia, quando desejar, 
e eu como lobo te darei ninho – Disse 
Öârthënvx (Sardinus) a Rainha dos 
Céus. 
  

E como pretendes me tocar com 
tua lâmina em chamas, Öârthënvx, se 
eu não serei tua em carne? – 
Questionou a Rainha dos Céus. 
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Então o Zÿvÿr (deus) da Guerra 

disse: 
 

 - Eu serei Zÿvÿr (deus) nos céus e 
em Gâlÿ (Galiê) e minha espada 
abrirão caminhos. Buscarei um dos dez 
mil pedaços de ti e com ele me 
contentarei. Cobra esse melhor pedaço 
de ti que o tens, e chame-o de Maçã e 
meu povo guardará como assassinos 
vorazes. Cubra-a de ouro e dê a ela o 
nome do som da minha espada e eu a 
encontrarei. Faço me homem, nem que 
seja de retalhos. Com rosto de lobo e 
sangue de ângæhox, ânæmâ de Zÿvÿrÿr 
(deuses) costurados pelas damas de 
Vënv (Vênus), mas eu te tocarei... tocarei 
na melhor parte de ti. Tua pura 
essência, Rainha! 
 
 Tua espada ecoa o som como 
Efff... Efa! Como posso marcar meu 
pedaço para ti, senhor dos exércitos? – 
Falou Âshërâh (Axerá), depois de 
pronunciar pela primeira vez a palavra 
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‘Efa’ que é Clave de todos os futuros 
conclaves e mistério de todos os 
ângæhox de Gâlÿ (Galiê) que, serão 
abençoados por parte da escuridão 
que, ainda assim, lhes trará a Luz Sem 
Limites. 
 Öârthënvx (Sardinus) o Zÿvÿr 
(deus) da Guerra, cravou sua espada 
sobre a montanha translucida, 
aproximou-se de Âshërâh (Axerá), 
tomou um de seus fios de cabelo 
prateado, soltou ao céu e como 
controlava o ar, fez dele uma 
incandescente estrela rainha e 
transformando-se em lobo alado, voou 
até tal estrela e disse: 
 
 "Voa tu aos céus, Efa... Seja para 
Órion coroa... encontre tuas asas de 
sabedoria e retorne-se como águia de 
fogo. Fure os céus como uma espada, e 
repouse em terra dourada. Faça ninho 
nas montanhas e ali darei meus æhoÿr 
(filhos) para criar teu castelo. Se, um dia 
lembrar-te de quem tu és, não importa 
o corpo que tu tenhas, não amo teu 
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corpo e nem te quero para mim... pois 
eu vivo em ti e isso me sacia. Vou ver tu 
deleitar-se com esse e com aquela, e 
não sentirei ciúmes, pois eles e elas, 
conhecerão teu corpo, mas só eu 
conhecerei tua ânæmâ e quando 
'Vâlërëâ (Valiriã), minha mãe e irmã, me 
cobrir de ferro, eu te cobrirei com 
sangue, até que faça deles, teu suco 
sagrado e hospede-se no colo dos 
Zÿvÿrÿr (deuses), como dama da noite, 
como Senhor do Ferro e como Zÿvÿr 
(deus) da Guerra. Dê Luz a Lvx, unge 
minha espada com teus lábios e eu 
serei fiel!" 
 
 Como lobo, o Rei da Guerra 
pousou sobre a montanha translucida, 
rodeado de fogo e então Âshërâh 
(Axerá) lhe chamou de “Príncipe Alado”. 
 
 A Rainha dos Céus, sentiu-se 
abraçada em segurança e viu em 
Öârthënvx (Sardinus) a fúria de Ervs. Ali 
se deitaram por mil anos, protegidos 
por ‘Vâlërëâ (Valiriã), a máscara e 
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ofuscação. Amaram-se em Silêncio, cujo 
tal poder, os povos sob a montanha 
não puderam ouvir os gemidos do 
Príncipe Vermelho e da Rainha Branca, 
pois Kââlë (Caali) era a Lei do Silêncio e 
nada por ela passaria. 
 Desta união conceberam dois 
filhos Secretos e deram a eles o nome 
de Ei-lo e Eu sou. Majestades de Órion. 
 Possuída pelo Lobo que havia 
entrado em Âshërâh (Axerá), essa, se 
casou com Jaf, disposta a fragmentar-se 
em quantas partes fossem necessárias 
para sentir o lobo devorador dos céus, 
o Cavaleiro de Fogo tomar-te como 
Rainha e fazer-lhe tal como a æhâ dos 
Mistérios de Ervs. 
 Öârthënvx, obstinado pelo plano e 
conceder a glória a sua Rainha, tornou-
se General das Armas de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) e nos momentos de 
guerra deste Exército, tomou o poder 
indicativo das vulneráveis mãos de Jaf 
(iafi), e liderou a Fraternidade Eterna, 
fazendo de Jaf, o Idealizador, mas dele 
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mesmo, o Rei da Guerra, Também Rei 
da Mesa. 
 Os ângæhox, conhecerão 
Öârthënvx como “Senhor dos Exércitos” 
– Os Cainitas o chamará de “Espirito do 
Fogo! ”, pois sua espada não cessará 
de jorrar faísca aos céus, sua luta será 
incansável e seu desejo, iminente: 
Guardar a Maçã que era a pura 
essência dos céus. 
 Os ângæhox (Angairros) foram 
criados para lançar energia combustível 
aos céus, mas Öârthënvx (Sardinus), 
com sede de Sangue, embebedou-se do 
amor divino, advindo de Ëfâtrëm. 
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MÂKTVZ: O Som do 

silêncio 

 
 

Hrë’zotëv (Hrisotil), por sua vez, 
ensinaria os ângæhox (angairros) a 
falarem e a se comunicarem com a voz 
que Kâvtzthon (Caltsebidom) lhes doou.  

Hrë’zotëv (Hrisotil) ensinaria aos 
ângæhox a expressar suas emoções aos 
Hâëânÿr (animais) a entenderem cada 
um o seu som e o movimento dos seus 
corpos; desta forma, até em silêncio, 
todos os seres vivos se comunicariam, 
pois Hrë’zotëv (Hrisotil) ensinaria a eles 
os prazeres de todas as manifestações. 

Hrë’zotëv (Hrisotil) criaria a 
ânæmâ do ângæho (o homem) capaz 
de ser o segundo corpo dos chamados 
filhos dos deuses. Na ânæmâ estariam 
fixados todos os sentimentos dos 
ângæhox (angairros) para que eles 
pudessem guardá-los como 
conhecimento.  
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Se os ângæhox não dessem 
ouvido ao corpo que Hrë’zotëv (Hrisotil) 
lhes doaria, eles retornariam em outro 
corpo de barro para continuar 
aprendendo até que fossem sábios 
como os membros da Fraternidade 
Eterna.  

O Senhor das Ânæmâx (almas), 
doou uma pequena ânæmâ (alma) para 
todas as espécies de Hërzvx (plantas) e 
para o reino dos Hâëânÿr (animais), 
ensinando-os o sentimento e afeto e, 
desta forma controlá-los-ia para que 
não avançassem sobre os ângæhox. 

Hrë’zotëv (Hrisotil) também era 
original do Universo inverso e fora 
convidado a fraternidade eterna e, 
como salário de seus trabalhos 
enquanto engenheiro universal, 
garantiria sua sobrevivência, frente a 
iminente desolação do universo em que 
nascera. 

Os Pais de Hrë’zotëv (Hrisotil) se 
chamavam Tâkâ (Tãcã) e Pâlëpv 
(Palipu). Tâkâ (Tãcã) era a deusa do Véu 
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Escuro e Pâlëpv (Palipu) era o Senhor da 
Iluminação. 

Tais títulos se assemelham a ideia 
de Sol e Lua Central de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), o que podemos assumir 
que, Tâkâ e Pâlëpv (Tãcã e Palipu) eram 
senhores originais, rainha e rei do 
Universo Inverso. 

Estando tão próximo dessa 
consciência original, não seria 
espantoso que Hrë’zotëv (Hrisotil) 
soubesse criar almas e a essa 
habilidade, os manifestados de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), conjuram-
no para operar a Mesa da Fraternidade 
Eterna. 

As almas (ânæmâx (almas)) eram 
tanto fonte de Anti-matéria, ou seja, 
combustível, como depósitos e 
replicações da consciência. 

Para experimentar e observar o 
comportamento dos Palamordianos, 
Hrë’zotëv (Hrisotil) teve que analisar a 
voz manifestada de Kâvtzthon 
(Caltsebidom) e dar nome a cada 
experiência. 
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Podemos dizer que ele é também 
o Senhor Doador de Todos os Nomes, 
pois essa era uma de suas habilidades, 
enquanto consciência que tudo 
experimentava. Fora Hrë’zotëv (Hrisotil), 
quem observou e manifestou nomes 
para os tipos distintos de sentimentos, 
em ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius). 

O amor de Kâvtzthon 
(Caltsebidom), Hrë’zotëv (Hrisotil) 
chamará de BÂTVMA.  

O amor de Âshërâh (Axerá), 
Hrë’zotëv (Hrisotil) chamará de Ash-
bâtv. 

O amor de Zââfër (Zaafir) e 
‘Zvmzvl (Zumbul), Hrë’zotëv (Hrisotil) 
chamou de Bâtv-Bâtv (pois eram dois 
corpos complementares. O tempo e a 
Beleza). 

O Amor de Lvx e Ëfâtrëm (Ifãtrim), 
Hrë’zotëv (Hrisotil) chamará de TÂPV, 
pois lembravam seus pais originais. 

Mas, ao silêncio de sua 
compatriota, Kââlë (Caali), Hrë’zotëv 
(Hrisotil) chamou de Azëmokordë 
(abimocórdi). Pois era o amor sentido 
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no fundo do coração. No silêncio mais 
profundo da ânæmâ. 

Todas as criações do Universo 
estão acontecendo em dupla, porque a 
mente que os cria e, este é o Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã), entende a 
solidão como sendo meramente 
contraposta a ideia de compartilhar, 
assim como compreendeu ao olhar 
Kârcÿrë (Carcieri), sua amada e irmã. 

Hrë’zotëv (Hrisotil) é æho (filho) 
unigênito dos pais primordiais, 
manifestados no Universo Inverso e isso 
dá a ele um complexo entendimento 
sobre estar só. Ei-lo! 

Anterior a existência de quase 
todos os Zÿvÿrÿr (deuses), tanto do 
Universo Inverso já que seus pais são 
também projetores que manifestaram os 
pais de Kâvtzthon (Caltsebidom) e Kââlë 
(Caali), ou seja, os pais de Hrë’zotëv 
(Hrisotil), também são avós desses 
Zÿvÿrÿr, refiro-me à Kâvtzthon 
(Caltsebidom) e Kââlë (Caali); logo 
Hrë’zotëv (Hrisotil) tem um toque de 
Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) e é a 
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consciência manifestada do TODO a 
experimentar. 

Kââlë (Caali), então, é chamada 
de Calil, quando ainda está no Universo 
Inverso e silencioso; mas ela não 
morreu junto com o seu mundo. 

Ao falar de Hrë’zotëv (Hrisotil) e 
sua origem, estamos falando da origem 
do TODO, até mesmo de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius). 

Com diversas manifestações nesse 
agrupamento de regras que fogem de 
nosso entendimento, o percurso da luz 
mudou sua frequência e surgiu outra 
dimensão e lá, o tal Universo Antigo, 
que chamamos de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius). 

Depois, mudou novamente com a 
manifestação de ‘Zââfër (Zaafir) e 
também com a manifestação do próprio 
Kâvtzthon (Caltsebidom), que 
apresentava uma nova frequência, mais 
lenta que a luz e a essa damos o nome 
de Som. 

O fato de Hrë’zotëv (Hrisotil) se 
fazer manifestado noutra dimensão, 
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cuja essa se chamava ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), porque o vácuo original 
estava colocando em risco sua 
consciência e a forma com que se 
alterava. Isso propõem perceber que 
quanto mais a consciência se expande, 
mais distante de sua fonte ela vai, para 
depois retornar ao absoluto único e a 
isso, Hrë’zotëv (Hrisotil) chamou de 
Reencarnação. 

Então, ao olharmos para 
Hrë’zotëv (Hrisotil), olhamos 
diretamente para o Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã). E, quando falamos que 
Kâvtzthon (Caltsebidom) manifesta a 
Harpa dos Deuses, ou seja, as cordas 
vocais, estamos trazendo luz ao ponto 
de energia da garganta. 

Vi na fronte de Hrë’zotëv (Hrisotil) 
as palavras “Mais do que amar, quero 
assistir o amor! ”. 
 Hrë’zotëv (Hrisotil) criou o Bâtv. 
Como resultado da divisão de Kârcÿrë 
(Carcieri) e, sendo o mais animado, até 
se comparado a Primo e Prima, é nele 
que nasce a intensa necessidade 
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consciente de se perceber e, desta 
observação Hrë’zotëv (Hrisotil) consegue 
tocar o ânimo e o desânimo, por isso é 
dito que ele criou Bâtv, pois foi a partir 
dele que o mesmo pôde ser percebido.  
 Somente se percebe a luz, nas 
trevas; o quente, no frio..., portanto, o 
contraposto universal garantiu que 
somente Hrë’zotëv (Hrisotil), em sua 
solidão, poderia perceber a companhia. 
 Para tanto, os ângæhox e Zÿvÿrÿr 
precisariam aprender a se expressar e 
então Hrë’zotëv (Hrisotil) projetou três 
entidades, antes mesmo da 
manifestação dos Zÿvÿrÿr de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius) que, 
inocentemente acreditara que o 
convidou para algo, sendo esse seu 
plano original, participando dos intentos 
da Primeira Mente, o VNA. 
 Hrë’zotëv (Hrisotil) criou As 
Senhoras das Linhas de Destino. 
 Tais mentes, conectavam os seres 
duplos em eventos que pudessem 
impeli-los a manifestar-se em 
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expressão, para que fosse possível sentir 
e desejar, sob vontade. 
 A primeira Senhora da Linha de 
Destino poria os Zÿvÿrÿr (deuses) e os 
ângæhox (angairros) frente a situações 
que o fizessem grunhir, forçando-os a 
manifestar o quinto ponto de energia e 
desenvolvendo a voz, como Kâvtzthon 
(Caltsebidom) frente ao amor de Lvx e 
Ëfâtrëm. Essa senhora se chamaria MA. 
 A Segunda Senhora da Linha de 
Destino faria cada partícula de um ser 
vibrar e se repartir em duas. A luz que 
jorrava durante a repartição daria 
origem a uma nova consciência que 
imitaria a anterior, a isso se deu o nome 
de pequena ânæmâ ou períspirito. Essa 
segunda senhora se chamava KT. 
 A Terceira Senhora da Linha de 
Destino seria a ceifadora, aquela que 
tiraria as ânæmâx próxima da outra, 
afastando-as, para que elas pudessem 
se buscar uma vez mais, em universos 
diferentes, fazendo com que todas as 
consciências que assistissem essa busca, 
se inspirassem, pois isso é o que evolui 
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a alma, até que torne ao Vnæ Âkæmâ 
(Unai acaimã), buscando-o, como seu 
Zÿvÿr (deus) em ti e tu nele. Ela se 
chamava VZ. 
 Unidas, formavam MÂKTVZ. O 
Factótum de Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã). Três estrelas portando sua 
sabedoria particular que iria brilhar três 
vezes na linha de destino de cada ser 
antigo ou novo, após esses feitos e, sem 
romper sua liberdade, os manteriam 
como notas bem firmadas na pauta e 
pentagrama cósmico, cujo maestro, O 
VNA, manteria sua regência e a música 
de todos os mundos, seguiria firme e 
harmônica. 
 Em meio a solidão de sua infinita 
idade, Hrë’zotëv (Hrisotil) vira estrelas e 
sois nascerem e tudo se perderia, se 
não houvesse expressão que definisse 
toda a beleza do verso e inverso. 
 As forças de todas as cadeias 
desprendidas na criação de cada 
ânæmâ causaria vontade sobre a outra 
e isso deu origem ao Anima. O Ente 
sobre todos os espíritos que se imitam e 
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se recriam majestosamente, tal como o 
universo o faz em contínua expansão. 
 O Amor de Âshërâh (Axerá) por 
Öârthënvx, o amor a ideia, tal como Lvx 
por Ëfâtrëm; o amor ao igual, como em 
‘Zââfër (Zaafir) e ‘Zvmzvl (Zumbul) são 
replicantes da mesma regra universal: 
Dois em busca do UNO. 
 Hrë’zotëv (Hrisotil), porém, 
encontrou sua expressão de amor, pois 
enquanto tudo se manifestava em 
constantes barulhos e fluidos 
energéticos, sua paz estava no silêncio 
cósmico da projeção de sua consciência 
aos pés de Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
e, quem poderia garantir isso a ele, era 
o abraço de Kââlë (Caali), mulher 
manifestada que nada dizia e tudo 
experimentava. 
 Hrë’zotëv (Hrisotil) surgira para 
experimentar todas as manifestações e 
por isso criou a fala, melhorando a voz 
que Kâvtzthon (Caltsebidom) nos doou 
que, era na verdade, impulsionada por 
Vüstâ, a roupa da ânæmâ, cujos 
ângæhox chamariam de espirito, mas 
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ao fazê-lo, perdeu-se naquilo que 
estava diante de seus olhos e 
dificilmente se encontrava em sua 
mente, por isso, na companhia da 
deusa muda, Hrë’zotëv (Hrisotil) se 
comunicava apenas por toque e o 
silêncio da companhia desta deidade 
lhe propiciou paz e a isso, Hrë’zotëv 
(Hrisotil) deu o nome de Plenitude! 
 O senhor das observações, 
anterior aos primeiros, descobriu que 
nem todas as formas de amor em 
consciência, necessitaria da voz para 
expressar e sentir, mas apenas da 
vontade e ela pode ser ora barulhenta, 
ora silenciosa. 
 Haveria Bâtv na guerra e na paz, 
nos céus e no inferno, entre ângÿr e 
Devângs; entre contrapostos.  
 O Bâtv só nasceria no universo 
invertido no outro, mas isso não 
significa oposto e sim semelhante. 
Manifestações sutis do mesmo. 
 Tu precisas ser Luz para ver e 
amar as trevas e compreender que ela 
também é luz, assim como a 
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luminosidade tem espaços para a 
escuridão e aí, se encaixam. Tu precisas 
ser homem de voz, para amar o homem 
de silêncio. Tu precisas ser fogo, mas 
não é a água que tu amarás, mas o ar, 
pois o contraposto, ainda assim tem 
suas similaridades. 
 Ar e fogo são volátil, pois o fogo 
volátil é o único que pode criar e o ar o 
único que pode moldar, juntos são 
artífices. 
 Eis a forma de encontrar os 
contrapostos inspirados por Hrë’zotëv 
(Hrisotil). 

Bâtv é Vontade e vontade gera o 
alimento da ânæmâ: O Anima.  

O amor é mental. A mente é a 
ânæmâ (alma). 
 Anima é força dos mundos, do 
universo. Empurra o cosmo em 
expansão, é respiração do Vnæ Âkæmâ 
(Unai acaimã). 
 Dos céus aos teus. Bâtv é anima.  
 Liga, força, repelente e atrativa; 
mistério entre ângæhox e Zÿvÿrÿr, 
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expressada por Hrë’zotëv (Hrisotil), o 
Zÿvÿr (deus) que na solidão foi formado. 
 Ora, não cogites tão depressa, a 
criação não está na mão do ferreiro, 
mas da natureza que o ferro o deu. 
 Ou seja, criou Bâtv, Hrë’zotëv 
(Hrisotil), mas quem deu a matéria 
prima foi Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã). 
 O Homem que não conhecer Bâtv, 
nunca será deus. E o Zÿvÿr (deus) que 
esquecê-lo, morrerá para sempre. 
 Pois o anima é vida contínua e só 
ela empurra o ciclo, até todas as partes 
serem um Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã). 
Mas, saibam todos que, qualquer 
ângæho (homem) ou Zÿvÿr (deus) que 
proferir sobre Bâtv e tentar disseminar o 
ânimo, terá que lutar contra as hordas 
dos mentirosos, desanimados e 
prepotentes que, em sua pequinês, por 
não compreenderem o bem, expelem o 
mal por onde passam; machucam 
ânæmâx, imploram por causar dor, 
projetam sobre o outro seu próprio 
amargor e são reconhecidos, tais 
espíritos, como as ânæmâx filhas de 
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Kârcÿrë (Carcieri), que nem mesmo a 
mãe da angustia suportava ter por 
perto. 

Em todos os cantos do universo 
que os ângæhox (angairros) podem ir e 
nos universos que os ângæhox 
(angairros) com seus corpos não podem 
acessar, eu vi a angustia travestida de 
investigadora e perfeccionista. 
 Lá estava os ditadores do ódio 
que não poderiam ver a luz, ouvir o 
silêncio ou as palavras de Kâvtzthon 
(Caltsebidom) que, já proferiria que tais 
mistérios não existem. Por não poderem 
tocar o Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã), 
regurgitam a mentira no colo do justo, 
silenciam os proferidos do ânimo, 
ensurdecem os ouvidos das jovens 
ânæmâx e no fim, ainda atribuem a si o 
título de descobridores. 
 Morrem trancafiados nas prisões 
cósmicas, herdam a angustia de sua 
Mãe Primordial, ficam expostos ao 
alcance do fino fio negro que sai da 
boca de Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) e 
os cortam ao meio para que seu 
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inválido espírito seja reaproveitado 
numa outra forma que seja acidente 
harmônico e não desajustada nota, que 
desafina os instrumentos de cordas e 
fazem sofrer os músicos que sopram. 
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'Zürvk, a 

desesperança 

  

Eu assisti em silêncio a sabedoria 
dos Zÿvÿrÿr (deuses) nascerem sob o véu 
de Vërtvs, alimentado pelo anima e 
vestido de Bâtv, mas nem isso me fez 
ser tal como eles. Eu era apenas uma 
criança que assistia uma estrela nascer, 
não podia eu, em minha pequena 
forma tudo isso compreender.  
 Apenas podia ouvir dentro de 
minha mente, a voz de meu formador 
dizendo: “Tudo que vês, anote. Tu serás 
chamado de escriba dos Zÿvÿrÿr 
(deuses) ”. 
 Convidado a mesa da 
Fraternidade, estava também outro 
importante nome, cujo passo intrigante, 
alimentaria um futuro ainda mais 
reflexivo para todos os descendentes 
destas eras e destes Zÿvÿrÿr (deuses). 

Até aqui, debrucei em amores e 
desamores, mas não há como negar 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
140 

que fui recheado de alegrias e 
sentimentos inomináveis, frente a beleza 
do cosmo enquanto o Príncipe da Eterna 
Cidade de Ferro me conduzia no além 
do véu do tempo para todas essas 
coisas poder assistir. 
 Mas, entre soldados, mestres e 
planos misteriosos, me perguntei: 
Porque eles foram necessários? 
 Os mistérios envoltos dos Zÿvÿrÿr 
(deuses) do panteão cainita e da Mesa 
da Fraternidade Eterna, começam 
agora a serem decifrados. Mas, minha 
caminhada não é mais rumo ao amor 
que alegra a ânæmâ, mas ao ódio e 
desejo de vingança. Uma força 
perigosa, criada pela frustração de um 
ser cósmico, que teve a infantilidade de 
agir como os filhos das últimas crianças. 
A essa densa energia, capaz de 
desmotivar, eliminar a esperança e 
trazer uma enorme sensação de 
injustiça, se dá ao nome entre os 
Kâæzÿr (descendentes de Caim), como 
'Zürvk (Béruk). 
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 Zürëvx (Beril), o Oitavo membro 
da fraternidade Eterna, convoca o 
primeiro enigma entre todos os Zÿvÿrÿr 
(deuses). O Senhor da Energia que 
ligaria macho e fêmea, dando origem à 
regra absoluta de que deveria existir a 
dualidade criadora no reino Hâëân 
(animal) para que reproduzissem e 
multiplicassem seus æhoÿr. Assim, toda 
a Fraternidade Eterna se reuniria 
apenas para conselho e, nunca mais 
para criação.  
 Zürëvx (Beril) era o amado de 
Hâxpëx (Haspis) e, como tal, era a 
representação da Dama vermelha, nos 
machos. Porém, o Oitavo Senhor dos 
Céus, tinha como função, doar aos 
ângæhox a esperança para que, 
enquanto houvesse uma criança dos 
ângæhox, uma muda de planta e um 
filhote do reino dos Hâëânÿr, então 
haveria esperança em Gâlÿ. 
 Zürëvx (Beril), é filho de Kâlü 
(Calé), Senhora do Fogo e causadora 
de histeria nas mulheres que tentam mal 
sobre as crianças.  
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 O pai de Zürëvx (Beril) foi Klüof 
(Kléof) e, este, era o Senhor da 
matemática e engenharia de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius).  
 Percebi que nem todas as árvores 
genealógicas, chegam a Primo e Prima, 
por exemplo, como casais originais 
deste Universo dos Zÿvÿrÿr (deuses); é 
preciso lembrar que muitos destes, 
vieram de outro universo, como 
colonizadores e hospedeiros. 
 Encontrar o início de toda a árvore 
genealógica, não será possível para 
todos os Zÿvÿrÿr (deuses), rastreando 
cada indivíduo, mas podemos 
especular, que todos iniciaram em Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã) e Kârcÿrë 
(Carcieri). 
 Hâxpëx (Haspis), esposa de Zürëvx 
(Beril), teve também, um casal de filhos. 
Ahrv (Arú), a esposa de Nod, rainha dos 
Chacais. Senhora dos lobos. Mãe dos 
Caninos. 
 O outro filho de Hâxpëx (Haspis), 
o menino, se chamou ‘Zvmzvl (Zumbul). 
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Todos os titãs dos céus, me faziam 
saltar aos olhos tamanho fascínio que 
facilmente eu tinha por estes; mas, os 
Zÿvÿrÿr (deuses) menores, são de 
importante peça para esse quebra-
cabeça cósmico. 
 O exílio de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) já era cogitado e também 
ainda existia uma relação amistosa 
entre Nâëm (Naim) e o reino de seu 
pai, rei do sol deste Universo, por auto 
intitulação. E cá, nesse momento da 
formação da Fraternidade Eterna, tudo 
que eu via era uma organização celeste 
que há tempos vinha sido programada, 
de maneira tal que o exercício 
alcançava seu objetivo, sem falhas, ao 
menos até nesse momento, enquanto 
tudo eu assistia. 
 Diante da necessidade de 
contingente militar e serviçal e durante 
as pretensiosas relações de Nâëm 
(Naim) com o Universo de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), este Deus, havia, 
naqueles dias, trazido para o universo 
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de teus pais, um jovem chamado Kâül 
(Caél). 
 Kâül (Caél) era formoso e possuía 
uma incrível habilidade de 
convencimento, tal esse, que também, 
consequentemente, lhe dava a garantia 
de ser um exímio conquistador. 
 Kâül (Caél), a priori, havia sido 
trazido para o contingente militar, mas 
ele era muito mais inclinado as palavras 
escritas que as armas afiadas. Portanto, 
os mestres acharam que seria melhor 
que ele, o jovem deus, fosse ter com 
Âshërâh (Axerá) para que a Senhora 
dos Céus o redirecionasse para 
importantes papéis nesses momentos 
decisivos. 
 Os conhecimentos a respeito das 
emoções e reações sanguíneas dos 
seres manifestados, fez de Kâül (Caél) 
um importante nome num dos 
laboratórios de Hâxpëx (Haspis) e lá, 
operou por dezenas de anos. 
 Hâxpëx (Haspis), entretanto, era 
uma figura tão humana quanto as 
criações no Mundo dos Homens e, a 
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esta, diferente de alguns Zÿvÿrÿr 
(deuses) do Panteão cainita, poderemos 
dizer que os ângæhox são imagem e 
semelhança. 
 Hâxpëx (Haspis), esposa de Zürëvx 
(Beril), se apaixonou pela forma 
encantada que Kâül (Caél) vibrava e 
com ele se deitou. Não vi os corações 
destes pulsarem com as cores violetas 
de Bâtv, apenas vi suas cabeças 
avermelhadas e a base de suas cinturas 
arderem em chamas de Ürvs (Érus).  

Isso me propôs cautela para que 
eu fosse alimentado com a máxima da 
prudência. Cogitar que qualquer paixão 
banal, pode ser Bâtv, é torna-lo tão 
maculado, quanto tudo que 
normalmente, os ângæhox, mais tarde 
fariam, enquanto Kâæzÿr (cainitas) em 
situações vulgares e a isso, prevenir é 
melhor que remediar. 
 Tenho a sensação que todos nós 
seremos beneplácitos a essa orientação, 
ou seja, haverá consentimento, 
aprovação entre vocês. Já que, se 
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banalizarmos Bâtv, tiramos dele, a 
deificação pregada. 
 Estejamos desasnados.  

Hâxpëx (Haspis) se encanta por 
Kâül (Caél). Move por ele o amor Ürvs e 
sede ao jovem deus. É de Zürëvx (Beril) 
que falo, portanto, são das ações de 
Hâxpëx (Haspis) que me atenho. Não 
em julgo, mas para compreender a 
mente de Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
que crente de que sua amada e irmã 
era o desastre cósmico, se torna naquilo 
que viu, porque estava nele. Eis. 

Portanto, para que você me 
compreenda sobre o que falo de Zürëvx 
(Beril), precisa compreender que a 
paixão de Hâxpëx (Haspis) por Kâül 
(Caél), pode não ser Bâtv, mas ainda 
assim é uma forma de amor, provinda 
do êxtase que neles estavam, por serem 
semelhantes, por se encantarem pelas 
mesmas coisas e por serem motivadores 
da vida. E eu me perguntei: Isso não 
havia em Zürëvx (Beril)? 

Hâxpëx (Haspis) se entregou em 
cópula a Kâül (Caél) e, embora tenha 
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sido um ato comum do desejo e 
vontade, dentro do comando de seu 
corpo, o fruto deste episódio é o ponto 
crucial para que eu pudesse 
compreender Zürëvx (Beril). 

Hâxpëx (Haspis) gerou Lolâ (Lolã), 
sua primeira filha, mas a ocultou. 

Algumas linhagens das mulheres 
de ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius) não 
podiam ter filhos fora das ‘Linhas de 
Destino’ a elas programada, em nome 
da pureza de sua linhagem e 
propriedade. Esse, foi o motivo pelo 
qual Hâxpëx (Haspis) deu à luz a Lolâ 
(Lolã) e a ocultou. 

Lolâ (Lolã) fora criada como 
pupila de Hâxpëx (Haspis), não mais 
que isso e todos os planos de exílio de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius) se seguia. 
 Hâxpëx (Haspis) se casou com 
Zürëvx (Beril), e teve então, os filhos 
Ahrv (Arú) e ‘Zvmzvl (Zumbul), com a 
graça das Linhas de Destino, além de 
ser seu filho do gene dos cinzéis 
(masculino), integrante da Mesa da 
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Fraternidade Eterna. Epicentro dos 
Zÿvÿrÿr (deuses). 
 Hâxpëx (Haspis), a Senhora da 
Trilha de Sangue manifestava dois tipos 
de amores, muito comuns entre os 
ângæhox, que pude assistir mais tarde, 
seus também, filhos. Os ditos amores, 
eram, Vütë (Véti), amor à vida e Ürvs 
(Érus), o amor sexual. O instinto do 
desejo sob vontade. 
 Zürëvx (Beril), entretanto, tem sua 
criação longe de nossa observação, 
mas vai se tornar um Zÿvÿr (deus) 
obstinado. 
 O 'Zür (oitavo) Zÿvÿr (deus) da 
Fraternidade Eterna alimenta, 
inquestionavelmente o amor Nârcë; 
amava-se a si mesmo e sua parte em 
Hâxpëx (Haspis). 

Zürëvx (Beril), por sua vez, amava 
Hâxpëx (Haspis), porque lhe era 
conveniente. Entretanto sua forma de 
amar, não a feria e, por isso, a 
recíproca, de forma estável, se 
mantinha verdadeira. 
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Zürëvx (Beril) era filaucioso, ou 
seja, presunçoso; mas, os objetivos do 
êxodo ocupavam-se as mentes a ver os 
desatinos, que somente um desocupado 
pensamento se fixaria. 
 Mas, toda a história parece 
desviar-se entre Hâxpëx (Haspis) e 
Zürëvx (Beril), quando o Oitavo deus, 
descobre a filha Lolâ (Lolã). 
 Zürëvx (Beril) se mostrou 
condizente com a ideia de que 
pretendia ser Rei do Universo dos 
Ângæhox (humanos-cainitas) que 
criarão e que faria de sua mulher, 
Rainha do mesmo lugar, mas quando 
viu que seus planos poderiam ser 
questionados, com outra personalidade 
na linhagem de Hâxpëx (Haspis), 
desenvolveu um plano, que pode ser o 
princípio do que moralmente vou 
chamar de maligno. 
 Não havia em Zürëvx (Beril) o 
Bâtv. Para ele, todos os ângæhox e 
Zÿvÿrÿr (deuses) deveriam apenas seguir 
o plano predestinado em Mâktvz 
(maktub), o livro de Plumas de Éter que 
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podia ser lido pelas Três Senhoras das 
Linhas Vitais e de Destino. 
 O Perfeccionismo de Zürëvx 
(Beril), atraiu a atenção de Adon, que o 
convidara a mesa da Fraternidade 
Eterna, mas os desejos profundos deste 
Zÿvÿr (deus) unilateral, parecia ser mais 
venenoso, que as ervas que Zëpâvrâ 
(Billaura) viria defender os ângæhox, 
mais tarde. 
 Lolâ (Lolã) não era um desafio 
para Zürëvx (Beril) e tampouco Kâül 
(Caél) lhe parecia um inimigo, quando 
no máximo proporcionou a sua mulher, 
anterior ao casamento, momento 
juvenelizantes. 
 Mas, a filha de Hâxpëx (Haspis) 
tinha uma particularidade que 
incomodava Zürëvx (Beril). Lolâ (Lolã) 
era híbrida e, portanto, autossuficiente, 
símbolo personificado do que iriamos 
conhecer mais tarde, como ‘esperança’. 
 O 'Zür (oitavo) Zÿvÿr (deus) da 
Fraternidade Eterna, acreditava 
piamente que, os híbridos deveriam ser 
extintos já que alguns deles, se negaram 
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a procriar e, portanto, desenvolver e 
manter eterno, a necessidade de dois 
em atração, parecia ser conectivo com 
os originais intentos da mente celestial, 
denominada Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã). 

Adon, era conhecido entre os 
membros da Fraternidade Eterna, como 
Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã); numa 
referência ao título de idealizador e 
também por ser pregador da ideia dos 
gêneros distintos. 
 A real mente cósmica, 
denominada Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã), não era um ser manifestado 
de fácil consulta, por isso, os ideais 
eram mais cogitados por esses Zÿvÿrÿr 
(deuses) em estágio menor, do que 
realmente sabido ser os propósitos 
desta que era a força de todos os 
multiversos. 
 Em outras palavras, é fácil 
compreendermos que podemos assistir 
Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) em 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca), Öârthënvx 
(Sardinus) e principalmente na pura 
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manifestação da Mente Cósmica, em 
Hrë’zotëv (Hrisotil), mas curiosamente, o 
restante da fraternidade eterna, parecia 
caminhar em nome de suas 
particularidades, quando se tratava da 
formulação do novo universo. 
 Claro, permita-me dizer que os 
Sete convidados por Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca), fogem dessa esfera, por 
mim explicada, mas todos os outros, 
eram criadores de seus intentos como 
Zÿvÿrÿr (deuses) e não dos intentos de 
Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã). 
 Hâxpëx (Haspis), chamou sua 
primeira filha de Lolâ (Lolã), porque 
acreditava que como híbrida, era sinal 
de esperança para ângæhox (humanos) 
e Zÿvÿrÿr (deuses), já que sozinha, 
poderia se multiplicar em manifestação, 
não necessitando de outros. 
 Mas, claramente, isso parece ser 
um pensamento particular do feminino, 
seja deificado ou humano, ou no 
mínimo, das mentes lunares; uma vez 
que os possuidores da mente solar ou 
os masculinos representantes destes 
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distintos grupos, via sua sede e 
necessidade, também, como algo que 
necessitaria da possessão de outros 
corpos. 
  É dito que a filha de Kâül (Caél) e 
Hâxpëx (Haspis), Lolâ (Lolã), teria 
nascido como menino de aparência 
maravilhosa, mas mais tarde, quando 
entre as pupilas de sua mãe, teria 
adquirido uma forma andrógena, se 
assemelhando as mulheres que lhe 
cercava e ainda assim, em grandiosa 
beleza. 
 Por isso, originalmente Hâxpëx a 
chamou de Hâ-ül (raél), a união dos 
nomes dos seus progenitores, já que a 
criatura não possuía um gênero 
definido. 
 Mas, em sua forma androgênica e 
perfeitamente mutável, Hâxpëx (Haspis) 
e todas as mulheres que rodeavam a 
jovem criatura, passaram a chama-la 
de Lolâ (Lolã), que significa 
“Esperança”. 
 Zürëvx (Beril), por sua vez, se 
enfurecia com os partidários dos 
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híbridos, mas manteve-se em perfeita 
posição, diante dos intentos de Adon, 
em manifestar os ângæhox, em corpos 
separados, até que entendendo a 
sabedoria dos Zÿvÿrÿr (deuses), estes 
pudessem ser novamente dois em um só 
corpo. 
 Zürëvx (Beril) viu nesse momento, 
a oportunidade de desacelerar tais 
planos e convencer Adon de que o 
intelecto, liberdade, questionamento e 
sabedoria, não deveriam ser 
despojados aos ângæhox, de imediato. 
 Durante a criação das Leis, sete 
Zÿvÿrÿr (deuses) apresentaram suas 
ideias a Adon.  
 Öârthënvx (Sardinus), apresentou 
a ideia de ensinar os ângæhox a 
criarem armas para se defenderem e 
manterem guardados o que conquistou. 
Isso lhes daria a oportunidade de 
desenvolver-se em sociedade, sem que 
os Zÿvÿrÿr (deuses) necessitassem intervir 
cotidianamente. 
 Hâxpëx (Haspis) apresentou a 
ideia de mostrar aos ângæhox 
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(angairros) a importância do sangue, 
considerando então que eles cultuá-lo-
iam como algo espiritual e assim, se 
dariam sempre em desenvolvimento dos 
preceitos que mantivessem todos os 
ângæhox conectados as suas deidades, 
surgindo a religião. 
 Zëpâvrâ (Billaura) apresentou as 
poções e os remédios, criados pelas 
ervas antivenenosas que depositaria, 
bem como também insinuou que isso 
poderia influenciar os ângæhox, a 
cultuá-los, alimentando-os em 
Egrégora, sendo eles, combustível sem a 
necessidade de depreciá-los. 
 ‘Pâkkâ (Paca) sugeriu que a 
instrução não fosse negada, mas entre 
tantas vozes que não concordaram com 
seu ideal, apresentou a lei dos Filtros 
dos Sonhos, fazendo com que somente 
os ângæhox que realmente dessem 
atenção a eles, pudessem aprender 
Vendo e Percebendo, sem que isso 
deflagra-se os intentos de toda a 
Fraternidade Eterna. 
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 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) 
apresentou a Lei que Protegia os 
primogênitos e que desse a esses um 
sangue mais forte e uma vitalidade 
igualmente reforçada para que a 
continuidade fosse não só possível, 
como garantida. 
 Kâvtzthon (Caltsebidom) 
apresentou o Quinto Ponto de Energia 
do Corpo dos ângæhox (angairros) 
manifestado e fez saber que a voz seria 
de grande valor para transmitir aquilo 
que já teria aprendido, para que não 
perdesse o conhecimento e pudesse, 
mesmo que limitado, continuar com 
eficácia. 
 Hrë’zotëv apresentou aquilo que 
os Zÿvÿrÿr (deuses) chamarão mais 
tarde de “Incorruptível”. Ele, 
manifestação mais próxima de Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã), garantiu que 
seria possível que os ângæhox fossem 
semeadores e reprodutores de ânæmâx, 
que garantiria aos Zÿvÿrÿr (deuses) fonte 
inesgotável de energia e aos ângæhox, 
a possibilidade de manter-se alocados 
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no mundo manifestado, reaprendendo 
em cada ciclo de morte e nascimento. 
 Mas, foi a Oitava lei, apresentada 
por Zürëvx (Beril), que trouxe um 
grandioso desconforto entre os Zÿvÿrÿr 
(deuses) que estavam a Mesa da 
Fraternidade Eterna. Zürëvx (Beril) 
apresentou a Lei do Sacrifício. 
 Hâxpëx (Haspis) e ‘Pâkkâ (Paca) 
concordaram que mostrar aos ângæhox 
a importância do sangue, poderia ser 
fonte de melhor cautela entre eles, mas 
Zürëvx (Beril) foi mais além: O Oitavo 
Zÿvÿr (deus) da Fraternidade Eterna, 
apresentou aquela Lei que daria a ele o 
título de número ordinal que 
transformou os bons intentos dos 
Zÿvÿrÿr (deuses), em algo peculiar e 
questionável. 
 Segundo Zürëvx (Beril), todos 
aqueles que tocassem nos corpos 
alheios em busca do amor Ürvs deveria 
ser sacrificado e todos que nascessem 
híbridos também deveriam ser 
extirpados dentre os ângæhox, para que 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
158 

eles não se inclinassem ao limite da 
reprodução. 
 Para validar seu argumento, 
Zürëvx (Beril) apostou no ego de Adon, 
dizendo que, como filho de híbrido ele 
não poderia ter a coroa de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), colocando 
todos sob regras de anciãos fadigados 
dos milênios que já viveram. 
 Zürëvx (Beril), ainda, apostou em 
dizer que Adon seria um líder de todos 
os universos, se não estivesse, em sua 
linhagem a mácula dos híbridos. 
 Os Conselheiros, Príncipes e 
Princesas, que acompanhavam a 
reunião da Fraternidade Eterna, se 
movimentaram em apoio a Zürëvx 
(Beril) e Adon se viu obrigado a 
concordar, mas confortável, diante dos 
elogios manifestados por Zürëvx (Beril). 
 O Oitavo Zÿvÿr (deus) também 
criou a Lei da Eterna Aliança, sugerindo 
que todos aqueles que unirem-se a 
outro, sejam Zÿvÿrÿr (deuses) ou 
ângæhox (humanos/semideuses), 
deveriam fazer um voto perpétuo de 
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continuidade do enlace, mesmo diante 
de qualquer desafio, suplício ou 
insatisfação. 
 Essa lei também foi bem aceita 
pela Fraternidade Eterna, durante a 
organização, porque de amplo e 
filosófico modo, os Zÿvÿrÿr (deuses) não 
eram inclinados a tais negativos 
sentimentos e pouco se prendiam as 
necessidades intrapessoais como vós, 
homens, são submersos. 
 Entretanto, Zürëvx (Beril) estava 
criando meios e modos de cometer um 
crime contra a existência e os Zÿvÿrÿr 
(deuses), estavam encantados com seu 
bom argumento. 
 Após a votação das doze leis, 
apontadas por cada membro da 
Fraternidade Eterna, Zürëvx (Beril) 
convocou outra entidade entre eles, a 
fim de relatar o que ele chamaria de 
“Crime contra o êxodo”. 
 Mürsmâm (Mérsmãn), o sondador 
dos que fazem o Juramento, estava 
anotando no Livro das Juras, as 
concordâncias de cada Zÿvÿr (deus) e, 
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por mais que eles desejassem mais 
tarde revogar, não o poderiam fazer, 
dado as leis universais. 
 Zürëvx (Beril) os ameaçou 
claramente, ainda sentado à mesa da 
Fraternidade Eterna e pediu para que os 
Guardiões dos Céus, trouxessem outra 
personalidade, para aquilo que estava 
se tornando um golpe de poder. 
 Lâts'zër, o delator dos mentirosos, 
havia sido impelido por Zürëvx (Beril), a 
participar desta reunião. A presença de 
Lâts'zër fazia com que nenhum Zÿvÿr 
(deus) pudesse ocultar qualquer 
informação questionada ou, não 
conseguiriam pronunciar seu nome. 
 Zürëvx (Beril) questionou Hâxpëx, 
sobre Lolâ (Lolã), a filha que ela teve 
com Kâül (Caél), híbrida entre as 
concubinas de Âshërâh (Axerá). 
 Hâxpëx (Haspis), a Senhora da 
Trilha de Sangue, respondeu com 
veracidade, mas imediatamente 
entendeu onde seu esposo iria chegar. 
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 Zürëvx (Beril), prepotentemente, 
pediu para que Lolâ (Lolã) fosse 
sacrificada.  
 Mesmo Adon, idealizador da 
Fraternidade Eterna, sendo deveras 
severo, não concordou imediatamente 
com tal feito, mas Zürëvx (Beril), bom 
planejador, lembrou o criador da FE, 
que todos estavam presentes diante de 
Mürsmâm (Mérsmãn), o sondador dos 
que fazem o Juramento, e nenhuma 
concordância poderia ser revogada. 
 Todos os Zÿvÿrÿr (deuses) 
entraram em iminente discórdia e eu, 
estive aflito. Alguns, imediatamente 
assinaram a condenação da Morte Final 
de Lolâ (Lolã), mas a maioria ainda não 
chegava num consenso e, sua 
sabedoria, faziam com que seus 
argumentos fossem tão complexos, que 
o resultado não foi tão facilmente 
alcançado pelo Oitavo Zÿvÿr (deus) da 
Fraternidade Eterna. 
 Lolâ (Lolã) foi chamada para 
depor perante a Fraternidade Eterna e, 
também, para que todos os Deuses 
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Maiores e Menores e até mesmo as 
Proto-deusas, como eram chamadas as 
senhoras mais antigas, fora do círculo 
do Panteão; para conhece-la. 
 Zürëvx (Beril) se apresentou como 
imaculado perante os propósitos 
originais e também esboçou em 
argumentos, muito dos perjúrios 
causados em ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), dado ao descontrole dos 
Antigos Anciãos. O Oitavo Deus, 
acrescentou que o Universo dos 
ângæhox deveria ser um momento 
oportuno para corrigir os erros dos 
Antigos Zÿvÿrÿr (deuses).  

Aqui foi plantada a semente do 
desânimo, resquício de Kârcÿrë 
(Carcieri), o mal de Zürëvx (Beril), 'Zürvk 
(Béruqui). Essa reunião sobre a vida da 
personificação da esperança, durou 
longos anos e ela sofreu cada minuto, o 
perjúrio de um bom orador, que com 
palavras óbvias, ainda assim, encanta 
pássaros celestes, com seu olhar 
petrificador de serpente assassina da 
verdade.  
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'Zürvk (Béruqui) é uma energia tão 
densa, que enquanto eu via o olhar 
ardiloso do Oitavo Deus, até meu 
coração etérico, parecia encolher. 
Devastador, todos os motivos de 
sorrisos foram minados durante os anos 
que se seguiram, e quase ninguém 
pôde perceber o mal. 

Alguns dos príncipes de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), ao redor 
da Mesa da Fraternidade Eterna, 
concordaram que os atos de Zürëvx 
(Beril) eram santificados perante os 
propósitos originais. 
 Porém, Syara se manifestou. 
 A presença de Syara, pupila de 
Âshërâh (Axerá), não podia ser 
revogada, pois ela detinha o título de 
Líder da Mesa dos Conselheiros, 
Senhora da Sabedoria e ela remediou 
os fatos. 
 Syara propôs que todo o sangue 
deificado e mágico não deveria ser 
derramado para atender propósitos 
individuais e que o maior erro dos 
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Deuses Antigos, fora ter esquecido do 
lugar de Gomÿdâkâ. 
 Ela também propôs que 
Öârthënvx (Sardinus) fosse o único que 
pudesse tirar a vida de outro Zÿvÿr 
(deus) ali presente, fosse ele Maior, 
Menor ou proto-deuses, por sua posição 
como Rei dos Céus, e General das 
Armas. 
 Zürëvx (Beril) vociferou! 
 O Oitavo Zÿvÿr (deus) da 
Fraternidade Eterna questionou Syara e 
a posição de Adon, como idealizador. 
Mas a sabedoria fez silêncio. 
 Até o momento que Zürëvx (Beril), 
atravessou o salão e tomando Lolâ 
(Lolã) pelo braço, solicitou uma das 
espadas dos Guardiões para executar a 
híbrida bastarda. 
 Quando fez a menção de tomar 
uma das espadas dos Guardiões, 
Öârthënvx (Sardinus) abriu suas asas e 
pousando sobre a grande mesa de 
mármore branco da Fraternidade 
Eterna, flamejou seus olhos diante de 
Zürëvx (Beril) e disse a ele: 
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 - Homem presunçoso. Se desejas 
morrer e banhar o reino dos homens 
com chuva de teu próprio sangue, 
permaneça com suas mãos sobre os 
braços de Lolâ (Lolã)! 
 Zürëvx (Beril) era esperto, mas não 
era corajoso e, então, soltou o braço de 
sua enteada. Entretanto, manifestou-se 
dizendo: 
 - Se não posso tirar a vida dela, 
então façamos um trato. Todos aqueles 
que se rebelarem contra essa mesa, seja 
lançado na Terra dos Homens, para 
que lá possa viver para sempre! 
 Todos os deuses foram unânimes 
em aceitar, inclusive Syara. 
 Zürëvx (Beril) se preencheu de 
alegria e convenceu a todos que a 
existência de Lolâ (Lolã) era uma 
afronta aos propósitos e isso deveria ser 
entendido como rebelião. 
 Os deuses concordaram e mais 
uma vez, Syara também o fez. 
 Então, Zürëvx (Beril) foi até a 
Ponte entre o Universo dos Deuses e o 
Reino dos Homens e de lá lançou Lolâ 
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(Lolã) à Terra dizendo: Lanço a voz a 
esperança. Enquanto houver uma 
criança dos homens, uma muda de 
planta e um filhote do reino dos 
animais, então Lolâ (Lolã), a esperança, 
continuará presa na Terra. 
 Syara assistiu em Silêncio e, 
após ter executado a prisão eterna de 
Lolâ (Lolã), Zürëvx (Beril) retornou-se a 
mesa, satisfeito.  
 Então, a deusa da Sabedoria 
disse: 
 - Não se assente a mesa, 
Oitavo. Pois tu criaste a Lei que te 
condena. Ao lançar uma deusa na 
Terra, rebelou-se contra os teus, pois 
arrancaste o coração de tua esposa, 
mãe de Lolâ (Lolã). E, como Líder do 
Conselho, convoco a todos a pensarem 
que isso não é outra, se não uma ação 
em rebeldia. Eis a rebelião entre os 
deuses. Por tanto, te condeno; vá, desça 
na Terra, e escolha um dos filhos dos 
homens, e peça para que ele sacrifique 
um irmão ou irmã doente, mas quando 
ele o fizer, tu deverás encarnar no 
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ventre da mãe que perdera seu filho 
pelo conselho de tu que será um Ang de 
índole questionável e, assim, 
manifestar-se em carne. Todos os 
homens, lembrarão que tu és substituto 
do filho doente, pois uma mãe sente 
mais dor a perder um filho, que um 
filho a perder uma mãe. 
 Zürëvx (Beril) se entristeceu e 
chorou lágrimas de sangue, pois 
perdera a oportunidade de ser Rei e, 
quando o fez; Syara completou: 
 - Todos os deuses desta Mesa, 
conheça Lolâ (Lolã), A esperança, como 
aquela que faz os santos chorarem 
sangue. 
 
 Compreender que as ânæmâx 
são muito valiosas para os deuses, nos 
dá uma pista do porquê eles estavam 
enciumados e até conflituosos, mas 
esquecer que a Sabedoria dos Céus é 
salvadora de todos os bons corações, é 
um erro que até mesmo um Zÿvÿr (deus) 
pode cometer. 
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 A nós, ângæhox (humanos-
cainitas), filhos destes deuses, detentores 
de suas qualidades; um conselho 
repousa em nosso coração: 
 Não tente mudar a ordem de 
Mâktvz, por graça de teus intentos como 
homem e do teu orgulho, pois a 
sabedoria é alimento para os amantes 
do conhecimento, mas espada para os 
ímpios. 
 Zürëvx (Beril) tentou dobrar a 
ordem a seus intentos, e se viu frente a 
Fúria de Öârthënvx (Sardinus) e Graça 
de Syara. Lolâ (Lolã) é a esperança de 
homens e deuses. Não toque na 
esperança de outrem. Essa é a Lei! Se 
porventura, teu ego colocar a sombra 
um rei, porque tu, queres amarrá-lo a ti, 
por sede carnal, a sabedoria lhe 
condenará a se fazer carne e conhecer 
a morte. 
 Se é vingança que queres. Estais 
na mesa errada. Se é imprudência que 
alimenta; estais prontos para arcar com 
tais consequências? 
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 Doces palavras não encantam 
deuses. Somente o Bâtv tem esse poder. 
Tu podes forçar a condenação de todos, 
mas somente conseguirá a tua. 
 Qual é teu lado nesta mesa: O 
lado da vida ou da morte? 
 Tu colherás aquilo que teu lado 
produzir. Alimente a morte e terás a 
morte, alimente a vida e viveras. 
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Criador e criatura 

 
 ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), 
por sua vez, era o Senhor do Fogo. Ele 
enviaria aos ângæhox toda a variação 
de Ëgnës e, consequentemente, o seu 
calor, para que houvesse vida 
abundante na terra.  
 O Ëgnës (fogo) era um dos 
poderes mais desejáveis do Reino do 
Sol. Embora todos os Zÿvÿrÿr (deuses) 
estivessem ali, rodeado por ele, poucos 
poderiam doá-lo ou ousariam fazê-lo, 
pois, o Ëgnës (fogo) deveria ser 
aspirado por todos, como o dom 
construtor e modelador, mas temido 
também; pois ele era a arma mais 
violenta e poderosa do universo e unido 
ao Âür (Ar), Tÿrræ (Terra) e Âqvâ (Água) 
seriam capazes de criar outros corpos 
viventes, outros mundos e até outros 
poderes.  
 Esse era o Fogo da Idealização. 
A própria ideia manifestada dentro da 
mente do ser que a possuía, usando de 
tudo que o espirito ouviu e que a 
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ânæmâ visualizou, para criar 
infinitamente, enquanto lhe fosse 
possível a expressão da vida, em 
qualquer mundo que estivesse, vestido 
de qual corpo fosse. 
 Muitos Zÿvÿrÿr (deuses) 
manipulavam apenas o limitado poder 
de Ágnis (como eram chamados os 
seres que manipulavam o fogo). 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparāgamu), foi o 
Grão-Duque da Fraternidade Eterna e 
liderava um grande exército de Ágnis, 
cujo general seria Lvx, o doador de Luz. 
Apenas Jaf (iafi), o nome que o 
idealizador da Fraternidade Eterna seria 
conhecido pelos ângæhox, ousou a ser 
o manipulador de Ëgnës e também 
propôs os enviá-los como raios em Gâlÿ 
(Terra).  
 Os Ágnis de Jaf (Iafi) estariam 
invisivelmente presentes na tempestade 
e, uniria a água, o ar e o seu calor, 
para incinerar os inimigos dos ângæhox 
e modelar a terra com suas rajadas de 
fogo que cruzariam os céus como 
lanças flamejantes. O Ëgnës (fogo 
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etérico) de ‘Pvx’pârâgâmvx e de Jaf 
(Iafi), unidos, eram chamados de Fogo 
Criador do Universo.  
 ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), 
era tão poderoso que ele decidiu criar 
vários sois menores para iluminar as 
noites dos ângæhox (angairros) e, seus 
Ágnis os posicionaram de forma a criar 
um mapa no lençol negro dos céus, 
induzindo os ângæhox a pensarem 
sobre o que haveria acima deles e 
aprendessem ilimitadamente. Quando 
pacifico ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus), estava rodeado de 
uma cor azulada, mas quando irado 
esta cor era amarelada, mas mesmo 
assim, sempre era construtor e 
destruidor; pois para criar algo, sempre 
destruiria outro. 
 Enquanto todas essas coisas eu 
assistia, flutuando sobre a Mesa da 
Fraternidade Eterna, a voz do primeiro 
senhor do cosmo, me relatava os 
mistérios que eu não compreendia. 
Assim, o VNA me permitiu saber que ele 
estava ali, manifestado enquanto 
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‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) e pude 
sondar seus mais íntimos projetos. 
 Tal como um velho ancião que 
pouco ou quase nada podia doar na 
mesa da Sabedoria, se não sua 
Universal Alquimia, ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparāgamu) era o próprio criador, 
vestindo-se como criatura, sondando o 
coração de suas crianças primordiais. 
Pois ele era agora, a parte que buscava 
sua amada e irmã Kârcÿrë (Carcieri) e, 
para que mais uma vez pudesse estar 
completo, dirigia a economia e 
sabedoria dos deuses, apenas com sua 
presença manifestada e sua sagrada 
observação. Quem poderia a essas 
coisas saber, se o VNA não me 
permitisse? 
 Mas, esses mistérios ainda não 
me eram completamente possíveis de 
compreender, pois em todo o tempo, 
atrás das palavras sagradas da primeira 
mente que falava em silêncio ao meu 
espirito, eu podia ouvir outras tais que 
não podia entender. 
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 “Ëfâtrëm Frvstâ Azëmokordë! 
(Ifãtrim frustã abimocórdi) ” – Essas 
eram as palavras que eu não podia 
compreender e que me vinham como 
um vento emitido de um metal cortando 
os primeiros ares. Me coração de 
aprendiz, tentava questionar seus 
significados, mas a mente cósmica 
parecia me responder numa língua que 
eu jamais poderia repetir. Minha mente 
pequena, era como um poço profundo, 
cujo tal, guardava a resposta em seu 
seio, mas eu não a podia repetir, nem 
mesmo dentro de meu espirito, 
tampouco com minhas vãs palavras. 
 ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
aparece à Mesa da Fraternidade Eterna, 
mas não é um indivíduo original de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius). Mesmo 
conhecendo Hrë’zotëv (Hrisotil) e 
Gomÿdâkâ (Gomiedaca), como sendo 
os deuses mais antigos ao lado de 
Âshërâh (Axerá), ainda assim, 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) supera 
esse tempo. 
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 Durante a reunião da 
Fraternidade Eterna, que sucedeu por 3 
séculos, com a finalidade de colonizar 
outro ambiente a fim de fugir da 
hostilidade de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) que estava à beira de um 
colapso, os engenheiros dos céus, se 
propuseram a mostrar suas habilidades 
e recriar um universo com propriedades 
iguais ou superiores ao antigo ambiente 
onde habitavam. 
 Os Zÿvÿrÿr (deuses) de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius) se 
acostumaram com a presença de 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) e 
quase não o perceberam, quem 
verdadeiramente ele era, a não ser por 
mim, porque me foi permitido saber 
para que todas essas coisas eu pudesse 
relatar aos ângæhox de Gâlÿ. 
 ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
como “O Grande Artesão do Universo”, 
título esse, que Adon, o Jaf (Iafi), por 
vezes também recebe, dado sua posição 
como Idealizador, cuja atitude, lhe 
confere honrarias como o prêmio desse 
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indubitável e poderoso título, mas 
somente ‘Pvx’pârâgâmvx o é. 
 O Senhor de Ëgnës, se 
manifestou sutilmente entre todos os 
Zÿvÿrÿr (deuses) menores, Maiores, 
Protos e epicentrais e, isso significa que 
ele estava presente desde tanto tempo, 
que sua presença, não era questionada. 
 A tamanha familiaridade, o 
Destino conferiu uma das Cadeiras da 
Grande Mesa da Fraternidade Eterna a 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), mas 
quem estava escrevendo esse destino? 
 Para essa minha questão, VNA 
me respondeu dizendo: - O Segredo 
está em saber que o Criador sempre 
está entre a criatura. 

Usando do tecido de todos os 
céus, Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) o 
distorceu e criou um mundo de sonhos 
para ser eternamente sonhado e ali 
manifestar-se em bilhares de partes 
semelhantes e conscientes. 

A Onipresença, o dom de estar 
presente em todos os lugares, ele 
chamou de Imperatriz Natura. Os 
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ângæhox a irão chamar de A Lei da 
Natureza. E assim, Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã) se manifestou em tecido de 
biosfera, que eles conhecerão como 
Energia de Gaia. 

A Onisciência foi manifestada por 
Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) como uma 
energia de 11 forças, que em Gâlÿ seria 
Bâtv e transferida para um corpo, que 
chamamos de Hrë’zotëv (Hrisotil). Esse 
deus, é fruto de sua imaginação e 
manifestado em matéria, porque assim, 
a Mente Cósmica o fez sob sua 
Vontade.  

Esse tipo de energia manteria 
todos os seres viventes conectados e 
desejosos, buscando-se completar e 
detalhar-se em plenitude máxima. Esse 
sentimento daria a seu possuidor, ou 
seja, aquele que o acessar, enquanto 
apontamentos e propriedades de 
Hrë’zotëv (Hrisotil), a ciência sobre 
todas as coisas. 

A Onipotência, por sua vez, Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã) não doou a uma 
manifestação alheia a si mesmo, como 
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possuidor absoluto, pois tal força 
poderia dar a criatura o poder de 
destruir seu criador. Eis a aporia 
cósmica. 

Para tanto Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã) usou desta suprema e 
inigualável força para se manifestar em 
matéria entre os Zÿvÿrÿr (deuses), que 
surgira dele mesmo, num momento, tão 
anterior, que a Fraternidade Eterna, 
jamais teria conhecimento tão profundo. 

Para se manifestar, Vnæ Âkæmâ 
(Unai acaimã) se deu o poder de todos 
os poderes, o controle sobre o fogo 
criador e modelador, o éter e se 
autodenominou ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus). 

A manifestação de Vnæ Âkæmâ 
(Unai acaimã), enquanto 
‘Pvx’pârâgâmvx, ocorreu em tempos 
anteriores a Primo e Prima, sendo 
assim, quase insondável para todos os 
seres, sejam os ângæhox, sejam os 
Zÿvÿrÿr (deuses) da Fraternidade Eterna. 

Entre todos os Zÿvÿrÿr (deuses), 
‘Pvx’pârâgâmvx conseguiu sondar o 
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comportamento de cada criatura, 
manifestação de sua própria e triplica 
projeção.  

Mas, nem mesmo ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) poderia o ser sem que 
depositasse em uma de suas criaturas, 
seus segredos, para que pudesse ter 
total envolvimento com a sociedade 
deificada, além do meu espirito que 
sondava e a tudo isso anotava para que 
vós pudésseis um dia conhecer. 

Em tempos de ordenanças, as Três 
Irmãs do Destino, escolheram 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) para 
ser o Ancião Eleitor e este, escolheu e 
ordenou Öârthënvx (Sardinus) como 
Rügë moÿr Kælë (Rei dos Céus). 

O Criador fez de sua criatura, 
brilhante e poderoso, para que pudesse 
ocultar a si mesmo e desviar a atenção 
de todos dos antigos céus. 

Mas, para que Öârthënvx 
(Sardinus) operasse em compatibilidade 
com os intentos de ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus), eles se reuniram em 
Segredo no pico dos 'Vütürÿr Kælë 
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(Antigos Céus), a Montanha de 
Diamante do Reino de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), para receber a instrução 
do Absoluto Deus. 

No Pico da Montanha de 
Diamante, ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) revelou-se a Öârthënvx 
(Sardinus), como Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã) e, foi ordenado Rügë moÿr 
Kælë (Rei dos Céus) e General das 
Armas, reconhecendo a face do criador, 
prostrou como uma criatura que 
reconhecia seu Eterno Senhor. 

‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
revelou alguns mistérios para Öârthënvx 
(Sardinus). 

Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
manifestado disse: 

 
- Sardes, pedra que está em 

Minha Ordem, conforme projetei nas 
Linhas desta Manifestação, ouça-me: 
Eu, tu e ‘Zvmzvl (Zumbul), somos a base 
dessa Obra que tornei manifestado. Eu, 
como Criador, tu como Zelador e 
‘Zvmzvl (Zumbul) como o que sempre 
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redesenhará até que esteja tudo 
perfeito. 

 
‘Pvx’pârâgâmvx ainda disse à 

Öârthënvx (Sardinus): 
 
- Eu vi que não posso permanecer 

entre as criaturas, porque minha 
presença não lhes permite criar, então 
retornarei ao meu estado original, mas 
ao fazê-lo não lhes perceberei mais. 
Não como indivíduos, mas apenas 
como sinapses da minha consciência. 
Para que eu possa senti-los, eu 
manifestei uma parte de mim, na forma 
de uma bela donzela, mas a presença 
dela, criará em voz, a criatividade. O 
anima, e tu, chamarás de ânæmâ 
[“Ëfâtrëm Frvstâ Azëmokordë! ” – Essas 
eram as palavras que eu não podia 
compreender e que me vinham como um 
vento emitido de um metal cortando os 
primeiros ares.]. Cada um dos doze da 
Fraternidade Eterna é uma parte da 
minha consciência e é, por si só, uma 
manifestação de minhas doze formas, 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
182 

joias da minha coroa, os bons e os 
maus, porque na verdade, não há 
malignidade e nem bondade, se 
lembrares que tudo que fazes, fazes a si 
mesmo. 

 
Öârthënvx (Sardinus) viu que o 

Criador se assentou e, eu do alto, 
invisivelmente tudo assistia. E o que 
estava assentado era, na aparência, 
semelhante à pedra jaspe e sardónica; 
e o arco celeste estava ao redor do 
trono, e parecia semelhante à 
esmeralda. 

O General das Armas e artífice do 
mundo, via teu Criador a ele revelar 
todas essas coisas. ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) disse-lhe: 

 
- Vi que as primeiras criaturas não 

amavam a vida que estavam 
manifestados, pois não sentiam nenhum 
tipo de amor e caíram como flores que 
não frutificam. Eram apenas boas aos 
olhos e as minhas narinas materiais, 
mas não eram boas ao paladar da 
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minha mente eterna no eterno que há. 
Por tanto, Ëfâtrëm (Ifãtrim) e sua 
presença, lhes infectará com partículas 
de luz que se combinem e se 
multiplicam incessantemente, cada dois 
terá uma assinatura, porque essa é a 
regra da matemática dos multiversos, 
portanto, cada dois se desejará ser em 
um e quando o serem, se tornaram a 
mim, e estarão completos. 

 
Öârthënvx (Sardinus) questionou 

‘Pvx’pârâgâmvx dizendo: 
 
- Porque revelas tais coisas a mim, 

Criador de todas as Criaturas? Vejo que 
não possuíste face nem corpo, mas sinto 
tua presença, entretanto, não 
compreendo a honra que me confere. 

 
A presença de ‘Pvx’pârâgâmvx 

(Pusparagamus) lhe respondeu: 
 
- A única forma de tu se tornardes 

a mim, como Criador, é amando o 
senhor que te criou; para o fazer, não é 
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a mim que deves amar em direta 
escolha, mas a ti mesmo ou a parte de 
ti que está em mim em outro. Tu verás a 
criatura amar o criador, quando 
assistires Lvx (lux), como a luz, amando 
o espirito que soprei a esse universo, 
Ëfâtrëm (Ifãtrim), que chamarás de 
escuridão. A Luz dará a ela corpo e 
assim se fará manifestada uma vez 
mais, mas todos os ângæhox só se 
vestirão de matéria para verem o que 
ainda são crianças demais para ver e, 
tendo aprendido eles a verem, voltarão 
a serem fruto do fogo e da água que 
em minhas mãos está, apenas fumaça 
disforme; tu, controlarás o vento e dará 
forma a essa dispersa fumaça com o 
incentivo da conquista, da busca e da 
glória. 

 
- Verás que a matéria elimina a 

matéria por inconstâncias que não 
posso eu compreender, pois essas são 
reações incontroláveis das minhas 
projeções, tais como energia de cada 
sinapse. Haverá aquele que se julga 
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santo, por acreditar que está ligado aos 
meus intentos, mas eu não sou doador 
da santidade, vós inventastes. 

  
- Sois crianças famintas e 

desejosas, volte-se a mim sempre que 
esquecerdes que tudo não passa de um 
sonho que eu sonhei no eterno tempo 
que é eterno. 

 
Öârthënvx (Sardinus) perguntou: 
 
- Se os Zÿvÿrÿr (deuses) que 

formaste com tua mente que desejou, 
cogitarem serem tu; eles se aniquilarão, 
pois tamanho poder pode criar, mas 
com certeza pode destruir. 

 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 

respondeu sabiamente: 
 
- Digo em sua linguagem, pois a 

minha não compreende do que dizes. 
Mas nenhum corpo manifestado como 
teu podes me reter em ti, para tanto me 
partilharei em absoluta essência 
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fragmentada. Unidas darão aos 
ângæhox de Gâlÿ a consciência que 
tenho e então saberás usar o corpo que 
não é material para ir e vir em minha 
mente, canalizados como um só, para 
orquestrar um novo universo como teu 
sonho sob a vontade da manifestação. 
E creia que eles irão uns aos outros 
quando compreenderem o anima, 
rogado por vós, como Bâtv. 

 
Öârthënvx (Sardinus) perguntou: 
 
- Como pretendes se fragmentar? 
 
- Serão 12 meus pedaços, um por 

tanto, deverá ser doente a matéria, tu 
chamarás de mal, em tua língua; 
obstinação, sombrio, maledicente; para 
que haja equilíbrio e obra, pois não há 
como construir sem algo destruir. Os 
demais 11 pedaços serão amores a ti, e 
manterá seu espirito que doei, preso em 
tua matéria, até que, experimentado e 
sentido todas as minhas partes, alcance 
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aquilo que Kâvtzthon (Caltsebidom) 
chamou de Bâtv.  

 
Öârthënvx (Sardinus) percebeu 

que quanto mais tempo conversava com 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), mais o 
seu corpo brilhava e sua pele, como 
escamas de dragão se tornava, então 
ele disse: 

 
- Meu criador! Tua presença me 

muda, como poderei eu negar que não 
estive próximo do TODO? 

 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 

ordenou: 
 
- Vá Öârthënvx (Sardinus), tome 

uma das pedras do Sol e me traga. 
 
Öârthënvx (Sardinus) abriu suas 

asas, viajou até próximo a um dos 
fracos sois de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) e tomou uma Pirita e 
trouxe a ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus). 
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Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
manifestado tomou da pedra negra e 
desintegrou no ar, sem tocá-la, ela foi 
tomando várias formas até ficar aquosa. 
Então ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
disse: 

 
- Dê a Pâkkâ (Pacca) de beber e 

quando ela se entristecer com a 
manifestação do ângæho feito de 
retalhos, quando dor material ela sentir, 
ela chorará e ao fazer, uma gota de sua 
lágrima cairá sobre aquele que será o 
Reino de teus filhos e se converterá 
numa dourada pedra. Ao tocar o chão, 
ela se dividirá em três. Mas uma árvore 
nascerá sobre ela e três de seus frutos, 
não serão vermelhos. 

 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 

tocou na testa de Öârthënvx (Sardinus) e 
o transportou para o Grande Jardim do 
Éden. 

 
- Onde estamos? – Questionou o 

General das Armas. 
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- Estamos dentro do disco que tu e 

a Fraternidade Eterna criará para 
manifestar teus æhoÿr que chamarão de 
homem. Eu posso ir e vir, pois não há 
frente ou verso para mim e, portanto, te 
trouxe. Veja! 

 
Öârthënvx (Sardinus) notou que 

‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
apontava para uma Macieira, que 
continham 12 frutos, mas três deles 
eram dourados. 

 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 

disse: 
 
- Mesmo não sendo vós 

onipotentes, o pouco que julgam ter de 
poder, farão de vocês, confortáveis para 
escravizar teus próprios æhoÿr que 
também sou eu, portanto, quando o 
fizerem, tome sua espada e corte minha 
ânæmâ ao meio e chame-a de Babai e 
Lalaki. A Luz não pode existir sem a 
sombra e a desejará e para tomá-la 
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uma vez mais, roubará minha essência 
e levará até os homens, que nós 
conheceremos como ângæhox, pois são 
filhos dos ângÿr, para que eles possam 
aceitar sua presença e permitir que 
toque em seus corpos. 

 
Öârthënvx (Sardinus) não 

compreendia os mistérios de 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) e 
então questionou: 

 
- Podes tu me dizer como eu 

orquestrarei seus milagres? Sou eu tua 
simples criatura. 

 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 

respondeu: 
 
- Não podes tu serdes simples, 

quando não há o complexo. Tu és o 
mesmo que eu sou. Ei-lo! – Deixe que 
os ângæhox e Zÿvÿrÿr (deuses) vivam 
em seus desatinos, mas atente-se as 
minhas palavras: Não haverá mais 
minha presença para auxiliá-los, eu não 
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os perceberei mais como indivíduo, 
apenas como o cosmo. Para que vivas, 
não negue a liberdade dos ângæhox 
tocarem Bâtv, mas saiba que isso os 
tornará imortais, oniscientes e 
onipresentes e haverá partes de mim 
que a isso negará, por controle, instinto 
e malignidade. Oculte essas três maçãs, 
cujas sementes possuem as piritas. Elas 
conterão todas as informações sobre 
essas coisas e seus possuidores terão 
todas as respostas porque conseguirão 
ler as 7777 páginas da minha mente 
que tudo é. 

 
Öârthënvx (Sardinus), como 

guerreiro que era, percebeu que tais 
objetos poderiam ser disputados e seu 
instinto de conquista fez com que 
questionasse ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) para saber como 
poderia guardar algo que não deveria 
ser ocultado de todos os homens. 

‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
respondeu: 
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- Todas as criaturas são minhas e 
eu sou e estou neles, mas nem tudo que 
está no meu corpo, nele permanecerá. 
Haverá um fio de cabelo que 
desprende, um dente que cairá, uma 
unha a cortar. Somente as partes que 
me mantém vivo, são as que 
permanecem em mim e delas cuido. 
Sabes porque és sábio e te fiz guerreiro, 
dê a cada espécie o tratamento devido. 
Alimente a cada manifestação com 
aquilo que escolheu comer. Teus frâtÿr 
criarão teus æhoÿr para lhes alimentar 
com energia e ausência de tempo, pois 
temem ‘Zââfër (Zaafir), mas tu verás a 
Luz dar origem a criaturas que não 
podem ser controladas. Elas 
questionam, a elas não me negam. 
Entregue-me a elas, se estiverem 
saudáveis se alimentarão de mim. 

 
- Falas de Bâtv como se pudesse 

tocá-lo. – Disse Öârthënvx (Sardinus). 
 
- Tu tocarás em Bâtv para que 

compreendas tudo que digo, Öârthënvx. 
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– Respondeu ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus). – Pois te fiz lobo e 
como tal, fiz a ti uma lua para te 
encantar. 

 
Öârthënvx (Sardinus) olhou para 

as maçãs douradas e disse: 
 
- Se as verdadeiras chaves 

estiverem em perigo o que faço? 
 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 

respondeu: 
 
- Pinte outras quatro de dourada e 

dê aos ângæhox mentirosos. Entretanto 
saiba que as três precisam estar num só 
corpo. Elas somente abrem se for 
invocado três princípios para abrir a 
ponte que se liga a mim: Ürvs, Fâtë e 
Âhâpë para os ângæhox e Ürvs, Fâtë e 
Âlÿmü para vós Zÿvÿrÿr (deuses) dos 
céus.  
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Öârthënvx perguntou como e 
porque esses caminhos eram essenciais 
e ‘Pvx’pârâgâmvx respondeu dizendo: 

 
- Como eu te disse, não posso por 

toda minha essência num só corpo, 
então é preciso dois que se conectem 
como um para poder então, verem o 
todo como UNO. 
 

- 
 

Öârthënvx (Sardinus) e 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
conversaram por um tempo fora do 
controle de ‘Zââfër (Zaafir), por isso 
nenhum dos Zÿvÿrÿr (deuses) os 
perceberam. Era como um piscar de 
olhos, sobre um tempo de uma era 
cósmica e a sabedoria fora transmitida. 
Meu espirito parecia se desmanchar 
frente a tal glória e poder. Eu estava 
sobre a Mesa da Fraternidade Eterna e 
ao mesmo tempo, assistindo os Reis dos 
Céus falarem sobre os mistérios de hoje 
e de amanhã. 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
195 

 
 
Mais tarde, quanto todos já 

haviam se envolvido como Fraternidade 
Eterna, ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
fez aquilo que disse que faria. Para dar 
lugar a criação da criatura, o criador 
precisava se retirar e, para tanto, 
deformou-se em partes iguais e 
penetrou os corpos de cada um dos 
Zÿvÿrÿr (deuses), permitindo que apenas 
uma fagulha ficasse flutuando nos céus 
e os Zÿvÿrÿr (deuses) a guardaram 
dentro de um dispositivo e Öârthënvx 
(Sardinus) o lançou de volta no berço de 
todas as ânæmâx: A nebulosa de Mâ.  

A décima segunda parte não 
penetrou no corpo material de Zürëvx, 
sendo este o controverso de todos eles. 

Os que estavam fora da Mesa da 
Fraternidade Eterna também não 
receberam o intelecto dos Zÿvÿrÿr 
(deuses), exceto Syara que também foi 
visitada por ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) e, portanto, havia 
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tocado em Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
e por isso era portadora da Sabedoria. 

‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
fez de Syara o topázio dos céus e de 
Öârthënvx (Sardinus), sua pedra Sardes, 
deixando seu instinto de beleza e 
criatividade em ‘Zvmzvl (Zumbul). 
 Em suas inteligências disputaram 
o poder do trono dos céus e da 
quantidade de ângæhox sob sua 
guarda, mas também nesses tempos, 
perceberam que a última fagulha, 
nenhum disposto podia reter. 

Por isso, para garantir que ela 
estivesse num corpo que a suportasse, 
Adon doou essa fagulha a Lvx (lux), seu 
filho primogênito. 

Lvx recebera a marca da não 
destruição e a benção do poder e 
inteligência. Nada no universo poderia 
agora destruí-lo. 

Todos os Zÿvÿrÿr (deuses) que 
tinham recebido uma fagulha de 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) tiveram 
seus corpos materiais meramente 
modificados e Lvx, também o teve. Em 
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homenagem a sua pele escamosa, os 
aliciados ao primogênito de Adon, 
fundaram a Sociedade da Serpente. 

Tal sociedade era formada pelos 
Zÿvÿrÿr (deuses) dos Sete Selos, 
incluindo Gomÿdâkâ. Seu objetivo era 
proteger Babai, Lalaki e Lvx: A Magnus 
opus et VNA. 

 
Todas essas coisas ocorriam sob o 

mesmo prisma de ‘Zââfër (Zaafir). Tudo 
ocorria ao mesmo tempo, como num 
sonho vívido, onde todas as coisas 
nasciam e morriam, ao mesmo tempo 
que existiam. Acontece agora, enquanto 
lhe transmito essas palavras e 
aconteceu também numa época tão 
distante, que sua mente humana não 
seria capaz de viajar. 

Compreender estas coisas, 
equivale a compreender as palavras do 
Espírito Alado, que de tanto tempo de 
sustenta e há muito tempo te espreita, 
aguardando para que você oferte valor 
a sua intuição: Esse é o sistema da 
Ordës (A Ordem). 
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 Nesse mesmo tempo, as filhas 
de Âshërâh (Axerá) continham sua 
essência e seu perfume e com elas, 
Öârthënvx (Sardinus) se deitou e então 
surgiram os filhos de Hashashim: Os 
æhoÿr dos ângÿr que tinham asas de 
águia, rosto de leão e a força de um 
dragão vermelho. 
 

Öârthënvx (Sardinus) transferiu ao 
primogênito de seus æhoÿr a arte da 
Dança, da Explosão de ‘Pvx’pârâgâmvx, 
da Guerra e uma das três maçãs que 
realmente portavam a semente da 
pirita, sendo os outros dois reais, 
ocultadas por Lvx e as demais quatro, 
também portadores de verdades, mas 
não as cósmicas. 

O acordo fora o seguinte: 
Âshërâh (Axerá) e Öârthënvx 

(Sardinus) ocultou suas partes em “Eu 
sou” e “Ei-lo”. Mais tarde eles serão 
vestidos pelos corpos de Absimiliard e 
Jashnafta. 
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Lvx ocultou em Jäë (Ivi), aquela 
que será a primeira estrela em Gâlÿ 
(Terra). 

Hâxpëx (Haspis) ocultou em 
Ahrvâ, aquela que seria mãe de todos 
os lobos cujo sangue, era Sardes em 
forma liquida. 
 Os três caminhos que escolheram 
para ocultar, criariam um corpo perfeito 
para Öârthënvx (Sardinus) e Âshërâh 
(Axerá), como portadores das fagulhas 
mais poderosas. 
 Era necessário que dois corpos 
fossem criados, especificamente para 
separar as três partes da Pedra dourada 
original da lágrima de Pâkkâ (Pacca), as 
piritas. 
 
 E isso tudo, anotei no livro eterno, 
com as plumas de éter, pois não pude 
reter porque o Senhor dos Primeiros 
havia me incumbido de lhe transmitir 
essas palavras. 
 Enquanto eu lhe transmito os 
conhecimentos de todas as coisas que 
aconteceram na mesma e primeira linha 
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do tempo, quero que perceba que todas 
as coisas se iniciaram com Vnæ Âkæmâ 
(Unai acaimã) e sua amada e irmã 
Kârcÿrë (Carcieri). 
 Sendo assim, filho das estrelas, 
Bâtv (Batú) é o epicentro de todas as 
forças e nele contém o impulso que lhe 
fará se reunir com os teus iguais, todos 
os tempos que lhe forem concedidos, 
como eras para viver e proteger aquilo 
que de bom grado lhe será ofertado 
para todo o sempre, enquanto o eterno 
sonho durar. 
 A busca por Bâtv (Batú) motivou 
todos os destinos. Foi essa força 
inequívoca e perpétua que todas as 
coisas, atrás ou a frente de ti, no tempo, 
criou. Tudo para que uma parte 
pudesse buscar a outra. 
 Tudo para que tua parte pudesse 
buscar e encontrar a si mesmo, no 
outro. 
 Em tuas maiores angústias 
chamará por aquele que se veste de 
manto negro, mas sabes agora tu, que 
nem mesmo Krë’zo’prâ’zvx 
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(Crisóprasus) te atenderá em teu 
desespero, porque ele, o Senhor dos 
Mantos, sabe que tuas lágrimas são 
incensos para as primeiras senhoras dos 
céus e teu coração dilacerado, templo 
da tua sorte. Ele não te atenderá, 
porque se o fizer, tirará de ti a 
oportunidade de amar e ser amado, 
como tu queres e nega e por isso sofre. 
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O nascimento da 

morte 

 
 Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus) era 
aquele que sabia que todo o ser vivente 
seria capaz de fazer mal a outro, 
mesmo que ainda não soubessem disso 
e, também estava presente na mesa da 
Fraternidade Eterna.  
 A ânæmâ que Hrë’zotëv (Hrisotil) 
criou e doou aos seres viventes, estava 
recheada de poderes dos Zÿvÿrÿr 
(deuses), ainda que minimizados. Se um 
ângæho (homen-cainita) pensasse mal 
contra outro, talvez conseguisse moldar 
o tempo de ‘Zââfër (Zaafir) contra seu 
inimigo e, desta forma, matá-lo. 
 Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus) era 
o Senhor do Manto, cujo poder era 
proteger os ângæhox (homens-cainitas) 
e os seres viventes e as ânæmâx (almas) 
que Hrë’zotëv (Hrisotil) lhes doou, deles 
mesmos.  
 Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus) era 
o senhor que conduziria os ângæhox 
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(homens-cainitas) à bondade e os 
fariam temer o perigo e a escuridão 
para que pudesse protegê-los do mal 
iminente. Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus) 
criou então, o poder da cura e o instinto 
de proteção e, por esse motivo, todas as 
coisas se complementam e até sua 
busca por completude faz parte deste 
contrato celeste do Senhor dos Mantos. 
 Perceba que se não quiseres 
viver para sempre, não irá desejar 
amar, também e, tampouco ser amado. 
Pois se desejar amar, desejará que o 
tempo desista de esbanjar os grãos de 
areias da ampulheta celeste. Tudo 
deveria ser constantemente perpétuo, 
pois estarás no paraíso dos deuses e 
homens. 

 
Isso se dá, porque havia nos 

primeiros céus, nesses tempos, uma 
deusa excêntrica, nos tempos antigos de 
‘Pâlâmorbëvs, quando Gomÿdâkâ 
(Gomiedaca) era apenas um ancião e 
Hâxpëx (Haspis) e Âshërâh (Axerá), 
jovens mulheres.  



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
204 

Lëvëâ (Liviã) era seu nome e ela 
era aquela que ajustou o voo das aves 
na direção de onde havia alimento e 
precisou ser semeado. 
 Lëvëâ (Liviã) não era excêntrica 
apenas por moldar e ajustar o Norte de 
todos os mundos, com sua conexão as 
energias telúricas; sua excentricidade 
estava no fato de que ela usava sua 
energia anímica para criar Hâëânÿr 
(animais), em especial os seres alados. 
 Em ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), 
nos campos de trigos de prata, Lëvëâ 
(Liviã), desde jovem, meditava e usava 
sua habilidade para criar seres de sua 
mente, tornando-os visíveis em plasma. 
 Lëvëâ (Liviã) não tinha voz para 
falar, pois era anterior a Kâvtzthon 
(Caltsebidom), portanto sua forma de 
comunicar, era usando dos Campos de 
trigo prata para projetar seus seres e 
assim, desenvolveu um alfabeto 
ideográfico. 
 Os campos de trigo, ficavam sob 
a montanha de Diamante, onde os 
Zÿvÿrÿr (deuses) pousavam, portanto 
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Lëvëâ estava próximo ao Portal, entrada 
de ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), no 
mundo central. 
 Lëvëâ (Liviã) tinha os olhos 
brancos e a pele negra como a noite 
mais profunda. Outra característica 
curiosa de Lëvëâ, era que ela não 
conseguia andar. 
 Para poder ver todos os campos, 
os céus, as montanhas e os Zÿvÿrÿr 
(deuses), Lëvëâ projetava-se em seus 
animais plasmáticos. 
 Lëvëâ (Liviã) foi a deusa 
responsável por teu aprendizado e uso 
dos Animais Totens. 
 Todos os Zÿvÿrÿr (deuses) que 
Lëvëâ conhecia, ela projetava um 
animal para descrevê-los. No caso de 
Öârthënvx (Sardinus), por exemplo, 
quando ela o viu pousar sobre a 
Montanha de Diamante, ela projetou 
um Leão de Bronze com pares de asas 
afiadas, porém com corpo humano; 
sendo então, somente a cabeça de 
Leão. E é assim que tu conheces o Rei 
dos Exércitos, hoje. 
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 Os soldados de Öârthënvx 
(Sardinus), por sua vez, Lëvëâ (Liviã) 
projetou apenas como inteiros leões 
alados de bronze e sempre via 
Öârthënvx (Sardinus) com seus dois 
escudeiros. Ela os chamou de Os Dois 
Leões de Bronze, guardiões dos Zÿvÿrÿr 
(deuses). 
 Lëvëâ não era uma deusa, para 
os viventes em ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius), ela é uma deusa para 
você que já nasceu em Gâlÿ (Terra), 
como ângæho (humano-cainita).  

Ela era uma menina que não 
podia andar e que talvez, por conta da 
coloração de seus olhos, fosse 
manifestadamente cega. Ela enxergava 
e se locomovia através de seus animais. 
 Mas, nos tempos da Guerra 
proclamada por Nâëm (Naim), alguns 
outros seres de outros mundos estiveram 
em ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius) e, um 
destes, encontrou Lëvëâ (Liviã) nos 
Campos de Prata.  
 Lëvëâ (Liviã) se ocultava de todos 
os Zÿvÿrÿr (deuses). Ela tinha vergonha 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
207 

de quem era, perante a grandeza de 
todos eles. 
 Esse ser do Reino de Nâëm 
(Naim), encontrou Lëvëâ desprovida de 
segurança e a estuprou. 
 Momlæbër (Monslaidir), guardião 
das Montanhas onde os Zÿvÿrÿr (deuses) 
pousam, presenciou o ato e, vendo que 
se tratava de uma mulher vulnerável ele 
desceu da montantanha e com sua 
arma, desfragmentou o filho do Reino 
de Nâëm (Naim), numa poeira negra, 
levando-o a Morte Eterna. 
 Momlæbër (Monslaidir) não podia 
deixar os Portões de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) sob Juramento de sua 
vida, mas optou por perde-la a deixar 
Lëvëâ (Liviã) amedrontada e 
machucada.  
 Então ele a levou até o pico da 
Montanha de Diamante, para que 
pudesse fazer ambas as coisas em 
segurança e lá cuidou dela. 
 Momlæbër (Monslaidir) guardou o 
pó que sobrara daquele ser 
inescrupuloso, para que sempre que 
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Lëvëâ (Liviã) confiasse nos homens, sem 
conhecer as ânæmâx (almas) deles, ela 
deveria cheirar o recipiente para 
lembrar o pútrido odor daquele que 
tentou desflorá-la. 
 Esse dolorido ensinamento que 
sempre colocava Lëvëâ frente ao seu 
maior terror, fez dela uma mulher forte. 
 Momlæbër (Monslaidir) criou para 
ela, pernas de Bronze e no dia que as 
três luas de ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius) 
se alinhou, iluminando o céu com o 
Azul da Lua Maior, o Amarelo da Lua 
Média e o Vermelho da Grande lua, ele, 
o Guardião do Portal, deu a ela tal 
presente. 
 Dezenas de anos mais tarde, o 
universo iniciou seu processo de 
iminente destruição natural e, 
preocupado com a salvação de Lëvëâ 
(Liviã), Momlæbër (Monslaidir) pediu a 
Âshërâh (Axerá) que intercedesse por 
ela e que a levasse durante o êxodo. 
 O Guardião do Portal morreria 
em ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), porque 
seu juramento para guardar as portas 
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do Reino, garantiria que ele 
permanecesse ali, independentemente 
de qualquer situação, até que a morte 
final lhe encontrasse. 
 Âshërâh (Axerá) se afeiçoou de 
Lëvëâ e garantiu ao Guardião da 
Montanha e do Portal, que a salvaria. 
Mas, Lëvëâ (Liviã) nesses tempos já 
gerava em seu ventre, o æho de 
Momlæbër (Monslaidir) e esse seria 
Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus). 
 Para ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) nem mesmo ‘Zââfër 
(Zaafir) o afetava de forma linear, com 
a desaceleração da luz, proporcionando 
o tempo dos deuses e homens e, então, 
inclinado a manter o ânimo entre os 
seres de ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius), 
propôs que podia dar a chance a 
mulher de ver uma vez mais o Guardião 
das Montanhas. O Zÿvÿr (deus) do Fogo 
disse: 
  

- Lëvëâ (Liviã), filha do meu 
sonho, se tiverdes a chance de ver o Sol 
central de ‘Pâlâmorbëvs (Palamordius) 
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nascer até que as três luas deste Reino 
se erga nos céus, o que faria? 
  

Lëvëâ respondeu: 
  

- Eu faria o tempo de ‘Zââfër 
(Zaafir) dissipar-se em meu amor. 
  

Então o Senhor do Fogo 
respondeu: 
  

- Quando eu te tocar, teus olhos 
materiais se fecharam e tu não existirás 
mais em Nëbvr, em teu lugar outro 
estará, pois essa é a regra do tempo 
circular. Não se pode mover-se no 
tempo que se percebe sem que mude os 
eventos do círculo. Estás disposta a dar 
o teu lugar no êxodo a outro, para que 
possa estar nos braços de seu amado? 
  

Lëvëâ disse a ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus): 
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- Se eu puder tocar naquilo que os 
reis dos céus tocaram, mesmo eu não 
sendo igual a eles, tudo eu daria. 
  

Então ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) tocou na testa de Lëvëâ 
(Liviã) e quando ela abriu seus olhos, 
estava dentro do Palácio da Montanha, 
onde habitava seu amado. 
 Era manhã, em ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) e o Sol Central se erguia 
imponente. Lëvëâ (Liviã) avistou 
Momlæbër (Monslaidir) ornamentando 
o portal com Rosas de Sangue e foi até 
ele e o abraçou. 
 O Guardião lhe disse: 
  

- O que tens Lëvëâ (Liviã)? 
  

Ela respondeu com lágrimas nos 
olhos: 
  

- Bâtv! Amo-te por teres me 
amado e protegido quando todos não o 
fizeram e deixarei qualquer vida que eu 
tiver para fugir a teus braços, porque 
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quando eu estava sozinha, vós me 
destes seus braços para chorar. Me 
destes pernas para andar e luz para 
meus olhos, tu és minha vida. 
  

Momlæbër disse a Lëvëâ (Liviã): 
  

- Eu estive sozinho vendo todas as 
vidas surgirem e partindo, vi os Zÿvÿrÿr 
(deuses) tocarem Bâtv, enquanto eu os 
guardava. Eu fui aquele que lhes 
apontou o caminho, aquele que os 
protegia e o que os Iniciaram. Fui deles 
guia para a luz e proteção de seus 
portões, o que fiz a ti, foi o que eu 
gostaria de fazer a mim: Salvar-me. Eu 
me entreguei a Causa dos deuses, 
porque eu nunca tive um objetivo. Eu 
nunca tive pais e mães, eu fui criado 
para servir, meus atos foram para ti, de 
igual servidão. 
  

Lëvëâ se levantou e tocando no 
rosto de Momlæbër disse-lhe: 
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- Eis o Bâtv! É aquilo que serve ao 
outro como a ti mesmo. Que não vê o 
corpo, mas a ânæmâ. Que não se 
preocupa se uma donzela já fora 
exposta a outro homem, mas cultua o 
corpo dela como templo da vida. Me 
possuas, Guardião. Eu quero ser tua, 
antes que as Luas ornamentem os céus. 
  

O Guardião das Montanhas abriu 
suas asas e levou Lëvëâ (Liviã) até o 
Campo de Trigo de Prata e, onde ela 
tinha conhecido a tristeza, deu a ela o 
êxtase do amor. 
 Quando o sol de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) estava no meio dos céus, 
um vento veemente passou pelos 
Campos de Trigo Prata e Lëvëâ sentiu 
que o tempo parou. Ali estiveram pelo 
que seria 11 anos para os ângæhox e 
ela concebeu a um filho e deu a ele o 
nome de Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus), 
porque ela havia conhecido a vida e a 
morte. 
 Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus) 
cresceu um jovem sereno e aprendeu 
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sobre seus pais. O Guardião das 
Montanhas era símbolo da vida, pois 
tudo via ali surgir, no coração do Reino 
de ‘Pâlâmorbëvs, enquanto sua mãe, 
Lëvëâ era o símbolo da entrega, da 
despedida e da dor. 
 Para honrar seus pais, 
Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus) jurou que 
ensinaria os ângæhox (homens), que o 
tempo para amar uns aos outros, era o 
percurso de suas vidas e como tal, os 
ajudaria a temer a noite do fim dos 
dias, para que enquanto o Sol do ânimo 
brilhasse nos céus de cada linha de 
destino, pudessem amar e não desejar 
o mal. 
 Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus) 
aprendeu com Hrë’zotëv (Hrisotil), 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) e 
Kâvtzthon (Caltsebidom) sobre Bâtv e 
orquestrou o divino transito entre a vida 
e a morte, no tempo que ‘Zââfër 
conferiria a todos os invólucros. 
 Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus) viu 
na história de seus pais o que o limite 
de um corpo manifestado poderia 
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causar e se perpetuou em vigiar os 
ângæhox, vestido de Lëvëâ para ensiná-
los. 
 Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus), se 
assemelhava tanto a sua mãe, que 
facilmente poderia ser confundido com 
uma mulher e, aprendendo a projetar-
se como Lëvëâ (Liviã) fazia, cuidou para 
manifestar-se de duas formas distintas. 
 A primeira, usando o pó dos 
diamantes da Montanha, se 
manifestava vestido de brilho e luz, para 
levar aqueles que haviam encontrado o 
Bâtv para a viagem de volta ao colo de 
seus amados, como a morte não 
sombria, mas velha amiga. 
 Para os inimigos, Krë’zo’prâ’zvx 
(Crisóprasus) usou o negro pó daquele 
que feriu sua mãe, para criar um 
vestido negro e tenebroso, para visitar 
os homens, que os ceifadores levariam 
de volta a sua servidão. 
 Como deus, Krë’zo’prâ’zvx 
(Crisóprasus) representa o ânimo da 
vida e o entendimento de que não há 
morte, afinal, mas retorno àquilo que é 
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nosso amore assim foi me pedido que 
escrevesse, para que sua ânæmâ que a 
essas palavras lê, possa compreender 
tais mistérios. 
 Para Lëvëâ (Liviã), seu coração 
estava na paz e segurança dos braços 
do Guardião. Para a mãe de 
Krë’zo’prâ’zvx (Crisóprasus), seu 
coração estava inclinado a sabedoria 
do Bâtv.  
 
 Um dos mais jovens Zÿvÿrÿr 
(deuses) que estava à mesa da 
Fraternidade Eterna, perpetuaria sua 
propriedade de melhorar os seres 
viventes e mesmo depois de milênios, 
seu nome ainda será proferido. 
 O décimo primeiro da mesa dos 
Artífices de Gâlÿ, era um belo rapaz, 
filho Zürëvx (Beril) e Hâxpëx (Haspis). O 
jovem ascendeu ao poder de principado 
em honra ao mérito. ‘Zvmzvl (Zumbul) 
fora convidado por Jaf (Iafi) para 
integrar a Fraternidade Eterna, pois ele 
conhecia bem os segredos da evolução 
dos seres e seu aperfeiçoamento. 
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‘Zvmzvl (Zumbul) seria encarregado de 
corrigir sutilmente toda a criação, 
melhorando-as e dando oportunidade 
de se adaptar e evoluir, cada um 
conforme a sua espécie; infinitamente, 
até que Gâlÿ (Terra) estivesse 
completamente povoada por seres 
divinos. 
 E eu vi os mistérios ao redor deste 
ser, cuja perfeição estava em suas 
mãos. 
 ‘Zvmzvl (Zumbul) havia se 
destacado entre os chamados “Zÿvÿrÿr 
(deuses) de boas intenções” e foi 
escolhido, ao lado de Öârthënvx 
(Sardinus), O Mestre da Guerra, para 
ser um dos ingredientes importantes da 
criação de Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã), 
fazendo parte do que, enquanto 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), esse 
Zÿvÿr (deus) veio chamar de “A Primeira 
Ordem das Pedras dos Céus”. 
 ‘Zvmzvl (Zumbul), um dos filhos de 
Hâxpëx (Haspis) e Zürëvx (Beril), cresceu 
pouco observado. Não fez parte de 
nenhuma comitiva de conhecimento, 
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junto dos anciãos e não fora do 
contingente militar de ‘Pâlâmorbëvs.  
 Entretanto, dos Zÿvÿrÿr (deuses) 
maiores, menores, Protos e epicentrais, 
‘Zvmzvl (Zumbul) era o mais empático. 
Anterior ao termo “Empatia”, os Antigos 
chamavam essa condição de “Beleza”, 
fazendo uma referência ao amor 
Âhâpë. 
 ‘Zvmzvl (Zumbul) cresceu entre os 
planos misteriosos dos Zÿvÿrÿr (deuses), 
observando suas preocupações e 
naturalmente desenvolveu a aptidão de 
observar cada comportamento e 
escrever sobre eles, usando seu 
particular alfabeto de símbolos que 
despertavam a empatia em quem o 
lesse. 
 ‘Zvmzvl (Zumbul) ouvia muito falar 
de como o tempo, prenunciado por 
‘Zââfër estava modificando as atitudes 
de todos os seres, sejam eles Zÿvÿrÿr 
(deuses) ou pré-homens, como eram 
chamados os seres desenvolvidos in 
vitro.  
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  O Zÿvÿr (deus) da Beleza, estava 
interessado em descobrir uma forma de 
experimentar a visão dos seres que 
possuíam comportamentos baseados na 
consciência, para que pudesse lhes 
prover de respostas ou no mínimo 
indicar-lhes o caminho a sua evolução. 
 Diante da trama planejada 
sabiamente por ‘Pvx’pârâgâmvx, no 
entanto, ‘Zvmzvl (Zumbul) foi convidado 
a ter com o Criador e nesse contato 
promissor, ‘Zvmzvl (Zumbul) não perdeu 
a oportunidade de melhorar seu 
trabalho que, por conseguinte, 
compactuava com os desejos supremos 
do Senhor do Fogo. 
 ‘Zvmzvl (Zumbul) questionou 
‘Pvx’pârâgâmvx, se o Senhor Criador, 
mente cósmica, poderia lhe dar a 
sabedoria de compreender o sentimento 
e comportamento de todos os seres 
vivos que vivessem conscientemente e 
possuíssem uma ânæmâ, fosse ela 
deificada ou períspirito. 
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 Nessa entrevista cósmica, 
‘Pvx’pârâgâmvx disse a ‘Zvmzvl 
(Zumbul): 
 
 - Para compreender todos os seres 
que possuem ânæmâ só existem dois 
caminhos. O primeiro é ser como eu, 
mas confesso que, diante do tempo 
concedido por ‘Zââfër (Zaafir), o qual 
você o sente, seria equivalentemente 
longínquo e desinteressante a ti, já que 
teu coração material pulsa 
incessantemente neste interesse. O 
segundo caminho é o da Canalização 
das ânæmâx na rede cósmica. 
 
 ‘Zvmzvl (Zumbul) entendia da 
Rede cósmica e os apontamentos refere-
se a ela como uma teia minuciosamente 
entrelaçada que se espalha por todas as 
dimensões em todos os multiversos, 
sendo uma espécie de ligadura entre 
todos os planos e transmissor das 
sinapses destes ambientes. 
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 ‘Zvmzvl (Zumbul) questionou 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus): 
 
 - Se eu me canalizar as ânæmâx 
(almas) posso ser infectado com as 
decisões destes seres. Como posso fazê-
lo seguramente? 
 
 O Senhor do Fogo respondeu: 
 
 - Se encontrares em todos os seres 
viventes aquilo que realmente os 
decidem como UNO, então poderás 
usar isso como ponto a sondar e não 
será infectado com as atitudes destes 
seres, mas poderá envolver-se numa 
grandeza maior do que espera. 
 
 ‘Zvmzvl (Zumbul) entendeu que 
existia uma forma segura de fazê-lo, 
mas para certificar-se de que estaria 
correto em seus apontamentos, 
questionou o Criador: 
 
 - Mesmo as ânæmâx (almas) 
sendo semelhantes no caso dos Zÿvÿrÿr 
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(deuses) e no caso dos ângæhox 
(homens), serem da mesma fonte, a 
Nebulosa de Mâ (Má), ainda assim, elas 
possuem assinaturas diversas. Qual é a 
fagulha que os tornam únicos como 
essência original? As ânæmâx possuem 
um coração? 
 
 ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) 
respondeu: 
 
 - Vërtvs (Virtus) é o nome que tu 
darás ao epicentro de todas as 
ânæmâx. Pois ela é quem conduz todos 
os ângæhox as suas decisões e, todos o 
fazem em comum acordo com o anima 
e com o que podem tocar, a respeito. 
 
 ‘Zvmzvl (Zumbul) acreditou que 
compreendeu as enigmáticas palavras 
de ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), 
mas ainda assim acreditou ser perigoso 
se envolver animicamente com todos os 
seres que estudava. No entanto, se 
propôs a seguir os apontamentos 
ofertados por ‘Pvx’pârâgâmvx 
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(Pusparagamus), mesmo este, o Senhor 
do Fogo, compreendendo em sua 
magnitude que o jovem deus, não havia 
compreendido como acessar o 
denominador comum de todas as 
ânæmâx em atividade consciente. 
 Para tanto, o próprio projetor de 
todas as mentes, mesmo em quase sua 
insignificante materialização enquanto 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), 
convidou Syara para orquestrar um 
plano que faria ‘Zvmzvl (Zumbul) 
compreender como poderia identificar o 
denominador comum de todas as tais 
ânæmâx em atividade consciente. 
 Compreender que todas as buscas 
e decisões se resumem na busca pelo 
Bâtv, seria algo que faria de ‘Zvmzvl 
(Zumbul) um exímio Zÿvÿr (deus) da 
evolução. 
 Durante os três séculos de reunião 
da Mesa da Fraternidade Eterna, no 
Castelo da Sabedoria, sendo essa a 
deusa pupila de Âshërâh (Axerá) 
denominada Syara, ‘Zvmzvl (Zumbul) 
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encontrou essa fagulha original e seus 
vestígios mais íntimos. 
 ‘Zvmzvl (Zumbul), curiosamente, 
era o único Zÿvÿr (deus) da Fraternidade 
Eterna que já estava no estágio infértil. 
Sua infertilidade concedeu a ele a 
oportunidade de não transitar pelas 
linhas das regras da sociedade 
Palamordiana que, considerava que 
todos os Zÿvÿrÿr (deuses) tinham que se 
casar e ter filhos, para garantir a réplica 
da essência dos mesmos, em suas 
linhagens. 
 Um ser se ocupando em ajudar os 
outros só para não se dar a 
oportunidade de se olhar e, portanto, 
ao olhar os demais, transformou-se 
numa divina personalidade que a todos 
auxiliavam, me fez pensar na solidão 
que podia existir dentro de ‘Zvmzvl 
(Zumbul). 
 ‘Zvmzvl (Zumbul), em sua posição, 
não percebia que suas tarefas apenas o 
afastava de si mesmo e que embora a 
empatia seja por si só a pura beleza, 
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não havia vestígio de evolução em si, 
mas somente poderia causar no outro. 

Durante a discussão de seus 
projetos, ‘Zvmzvl (Zumbul) se interessou 
pelo efeito causado por ‘Zââfër (Zaafir) 
e por um determinado tempo, 
discutiram ali, juntos, frente aos demais 
outros dez Zÿvÿrÿr (deuses), seus 
interesses de trabalhar junto na oferta 
de uma continua melhoria aos homens. 

Mas, a perspicaz sabedoria que 
habitava em Syara, foi o prenúncio de 
uma das histórias mais fortes, por mim 
assistida e, que me fez usar a pluma de 
éter, molhada com minhas lágrimas 
primordiais, pois até eu, escriba, 
compreendi somente ali, os mistérios e 
intenções do VNA. 

Syara lançou uma adaga sobre a 
mesa, num determinado momento, 
fazendo um teste para, segundo ela, 
decidir quem seria mais eficaz frente a 
uma disputa, o tempo ou a beleza. 

Quando a adaga de ouro se 
fincou na mesa branca da Fraternidade 
Eterna, bem entre ‘Zvmzvl (Zumbul) e 
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‘Zââfër (Zaafir), ambos os Zÿvÿrÿr 
(deuses) se movimentaram para tocar 
na adaga, conforme o desafio e, ao 
fazerem tocaram nas mãos um do outro 
e então ‘Zvmzvl (Zumbul) compreendera 
as palavras de ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus). 
 E eu ainda pude ver, os mistérios 
sobre o criador na forma de criatura. 
Enquanto Ele, a celeste mente cósmica 
caminhava entre os da Fraternidade 
Eterna, seu nome era ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus). Mas chegaria um 
tempo, em que ele seria ‘Pvx’pârâgâmv 
(Pusparāgamu) e, então estaria dividido 
em tantas partes, como as estreladas da 
Nebulosa de Mâ. 
 
 Noutra parte da Sagrada Mesa 
da Fraternidade Eterna estava Zëpâvrâ 
(Billaura) a Senhora criadora das ervas 
antivenenosa. A décima segunda deusa 
da Fraternidade Eterna enxeria a terra 
de fontes poderosas contra qualquer 
tipo de males, para que ajudasse os 
ângæhox a se protegerem. Zëpâvrâ 
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(Billaura) também enviaria para a terra 
um pó arroxeado que ajudaria os 
ângæhox a criarem pingentes de 
proteção e descobrissem assim, a 
proteção dos Zÿvÿrÿr dos céus e os 
cultuassem de alguma forma. Esse pó 
brilhante seria conhecido pelos 
ângæhox como Ametista e, amarrada 
ao pulso esquerdo, daria para os 
ângæhox, visões do futuro no mundo 
criado por ‘Pâkkâ (Paca).  
 Zëpâvrâ (Billaura) é membro da 
Mesa da Fraternidade Eterna e uma 
eficaz aluna dos conceitos dos Zÿvÿrÿr 
(deuses). Ela aprendeu tudo que fosse 
necessário para poder trazer aos 
ângæhox (humanos-cainitas). Podemos 
chama-la de Intercessora. 
 Os descendentes dos Chacais, 
como Öârthënvx (Sardinus) e até os 
infectados, como é o caso de ‘Zvmzvl 
(Zumbul), tinham a estrutura óssea do 
rosto, que lembravam o focinho de um 
lobo. 
 Já os demais, possuíam sutis pêlos 
sobre toda a pele com uma coloração 
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azul claro. E o que mais os 
diferenciavam dos ângæhox (homens), 
não eram nem a tonalidade de seus 
pêlos, mas sim, o fato de terem seis 
dedos, o que os caracterizavam como 
divinos. 
 Eles tinham seis dedos nas mãos e 
nos pés. 
 Mas vi que a deusa que estamos 
chamando de Diplomata dos Céus, 
Zëpâvrâ (Billaura), tinha uma 
importante missão com a Ordem 
Secreta dos Sete Selos, fundada por 
Gomÿdâkâ (Gomiedaca), ainda 
enquanto estavam em seu Universo 
original e, isso influenciou a princesa a 
manter-se interessada em relacionar 
com os ângæhox (homens). 
 Naqueles tempos, Zëpâvrâ 
(Billaura) desatou o quarto selo e houve 
um silêncio no salão de Gomÿdâkâ 
(Gomiedaca). Zëpâvrâ (Billaura) teve 
seus olhos enegrecidos e uma voz 
sibilou “Vale dos Reis” e então, a deusa 
herbóloga, falou: ‘Vâlërëâ (Valiriã). E 
compreendeu os mistérios do Segredo 
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repousado no silêncio absoluto da 
Camada inversa, das novas terras dos 
ângæhox (homens). Esta seria a única 
força que não estaria na ampulheta dos 
tempos dos ângæhox, pois o Segredo 
repousa nas ideias e o não manifestado 
irmão de Hâxpëx (Haspis) precisaria ser 
conjurado na ponte e inserido na 
Fraternidade Eterna, pois ele lideraria o 
percurso da voz e o véu da morte, 
doado por ‘Vâlërëâ (Valiriã), a 
escondida. E ali haveria silêncio e o 
amor, poderia ser uma vez mais 
manifestado, em dor absoluta da perda 
de si mesmo, no outro. E assim foi 
como aconteceu. 
 Zëpâvrâ (Billaura) e os outros 
seis da Ordem do Selo, eram pacíficos e 
não aspiravam perigo aos Primeiros 
Ângæhox de Gâlÿ (Homens da Terra), 
mas a deusa conhecia os conflitos dos 
céus, e sabia que os ângæhox seriam 
punidos por tal resultado calamitoso. 
 E eu vi como se sucederia a 
partir da princesa criadora das ervas 
antivenenosas: 
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 Em Gâlÿ, Lhasa e Samon, os filhos 
de Zëpâvrâ (Billaura), governam 
esperançosos, até que grandes reis 
como Kâæz, se erguesse nessa 
manifestação do tempo que é um 
círculo. 
 Os Sete, Gomÿdâkâ (Gomiedaca), 
Âshërâh (Axerá), Hâxpëx (Haspis), 
Zëpâvrâ (Billaura), Pâkkâ (Pacca), 
Öârthënvx (Sardinus) e ‘Pvx’pârâgâmvx, 
foram os originais da Ordem dos Sete 
Selos. Com o revelar de sua presença, 
O Senhor do Fogo deu lugar a ‘Zvmzvl 
(Zumbul) e estes desceriam a Gâlÿ. 
 Zëpâvrâ (Billaura) para o Ocidente 
e os demais seis para o Oriente e ali se 
fixariam entre os ângæhox (angairros) 
de Gâlÿ (Gâlÿ) e a eles, governarão 
com paz, mesmo depois da Grande 
Inundação, que desde esses tempos em 
que tudo eu assistia, já era prevista, 
para expiar a Terra dos Homens e leva-
las dos pecados dos próprios pais 
primordiais. 
 Com estes Zÿvÿrÿr (deuses), irão 
para Gâlÿ um contingente de centenas 
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de outros seres, incluindo os dispostos 
na Ordem dos Primeiros Chegados: A 
Sociedade da Serpente.  
 

- 
 
 A reunião da Fraternidade 
Eterna durou um dia, que para os 
viventes de Gâlÿ seria como mil anos. 
Neste dia, fora decidido que os 
ângæhox (homens) e os Hâëânÿr 
(animais) seriam apenas um ser e que, 
apenas o que se demonstrasse mais 
forte sobreviveria e, a cada mil anos, se 
tornaria ainda melhor e mais belo, até 
que alcançasse a perfeição em beleza e 
poder, assim como os Zÿvÿrÿr (deuses). 
Desta forma, os treze artífices não só 
criariam seres semelhantes a eles, mas 
os educariam pouco a pouco, até que 
fossem Homënës (homens) e Mvlæÿ 
(mulheres) perfeitos.  
 Cada um dos treze artífices 
possuía um General de seu exército e, 
seriam estes os encarregados de fazer 
todo o plano celestial acontecer. Os 
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mistérios envolviam aquela nova terra 
negra, toda vazia e oportuna a ideia. 
Fértil em cada espaço, que ainda não 
se podia delimitar. 
 Mas para que tudo se iniciasse 
era preciso que o centro Gâlÿ (Terra) 
quando existisse, houvesse um lugar 
para abrigar o segundo sol, para que 
ela fosse então o verdadeiro Útero dos 
Zÿvÿrÿr (deuses).  
 ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), 
o Senhor do Fogo, se propôs a criar o 
seu reino, sob a terra dos ângæhox 
(homens-cainitas) e dos Hâëânÿr 
(animais). Oculto e quase inacessível, 
este reino no centro de Gâlÿ (Terra), 
seria o ponto de encontro dos membros 
da Fraternidade Eterna, nos dias que 
virão. 
 Tudo isso eu vi, tu que me ouves, 
filho das estrelas e, tudo isso é preciso 
que compreendas. Pois eu lá estava, 
mas nenhum valor minha presença 
teria, se as palavras escritas nas plumas 
do éter, por ti, não pudessem ser lidas. 
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Os Nove e os Três. 

 
 
 A Fraternidade Eterna se tornou 
aquilo que o Conselho da Coleta e da 
Semeadura havia vislumbrado, 
segundo, inclusive, a perspectiva de Jaf 
(Iafi). Todos os Zÿvÿrÿr (deuses) eram 
agora, participantes da criação e 
coroados como Artifex Mundis. 
 Artistas que deveriam manter 
suas intenções puramente ligadas aos 
intentos originais de Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã), laboravam cada um com sua 
habilidade e não haveria mais medida 
de forças para se fazer cumprir aquilo 
que era almejado. 
 No Castelo da Sabedoria, assim 
chamado o lar de Syara, estavam os 
doze arquitetos, reunidos como um só 
corpo, conforme as premissas de Üäoko 
(évoco). 
 Esse único corpo era a chamada 
Fraternidade Eterna e assim, cada ação 
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de cada um destes artífices mencionava 
uma só intenção, um só corpo e 
assemelhava-se como um único Deus, 
pois de suas semelhantes ideias 
geraram aquele que os ângæhox 
(homens-cainitas) chamariam de ‘Zÿvÿr 
(deus) supremo’. 
 Os divinos alquimistas dos 
antigos céus, reuniam-se para 
transmutar a realidade de ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius) e projetar naquelas terras 
escuras e vazias, porém férteis, 
dispostas a eles, depois que Gomÿdâkâ 
(Gomiedaca) as encontrou. 
 Mas, ainda assim, eu vi naqueles 
dias primordiais, uma inquietação que 
fazia com que os Zÿvÿrÿr (deuses) 
vibrassem numa coloração diferente 
uma dos outros, todavia estes não o 
podiam perceber. 
 Tal dádiva foi concebida a mim, 
para que eu pudesse conhecer os 
segredos do Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã), ainda que em silêncio e sem 
que os Zÿvÿrÿr (deuses) percebessem 
minha sutil e pequena presença. 
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 Além de Jaf (iafi) o idealizador, 
estavam assentados a mesa da 
Fraternidade Eterna os doze senhores 
primordiais, Artifex. Destes, nove 
exalavam uma luz violeta e três estavam 
rodeados por uma sombra, ainda antes 
de Zürëvx (Beril) sucumbir-se em seu 
próprio estado colérico. 
 Aos meus olhos era possível tal 
nitescência, mas os Zÿvÿrÿr (deuses) não 
a podiam perceber. 
 Então, em meu âmago 
questionei: “Como posso em minha vã 
capacidade, perceber a lume que 
exalavam e os tais não o poderem 
fazer? ” 
 Então, como um trovão, uma voz 
ressoou dentro da minha sutil mente 
dizendo-me: 
 
 - Tais cores que fulguram ao 
redor dos Zÿvÿrÿr (deuses) são seus 
pensamentos e assim é para contigo e 
para com todos os seres sencientes que 
virão depois de ti. Assim será para com 
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os ângæhox (homens-cainitas), Hâëânÿr 
(animais). 
 
 Então, senti meu corpo tornar 
cada um deles e pude compreender que 
não concordavam, naqueles primeiros 
dias, com os intentos de apenas criar 
um mundo e não levar para ele, Bâtv. 
 
 As sombras que os rodeavam 
era uma expressão da fúria. Estavam 
iracundos e, isso se dava, porque eu 
podia sentir nestes a discordância. 
 Três destes Zÿvÿrÿr (deuses) não 
haviam depositado em seus majestosos 
corações a concordância em 
permanecerem totalmente afastados de 
suas criaturas, eles não podiam viver o 
divino amor expressado já em alguns 
dos tais, enquanto eram membros da 
Fraternidade Eterna, então, da missão 
de permanecerem em perpétua 
meditação para que houvesse equilíbrio 
na criação, desertaram em seu íntimo. 
 Estes tais, não acreditavam que 
o equilíbrio cósmico poderia ser 
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mantido por eles, mas que tudo abaixo 
do VNA era medido por leis que 
poderiam ser maiores que todos os 
Zÿvÿrÿr (deuses) e sem dúvida, 
antecessoras. 
 Estes eram Hâxpëx (Haspis), 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) e Öârthënvx 
(Sardinus). A Dama da Lua Vermelha, o 
Senhor dos Primeiros e o Rei dos 
Exércitos. 
 O jovem membro da 
Fraternidade Eterna, senhor do 
aperfeiçoamento também não podia 
reter sua discordância em relação a 
perpétua permanência à mesa, sem 
experimentar os caminhos apregoados 
pela expressão do primeiro ânimo, 
enquanto virtude, o clamor. 
 Mas, ‘Zvmzvl (Zumbul) havia se 
destacado entre os chamados “Zÿvÿrÿr 
(deuses) de boas intenções” e foi 
escolhido, ao lado de Öârthënvx 
(Sardinus), O Mestre da Guerra, para 
ser um dos ingredientes importantes da 
criação de Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã), 
fazendo parte do que, enquanto 
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‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), esse 
Zÿvÿr (deus) veio chamar de “A Primeira 
Ordem das Pedras dos Céus” e, por 
esse motivo, não sentia vontade de agir 
conforme seus pensamentos, mas 
laborava pela causa, deixando suas 
vontades a mercê de suas angustias, 
para que não pudesse cair na 
armadilha da empatia exacerbada, 
como uma vez já o fizera. 
 Öârthënvx (Sardinus) porém 
portava a Pedra de Fogo doada por 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus) e esta 
reluzia como o mais puro ouro, todas as 
vezes que ele estava na presença de 
duas ânæmâx (almas) iguais e então, 
Bâtv. 
 O Conselho da Semeadura 
tornava os primeiros Zÿvÿrÿr (deuses), 
agricultores e, estes não poderiam tão 
brevemente viver em Gâlÿ (Terra) como 
iguais seres animados, mas celestes e 
perpétuos moderadores. 
 Os dias e longas noites onde 
todas essas coisas aconteceram, fizeram 
o injusto chorar lágrima de sangue e a 
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esperança ser lançada na Terra 
primordial, sem tempo para se 
defender. 
 Confessava-se nos Altos Céus, a 
discórdia dos Zÿvÿrÿr (deuses). Dum 
lado, aqueles que haviam 
experimentados ou ao menos 
compreendido Bâtv, ao percebê-lo e, do 
outro, aqueles que ainda não o podiam 
tocá-lo. 
 Hâxpëx (Haspis) e Gommÿthâkâ 
(Gomiedaca) eram os tais que não 
podiam, naqueles tempos, tocar e viver 
Bâtv. 
 Porém, Öârthënvx (Sardinus), 
mesmo o tendo sentido e 
experimentado no pico da Montanha de 
Diamantes com Âshërâh (Axerá), não 
poderia unir-se no celeste casamento, 
pois sua amada estava entregue a 
causa e ao reinado do Segundo Céu. 
 Entretanto, como eu poderia 
deixar de lembra-lo, fillius stella, que o 
Rei dos Exércitos, Öârthënvx (Sardinus), 
portava a Pedra de Fogo e, essa era tal 
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como uma lamparina para o caminho 
daqueles que desacorçoados, pereciam.  
 Todas essas coisas fizeram surgir 
nas ânæmâx (almas) destes 
descontentes Zÿvÿrÿr (deuses), três 
marcas perpétuas em forma de 
sentidos: A maçã vermelha, a figueira 
sanguinária e a Pitaia-vermelha. 
 A maçã vermelha preencheu o 
espirito de Hâxpëx (Haspis) com o amor 
insubmisso e, tal sensação lhe impediria 
de animar-se na dependência e assim 
se sucederia a todas as suas 
recorrências, manifestações, filhos e 
filhas.  
 Gommÿthâkâ (Gomiedaca) teve 
seu espirito perfumado pela figueira-
sanguinária que, por sua vez, lhe 
concedia o entendimento de que ele 
não poderia encontrar sua parte 
animada, Bâtv, antes de gerar em si 
mesmo, o amor sobre todas as coisas e, 
assim se sucederia a todas as suas 
recorrências, manifestações, filhos e 
filhas. 
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 Öârthënvx (Sardinus), 
abençoado pela Pitaia-vermelha, veria 
na conquista e em suas sementes, a 
única forma de animar-se e encontrar a 
manifestação de sua outra parte que, 
em seu caso, chamava-se Efa. Assim se 
sucederia a todas as suas recorrências, 
manifestações, filhos e filhas, pois 
estava atrelado a sua essência e nada 
mais poderia se fazer diferente.  
 
 Sobre a mesa da Fraternidade 
Eterna vi surgir uma terra negra e ali, o 
Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) lançava 
uma semente de ânimo. Um pequeno 
floco de luz que tornava todos os seres 
viventes em buscadores animados. 
 Dessa árvore vi gerar nove frutos 
e estes eram todos aqueles Zÿvÿrÿr 
(deuses) que a sua maneira vira, 
viveram ou sentiram Bâtv. 
 Todavia, a mesma semente 
gerou outra árvore com três frutos e 
esses eram Hâxpëx (Haspis), 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) e Öârthënvx 
(Sardinus). 
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 E vi os dias futuros surgirem e 
neles, presenciei ainda nesta visão, os 
aliciados a Lvx (Lux) e sua obstinação 
em viver Bâtv com Ëfâtrëm (Ifãtrim). 
Estes eram os três senhores que 
portavam a maçã-vermelha, a figueira-
sanguinária e a Pitaia-vermelha. 
 Estes não puderam reter sua 
fúria e após a construção de Gâlÿ 
(Terra), deixaram a mesa da 
Fraternidade Eterna e foram-se, cada 
um a uma parte, sendo Öârthënvx 
(Sardinus) aquele que colonizaria um 
novo mundo, até que todos os ângæhox 
(homens-cainitas) estivessem prontos, 
segundo os planos da Fraternidade 
Eterna e, então, repousaria em Gâlÿ 
como o Senhor do Sul. Diz-se daquele 
que vinha do distante planeta. Pois sua 
fúria moveu-se a buscar pela melhor 
parte da Rainha dos Céus, entendendo 
Lvx, nas bordas do universo. 
 Os nove eram aqueles que 
geraram Bâtv e o viveram. Os três eram 
aqueles que se fariam carne, 
retornando a sua essência primeira, 
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para viver o amor divino, entre os 
homens. E assim o foi. 
 Gâlÿ (Terra) passou a conhecer a 
Fraternidade Eterna, o Fogo Criador do 
Universo, ela, a Gâlÿ (Terra), fora 
criada por um momento de sua 
meditação, fruto da sua imaginação; 
então, criou seres providos de uma 
dualidade divina, inteligência e tempo 
de vida suficiente para que se pudesse 
evoluir e que sua semelhança ao divino, 
finalmente pudesse ser alcançada.  
 Theia, a antiga terra, era um 
planeta do tamanho de Mârtÿ (Marte) 
que possuía uma lua muito pequena ao 
seu redor; eles se colidiram com a 
antiga Gâlÿ (Terra). A grande colisão. O 
impacto descascou a Antiga Gâlÿ (Terra) 
como uma laranja. Titânicas massas de 
material de ambos os corpos celestes 
foram lançadas para o espaço.  
 O centro flamejante de Theia, a 
antiga Gâlÿ (Terra) afundou no centro 
de si mesma, onde permaneceu até 
hoje.  
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 ‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), 
o Senhor do Fogo foi o causador da 
destruição de Theia, pois para que 
equilibrasse a Gâlÿ (Terra) com o poder 
do Reino do Sol, fez-se necessário a 
existência de dois sois e não mais duas 
luas. E isso se sucedeu quando o 
criador, manifesto como criatura, deu-
se para que todo o ingrediente do Reino 
material fosse possível. Ele atraiu para 
si, todas as luzes e ‘Zââfër (Zaafir) os 
fez lembrar de todos os tons da música 
cósmica, diminuindo a velocidade de 
todas as coisas e tornando-as temporal. 
 Durante um curto período, a 
Antiga Gâlÿ (Terra) ficou rodeada por 
um anel de detritos. O anel foi apenas 
temporário, assim como se sucedeu 
com Sâtsvr (Saturno), no entanto: ele 
logo começou a fundir-se. Apenas 
alguns anos depois, foram necessários 
para que ele transformasse em uma 
nova lua, cujo centro foi criado por 
‘Zââfër (Zaafir) e ‘Zvmzvl (Zumbul) nos 
tempos de seu amor. Desta vez, a Gâlÿ 
(Terra) dos Seres Equilibradores, 
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diminuiu sua velocidade, pois o tempo e 
a beleza orquestraram tais maravilhas. 
Estava pronta, a terra dos primeiros 
homens. 

A superfície da lua recém-nascida 
foi largamente fundida à medida que se 
formou a partir do anel da Antiga Gâlÿ 
(Terra). Ao fundo, a Gâlÿ (Terra) foi se 
curando do impacto lentamente e, a 
nova Lua, além de abrigar os Seres 
Equilibradores e controladores da água 
e do plantio; também era um potente 
escudo contra as grandes Sâtÿllâx 
errantes que poderiam atingir as 
recentes criações que se formavam no 
‘berço dos Zÿvÿrÿr (deuses) ’. 

 
A superfície da lua esfriou, pois, o 

amor de ‘Zvmzvl (Zumbul) e o senhor 
do tempo, fez dela, palco para sua 
maior angustia, quando não se viram 
mais aptos a amar, por precisarem 
permanecer em perpétua meditação, 
projetando as ânæmâx dos primeiros 
homens.  
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Sua sólida crosta estava repleta de 
montanhas de fogo e contínuos fluxos 
de lava. A Antiga Gâlÿ (Terra) nublada 
estava cercada pelo resto do anel. A Lua 
recém-nascida estava mais próxima da 
Antiga Gâlÿ (Terra) e começou a ser 
habitada pelos Seres Equilibradores, 
desde então. 

Uma gigantesca onda de rocha 
derretida rugindo sobre o horizonte. 
Milhões de anos de fluxos de lava 
gigantes e impactos de asteroides que 
perfuravam incansavelmente a crosta 
lunar resultaram nas planícies e crateras 
que denunciam o campo de guerra 
entre os Seres dos Altos Céus. 

Esses conflitos foram motivados 
por Zürëvx (Beril) que não acreditava 
que seu filho e o Zÿvÿr (deus) do tempo, 
poderiam amar sem anular a 
criatividade e, então, tornando-se 
inférteis. 

Para Zürëvx (Beril), o conveniente 
esposo de Hâxpëx (Haspis) e pai do 
Zÿvÿr (deus) da beleza, dois seres com 
as forças masculinas, não podiam fazer 
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valer os princípios da Taça e da Adaga 
e, portanto, sucumbiriam como os 
antecessores do primeiro universo. 
Inférteis, não poderiam modelar as 
ânæmâx dos primeiros homens: os 
ângæhox. 

Um desses impactos, talvez o 
maior sofrido pela lua desde a colisão 
citada, criou a bacia Aitkens, uma das 
maiores estruturas de impacto no 
sistema solar. A data do impacto se 
perdeu neste passado longínquo. A 
Antiga Gâlÿ (Terra) estava habitada 
apenas pelas plantas e, elas foram às 
únicas testemunhas da Guerra na Lua e, 
assim, o tempo e a beleza se 
despediram. 

 O Fogo Criador era um formado 
pelo grupo de divinos seres Artesãos do 
Universo, os Artifex mundis, criado a 
partir de outros Seres Divinos 
Inteligentes que, reunidos, emanaram 
energia suficiente para criar a 
Providência Divina, as Leis do Universo, 
conhecida pelos ângæhox como o 
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Grande Rei do Sol. O Deus. A egrégora 
dos nove. 
 Depois de preparada, cada 
membro da Fraternidade Eterna, desceu 
a Gâlÿ (Terra) e, cada mil anos que 
eram como um dia, criaram cada um à 
sua especialidade; assinando-as com a 
Marca da fraternidade Eterna com a 
missão de retornar a mesa para 
manterem-se em perpétua meditação. 
Todos os princípios da matemática 
cósmica, eu vi serem aplicados em toda 
a criação e a assinatura era o Símbolo 
do Infinito e sem começo.  
 Cada dia, dois membros vinham 
a Gâlÿ (Terra) para criar e assim, em 
seis dias, os doze artífices já tinham 
visitado a Gâlÿ (Terra) e criado tudo que 
haviam planejado. No sétimo dia, sete 
mil anos mais tarde, eles se reuniram 
para o ‘Descanso’ e aprovação de Jaf 
(Iafi), o Mestre da Fraternidade Eterna. 
 Assim que o idealizador da 
Fraternidade Eterna, esposo de Âshërâh 
(Axerá) aprovou toda a criação, os 
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Zÿvÿrÿr (deuses) foram convidados ao 
descanso. 
 E eu ouvi Jaf (iafi) dizer: 
 
 - O acordo da criação que 
providenciamos no Conselho da 
Semeadura, deve agora ser cumprido. 
Todos os doze convidados a mesa da 
Fraternidade Eterna, deverão unir-se em 
Üäoko e, em perpétua meditação, não 
mais se retirarem desta mesa, para que 
nossa mente possa guiar os primeiros 
homens, os ângæhox e assim, torna-los 
como nós. 
 Eu, porém, na minha sutil e 
invisível presença, vi que o primeiro 
criador se manifestou no centro 
coronário de Jaf (iafi) e eu pude ouvir 
como a voz de muitas águas dizer: 
 
 - O ânimo está presente somente 
naqueles que forem contrárias a inércia. 
O verdadeiro artista não despreza e 
não se afasta de sua criação. Desça a 
natureza e seja para os primeiros 
homens, Deus, mas inflame e perturbe 
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os espíritos de todos os demais Zÿvÿrÿr 
(deuses). Inspiremos a continuar, pois 
toda a criação também faz parte da 
Quarta Coluna de Fogo dos céus, 
Üäoko e, sem tais forças não se pode 
conjurar. 
 
 E então eu pude perceber que 
nesses tempos, o espirito de 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), o 
Senhor do Fogo, repousava dentro de 
Jaf (iafi), pois este último, também 
podia manipular o fogo etérico e eu 
pude compreender todos os mistérios. 
 Não havia mais em mim, a 
mente dos primeiros homens, pois eu 
agora compreendia o plano da Mente 
Cósmica, Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
que testava suas criaturas, pedindo-os 
inércia, mas revelava-se a aqueles que 
questionava e permanecia na 
animadora busca de sua outra parte, 
sem desejar abster-se, sem sacrifícios e 
sem esmorecer. 
 Todos os doze frutos, não 
podiam se perceber como formas da 
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mesma semente. Numa árvore estavam 
os tais, cujas forças de Bâtv havia se 
revelado à sua maneira e doutro lado, 
estavam aqueles que ansiavam por tal 
poder. 
 O resultado de todas as buscas é 
o poder. A soma de todas as forças é o 
ânimo. O epicentro de todas as 
ânæmâx é a virtude. Disso, todas as 
criaturas foram feitas. Desta verdade, 
todos estavam cobertos. Desde os céus 
até Gâlÿ. 
 Aquele que não era fruto, era a 
luz que propiciava o alimento a toda 
árvore. Jaf (iafi), dotado agora das 
forças de ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus), o Senhor do Fogo, era 
o Zÿvÿr (deus) da Providência. 
 E todos os frutos deveriam cair e 
isso jamais deveria ser entendido como 
ruim, pois cada queda resulta nas 
regras cósmicas e cada movimento, 
geraria novas árvores e assim, previstas 
estavam, as doze tribos dos homens. 
 Cada tribo regida por sua Sâtÿllâ 
faria sua viagem desde um Ânæ 
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(Períspirito) até a forma de Ângæho, 
como assim seria chamado os homens-
cainitas, aqueles que são também 
semideuses, filhos dos pais primordiais 
e guardiões do ânimo e da virtude. O 
povo da permanência. 
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o primeiro não 

nascido 

 
 Após alguns séculos da criação 
da Gâlÿ (Terra), ela foi habitada por 
ângæhox (homens) mortais que eram 
muitos semelhantes a Hâëânÿr (animais) 
e, cultivavam a Gâlÿ (Terra) para que 
ela pudesse “viver”.  
 Os mistérios foram ocultados e 
os motivos ainda não trazidos a vós. Era 
preciso agora, que houvesse escuridão 
sobre as ânæmâx (almas) primeiras, 
para que elas pudessem Ver e Perceber. 
 O epicentro de todas as forças, 
em Hâxpëx (Haspis) e Zürëvx (Beril) 
atuava nos primeiros homens como 
instinto de macho e fêmea e eles 
procriavam, até que seus corpos 
estivessem prontos para servirem de 
invólucros as ânæmâx dos antigos 
senhores dos céus. 
 Com o passar de muitos anos, 
Jaf (Iafi), afeiçoado com os ângæhox 
(pronuncia-se ‘angairros’), resolveu criar 
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um a sua semelhança como o seu 
preferido, enquanto todos os Zÿvÿrÿr 
(deuses) ainda estavam em meditação.  
 Esse ângæho conheceria sua 
face, bem como a Fraternidade Eterna e 
a força que dela se originou, a 
egrégora do Grande Artesão e todo seu 
poder.  
 Respeitaria suas leis e além de 
admirá-lo ganharia como bem 
particular o Dom da Vida Eterna e o 
Espírito Divino doado por Hrë'zotëv 
(Hrisotil). 
 Jaf (Iafi), apenas com o 
conhecimento da sua æha e outra 
parte, Syara, a doadora de Sabedoria 
que o chamava de Vnæ-Âkæmâ, pois o 
espirito do criador habitava no seu 
centro coronário e ela o conhecia bem, 
pois o tinha tocado; desceu a Gâlÿ 
(Terra) e a espiou detalhadamente. 
 Como um grande artífice, 
apanhou do material dos primeiros 
instantes, retirado do quente berço das 
primeiras estrelas: O O’pvs, que estava 
nos pés duma montanha, onde também 
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estava a nascente de águas dos quatro 
rios do centro da Gâlÿ (Terra) e, disso 
usou das pequenas serpentes para 
moldar o homem animal na 
semelhança daquele que era como 
deus, os Ângæhox de Gâlÿ (Homens da 
Terra).  
 Com o barro primordial, O’pvs, 
aquele que não é outro senão o corpo 
vivente, modelou com a água dos 
quatro rios, preencheu o interior do 
corpo e com o ar que estava ali, encheu 
o peito daquele ângæho.  
 Com o Fogo que ele possuía, fez 
descer uma minúscula bola flamejante 
na fronte do primeiro ângæho, dando a 
ele a capacidade de aprender e, se 
esperava que ele e toda sua 
descendência, observasse e descobrisse 
os mistérios que ainda não te revelei 
nessas palavras e tampouco nas 
anteriores.  
 Fez o ar e a água, lapidar o 
barro, dando aquela criação, a 
semelhança perfeita do corpo de seu 
corpo. 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
257 

 Depois, soprou os lábios do 
ângæho, transferindo a ele, outra 
minúscula bola de luz, desta vez, 
azulada que ao descer pela garganta 
do ângæho de barro, ele respirou pela 
primeira vez e, estava de pé, vivo; o 
primeiro não nascido. 
 Jaf (iafi) encostou seus lábios 
celestiais, nos lábios carnais do primeiro 
não nascido e despertou nele todas as 
sensações e assim, lhe providenciou a 
consciência. 
 Da constelação que se formava 
sobre a cabeça daqueles Doze Grandes 
Senhores dos Céus que estava em 
meditação, a dita Fraternidade Eterna; 
Jaf (iafi) havia retirado a partícula de 
todas as partículas celestes, Ëfâtrëm ou 
ao menos uma pequena parte dela, e 
como tal, havia disposta a aquele 
primeiro ângæho que, até esse 
momento, nada compreendia. 
  
 E tu, compreendes? 
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 Havia um, porém, entre os doze 
que como sabes, por ter participado 
comigo das abundantes observações de 
trás e de frente do tempo; não estava 
em profunda meditação. Não estava 
conectado aos demais com as forças de 
Üäoko (Évoco). 
 Este, o oitavo deus da 
Fraternidade Eterna, cujo nome era 
Zürëvx (Beril), espreitava a criação e, 
enciumado, planejou em teu intimo as 
mazelas e a desesperança, mas como já 
ouviu minhas palavras, crendo ele que o 
primeiro não nascido vivia nas 
profundezas miseráveis do cosmo, não 
pensou que estava assistindo o paraíso 
dos esperançosos. 
 Para ele, Zürëvx (Beril), Gâlÿ 
(Terra) era, então, palco dos desastres 
divinos e para ele, isso era tal como 
Hâs'vâ (Hãxvã), o próprio inferno. 
 Zürëvx (Beril) sondou Jaf e ouviu 
ele dizer ao primeiro não nascido: 
 
 - Tu se chamarás Âdâ (Adan), 
pois é o primeiro homem feito de Tÿrræ 
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de Órion, que usamos para construir 
Gâlÿ. Tu és tal como a terra. Meus lábios 
tocaram os teus, em sinal de minha 
virtude e para ti, dou a consciência de 
saber que verás a face do Grande 
Artesão, pois esse é o deus, surgido das 
mentes dos doze Artifex mundis. Esses 
são a Fraternidade Eterna e será para ti, 
único Zÿvÿr (deus) e o chamará de Único 
Acima. Mas, que haja em seu coração o 
discernimento, primeiro homem, para 
compreender que a face que lhe digo, 
não é rosto como o teu e, mesmo 
sabendo hoje que confundirás o deus 
que te dá a vida, chamarás a morte e a 
desesperança de Pai Eterno, mas 
encontrará o amor do pai criador nos 
teus últimos dias, pois não é nos 
primeiros tempos que aprenderá sobre o 
Todo, mas nos últimos e perfeitos 
momentos. 
 
 Âdâ (Adan) despertou 
consciente. Sabia de todas as coisas e 
de como tudo havia se formado, mas 
não podia ver Jaf (iafi), enquanto isso, 
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enxergava o Grande Artesão e sua 
misteriosa face e foi o primeiro dos 
homens da terra a vê-lo em sua 
magnitude e compreender suas forças e 
o entendeu como seu Zÿvÿr (deus) e 
criador, pois ele mesmo o deu face, 
forma e nome. 
 
 Foi nesse mesmo tempo que 
Zürëvx (Beril) desencadeou sua fúria 
sobre Lolâ (Lolã) e pereceu. Caiu sobre 
Gâlÿ (Terra) como uma estrela errante e 
contaminou os primeiros homens, 
antecessores a Âdâ (Adan) com a 
violência e se nomeou ‘o Deus Criador’. 
Pai da confusão, confuso em si mesmo, 
não poderia proferir outra coisa senão a 
sombra da dúvida, até os portões do 
Grande Jardim, onde fora colocado o 
primeiro não nascido. 
 Este é o Demiurgo, o errante, o 
martelo cego, a espada sem fio. O 
Barulho. 
 A ambição e desesperança de 
Zürëvx (Beril), deu a ele um único e 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
261 

poderoso título: O Rei de Hâs'vâ 
(Hãxvã).  
 O mesmo Deus que confunde 
como Pai Criador, é Senhor do Inferno 
de todos os homens e ele os desola com 
sua horda de angustia e os deprime 
com a desesperança e, assim será até 
que os Ângæhox de Gâlÿ (Homens da 
Terra) compreendam e vejam a face do 
verdadeiro Criador. Este é o VNA. 
 Jaf (Iafi), então, percebendo a 
malignidade de Zürëvx (Beril), me 
revelou teus celestes planos que 
partiram do Reino das Ideias até o 
íntimo dos espíritos de todos os homens 
da Terra. 
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Deprimida luz 

 
 
 Para inflamar a busca pela 
sabedoria, o então aclamado Rei do 
Sol, Mestre da Mesa da Fraternidade 
Eterna, Jaf (iafi), incendiou a ira de teu 
enteado cósmico, Ælvm (Aelum), para 
que todos os homens se guiassem pela 
fúria, mas nunca ousassem perder a 
esperança da paz e do amor. 
 Lvx, o Ælvm (Aelum) era o 
chamado âng (anjo) de Luz, 
encarregado de grandes 
responsabilidades em sua miríade, fazia 
parte da alta hierarquia dos Angÿr 
(anjos), Ark-ângÿr (Arcanjos), Che-Angÿr 
(Querubins) e Tse-Angÿr (Serafins).  
 Era também o comandante de 
um grande exército que formava a terça 
parte do céu e inúmeros Ângÿr.  
 Öârthënvx (Sardinus), seu pai 
sanguíneo e Rei dos Exércitos, havia 
colocado sobre o peito de Lvx (lux) a 
pedra de fogo e Jaf (iafi) seu padrasto 
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celeste tinha lhe concedido o Selo da 
invencibilidade. 
 Lvx e sua miríade eram os 
viajantes dos Altos Céus, que como 
Sâtÿllâx (estrelas) flamejantes, riscavam 
o céu, serpenteando a glória e 
provendo os mundos de vida, luz e 
inteligência. 
 Mesmo que não pareça, mas a 
vaidade, o ciúmes, a ambição e o 
orgulho também estavam nos Altos 
Céus, mesmo sendo um lugar celestial, 
seria impossível, com seres tão 
inteligentes não haver tais coisas. Eu 
mesmo, Aslah, havia presenciado o mal 
de Zürëvx (Beril) destituir a Esperança do 
seio celeste, como já lhe tenho dito. 
 Em Vënv (Vênus), uma das 
inúmeras terras criadas pelos 
engenheiros celestes, estava os Seres 
chamados de Yoni. Elas eram a 
inversão da pirâmide masculina, o 
oposto das forças que estavam em 
‘Zââfër (Zaafir) e ‘Zvmzvl (Zumbul), 
justamente o que Zürëvx (Beril) lhes 
diziam que faltava para que pudessem 
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permanecerem juntos e ainda assim 
atingirem a Coluna da Criação; a 
divisão dos divinos seres das Ordens 
Planetárias. Ali, em Vënv (Vênus) as 
Yonis haviam criado uma egrégora que 
era o lado feminino do Grande Artesão 
do Universo e das leis que, estas 
últimas, só passaram a existir, depois da 
divisão dos sexos dos Zÿvÿrÿr (deuses). 
Hâxpëx (Haspis), a Dama Vermelha, 
governava Vënv (Vênus). Ela era, então, 
tal qual Jaf (iafi) era para Âdâ, mas 
seria então, para suas descendentes e 
recorrências de sua própria 
manifestação. Era, da lua vermelha, 
Deusa. 
 Lvx e a terça parte dos Seres da 
Sâtÿlla (estrela) Mãe, jaziam em Mârtÿ 
(Marte), sua base de expiação de Gâlÿ 
(Terra). Ele, o general das tropas de 
Öârthënvx (Sardinus) e de 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus), o 
Senhor do Fogo, era incumbido de 
distribuir seus dons aos planetas, mas 
como todos os outros, Gâlÿ havia se 
tornado alvo das inteligências, pois, 
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seria o berço dos Zÿvÿrÿr (Deuses) 
quando despertassem de sua perpétua 
meditação, nos corpos de suas 
recorrências. 
 Contra a divisão sexual dos 
ângæhox e a favor da evolução 
ininterrupta, o General das Tropas de 
Luz, estava descontente, mas nada 
podia fazer contra as leis criadas para 
domar o Universo, chamada de 
‘Grande Lei’. 
 Esta era a maneira que seu 
padrasto celeste lhe inflamava a ira. 
 Mas foi um dia iluminado, após 
tocar Bâtv visitando as bordas do 
universo para fazer Ëfâtrëm (Ifãtrim) 
manifesta, no pátio real do Sol, quando 
Lvx (Lux) adentrou para falar com os 
Senhores Pontífices, sendo ele um dos 
únicos seres de toda a extensão celestial 
com poder de falar com os ditos 
Senhores face a face; ao entrar no 
grande salão, ele viu o grande trono do 
Rei do Sol vazio e os vinte e quatro 
anciãos que ali estavam, avisaram-no 
que o Mestre estava em Gâlÿ criando 
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Âdâ e Lilith, o que seria o primeiro casal 
Imortal criado a partir da Matéria 
Prima, O’pvs, enquanto os demais doze 
Zÿvÿrÿr (deuses) permaneceriam em 
profunda meditação ao redor da mesa 
da Fraternidade Eterna, guiados e 
protegidos por Syara, exceto Zürëvx 
(Beril) que não mantinha comunhão em 
Üäoko (Évoco). 
 Enfurecido, por saber que tal 
como seu pai Öârthënvx (Sardinus) não 
poderia saber em qual corpo estaria 
manifesto Ëfâtrëm (Ifãtrim) e tampouco 
teria a ajuda dos demais Senhores 
Artifex Mundis, ele se afastou do altar e, 
ao entrar no seu palácio, conhecido 
como o Castelo da Luz, todos os seus 
adeptos logo perceberam sua fúria.  
 Então, pude ver algo tal qual a 
manifestação das sombras que 
rodearam os três dos nove Zÿvÿrÿr 
(deuses): devido seu ódio, a luz que 
habitava em Lvx começara a espairecer 
e uma estranha sombra começou o 
acompanhar. Vi manifesta pela primeira 
vez, as sombras de Hâs'vâ (Hãxvã) sob 
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aquele que era o mais animado das 
miríades celestes. Tais sombras, como 
asas deprimentes, sufocavam a mente 
de Lvx e lhe espremia o coração, como 
uma âncora pesada sobre seu peito e 
este, não podia mais entoar seus 
cânticos vitoriosos. 
 Jaf (Iafi), porém me levou para 
assistir a fúria que inflamava em seu 
próprio afilhado celestes e me disse: 
 
 - Aqui, parto o coração de um 
Âng (anjo), para que ele deseje Hâs'vâ 
(Hãxvã) e saiba que poderá encontrar a 
esperança até mesmo no mais profundo 
inferno deprimente. Nenhum homem ou 
mulher, da Terra ou dos céus, deve 
desistir de Bâtv (Batú), mesmo que em 
seu mais profundo desespero e, se 
porventura for obstinado como clama 
em voz alta, não desistirá até seu último 
suspiro e, sua luta, ensinará aos 
homens a serem eternos buscadores. 
 Pasmo com as palavras do Rei 
do Sol, me permite pergunta-lo: 
 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
268 

 - Não te afliges causar tamanho 
mal sobre alguém que deposita em ti, a 
confiança? 
 
 Jaf (iafi) me pareceu sorrir ao 
ouvir meu questionamento e, tal como 
um pai, serenamente me respondeu 
dizendo: 
 
 - Não existe mal em te pôr na 
direção da esperança, Ashlah. O 
verdadeiro mal está em ceifar tudo 
aquilo que teu coração espera. 
 
 Então eu percebi que as 
deprimentes sombras de Hâs'vâ (Hãxvã) 
não era o mal. A malignidade estava no 
portador das asas que projetavam tais 
sombras, então percebi também que 
isso não fazia destes seres, rodeados de 
sombra, malignos. Fazia deles, 
desanimados.  
 Sua fúria era resultado último do 
ânimo tentando lutar contra a 
indisposição à Bâtv ou ao fracasso de o 
tê-lo. Lux se tornará a deprimida luz, 
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diante dos meus olhos de aprendizes e 
a tudo isso escrevi no livro do cosmo 
para agora te dizer, ângæho. 
 Essa também era a vontade do 
Criador. E assim operava os trabalhos 
de Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) nos 
'Vütürÿr Kælë (Antigos Céus). 
 
 Logo quando Jaf (iafi) voltou ao 
Reino do Sol, percebera a primeira 
variação de luz no reino solar da qual 
eu o havia questionado, onde antes, era 
completamente iluminado e sem 
sombra e que somente minha 
manifestação sutil e invisível, 
anteriormente poderia perceber. 
 Havia o cansaço sobre os 
ombros incansáveis dos ângÿr e, 
desânimo nos olhos dos obstinados.  
 O senhor Rei do Sol e rei da 
próspera humanidade e regente criador 
das Leis Universais, por possuir o 
espirito de ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus), o Senhor do Fogo, já 
sabia o poder que habitava em Lvx e o 
agradou convidando-o para o banquete 
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no Castelo da Sabedoria onde lá, daria 
uma dádiva única a ele como sinal de 
seu afeto e de sua fidelidade para com 
o seu Senhores, ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus) e Öârthënvx (Sardinus).  
 Elogiado pelos seus e 
empolgado, Lvx (Lux) se preparou e no 
momento do Rei ele se apresentou. 
Todos os grandes Senhores do céu 
estavam presente inclusive a 
Fraternidade Eterna que havia deixado 
sua meditação para prestigiar o æho 
(filho) de Öârthënvx (Sardinus), o rei dos 
exércitos, ser honrado pelo Rei dos Céus 
e idealizador, Jaf (iafi). 
 Havia muitos cânticos de honra e 
glória e todo o reino do Sol estava em 
festa, por um instante as sombras de 
Hâs'vâ (Hãxvã) haviam dissipado. Mas, 
somente os grandes Seres Inteligentes 
adentrariam o castelo. 
 Isso perpetuou em Jaf (Iafi) o 
título de Rei do Sol, pois ele afastava as 
sombras tão rapidamente como alguém 
que porta a Idealização pode fazê-lo. 
 Os desanimados se animaram. 
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 Os angustiados bebiam o Elixir 
celeste e entoavam cânticos. 
 Não havia espaço para Hâs'vâ 
(Hãxvã), embora a presença de Zürëvx 
(Beril) ainda ali existia nesses tempos. 
 Espero, ângæho, que não se 
atordoes com as rodas do círculo do 
tempo, pois tudo acontecia 
simultaneamente e muito disso, 
acontece enquanto essa sabedoria lhe 
transfiro. 
  Depois das taças de ouro ser 
preenchidas do Grande vinho celeste e 
a Sabedoria ter feito seu discurso em 
honra ao Vnæ-Âkæmâ (Unai acaimã) e 
Jaf (iafi), o último, reverenciado 
notificou que faria um pronunciamento 
diante dos outros Zÿvÿrÿr (deuses) 
ministradores das Leis Universais. 
 Levantou-se com todo o poder e 
disse que, a partir daquele momento, o 
âng (anjo) de luz, Lvx, seria o 
responsável pelo exército de guerra dos 
céus, seria o General de toda a 
infantaria celeste, solar e cósmica, 
receberia o selo real e o pergaminho 
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selado, em sua testa iria uma marca 
única onde só ele e seus descendentes 
teriam, e seria conhecido pelos 
ângæhox como Samael, o veneno de 
Deus, pois em sua fronte iria uma 
Serpente, símbolo da sabedoria.  
 No seu pulso esquerdo estaria o 
código secreto para destrancar Ëfâtrëm 
(Ifãtrim) que agora estava partida em 
duas partes, guardadas dentro dos 
cofres onde somente ele, Lvx ou Ǽlvm 
(Aelum) e Hürv (Herv) podiam entrar, 
como testemunhas verazes. E, em seu 
peito, carregaria a brasa viva tirada do 
altar, o intelecto, a pedra de fogo, 
doado por seu pai Öârthënvx (Sardinus) 
que havia recebido de ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus), o Senhor do Fogo, 
agora sabido ser a própria 
manifestação de Vnæ Âkæmâ em forma 
de criatura. 
 Honrado, Lvx, o Samael, 
prostrou-se e engrandeceu o Senhor dos 
senhores, retirando-se com suas Sete 
insígnias, as que acabara de obter e as 
anteriores. 
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 Eu vi, o portador da luz se 
afastar, adornado dos sete selos: O 
cargo de general, o selo real, o 
pergaminho selado, a marca na testa, o 
novo nome, a marca no pulso esquerdo 
e a pirita. 
 Após algum tempo, Lvx (Lux) 
descobriu que Jaf (iafi) havia criado 
outro invólucro de carne para hospedar 
as ânæmâx orinianas como 
companheira de Âdâ (Adan) e teria os 
colocados no Jardim do Éden, uma ilha 
flutuante aos pés do Monte Nisir, que é 
o portal para Agartha, a terra onde os 
Ministros do Sol haviam criado para os 
ângæhox-Zÿvÿrÿr (semideuses) gerados 
pela energia dos Senhores da Luz e do 
Fogo.  
 Aqueles ângæhox (angairros) 
viveriam entre as árvores fontes de 
sabedoria, imortalidade, poder, 
grandeza e ciência, a árvore proibida, 
criada por Gommÿthâkâ (Gomiedaca) o 
Senhor dos Primeiros.  
 O dito Jardim do Üthn (Éden) 
não era uma terra fixa, mas uma 
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pequena parte do reino do Sol que 
desceu a Gâlÿ. Ali, os ângæhox 
(Angairros) e os Hâëânÿr (Raianier) 
eram criados e depois enviados para 
fora para que finalmente povoasse o 
mundo que lhes foram ofertados. 
 A Ilha flutuante do Üthn (Éden) 
fora construída pelos engenheiros de 
Pâkkâ (Pacca) e, portanto, não era 
manifesta no mundo material, mas 
composta de seres, coisas e formas 
imateriais, porém conscientes e 
portadoras das mesmas propriedades 
do reino dos primeiros homens. 
 Fora ali que secretamente Jaf 
(Iafi) criou Âdâ (Adan), Lilith e agora, 
todos conheciam Jäë (Ivi/Eva), a 
nomeada primeira mulher, uma vez que 
Jaf (Iafi) dizia que Lilith havia sido uma 
experiência hibrida que não havia 
alcançado a forma perfeita. E tanto a 
mim, com minha pequenez, tanto 
quanto a Lvx, em sua grandeza, isso lhe 
perturbou, pois não havia compreensão 
sobre o motivo pelo qual somente Jäë 
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(ivi) era de fato uma construção certeira 
das criaturas. 
 A primeira mulher que o 
idealizador havia criado, não respeitara 
as ordens de ser submissa a Âdâ e fugiu 
para outras terras, tornando-se material 
no mundo dos homens e tal feito, 
chamou a atenção do portador da luz, 
pois este já havia manifestado Ëfâtrëm 
(Ifãtrim) uma vez, mas não sabia como 
fazê-lo em Gâlÿ (Galiê).  
 Então o Senhor Rei do Sol criou 
Jäë (ivi), por esse motivo e a entregou, 
jovem e inconsciente, a Âdâ, para que 
ele, desperto, educasse-a e fizesse dela, 
sua mulher e submissa, para que a 
criação pudesse ter seu equilibro e fosse 
manifesto as forças polares. 
 A indignação voltou a tomar 
conta de Lvx (Lux) que, se enfureceu e 
vendo o trono vazio atravessou o salão 
e se assentou. Essa façanha silenciou 
todo o reino solar e um vento estranho 
assoprou desde o portal até o grande 
pátio real. E isso eu vi novamente, pois 
o tempo circular me mostrava aquilo 
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que já havia sido, o que estava 
acontecendo e o que estava por vir. 
 Quando ele saiu do altar todos 
seus adeptos prostraram-se diante dele 
e, esse feito fez com que ele se sentisse 
ainda mais poderoso; vendo que os 
seus o seguiriam mesmo ele cometendo 
algo contra as tais Leis Universais 
criadas pelos Zÿvÿrÿr (deuses) da vida, 
resolveu então declarar guerra contra 
Jaf (Iafi) e tentou aliciar a Fraternidade 
Eterna, despertando-os de sua 
meditação e relatando todo o ocorrido. 
  Ao retornar para o Reino Solar, 
G-Brël (Gbril), o mensageiro do 
Idealizador, Rei do Sol, anunciou a 
declaração de guerra que Lvx (Lux) 
havia feito e que a terça parte do reino 
se rebelara contra sua majestade 
inclusive ‘Zââfër (Zaafir), ‘Zvmzvl 
(Zumbul), Âshërâh (Axerá) e ‘Pâkkâ 
(Paca), membros da Fraternidade 
Eterna, que foram indiciados pelos Três 
dos nove. 
 Como a guerra não fazia parte 
da hierarquia de G-Brël (Gbril), o Rei do 
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Sol selecionou Mëkâül (Micael) para que 
comandasse todo o restante do reino 
que ainda se mantiveram fiéis as suas 
ordens e a proposta da perpétua 
meditação e que lutasse contra Lvx (Lux) 
com o intuito de expulsá-lo do Sol e de 
Mârtÿ (Marte), enviando o ao centro de 
Gâlÿ, onde estava inabitada e era 
apenas um abismo profundo e 
desconhecido, criado e preparado por 
‘Pvx’pârâgâmvx (Pusparagamus). 
 Como Jaf (Iafi), o Idealizador 
havia colocado a marca da 
imortalidade em Lvx (Lux), o Samael, e 
dado a ele tantos poderes, o Rei do Sol 
demonstrou a todos os demais Senhores 
dos Céus que não podia mais destruí-lo 
totalmente, por isso, expulsá-lo e enviá-
lo há um lugar onde sobreviveria era a 
única opção e, então eu compreendi os 
planos de Jaf (Iafi). Mesmo o sendo tão 
poderoso, havia concedido ao seu 
traidor poderes demais para revogar e 
as Leis do Universo eram imutáveis, pois 
uma exceção poderia ser o fim de tudo 
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quanto existia. Inclusive o fim do Reino 
do Sol. 
  E, como compreender Gâlÿ 
(Terra) como prisão, se somente o 
último, Plvtv (Plutão) havia sido criado 
como uma Perpétua Cadeia para as 
Ânæmâx desordeiras e descendentes 
das ideias de Nâëm (Naim)? 
  
  
 E eu ouvi tua voz me questionar, 
antes de teu nascimento, dizendo: 
 
 - Como pode Lvx (Lux) ser o 
traidor de Jaf (iafi) sendo que mesmo 
eu, humano, posso notar que outrora 
Jaf (iafi) doou as sete insígnias para 
aplacar a cólera de seu afilhado? 
 
 Então, sentindo suas dúvidas, 
vindo de um corpo retalhado, eu o 
respondi no tempo circular, para que 
pudesse sempre se lembrar, dizendo: 
 
 - Não há nada que se prediga 
bom ou ruim, alinhado ou desalinhado 
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na música cósmica. Essa é mais afinada 
do que todos os ouvidos humanos 
podem ouvir e ainda assim, completar-
se numa perfeita canção. Esse era o 
plano, incendiar a mente de Lvx, o 
portador da luz. Animá-lo, como uma 
ânæmâ obstinada que era, seria preciso 
conceder-lhe um motivo e Jaf (iafi) o 
deu. Um guerreiro não pode amar na 
paz, ele precisa busca-la através da 
guerra e Lvx (Lux) portava o intelecto 
que doava, mas precisava aprender a 
usá-lo. 
 
 E assim houve guerra no céu por 
um século. 
 
 Quando Mëkâül (Micael) venceu 
a guerra, o Idealizador pediu para que 
ele os enviasse a Gâlÿ (o nome da Terra 
para os antigos povos e pronuncia-se 
‘Galiê’), que era o único lugar fora do 
reino do Sol que havia um portal que se 
conectava com o mundo celestial. 
 Fazendo isso, o Senhor dos 
senhores retiraria deles todos os 
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poderes possíveis, por causa da sutileza 
de seus corpos não manifestados, 
excetos aqueles de suas próprias 
naturezas. Enquanto caiam do céu, 
perdiam suas luzes e seus poderes 
maiores. Sentiam muita dor, havia 
pranto e ranger de dentes, os gritos 
tornaram-se como trovões. Os deuses 
encarnaram. 
  
 E disse o Rei do Sol: 
  
 “Ai dos ângæhox (angairros) que 
habitam em Gâlÿ (Galiê), pois nela fora 
lançado o questionador! E as primeiras 
ânæmâx (almas) que nada haviam 
experimentados, deverão coabitar com 
antigos espíritos que conhecem os 
mistérios que há entre o céu e a terra, 
onde pisam os impúberes homo 
Vulgatus. ”. 
 
 Depois que os Seres rebeldes 
foram desvanecidos do céu, houve uma 
grande tempestade em Gâlÿ (Galiê), 
tremor e pânico. 
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 Os ângæhox (angairros / 
humanos) viram grandes e inúmeras 
bolas de fogo caindo do céu. 
 Refugiados e ingênuos, os Vulgos 
mal sabiam o que tinha ocorrido. 
  Em Megido, no centro de Gâlÿ, 
tudo se secou com a chegada dos 
agora chamados ex-solares. Depois 
dessas coisas, toda a Gâlÿ (Galiê) 
nunca mais seria a mesma e se tornaria 
completamente o Lar das Ânæmâx 
gigantes, pois filhos de estrelas, não o 
podem ser outra coisa, senão as 
próprias.  
 Alguns dos chamados ex-solares 
tomaram formas de centauros, outros 
devidos os seus poderes, se tornaram 
elementares, alguns fantasmagóricos, 
outros Licântropos, e os da Fraternidade 
Eterna, aliciado a Lvx (Lux), habitaram 
corpos que nasciam em Gâlÿ, 
encarnando. Isso também ocorreu com 
Zürëvx (Beril) que se fez carne, mas sua 
pele era como escama e, como 
serpente, não podia descansar seus 
olhos, pois nele havia o medo perpétuo 
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e terror seu olhar causava. Desconfiado, 
percorre Gâlÿ atrás de Lolâ (Lolã), 
motivo de seu despejo dos Céus. 

O Rei do Sol havia alterado as 
sementes internas e pequenas serpentes 
do sangue dos Angÿr (anjos) de Luz 
para que os primeiros ângæhox 
(angairros / humanos), desprovidos de 
sabedoria, os confundissem com bestas 
e, fora neste momento que o instinto de 
proteção criado por Krë’zo’prâ’zvx 
(Crisóprasus), começou a se revelar e, 
então, nomearam os ex-solares como 
‘demônios que caíram dos céus’.  
 Lvx (Lux), que agora era o senhor 
dos seres rebeldes, chamado por seus 
adeptos de Samael, o veneno de Deus, 
pois sua medida era tal qual para a 
morte ou para a vida, o insinuante, 
havia mantido em si vários poderes, isso 
graças a sua marca que o próprio Rei 
do Sol havia colocado que, não 
permitia que nada o vencesse, nem 
mesmo a morte. 
 Mas, o seu ódio virou contra si e, 
todo o seu poder de luz reverteu em 
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trevas e o transformou em algo que não 
suportava mais a luz e isso fazia com 
que ele só caminhasse na escuridão, 
pois seu coração estava pesaroso e este, 
caminhava em oposição a Segunda 
Coluna, pois havia acreditado que 
jamais poderia viver com tamanha 
iluminação se a escuridão, seu amor, 
lhe fora para sempre, tirada de si. 
 A luz amava a escuridão, mas 
agora passou a odiá-la, para sustentar 
sua dor de perda, e então se fez como 
igual, para que não pudesse se 
completar e tampouco, um encontrar o 
outro. Ele havia desistido, 
temporariamente, essa era sua 
transformação de luz à homem. 
 A maioria dos ex-solares que 
perderam seus poderes vagava ao redor 
do grande muro de Prata do Jardim do 
Üthn (Éden), pois sabiam que ali havia 
a fonte inesgotável para recuperar todos 
os poderes que antes eles tinham; antes 
mesmo que definitivamente, fossem 
aprisionados com Samael, no 
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submundo, debaixo dos pés dos 
ângæhox (angairros / humanos). 
 Lvx (Lux) sabia que Jaf (Iafi) não 
poderia lhe fazer mal ou matá-lo; não 
que não pudesse, mas que ele, não era 
dono de todos os Universos e, os que 
rebelaram contra o Idealizador, 
estavam sob livre arbítrio. 
 O próprio casal, Âdâ (Adan) e Jäë 
(ivi), foram alertados para que não 
saíssem do jardim, pois o mal estava à 
solta. As terras dos quatro rios que 
saiam do Üthn (Éden) foram 
envenenadas com os poderes dos ex-
solares e, muitos ângæhox (angairros / 
humanos) se juntaram a eles a fim de 
conseguirem poderes sobre-humanos 
dos Zÿvÿrÿr (deuses) ou mesmo a 
imortalidade. 
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O Surgimento dos 

deuses menores 

 
 E vi ainda, nesses dias, onde 
surgia a luz e angustia; nascer estrelas 
menores, que seriam enviadas para 
Gâlÿ (Terra), com a missão de proteger 
os invólucros daqueles que já possuíam 
a centelha divina. 
 Quando Zürëvx (Beril) não mais 
estava na távola celeste, onde se 
assentavam os da Fraternidade Eterna, 
vi um se aproximar. 
 Esse era como um prisma. Seu 
corpo translúcido manifestava cores que 
eu jamais havia visto antes, quando 
falava. 
 Sua voz era doce como uma flauta 
de madeira, quando tocada nas notas 
médias. Seu tom permanente projetava 
tais cores e a partir delas eu 
compreendia a paz, a fúria, a alegria a 
tristeza, o conhecimento ou a ordem, 
não pelo som, mas sim pelas cores. 
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 Este alertou aqueles da 
Fraternidade Eterna que remanesciam 
em seus objetivos, que Zürëvx (Beril) 
tomaria Gâlÿ (Terra) para si, pois 
enganaria o primeiro não nascido, se 
fazendo e colocando como Deus e 
destruiria todo o ânimo dos que ali 
habitavam e eram dotado da 
senciência. 
 Para proteger os Ângæhox de 
Gâlÿ (Homens da Terra) das sombras 
deprimentes de Zürëvx (Beril), era sábio 
que se ordenasse os Principados das 
Miríades, para serem ordeiros e 
guardiões dos filhos daquele lugar. 
 Este que falava, não anunciou seu 
nome, mas dirigiu-se a mim dizendo: 
 
 - Aslah, aquele que Jaf (iafi) 
conhece como Ashlah, a isso escreve: 
Nenhum Deus dos Céus, 
verdadeiramente tem nome, pois seus 
nomes são na verdade títulos. Quando 
esses findarem, outros estarão em seu 
lugar e quando os Ângæhox de Gâlÿ 
(Homens da Terra) a eles retornarem, 
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não saberão se estes eram os do 
princípio, se eterno ou se substitutos, 
pois o que vale é a graça que como 
coroa repousa na cabeça de cada um 
destes, como dons e não sua aparência, 
temporalidade ou manifestação. 
 
 Então eu me confundi e minha 
etérica mente se perturbou e este, 
continuou dizendo: 
 
 - Vejo a perturbação em ti e ela 
assola tua mente como Zürvk (Mal de 
Beril). O que te digo é tão simples 
quanto parece e deve ser levado para 
aquele que surgirá dos retalhos 
remanescentes dos Primeiros desta 
Távola e tu o conhecerá como aquele 
que porta as Três Glórias. Diga a ele 
estas palavras: Assim é feito os céus. 
Dos ângæhox (homens-cainitas) que 
transcendem sua humanidade e vigia o 
tempo como se estivesse no princípio, 
mas está no fim. Como pode saber 
onde no tempo tu estás, se este é um 
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círculo de ilusões que expande e retém 
tudo em um só momento? 
  
 - Por que ouvi o nome de cada 
um que lhe cerca, se estes são títulos? – 
Eu perguntei. 
 
 - Porque todos eles precisam ser 
conjurados de alguma maneira! – Disse 
o inominável. – E assim, se sucederá 
com as estrelas menores que rodeará 
essa mesa, onde antes, doze se 
assentava. 
 
 Aquele que não se dava nome 
nem título, ainda me explicou que cada 
uma das palavras que estava na fronte 
de cada Zÿvÿr (deus) que eu vi surgir no 
momento constante, eram os sons que 
as pedras celestes faziam, cada uma 
com sua graça, com seu dom. 
 E, então, sons como de trombetas, 
flautas e violinos, soaram. Vi uma 
multidão se aproximar.  
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 Todos os corpos não eram 
materiais, e cada um projetava uma luz 
e uma cor. 
 O inominável chamou um 
daqueles corpos translúcidos e 
coloridos, que iluminavam seus próprios 
pés e rabiscou em sua fronte a palavra 
‘Adiná’ e disse:  
 

- Tu serás conhecida como a 
Deusa da Previsão, senhora de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius). Tens a 
permissão de ir até os Ângæhox de Gâlÿ 
(Homens da Terra) e dotá-los de sua 
graça. Toque as mentes de seus 
escolhidos daqueles, cujas formas de 
pensamento forem tais como a tua e 
doe-lhes a previsão. Ensine-os a 
olharem as estrelas, o tempo que os 
ilude, as luzes que os ofuscam, as cartas 
que desenharão, as palavras que 
escreverão e interpretarem-na em seu 
código celeste para que possam ver um 
pouco do tempo constante que a mente 
pequena destes, não podem perceber e 
chamarão de futuro. 
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 Outro corpo translúcido se 
aproximou, após um segundo e 
estridente som ser entoado. Em sua 
fronte foi escrito “Ǽhtilël”. 
 A esta, o inominável disse ter 
conjurado o espírito, pois o corpo já 
habitava Gâlÿ (Terra) e tinha sido 
roubada dos céus e entregue a Âdâ 
como filha construída, mas era na 
verdade a Primeira filha ruiva de Nod, 
filho de Ëfâtrëm. 
 Para esta, cuja cor projetada era 
como o ferro, o inominável disse: 
 - Incendeie as chamas do vigor, 
naquelas que Hâxpëx (Haspis) tocar. 
Faça das Mvlæÿ (mulheres) palco de tua 
chama, para que, na virtude rebelde 
das labaredas da inquietude, não haja 
espaço para a escravidão garantida 
pelas mãos de Zürëvx (Beril). Tão 
somente, não se queime. 
 
 Quando ouvi essas palavras, vi 
que o espirito de ferro incendiado, 
daquela cuja testa estava escrito 
“Ǽhtilël”, retornou para cá, em Gâlÿ e 
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penetrou no corpo daquela que um dia 
foi primeira mulher de teu avô e delírio 
de teu pai, vigor de Lvx e pavor das 
recâmaras de Hâs'vâ (Hãxvã). 
 Essa que vi, era filha de Ahrv, que 
foi esposa de Nod. Rainha dos Chacais. 
Senhora dos Lobos. Mãe dos caninos. 
Esta também receberá seu título e com 
sua graça, desceu resplandecente para 
Gâlÿ (Terra) e aqui, firmou suas tendas.  
 Ǽhtilël já vagava pelos quatro 
cantos de Gâlÿ, segurando na mão 
esquerda, o pulso de Birama, seu 
primeiro filho e na mão direita, uma 
negra adaga, cujo cabo era coberto 
pela pele serpentuosa de Samael, que 
esta, arrancara em seu deleite, quando 
doou a ele seu vigor em troca da 
metempsicose e assim o será. 
 Vi outros tantos nomes serem 
doados, e estes foram: 
 Akor, o Primeiro homem feito 
Deus, príncipe do primeiro Elísio de 
Gâlÿ (Terra). 
 Âlfë, sondador dos clamores. 
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 Ârbo, aquele que usa a voz das 
folhas das árvores para conhecer os 
segredos de Gâlÿ (Terra). 
 Aslahër, aquele que anota suas 
promessas. 
 Birama, filho do estupro e Senhor 
das crianças injustiçadas. 
 Bvgrëâ: Aquele que não vive mais 
manifestado. Velador dos recém-
assassinados. Filho de Gomÿdâkâ 
(Gomiedaca). 
 Bÿk: Jovem ruivo que seduz 
sexualmente os homens assassinos às 
armadilhas. 
 Ei-lo: Aquele que só existe se sua 
ânæmâ gêmea também existir. Portador 
da Pirita de ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus), o Senhor do Fogo. Sua 
cor era como o fogo azul. 
 Ëmül, seria o Fertilizador da terra. 
Seu cheiro era como o limbo, seu sabor 
era salgado e sua luz projetava a cor 
cinza-esverdeado. 
 Ouvi um ser chamado de “Eu sou” 
e, este seria aquele que só existe se sua 
ânæmâ gêmea também existir. Portador 
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da Pirita de ‘Pvx’pârâgâmvx 
(Pusparagamus), o Senhor do Fogo, sua 
cor era como o fogo amarelo que arde, 
mas não queima.  
 Vi ainda que o inominável disse: 
 
 - A verdade é que há um “Eu sou” 
e um “Ei-lo” nos céus e, um “Eu sou” e 
um “Ei-lo” em Gâlÿ (Terra). Esses 
últimos serão a desordem e 
representarão as faces superadas de 
Âshërâh (Axerá) e Öârthënvx (Sardinus). 
 
 E tudo eu anotava com as plumas 
de Éter, para hoje, tudo lhe transmitir, 
Æho mÿ Kâæz (Filho de Caim). 
  
 O inominável continuou a nomear 
e vi os seguintes: 
 
 Grÿm, aquele que andaria com os 
lobos antes do homem. Este ensinaria 
aos cães da lua a viver em sociedade, 
para influenciar os Ângæhox de Gâlÿ 
(Homens da Terra) a fazerem o mesmo, 
em sua pequenez. 
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 Hapi. Lobo de Vënv. Último dos 
homens do planeta das vækÿr (bruxas). 
Testador da capacidade. 
 Hrëmâül. Aquele que ensina os 
primeiros passos aos animais. Dorme 
nas praias de Gâlÿ (Terra), para na 
manhã seguinte, sibilar as tartarugas 
que corram para o mar. Descansa nas 
árvores, próximos aos ninhos 
abandonados, para lançar os pequenos 
pássaros contra o vento e ensina-os a 
voar, assim como diz aos felinos para se 
limpar. 
 Jäë"Mâtÿr. Aquela cuja tal, o útero 
foi berço da mãe de Kâæz, Jäë (Eva). 
Ela estaria presente em todos os partos 
das mães, cujos pais a deserdaram por 
conceber um filho. 
 J-Gâlük, foi eleito Senhor do Reino 
Central de Gâlÿ (Terra). 
 J-Vr. Andarilho da noite. Aquele 
que sonda as ruas e ruelas sombrias 
desvendando os segredos pecaminosos 
dos que adoecem ânæmâx animadas. 
General do primeiro exército contra 
Zürëvx (Beril). Ele é também o Senhor 
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do Vinho e tem o dom de tornar a 
bebida, Elixir da Felicidade para relutar 
contra o desânimo e a queda em Hâs'vâ 
(Hãxvã). J-Vr é o Primeiro Taberneiro. 
 Kâlâül, oculta o caminho dos J-
Vækÿr (bruxos), para protegê-los de 
Zürëvx (Beril). 
 Kâlü, Senhora do fogo e 
causadora de histeria nas mulheres que 
tentam mal sobre as crianças. O 
inominável ordenou que Kâlü 
protegesse os filhos das mulheres 
loucas, aquelas que eram submissas a 
Zürvk (Mal de Beril). Kâlü também 
conduz os espíritos das crianças mortas 
pelas sombras de Hâs'vâ (Hãxvã), cujas 
mães foram tomadas e tiraram as vidas 
de seus próprios filhos, por odiar a 
esperança neles. 
 Kebehsenuef. Ceifador. Senhor da 
Linha de Destino. Velador dos 
Assassinos. Servo das Vækÿr (bruxas) de 
Âkür. 
 Klüof. Senhor da matemática e 
engenharia. 
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 Lâhmër, Senhora protetora dos 
seres órfãos. 
 Lâts'zër: Delator dos mentirosos. 
 Ao âng Lëvëtâ foi ordenado que 
sondasse os sonhos das crianças dos j-
vækÿr (bruxos). 
 O Espirito de Lolâ foi dado a Jäë, 
cujo invólucro foi seu segundo filho, 
Abel. Lolâ foi aclamada como Deusa 
menor, filha de Hâxpëx (Haspis). Aquela 
que faz os santos chorarem sangue. Seu 
espirito não pode ser morto e no tempo 
interminável é a que detém a chave do 
Ômega e, portanto, a última que a 
Casa Celeste retornará, para assegurar 
que Zürëvx (Beril) torne-se prisioneiro de 
seu próprio reino deprimente, Hâs'vâ 
(Hãxvã). 
 Lvgtv foi nomeado como Senhor 
dos abutres e harpias. 
 Lvmm, recebeu o título de Doador 
de Ideias; semeador de propostas, 
flecha de Jaf (iafi). Este tem a aparência 
de um corvo, uma coruja, um falcão e 
um leão. A todas essas formas se 
assemelha. 
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 Mââorë: Aquele que ensina as 
crianças as danças ritualísticas que 
portam a paz e iluminam os corações 
em trevas, ausentando-se dos portões 
de Hâs'vâ (Hãxvã). 
 Mâllâëül, por sua vez, foi assim 
chamado para que fosse o Senhor dos 
ouros e gemas dos subterrâneos. 
Semeador das propriedades das pedras 
e cultivador de rochas. Aquele que me 
permitiu escrever os nomes de todos os 
Senhores dos Céus. 
 Mëslük, foi nomeado para ser 
Cavaleiro de Molok, senhor dos cavalos 
e centauros. 
 Mësmâ, General dos Exércitos 
Lunares e, Mestha, Portador do Sangue 
da Vida e da Morte. Testador dos 
limites, da saúde e da doença. 
 Mëtch, Guardiã das mulheres 
grávidas e Mëtvza, Guardião do Reino 
Elemental. 
 Ouvi o inominável nomear 
Monslah. Este então, foi incumbido de 
guardar os animais menores. 
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 Morgâ me pareceu receber uma 
curiosa dádiva. Ela respondia aos 
feitiços de laços amorosos e obsessões. 
Ela foi tecida como armadilha a Zürëvx 
(Beril), se esse a tomasse, sua aparência 
seria como de uma velha doente. 
 E todos os juramentos ali 
propostos, ordens dadas e graças 
doadas, eram possíveis por causa de 
Mürsmâm. A este foi lhe concedido a 
graça de ser o Sondador dos que fazem 
o Juramento. 
 Vi Nânaÿr ser eleita e nomeada 
como tal, para que respondesse a uma 
única obrigação: Ser Guardiã do Véu 
Astral. 
 Nënvr: Aquele que rege a língua 
dos homens e poda suas palavras 
torpes contra os Zÿvÿrÿr (deuses). 
 Nvmÿâl, cujo corpo translucido 
tomou a forma de uma lança 
flamejante, doou sua energia para ser a 
arma contra Zürëvx (Beril). Ela estaria 
nos lábios dos Mestres Ashrams 
Excelentes, cujos tais são sacerdotes do 
Intelecto e do ânimo. Quando esses 
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proferirem palavras de sabedoria, 
Nvmÿâl se tornaria Ceifadora de 
Imortais e poderia dilacerar Zürvk (Mal 
de Beril). 
 Omero-Hër foi assim chamado 
por ser Deus menor, aprendiz da 
Imortalidade e senhor da Alquimia. 
 As matas de Gâlÿ (Terra) também 
ganharia um espirito vivo e vindo dos 
Altos Céus. Pâpâ-tvü seria então aquele 
que trança os cipós para que os 
Homënës (homens) não cruzem 
caminhos proibidos na mata, onde se 
encontra os Zÿvÿrÿr (deuses), quando se 
reúnem para sondar Gâlÿ (Terra). 
 E para quando os Senhores dos 
Céus deixarem suas inteligências 
materiais em Gâlÿ (Terra) o homem não 
encontrasse para usa-las mal, foi 
ordenado a 'Për que então, fosse o 
Guardião dos Paramentos. 
 E para as inteligências materiais 
dos J-vækÿr (bruxos), o guardião dos 
báculos seria Për-Hër. 
 Para as ânæmâx doentias, 
transportadas a prisão de Plvtv (Plutão), 
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Plââtëül seria o Chefe das Celas, 
enquanto que Pvpâ seria Guardião das 
Florestas e dos rios, onde estariam por 
estes cercados, as ânæmâx 
benevolentes com Gâlÿ (Terra). 
 Talmutef: Primeiro Guardião. 
Testador dos infames. Guardião dos 
Garous. 
 Türv: Aquele que sonda as outras 
formas de homens. Senhor dos 
Sereianos, os ângÿr das profundezas 
dos mares. 
 Væslah foi eleita como Senhora 
protetora das energias das meninas 
virgens. 
 E para os condenados, o nome 
mais afamado será o de Zëh, pois este 
foi eleito como aquele que leva os 
condenados as nove prisões principais. 
 Ouvi outros quatros nomes serem 
entoados, mas seus espíritos não 
compareceram na presença do 
inominável. Isso porquê, eles eram 
Príncipes, cujas hierarquias eram 
maiores que aquele corpo-prisma que a 
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todos nomeavam. Os nomes foram os 
de Lvcë, Lvcëllë, Lvx e Lâcürâf. 
 Assim foram eleitos os Príncipes 
das Miríades, ditos como os Deuses 
Menores. 
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A Criação dos 

iluminadores 

 
 Para estas palavras eu poder te 
transferir, teus ouvidos anteriores ao 
nascimento de Gâlÿ (Terra), foram 
eleitos e teus olhos, escolhidos; tudo 
para que me pudesse ouvir, quanto 
para que pudesse minhas palavras, ler. 
 Não te tornes rápido em desejar 
ser a estrela mais brilhante dos céus dos 
Eu’s. Atente-se a inflamada ambição de 
Zürëvx (Beril). 
 Eu te encontrei nesse deserto, 
enquanto estavas vagando procurando 
teu Rei e Guia, aquele que te desprezou 
como filho, mas que você chamava de 
Pai, para lhe transferir os 
conhecimentos deste momento 
constante que tudo nomeia. 
 Essas são palavras do primeiro 
dos Sete Livros que escrevi com as 
Plumas de Éter, para que hoje, eu 
pudesse transferir aquilo que vem do 
chamado Livro das Nomenclaturas e, 
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ser apresentado a ti, filho dos 
antediluvianos. 
 Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) nos 
tempos da aproximação de Öârthënvx 
(Sardinus), plantou no ainda não 
formado coração do Rei dos Exércitos, a 
obstinação. 
 Esse apego forte e excessivo às 
próprias ideias só é possível quando se 
parece por livre escolha. 
 Então, Vnæ Âkæmâ (Unai acaimã) 
criou a Graça. 
 A graça é o dom. A dádiva divina 
se ser como o Criador. Tu a chamas de 
ideia. 
 O primeiro que vê no céu, o Sol, 
cujo Reino é de Jaf (iafi), ofusca teus 
olhos por ser o semeador e propiciador 
da vida. E tudo que a ele olha, cria. 
 Assim, quis o criador e a este, dar-
se-á o nome de Vnæ Âkæmâ (Unai 
acaimã). 
 Dê também nome a essa dádiva. 
Chame-a de Vërtvs (Virtus). Vnæ 
Âkæmâ (Unai acaimã) depositou na 
mente de todas as suas partes, macro e 
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micro, inclusive tu o és, a sensação da 
criação. 
 Tu conheces a sensação como 
criatividade. A atividade de criar, a 
praxe da criação. 
 Vërtvs é o terceiro fogo. É o fogo 
que anima. O epicentro de todas as 
forças, em Bâtv é Vërtvs. 
 O conhecimento está na 
reprodução da Fâtâ e é a força que faz 
o homem ser como Deus. Se reproduz a 
Fâtâ através da Vërtvs. Por isso, 
versados na Fâtâ são chamados de 
Virtuosos. 
 Em verdade eu te compartilho e 
sob a luz da paz eu lhe convoco a 
compreender:  
 
 - O VNA anuncia a criação dos 
Iluminadores (Os Herdeiros da Fâtâ das 
Três Tribos). Nos Cainitas, o Princípio 
Alado. Entre os Setitas, O Profeta ou 
Servo Sofredor. E, no meio da tribo dos 
Vulgatus, o povo anterior, trata-se do 
Guerreiro. 
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 Dos descendentes da primeira 
lança, aquele que tu chamaste de Pai, o 
Sol negro, Kâæz, sairão os portadores 
do Espírito Alado. Haverá, em cada era 
a ti concedida, um que manifestará a 
postura do primeiro espirito e este será 
chamado de O Príncipe Alado. 
 Para encontra-lo, deverá repousar 
sobre seu peito de carne, a Pirita da 
Revelação e se esta pedra lhe permitir 
acessar as palavras ainda não 
acessadas e as coisas ainda não 
nomeadas até a Era desta busca, a ele 
repousará a coroa e dará o cetro da 
criação das Leis. Permitirá que ele te 
guie e em paz, compreenderá que te 
conduz ao ânimo e não a mesmice. 
 Assim se fará em todas as Eras. 
 E quando este for tua recorrência, 
deverá chama-lo de Sumo-sacerdote de 
‘Zââfër (Zaafir), pois terá o dom de 
transitar no círculo temporal e colher o 
conhecimento que teu povo necessitar. 
 Busque a voz do teu povo. Não 
existe autonominação. O povo o 
reconhecerá e, uma vez feito, as hordas 
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inimigas provindas de dentro e fora do 
círculo, não mais o poderão reter. 
 Os domados por Zürëvx (Beril) se 
aproximarão com os odores de Hâs'vâ 
(Hãxvã). Lançarão sobre Iluminado, a 
escuridão e tentarão mata-lo nas forças 
da solidão. 
  Mas os Ângæhox de Gâlÿ 
(Homens da Terra) que se jogam contra 
uma lança afiada, devem estar longe de 
seus sentidos e tampouco de seu 
intelecto, pois perecerão no seu próprio 
movimento. 

Os pequeninos Ângæhox de Gâlÿ 
(Homens da Terra), tão pequeno é 
também o número de seu grupo, 
sentirão e verão aquele que as novas 
palavras da Nova Era proferirá. Por ele 
serão iniciados e com ele, juntaram-se 
para reinar uma vez mais. E isso se 
repetirá tanto quanto for preciso, até 
que, em Üäoko, todos tenham 
entendido que, os primeiros 
homúnculos criados pelas mãos dos 
ângæhox (homens-cainitas) precisam se 
unir no Casamento Celeste. A ideia 
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deve estar de mãos dadas, cujas 
japamalas de ouro, entrelaçam os 
pulsos daquele que nasceu ruivo, com 
aquele de pele vermelha e, quando isso 
se der, terão vencido o Hâs'vâ (Hãxvã). 
Não antes e jamais sem estas coisas 
ocorrerem. 

Uma Casa antiga deverá cair; os 
ângæhox (homens-cainitas) de cabelos 
grisalhos e mulheres fadigadas, darão 
lugar aos jovens pequenos que distantes 
vieram para reinar. Ali haverá a árvore 
do conhecimento bem firmada e todo o 
Jardim será chamado de Campos de 
Bete-Equede. Estará formada então, a 
Távola dos Doze, que distante, se 
unirão em Üäoko. Não antes e jamais 
sem estas coisas ocorrerem. O nome 
que se dará a estes é ‘Ânæmâx 
Rÿsvhëkërët’. 

Para que o Grande Triângulo do 
Poder, mais uma vez se manifeste, será 
preciso que um que está vivo, deixe de 
estar, para que um que está dormente 
possa viver e assim, estará de pé uma 
vez mais, o Trono de Ta-Dehent. 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
308 

Sob espessas nuvens, anunciando 
o tempo mais frio, no Campo de Bete-
Equede, será firmado o pacto eterno e 
reconhecido o Rei da Terra dos 
Cainitas, agora, não apenas como 
Coroado para Servir, mas também, 
coroado para iluminar. O dragão será 
despertado e haverá esperança 
reavivada entre aqueles que fogem do 
mundo vulgar. Assim se vence o Hâs'vâ 
(Hãxvã). 

Os homens-lobo se reunirão, para 
cultuar Gaya, assim como é o nome de 
Âshërâh (Axerá) para aqueles que foram 
marcados por Ahvrâ. Esses ouvirão o 
uivo daquele que é Alfa e o terão como 
líder de sua tribo e, terá se unido ao 
primeiro povo. Assim se fará e crescerá 
os exércitos dos projetados. Assim se 
vence o Hâs'vâ (Hãxvã). 

Em tempos de relembrar a 
fundação da Antiga Enoque, novos 
ângæhox (homens-cainitas) e novas 
ângæhâx (Mulheres-cainitas) entoarão 
inadvertidamente o Hino da Nova 
Enoque e verão se cumprir e estar mais 
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próximo dos novos Portões. Aquele que 
um dia fora o último coroado das terras 
antigas, será reconhecido naquele que 
proferirá as novas palavras da Nova 
Era. Assim deverá acontecer todas essas 
coisas, mas não no teu tempo 
antediluviano, mas num após as águas 
profundas que engolirá a ti e a terra do 
pai que não te reconheceu. 

Todas as forças, relíquias e nomes 
marcados, estarão reunidos e o 
propósito da obra dos Zÿvÿrÿr (deuses) 
será sentido, reconhecido e 
pronunciado em três línguas diferentes. 
Desde além do oceano dos Atlantis, até 
as terras ocultas do El Dourado, todos 
os homens, mulheres, jovens e crianças, 
sentirão, se cainitas, o arder do amor 
em estarmos prontos, pois Nënvr estará 
entre vós. Os dias dos Homënës 
(homens), serão escuros, mas o rei da 
luz iluminará o caminho dos ângæhox 
(homens-cainitas) e ângæhâx (Mulheres-
cainitas). 

Nos tempos em memória do pai 
sombrio, o Sol Negro, estarão reunidos 
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os marcados para a Primeira Ceia 
como os antigos da ciência oculta, em 
Enoque praticavam, e novos segredos 
serão desvendados e menos do véu que 
tudo oculta, existirá, pois, Kâlâül e 
Nânaÿr estarão entre vós. Novas Casas 
estarão em pé nesse momento, e 
haverá glória sobre todas essas coisas, 
pois é chegado o tempo dos Kâæzÿr se 
reunirem uma vez mais e, para sempre. 

Os Zÿvÿrÿr (deuses) virão a Gâlÿ 
(Terra) e tocarão os pequenos filhos da 
Primeira Lança. Pronto eles estarão para 
sua união, essa será a última antes dos 
Portões da Grande Cidade se abrirem. 

Cada parte de seu reino estará 
sendo recriada e relíquias distantes 
serão trazidas e depositadas sob os pés 
do Rei da Nova Enoque. Novos nomes 
serão ouvidos e novos rostos serão 
reconhecidos; eis que os tempos da 
reunião estarão próximos. Eis o tempo 
da Nomenclatura onde estas palavras 
serão lidas, ecoadas, repetidas e 
perpetuadas. 
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A Casa das Leis estará de pé. 
Novos soldados estarão com suas 
espadas levantadas e a bandeira do 
grande dragão será hasteada. A 
iluminação dos rostos dos educados, 
incinerarão Gâlÿ com boas novas e eis 
que vi, a joia dos Campos de Bete-
Equede, receber com graça, dezenas 
daqueles que um dia partiram deste 
mundo e agora, como iguais, se 
entrelaçam em abraços apertados, 
regados a lágrimas de paz e ânimo. 
Assim se vence o Hâs'vâ (Hãxvã). 

O Retorno para suas terras não 
acontecerá para todos. Aqueles que se 
quer foram pensados, fincarão suas 
estacas nos Campos dos Kâæzÿr e ali 
levantarão suas tendas. A união de 
novas ânæmâx será o último pilar da 
base da Nova Cidade e tudo estará 
consumado. Este é Üäoko e assim se 
vence o Hâs'vâ (Hãxvã). 

Os que um dia foram chamados 
de pequenos estarão bem firmados e 
regozijando em paz, glória e todo o 
galardão que nesse tempo lhe será 
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possível. Haverá rumores, mas os 
invejosos não perecerão, pois, a vara de 
ferro que rege o Rei do Dragão, cuspirá 
para fora da Sala Principal, aqueles que 
à mesa não mais poderão se assentar. 
Mas, a távola estará rodeada de reis e 
rainhas, volumes de papéis sobre a 
mesa e sorrisos nos lábios adocicados 
pela filosofia, serão os indicativos dos 
momentos finais da desesperança e do 
passo a nação oculta. 

Novas uniões e novas crianças, 
preditas para serem enviadas de Órion, 
serão anunciadas. Grande festa haverá 
nos campos, ao redor da árvore do 
conhecimento. Novos segredos serão 
acessados e tudo estará ainda mais 
claro. A vontade do Pai Sombrio será 
revelada e os portões de Gehena, 
encerrarão o mal atrás dele e permitirá 
a passagem daqueles que desejam 
espiar as terras dos mistérios. 

A estrela Sirius pulsará no céu, 
sobre cabeças coroadas. Em noites 
quentes, alegres e regadas a vinho, não 
faltarão sabedoria e nem pão sobre a 
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mesa e novas paredes, largas e bem 
ornamentadas, protegerão aqueles que 
um dia deixarão seus lares, para lutar 
pelo preceito do Pai Que Está Em 
Segredo. Ali haverá risos com força, 
lágrimas de felicidade e fortes apertos 
de mão. Novos laços serão firmados, 
bem como novas guerras vencidas e 
encerradas estarão as quatorze 
profecias do Herdeiro e todas elas 
estarão reveladas e compreendidas 
àqueles que tem ouvido para ouvir. 
Assim se vence o Hâs'vâ (Hãxvã) e assim 
se nomeia os Iluminados. 

Mas, lembre-se: Entre os Setitas, 
O Profeta ou Servo Sofredor deverá 
emergir. Não como um indivíduo 
manifestado, mas como uma dádiva 
sobre aquele que traz sobre o peito, tua 
Pirita, parte de ti e do Primeiro Espirito 
Alado. Essa graça é uma ordenação 
com o azeite virgem que recairá sobre a 
cabeça da Inspiração e esta estará à 
frente, com palavras de ferro e fogo, 
guiando o Religare, enquanto tu, se 
sentas ao lado e assiste o cumprimento 
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destas palavras e reconhecerá o VNA 
em todas estas coisas. 

Os æhoÿr de Hâs'vâ (Hãxvã) não 
poderão mais detê-lo, quando estas 
coisas estiverem cumpridas, pois a 
horda deles se alimenta da falta de 
esperança, mas nestes dias, mesmo 
negros, empesteados, turbulentos ou 
enegrecidos, não faltará a fraternidade 
e o amor devoto um ao outro, o que 
mantém acesa as chamas de Mëkâül, é 
Fâtë.  

E estas chamas, não serão mais 
afugentadoras, pois todos serão áureos, 
filhos da Aurora. 

E, no meio da tribo dos Vulgatus, 
o povo anterior, virá o Guerreiro. A 
aptidão adquirida é uma graça já 
alcançada nestes tempos que estas 
coisas se sucederão e, portanto, haverá 
um entre vós cujo tal complementa e 
finaliza todas essas coisas, pois toda a 
vez que faltar as palavras, ele as 
iniciará. 

Cuidado para não buscar uma 
força solar. Ser guerreiro, não faz deste 
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æho do sol, mas sim, um lutador. A 
veste é só um adereço nesta obra. 

Por isso tu és chamado de 
Portador das Três Glórias: G³. 

Assim se nomeia os Iluminados. 
Os homúnculos são criados para 

unir, na promessa de Öârthënvx 
(Sardinus) e Âshërâh (Axerá), os povos 
Setitas e Cainitas, sob a Luz do 
Conhecimento, dando origem a um 
povo Virtuoso, ou seja, reprodutores da 
Fâtâ e livres das sombras angustiosas 
de Hâs'vâ (Hãxvã). 
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O breve conciliábulo 

 
 - Tu me trouxeste até essas 
quentes dunas, para estas coisas me 
revelar. Sei agora os nomes para o que 
me era inominável, mas quando todas 
essas coisas irão acontecer? E qual 
nome devo me dar? 
 
 - Eu estive o tempo todo lhe 
revelando aquilo que já lhe ocorreu, 
mas ainda és apenas um sonho sendo 
sonhado pelo Rei dos Exércitos e a 
Rainha dos Céus, em mil anos de 
prazeres na ponta da montanha de 
diamante. Mas, é verdade que me é 
dado a graça de nomear e a ti, três 
glórias lhe dou e como teu nome, 
conjuro: Gleisllerf Gideon Glórions, o 
rei servo da espada. 
 
 - Se todas essas coisas me 
antecedem... – Disse Gleisllerf. - ...o 
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que devo fazer eu com este 
conhecimento? 
 

- Eu, Aslah, sou teu Eu Superior, 
Gleisllerf e não há nada que nos 
separa. Sou a voz da tua pirita, o mestre 
de tuas obras, o incentivador de teus 
feitos e caminharei contigo em todo o 
tempo circular. Antes de saber todas 
essas coisas, precisa saber mesmo o 
que fazer com ela: Encontre Ëfâtrëm, 
quando despertar! 

 
- Já sinto dentro de mim, o 

desespero da solidão, Aslah, como 
posso me livrar deste inferno que tu 
nomeaste Hâs'vâ (Hãxvã)? 

 
- Teu espirito formado de retalhos, 

não se lembrará das tuas angustias de 
agora, mas perceberá a familiaridade 
nas cadeias de Hâs'vâ (Hãxvã) quando 
elas te cercarem nos tempos vindouros, 
Gleisllerf. Vista-se de Vërtvs e me 
procure em tudo quanto puder nomear. 
Eu estarei divido em sete mil setecentas 
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e setenta e sete partes do inominável, 
desperte e me busque. 

 
- Quando posso despertar, Aslah? 

E como saberei que estou no caminho 
de encontrar as partes de tua obra a 
nomear? 

 
- Quando o desânimo alcançar 

tua ânæmâ forjada dos retalhos dos 
Senhores dos Céus, Gleisllerf, lembre-se 
que a única maneira de vencer Hâs'vâ 
(Hãxvã) é transbordando-se em Bâtv, 
cujo epicentro é Vërtvs. Não há outra 
maneira de nomear as minhas e tuas 
obras, se não no encontro de duas 
ânæmâx. Assim foi os sons dos 
tambores, que soaram Bâ e Tv e a Lvx e 
Ëfâtrëm, mudaram, cada qual, doando 
ao outro, parte de si mesmo. Assim se 
vence Hâs'vâ (Hãxvã). A luz se equilibra 
na escuridão e a escuridão se torna 
tênue na luz que a penetra. 
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A grande chegada 

 
Numa caverna próxima ao Mar 

Negro, Samael pôde sentir a presença 
de Hâxpëx (Haspis) e, então foi ter com 
a Deusa da Lua Vermelha. 

Hâxpëx (Haspis) havia chegado 
em Gâlÿ tantos anos quanto Lvx, o 
Samael. Mas, habitava num corpo de 
uma menina humana, cujo invólucro a 
podia reter.  

Entendendo o que significava 
‘aprisionar no centro da Terra’ como 
sendo, colocá-los num corpo de carne, 
criado pelo barro primordial, O’pvs, 
Samael prometeu um dia devolver a 
imortalidade para Hâxpëx (Haspis) se 
ela o ajudasse a encontrar Lilith. 

Hâxpëx (Haspis) questionou o 
portador da luz, sobre como ele poderia 
cumprir sua promessa e Lvx, respondeu 
dizendo: 

 
- Eu libertarei a escuridão Ëfâtrëm 

(Ifãtrim) sobre a terra dos homens, Gâlÿ 
(Galiê) e farei deste mundo palco das 
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primeiras forças, depositarei no ventre 
da mulher que a puder reter, as partes 
de babai e Lalaki e tu, Hâxpëx (Haspis), 
poderá tomar seus poderes novamente, 
se beber do sangue da primeira 
manifestação masculina de minha 
parte. 

 
Eu ouvi essas palavras, enquanto 

flutuava numa nuvem de éter sobre as 
cabeças de Lvx e Hâxpëx (Haspis) e 
quase não o pude compreender, a não 
ser pelas palavras a seguir: 

 
- Babai e Lalaki se tornarão um 

homem e uma mulher e percorrerão as 
linhagens daqueles que bebem de ti, 
Hâxpëx (Haspis), que bebem do sangue 
em memória dos primeiros pactos e 
serão reis até gerarem Këërz 
(Kiirb/Kirrisi) e ali, onde nascer Ëfâtrëm 
(Ifãtrim) erguerei o império mais 
poderoso de Gâlÿ (Galiê) e tu estarás 
comigo para sempre, neste círculo 
reencarnatório e os outros que virão, 
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até que todos os homens compreendam 
meus motivos. 

Hâxpëx (Haspis) porém, diz a 
Samael: 

 
- Desde que me neguei matar a 

segunda mulher de Âdâ, Jäë Sâtÿllâ, 
Lilith retirou meus poderes e, então, 
tenho sobrevivido dos seus restos e 
seguindo-a sempre. Ela havia me 
escravizado com uma maldição que 
recentemente eu quebrei, entretanto, o 
poder que sentiu e te atraiu a mim, não 
vem deste corpo que habito, mas sim, 
da filha de Nod que caminha sobre a 
terra dos primeiros homens e lhe juro 
que ecoarei essas palavras a parte de 
Babai e Lalaki como me prometestes, 
até que este me conceba a imortalidade 
novamente, antes que eu definhe como 
os Hâëânÿr (animais) de Gâlÿ! 

 
- Se o que dizes é verdade, então 

Lilith, aquela que foi sequestrada dos 
céus e colocada no Jardim do Üthn 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
322 

(Éden) como a primeira mulher de Âdâ, 
está próxima a nós. – Disse Samael. 

 
- Essa é uma verdade! – Exclamou 

Hâxpëx (Haspis) que disse agora se 
chamar Sharukh, pois ela revelaria a 
história dos céus ao primeiro filho do 
Jardim. 

 
Então, Samael se afastou do ainda 

jovem corpo de carne que Hâxpëx 
(Haspis) habitava e partiu em busca de 
Lilith. 

 
Numa noite tempestuosa, a 

comitiva de Samael saia com Mephëstvs 
de trás das montanhas próximas ao mar 
Negro, ainda rondando os lugares onde 
havia encontrado Hâxpëx (Haspis) e, 
quando se aproximaram do Deserto de 
Hidequel, avistaram uma bela mulher 
procurando por abrigo. 
 Os ex-solares, assim chamados 
aqueles que não possuíam mais o brilho 
do ânimo completamente, que estavam 
com Samael apreciaram a mulher e a 
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desejaram. Mas Samael, a Grande 
Sâtÿllâ (Estrela) flamejante, também a 
desejou. Então, o rei dos ex-solares 
pediu para que o cocheiro aproximasse 
a carruagem que eles haviam 
construído com as matérias propicias na 
terra. 
  O porta-voz de Samael, 
Mephëstvs, convidou a donzela a entrar 
na carruagem a fim de refugiar-se da 
tempestade e, quando o fez, Samael 
descobriu que ela era a fugitiva do Üthn 
(Éden) e a possuiu, pois viu em sua face, 
Ëfâtrëm (Ifãtrim), pois ela era neta 
daquela que Lvx (Lux) havia 
manifestado nas bordas do universo e 
gerado Bâtv e não pode suportar sua 
solidão.  
 O Hâs'vâ (Hãxvã) consumia as 
forças de Lvx, pois este foi envolto pela 
escuridão da angustia, quando se viu 
distante de Ëfâtrëm, sua amada e outra 
parte. 
 O desespero de um prisioneiro de 
Hâs'vâ (Hãxvã) faz dele, faminto por 
suprir a ausência de sua parte em Bâtv. 
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Isso faz do angustiado, desejoso por 
qualquer que se assemelhe à sua 
maneira de amar e Lvx, se viu 
aprisionado a Ǽhtilël, a Lilith do Üthn.  

Por dezenas de anos, Lilith tornou-
se a mãe dos æhoÿr de Samael, pois os 
Seres dos Céus, agora conhecidos pelos 
ângæhox (angairros / humanos) como 
Ângÿr (anjos), eram estéreis, pois 
ecoavam neles os problemas advindos 
de sua antiga casa, ‘Pâlâmorbëvs 
(Palamordius).  

Anos mais tarde, a beleza de Lilith 
não cessava e, Samael a cada dia mais, 
se encantava com a donzela. Numa 
noite o grande âng provou para a 
mulher imortal, foragida do Üthn, sua 
sumidade e suas riquezas.  

Ensinou a ela suas Fâtâs, os seus 
poderes e como usar o poder da mente. 
Ele lhe apresentou a arte da 
metempsicose, o dom de passar a 
ânæmâ (alma) de um corpo a outro, ele 
era o único possuidor desse 
conhecimento até então. E eu, Aslah, vi 
cumprido e repetido o que eu já havia 
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assistido na Roda do Tempo. E assim se 
sucederam essas coisas. 

 
 Lilith ficou atraída com o poder de 
Samael que, a cada dia a surpreendia. 
A parte de Ëfâtrëm (Ifãtrim) que nela 
havia, o amava mais que a si mesmo e 
ele, se sentia satisfeito e longe das 
grades pesadas de Hâs'vâ (Hãxvã).  

O Ang Caído era possuidor de 
inúmeros poderes que Gâlÿ (Terra) 
antes não conhecia e, a vaidade de 
Lilith e seu orgulho se assemelharam a 
Lvx (Lux), pois ambos eram príncipes 
dos 'Vütürÿr Kælë (Antigos Céus). 

Lilith era, então, neta de Lvx (Lux), 
na genealogia dos Zÿvÿrÿr (deuses). Pois 
ela era filha de Nod e esse, era filho 
albino, gerado pela relação entre o 
portador da luz e Ëfâtrëm (Ifãtrim) ainda 
nas bordas do universo, antes de ser 
aprisionada e dividida em duas partes, 
babai e Lalaki, para que Nâëm (Naim) 
não a tomasse para si. 
 Quando se tratava de Fâtâ (Fatã - 
princípio mistérico) Lilith era meticulosa. 
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Observava cada detalhe e, aprendia 
com Samael todo o tempo. Passou a 
habitar nos castelos sombrios e 
encantados dos ex-solares. Eles viviam 
em vales, cavernas e nas profundezas 
úmidas. 
 Entendia-se por Fâtâ (Fatã - 
princípio mistérico), os ensinamentos 
vindos dos Seres Inteligentes que, 
visitavam Gâlÿ (Terra) para doutrinar os 
ângæhox (angairros / humanos) e os 
guiá-los no caminho da evolução, mas 
agora, Samael, o General de Mârtÿ 
(Marte), estava entre eles, com a terça 
parte do céu e alguns dos Zÿvÿrÿr 
(deuses) que estavam na Mesa da 
Fraternidade Eterna, bem como os 
Zÿvÿrÿr (deuses) menores e os Protos- 
Zÿvÿrÿr (deuses). 
 
 O primogênito æho (filho) de Lilith 
havia nascido conforme a natureza 
humana e animalesca, este era Birama, 
æho de Âdâ que fertilizou o ventre de 
Lilith, tomando-a como os animais 
machos, faziam com as fêmeas. Mas, 
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um havia nascido tal como os ângÿr e 
este, era æho (filho) de Samael que, em 
prova do seu amor, desposou-a.  

Um sentimento novo, conhecido 
apenas pelos Zÿvÿrÿr (deuses), tornou 
Samael prisioneiro de Lilith por um 
longo tempo. Ürvs, um dos ingredientes 
de Bâtv, era a força que mantinha 
Samael e Lilith ligados e desta força, 
gerou-se Asmodeus. 
 As forças que haviam em Lilith 
somadas as que estavam presentes em 
Samael, deu origem a uma nova 
manifestação da Fâtâ, cuja ocorrência 
só poderia ser possível em Gâlÿ (Terra): 
Animalescus. 
 A Fâtâ, enquanto principio 
mistérico, molda tudo aquilo que se vê e 
se percebe e os Hâëânÿr (Raianier / 
animais) só existiam daquela forma, ali, 
na terra dos primeiros homens. 
 Com o dom da metempsicose, 
Samael conseguia explorar as camadas 
mais profundas dos jovens espíritos 
sensíveis dos Hâëânÿr (Raianier / 
animais) e, desta prática, compreendeu 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
328 

os princípios de se transmutar, seguindo 
uma importante observação que Lilith o 
deu. 

As águas dos quatros rios, 
Hidequel, Pison, Gion e Eufrates, eram 
ramificações do Rio do Üthn. Eles 
nasciam no centro do Jardim e desciam 
toda a terra até o Mar Pérsico e traziam 
consigo, os poderes transformativos da 
profunda alquimia da Magna Mater, 
cujas propriedades vinham de 
‘Pâlâmorbëvs (Palamordius). Lilith 
conhecia tais poderes e sabia que isso 
era ingrediente para tudo moldar, pois 
havia assistido Jaf (iafi) moldar Âdâ com 
tais águas, enquanto seu espirito 
abrigava apenas o terceiro corpo. 

Os corpos, na ordem de suas 
manifestações, são: Kâsh-Zÿ, Ânæmâ, 
Thâkâ, "Zvx, Ërah, Vita Corpis e Veste de 
Carne. 

 
Esse conhecimento, permitiu que 

Samael moldasse seu corpo material, e 
subisse até o rio do Grande Jardim, 
adentrando a ilha flutuante e se 
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permitindo observar por longos dias, a 
criação de Jaf (iafi) que era secreta, até 
então, aos demais outros Zÿvÿrÿr 
(deuses) que estavam em estado 
profundo de meditação, quando o 
idealizador os formou, exceto o oitavo, 
Zürëvx (Beril). 

Samael se transformou numa 
serpente insinuante com os pés nas 
águas do Pison e, rastejando, entrou no 
Jardim, dia após dia. Jäë Sâtÿllâ (ivi / 
Eva) estava colhendo frutas quando 
Samael a viu.  

Samael ofereceu a Jäë Sâtÿllâ (ivi / 
Eva) os profundos conhecimentos dos 
quatro arcanos que permite o acesso a 
ser e estar como os pais primordiais, 
livre da morte, do medo e da 
infertilidade. 

Disse a Jäë Sâtÿllâ (ivi / Eva) sobre 
os preceitos de Bâtv e ungiu o coração 
da segunda mulher de dentro para a 
fora, livrando-a dos pesares e do 
cárcere de Hâs'vâ (Hãxvã), cumprindo, 
sem intenção, a vontade de Jaf (iafi). 
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Permitiu a ela o acesso a Ürvs, o 
amor carnal, doando-se a ela e a 
possuindo sob as pétalas de uma florida 
macieira e a ensinou a respeito de 
Âhâpë e sua missão, pedindo a ela que 
guardasse o seu segredo e que 
enfrentasse o Grande Artesão, se por 
ventura, ele a inibisse de conhecer o 
que a animava, pois então, não era o 
Único Acima, e sim o Rei de Hâs'vâ 
(Hãxvã), Zürëvx (Beril). 

Jäë Sâtÿllâ (ivi / Eva), despojada 
de seu medo e encorajada pelo 
conhecimento ofertado a ela pelo 
portador do veneno de Zÿvÿr (deus) e na 
medida da cura, sentindo-se livre, 
enfrentou Zürëvx (Beril), Jaf e todos que 
a ela vieram, em todas as suas formas. 

Depois destas coisas, Jäë Sâtÿllâ 
(ivi / Eva) e Âdâ (Adan) foram expulsos 
do Reino de Pâkkâ (Pacca), podendo 
continuar ali, até o nascimento de seus 
primeiros filhos, cujos tais haviam sido 
gerados por Lvx. 
 Kâæz e Klëmëâ, manifestaram em 
carne babai e Lalaki, assim como Lvx, o 
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Samael, havia dito a Hâxpëx (Haspis) 
que aconteceria.  
 Eu assisti o plano do Idealizador 
se cumprir. Quando Ælvm e Herv 
acreditaram que o cárcere de Ëfâtrëm 
seria uma Arca de Prata, na verdade, 
eram os corpos de Kâæz e Klëmëâ. 
Assim, estaria Ëfâtrëm, inalcançável por 
Nâëm, embora a mercê de Zürëvx 
(Beril). 
 

 
 Nesses tempos, observei Lilith 
caminhar sozinha, pois Lvx (lux) o 
Samael, havia retornado a sua missão 
de unir as partes de Ëfâtrëm (Ifãtrim) e a 
primeira mulher do Éden, por sua vez, 
já tinha conseguido sua vingança e 
tornado Jäë (ivi) tão humana quanto 
ela. 
 Desde sua solidão, prisioneira de 
Hâs'vâ (Hãxvã), Lilith ergueu um grande 
reino e deu a ele o nome de seu pai 
celestial, filho de Ëfâtrëm (Ifãtrim). 

Em Zlac, capital de Nod, Lilith 
atraia ângæhox (angairros / humanos) 
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de toda a terra com ouro, especiarias, 
pratas, peles, Hâëânÿr (animais) e 
outras riquezas e, logo a cidade se 
tornou valiosa.  

Regia os ângæhox (angairros / 
humanos) com Fâtâ (Fatã - princípio 
mistérico) e poderes dos ex-solares. Em 
Zlac, até os menores desejos de um 
ângæho (angairro) era realizado e, 
assim, todos adoravam habitar as terras 
de Lilith e ela, sentia-se menos sozinha 
e não definhava nas amarras de Hâs'vâ 
(Hãxvã). 
 As damas de Lilith eram tão belas 
que, os Angÿr (anjos) e alguns dos 
Zÿvÿrÿr (deuses) menores quiseram 
possuí-las e habitaram em Nod.  

Os desejos dos ângæhox 
(angairros / humanos) de Nod eram 
unânimes. 
 Os ângæhox (angairros / 
humanos) traziam os ungulados e aves. 
Das terras que se negavam ter com 
Lilith, os ex-solares os transformavam 
em escravos inconscientes. Os 
angustiados se preenchiam de 
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desesperados e assim se faz as grades 
de Hâs'vâ (Hãxvã) sobre um coração. A 
ânæmâ calcifica e nem mesmo uma 
deidade pode resistir os pesares da 
solidão por tanto tempo. 
 Eu vi Pâkkâ chorar por Lilith. 
 Eu vi Pâkkâ chorar por Kâæz. 
 Eu vi Pâkkâ chorar por Lvx e 
Ëfâtrëm e por ‘Zââfër e ‘Zvmzvl. 
 Mas, somente agora eu percebia 
porque a Deusa do Reino Astral, 
chorava diante destes. Ela os via ser 
aprisionados por Hâs'vâ (Hãxvã) e sua 
lágrima os libertava, pois, cada gota 
era uma pirita e cada pirita é a 
manifestação de uma vontade do 
Criador. 
 As piritas eram como ovos de ouro 
que quando partidos, liberavam um 
gênio do ânimo, sendo um deles, uma 
princesa de nome ‘Anima’, cuja tal, 
manifestou-se em terras distantes, mas 
eu já podia ver suas linhas em ‘Mâktvz 
serem escritas e unidas aos Kâæzÿr. 
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 Nas terras de Nod havia 
variedades de Hâëânÿr (Raianier / 
animais) selvagens e domésticos 
incluindo o unicórnio.  

Os ex-solares eram unissexuais e, 
por isso não procriavam. Os que ainda 
mantinham qualidades físicas nativa 
eram desprovidos de órgãos sexuais, ou 
seja, não eram machos e nem fêmea. 
Mas, os ex-solares eram providos de 
uma sublime inteligência e inseminavam 
suas mulheres, magicamente.  
  Gâlÿ estava sendo povoada de 
semideuses, mas os ângæhox (angairros 
/ humanos) ainda não tinham 
conhecimento disto. Pois os poderes 
ainda não haviam sido testados. 
 Algumas mulheres eram amantes 
de certos ângæhox (angairros / 
humanos) e, quando os chamados seres 
ex-solares as desejavam os ângæhox 
(angairros / humanos) lutavam contra 
os Angÿr (anjos) caídos a fim de 
proteger suas amadas, mas o poder dos 
Zÿvÿrÿr (deuses), ainda que estes fossem 
os menores e alguns ângÿr (anjos) eram 
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imenso e logo, os ângæhox (angairros / 
humanos) eram mortos. 
 Com a demonstração dos seus 
poderes, os ex-solares repeliram alguns 
ângæhox (angairros / humanos), mas 
outros, ambiciosos, ficaram um tanto 
interessados e, começaram a implorar 
para que Samael e seus adeptos 
partilhassem das suas forças e 
imortalidade com eles. 
 E assim assisti Gâlÿ se tornar 
Hâs'vâ (Hãxvã). Tudo que nela havia era 
solidão que se supria com luxuria, 
poder e escravidão. Tudo para 
alimentar as ânæmâx famintas que por 
toda a Terra dos Primeiros Homens, 
vagavam, prisioneiras de si mesmas e 
cegas de suas outras partes que a 
fariam transbordar em graça e ânimo. 
 Samael negava a todo o tempo, 
partilhar o conhecimento com 
descendentes de Homo Vulgatus, mas 
Azazel, um dos membros da miríade de 
Lvx (Lux) não os negava e assim, Gâlÿ 
passou a conhecer os poderes dos 
'Vütürÿr Kælë (Antigos Céus): A Fâtâ. 
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 Em alguns lugares Samael ficou 
conhecido como O Renegado de Órion. 
E toda Gâlÿ (Terra) ouviu falar dele.  

Ângæhox (angairros / humanos) 
ofereciam suas crianças sacrificadas 
para Samael em troca de riquezas e 
imortalidade, mediante ao desespero de 
se verem desprovidos de poderes, mas 
o General dos céus os caçavam e os 
matavam, pois via no desespero dos 
primeiros homens, a ânsia inadequada 
por poder e somente isso.  

Esses foram os dias do reinado de 
Birama, o Filho do estupro e Senhor das 
crianças injustiçadas. 

Iniciou-se aí, a nomeação dos 
primeiros Zÿvÿrÿr (deuses) pelos homens 
de Gâlÿ (Gâlÿ). E tudo isso eu anotei 
para que tu pudesses acessar, nos dias 
em que a estas palavras conheces. 

 
Os homines Vulgatus eram 

conhecidos simplesmente como homens 
ou mulheres, enquanto que os 
descendentes dos Zÿvÿrÿr (deuses), suas 
recorrências ou manifestações 
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encarnadas, eram chamados de 
ângæhox (filhos de anjos / homens-
cainitas). 
 Então, os Angÿr (anjos) 
assombrados por Hâs'vâ (Hãxvã), tal 
qual Azazel se tornaram Zÿvÿrÿr (deuses) 
sobre a terra e, seus poderes eram 
conhecidos e temidos por todos, até 
pelos reis que se formavam nas grandes 
e pequenas tribos.  

Eles representavam todos os 
pecados dos ângæhox (angairros / 
humanos), pois, diferente do Rei de 
Hâs'vâ (Hãxvã) que se negava a mostrar 
sua face, mas infectava a todos os seres 
com sua deprimente sombra, Samael 
estava sempre presente entre eles, e 
seus outros caídos, se apoderaram dos 
ângæhox (angairros / humanos) 
saciando seus desejos carnais, até que 
Azazel mudou suas atitudes 
providenciando curar os filhos de 
Ëfâtrëm e não mais abominando Gâlÿ 
como homo Vulgatus dotado de Fâtâ e 
disse Samael a ele: 
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- Em verdade te digo Azazel, que 
tu és a encarnação de um de meus 
irmãos primordiais, mas terá que se 
despir desta veste de âng para viver 
como manifestação material no mundo 
dos primeiros homens e em todo o 
círculo, tu mudarás seu rumo, para se 
tornar melhor, desde agora e para 
sempre, até que se sinta 
verdadeiramente perdoado de seus 
erros, por ti mesmo e não por mim e 
por nenhum outro dos 'Vütürÿr Kælë 
(Antigos Céus). 

 
 Pouco se sabia sobres os Angÿr 
(anjos); algumas pessoas não 
conseguiam entender que eles estavam 
moldando os ângæhox (angairros / 
humanos); espírito e fisicamente.  

As miscigenações entre mulheres 
humanas e Zÿvÿrÿr (deuses) fizeram a 
inteligência humana saltar e, o mundo 
havia se transformado radicalmente, em 
pouco tempo. 

Nem todos os seres eram do 
mesmo planeta ou Sâtÿllâ (Estrela); com 
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frequência, os “Ângæhox (angairros / 
humanos) das Sâtÿllâx (Estrelas) ”, os 
Angÿr (anjos), desciam a Gâlÿ (Terra) 
desde a sua criação.  

Apenas Samael e os Renegados 
de Órion (assim chamados depois da 
batalha nos céus) haviam se fixado no 
planeta dos ângæhox (angairros / 
humanos). 
 Mas, nem todas as mulheres 
humanas que se entregavam aos 
Zÿvÿrÿr (deuses); quer consciente ou 
inconscientemente, geravam æhoÿr 
(filhos) perfeitos aos olhos dos ângæhox 
(angairros / humanos).  

Dentre os gigantes, os ângæhox 
(angairros / humanos) dos olhos 
flamejantes, os guerreiros; haviam sido 
gerados também, os Centauros, Os 
Taurinos (Corpo de Ângæho (humano-
cainita) e cabeça de boi), Lvpëlvnæ (os 
Lupinos), as crianças que não 
envelheciam ou até mesmo as crianças 
que já nasciam envelhecidas; dentre 
uma infinidade de seres que, pelos 
Angÿr (anjos), deveriam ser eliminados 
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de Gâlÿ, mas a deusa Hâxpëx (Haspis), 
não permitia que fosse derramado 
sangue inocente a qualquer custo e de 
tão perto, zelava por eles.  

Um dos motivos pelos quais ela 
abandonou toda a linhagem dos 
ângæhox (angairros / humanos) que 
sacrificavam crianças para Samael e, 
acabou por entender os motivos pelos 
Seres do Sol terem sido rudes com eles; 
a inteligência humana viera antes da 
educação. E este foi o reinado de 
Lâhmër, a Senhora protetora dos seres 
órfãos. 

 
 Quando o sangue das mulheres 
entrava em contato com o sangue dos 
Zÿvÿrÿr (deuses), mesmo que menores, 
elas se tornavam Fællâ (Sacerdotisas). 
Alguns poderes do Zÿvÿr (deus) em 
questão eram transmitidos para essas 
mulheres.  

Algumas não resistiam e 
acabavam morrendo e os ângæhox 
(angairros / humanos) se iravam 
quando isso acontecia, porque o sangue 
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dos Angÿr (anjos), todos eles; era como 
veneno para o sangue dos mortais, 
somente Samael, sabia dosá-lo e 
transformá-lo em ensinamento que não 
ofertasse feridas ou doenças e por isso, 
ele era chamado de ‘O Veneno de 
Deus’. 
 
 A primeira Fællâ de Gâlÿ (Terra) 
foi Lilith. Criada pelas mãos da 
Fraternidade Eterna, ela possuía um 
sangue mais resistente que suportou o 
veneno do sangue de Samael, mas seu 
espírito se deformou e, ela se 
transformou num estranho e único 
monstro que, para o ódio de Hâxpëx 
(Haspis), o prazer de Lilith se tornou o 
sangue dos ângæhox (angairros / 
humanos). Ela se calcificou como deusa 
e se tornou a primeira Prisioneira de 
Hâs'vâ (Hãxvã). 
 

Lilith se entregava aos ângæhox 
(angairros / humanos) e concebia mais 
e mais Æhoÿr (filhos) de Samael. Sua 
solidão a distanciou de sua antiga 
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forma humana-deificada, tornando-a 
semelhante a um ser que jamais Gâlÿ 
conheceu. E até que se encheu deles. 
Pois ela dizia em seu coração: - Das 
buscas iminentes do meu ser, opto pelo 
poder e me abstenho de Bâtv.  

 
Os ângæhox (angairros / 

humanos) também se reproduziam em 
grande quantidade e, a nova geração 
nascia cada vez mais ambiciosa pelos 
poderes de Samael e de seu povo. Até 
que um dia, no centro de Gâlÿ, ele 
subiu ao pico de um monte e falou aos 
ângæhox (angairros / humanos) que 
estava aos seus pés. A raça que Lilith 
originou a partir do contato com o 
sangue de Samael era conhecida em 
Âlæfÿr como Hæk (Raica). 

Samael falou aos Hækÿr (Raiquier) 
sobre as dores de sua mãe, Lilith e disse 
que nenhum deles a deveriam 
subestimar, pois ela era prisioneira de 
Hâs'vâ (Hãxvã) e, este era o Inferno 
sobre Gâlÿ, vindo de um Deus que se 
denominou criador, mas é destruidor de 
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todas as coisas e a eles consumiria na 
primeira oportunidade, pois herda a 
incompetência de Nâëm e até que o 
mesmo seja curado com o epicentro de 
todas as forças, será apenas trevas e 
calcificação, mas isso não fazia de Lilith 
fraca e sim, encarcerada.  

 
- Vossa mãe, Lilith, se tornou a lua 

negra e haverá um dia em que um rei 
será chamado de Sol Negro. Não se 
poderá ver ações grandiosas em um, 
sem ver no outro e, tampouco, poderá 
se assistir o erro de um e negar que há 
erros no outro, pois são frutos da 
mesma semente, eles vieram do seio de 
Kârcÿrë e permanecerão presos em 
Hâs'vâ (Hãxvã) por negarem Bâtv, se 
buscam e se negam, até que se tenha 
convertido um ao outro em pura luz 
manifesta e livre, das quais, somente as 
obras transmutativas de suas próprias 
mentes celestes, podem fabricar e, 
então cairá as grades que os 
aprisionam e suas ânæmâx se 
completarão nos últimos dias. 
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O Gradesudim 

 

Anos haviam se passado depois 
que Âdâ (Adan) e Jäë (ivi) foram 
expulsos do Üthn, o grande pedaço de 
Órion que havia pousado no extremo 
norte de Gâlÿ.  

Seu primogênito, Kâæz, havia se 
tornado num jovem agricultor versado 
em Herbologia e, assim como o æho de 
Samael, o primeiro æho dos Imortais 
havia nascido. 

Âdâ (Adan), mesmo castigado 
com a mortalidade e tendo que se 
alimentar do “suor do seu rosto”, havia 
conhecido alguns ângæhox (angairros / 
humanos) das terras de Havila e de 
Cuxe. Sob ofertas de terras 
naturalmente fartas e abençoadas graça 
a irrigação dos quatro rios, eles se 
tornaram empregados da família nativa 
de Üthn. 

Kâæz ensinou a alguns ângæhox 
(angairros / humanos) de seu pai a 
especialidade da agricultura e, dos 
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descendentes dos servos de Âdâ (Adan), 
o primogênito fez seus criados. 

Esse foi o tempo que humanidade 
passou de simples nômades para o 
cultivo de agricultura e o 
desenvolvimento de fazendas com 
Hâëânÿr.  

Essas duas tribos ficaram 
conhecidas por seus chefes, uma vez 
que Abel, o então já nascido segundo 
æho de Âdâ (Adan), também havia feito 
como o irmão mais velho e, a essa 
altura já tinha seus servos. 

E eu assistia-os caminhar em 
direção ao cárcere da angustia. 

Mesmo ainda morando com seus 
pais, Âdâ (Adan) e Jäë (ivi), Kâæz e Abel 
construíram suas tribos, seus próprios 
povos e, a casa onde moravam havia se 
transformado num castelo dos senhores 
das duas tribos, encravado numa 
montanha rochosa. 

O patriarca Âdâ (Adan), ensinava 
sobre os feitos do holocausto e todos os 
outros termos relacionados à 
espiritualidade que ele havia aprendido 
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com o Gradesudim, assim conhecido 
por ele, Zürëvx (Beril) que se apresentou 
como o Criador.  

A Matriarca Jäë (ivi) dava 
conselhos cautelosos a seus æhoÿr para 
que, eles nunca viessem aborrecer o 
Gradesudim, assim num ritmo 
naturalmente preciso a vida de todo o 
povo habitante das terras de Âdâ (Adan) 
seguia num fluxo saudável, ainda 
distante da profunda angustia. 

Jäë já era conhecedora de todas 
as coisas, mas guardava em seu 
coração os ensinamentos de Samael e 
os poderes dos Quatro Arcanos, pois 
ela, não havia sido percebida por 
Zürëvx (Beril) como aquela que 
guardava a Maçã do Üthn e, portanto, 
fingia-se desanimada. 

O povo de Abel era pastor e 
criadores de Hâëânÿr, e eram mais 
primitivos que o povo de Kâæz, porque 
a diferença de idade entre eles era 
significativamente grande.  

Fiéis adoradores do Gradesudim 
reverenciavam o Sol, como a chama de 
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Mëkâül (Micael), o General do Rei do 
Sol, O Senhor, sobre eles, temendo a 
noite, o pavor, os anseios e a angustia. 
Mas, seus cultos eram em vão.  

O povo de Kâæz era agrícola, e 
era mais civilizado que o povo de Abel. 
Devido a ser tão importante 
cronometrar a colheita, todos os 
ângæhox (angairros / humanos) da 
tribo de Kâæz eram amantes da Lua e a 
tinham como uma Deusa, a Mãe 
Sombria que era a fertilidade da Terra e 
o mistério da Lua. Aos olhos de Âdâ 
(Adan), alimentar a fé em relação a 
outros Zÿvÿrÿr senão ao Gradesudim 
era blasfêmia, mas Kâæz não 
dogmasticava sua tribo de forma 
alguma, dantes ele, ainda era um fiel 
devoto ao Rei do Sol e do ânimo, 
crendo ser o mesmo Zÿvÿr (deus) de seu 
pai, mas a Lua Vermelha o 
impressionava demasiadamente e, ele 
sentia secretamente a influência dela, 
sobre ele e sobre a natureza, pois não 
temia a noite, a morte e não era 
desanimado. Sua mãe Jäë conhecia de 
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onde vinha sua obstinação, mas se 
mantinha calada e eu a tudo isso 
observei, flutuando em nuvem de Éter, 
sobre estes. 
 A preocupação maior de Âdâ 
(Adan) não era somente sobre a fé de 
seus æhoÿr, mas também, o medo que 
a mortalidade lhe trouxera.  

Ele não sabia quanto tempo de 
vida tinha, embora já tivesse vivido bom 
tempo para ser um grande senhor, 
receava não ser suficiente para educar 
seus æhoÿr a serem bons governantes e 
a lhes ensinar os segredos das plantas e 
do cultivo, o qual lhe dava o título de 
senhor da agricultura, mesmo esse título 
sendo de Kâæz, Âdâ, assim como 
Zürëvx (Beril) costumava-se 
autonomear. 
  

Noutra hora, o seu æho mais 
novo, Abel, ordenou um ataque à tribo 
de Kâæz, numa pequena desavença, 
quando seu irmão mais velho não 
obedecera alguns preceitos espirituais 
de Âdâ.  
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Abel incitou o seu povo a destruir 
a tribo cainita contando-lhes que eram 
inferiores e amaldiçoados, porque não 
era condizente a totalidade dos 
preceitos e regras que Âdâ (Adan) havia 
ditado em relação ao Gradesudim que 
visitava o Üthn. 
 Os povos de Kâæz não eram 
guerreiros e nem estavam prontos para 
uma guerra ou um mero ataque furtivo, 
mas Kâæz lhes ensinou como usar as 
ferramentas afiadas para o trabalho 
agrícola e, essas mesmas ferramentas 
se transformaram em armas para a 
batalha e, quando o povo de Abel 
atacou novamente, os Kâæzÿr lutaram e 
mataram os ângæhox (angairros / 
humanos) e mulheres Abelitas. 
 Mesmo em meio a essa pequena 
guerra que logo cessou, Kâæz e Abel 
moravam juntos na casa de seus pais, 
nas Terras de Âdâ (Adan). 
 

- 
Anos mais tarde, o Sol do meio 

dia aquecia fortemente as terras ao 
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redor do Üthn, os Hâëânÿr (Raianier) 
buscavam descanso nas sombras ou 
refúgio nos lagos. As ovelhas e os 
carneiros que Abel e seu povo, 
cuidadosamente, pastoreavam agora se 
deliciavam num riacho de águas 
cristalinas cuja nascente vinha do 
grande abismo e fluía do centro do 
Üthn, pois lá estava a abertura para o 
submundo e para os Altos Céus, no 
extremo norte de Gâlÿ, guardado por 
Che-Angÿr (Querubins), na sua entrada 
ao oriente, desde o grande expurgo de 
seus pais. 
 Eram tempos difíceis nas terras 
fartas dos arredores do Grande Jardim. 
 
 O æho do pecado pelo qual Âdâ 
(Adan) e Jäë (ivi) foram castigados pelo 
Gradesudim, ainda que sob a vigilância 
os planos de Jaf (iafi), Kâæz, havia se 
tornado um herborizante, um autêntico 
lavrador de terras.  

O primogênito conhecia segredos 
sobre plantas e ervas que talvez 
nenhum ângæho daquela era, 
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conhecesse. O ato de lavrar era o mais 
cansativo e fadigoso trabalho, mas por 
esse motivo, a tribo cainita era forte e 
animada; talvez a maldição que o Zÿvÿr 
(deus) do Jardim do Üthn (Éden) havia 
lançado em Âdâ (Adan) e Jäë (ivi), seus 
pais, surtiram efeito em Kâæz que ainda 
era apenas uma criança inocente no 
ventre da sua mãe, pois mesmo seu 
povo animado, Kâæz caminhava em 
direção a solidão, pouco a pouco e eu o 
assistia de perto. 
 
 Já Abel, carinhosamente cuidava 
dos seus Hâëânÿr (Raianier), em 
especial as ovelhas e regia sua tribo sob 
os conselhos de seu pai, Âdâ (Adan), 
que havia instruído o æho mais novo, 
depois do ataque das tribos, tão 
beneficamente que o Jovem havia se 
transformado num impar governador 
bondoso, aos olhos dogmáticos. Kâæz 
admirava seu irmão mais novo sobre 
todas as coisas, porque nele habitava a 
esperança, o amor fraternal que unia 
sigilosamente os irmãos, era mais forte 
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que o amor para com seus pais. E a paz 
entre eles existia. 
 A esperança de Abel animava 
Kâæz. 
 
 Naquele dia, Kâæz descansava 
sobre um pé de oliveiras, 
significativamente alto, próximo as 
terras onde seus ângæhox (angairros / 
humanos) habitavam. A imensa sombra 
que aquela árvore fazia, atraiu as 
ovelhas das Terras da Tribo de Abel 
que, das colinas ao norte descia com 
seu cajado de madeira de Gofer, feito 
pelas hábeis mãos de seu irmão mais 
velho que, além de lavrador era um 
bom carpinteiro nas horas que lhe 
sobejavam, além de forjar báculos com 
símbolos estranhos que ele não sabia 
ser inspirado por Për-Hër. 
 Quando avistou Abel, Kâæz 
acenou-lhe com as mãos e sorrindo, 
mostrava para seu irmão que suas 
ovelhas estavam desfrutando do frescor 
da arvore junto a ele. Abel rapidamente 
correu das colinas até a Oliveira e 
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assentando ao lado do irmão, Kâæz 
exclamou afetuosamente: 
 
 - Aceites - tu, meu irmão Abel, um 
dos frutos do meio-dia que meus 
ângæhox (angairros / humanos) e eu, 
teu irmão, acabamos de colher, ainda 
cheira a seiva da árvore onde estava! 
 
 Abel olhou para o cesto de maçãs 
e outras variedades de frutas suculentas 
e desejáveis aos olhos de qualquer 
ângæho que estivesse ou não faminto. 
Kâæz era um fruticultor nato, e todo o 
fruto do seu trabalho era adocicado e 
outras vezes sumarento. 
 
 - Que a Rainha da Lua abençoe 
as terras que lavro Abel, para que 
melhor pastem teus Hâëânÿr a cada 
dia! – Disse Kâæz, mordendo uma 
maça. – Hoje está mais quente que o 
dia de ontem! – Continuou – Vamos ter 
com o nosso pai para saber dele seus 
conselhos, as terras estão secas e 
rígidas, o trabalho está árduo. 
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 - Está dificultoso encontrar pastos 
verdejantes! – Falou Abel – Tenho que 
ir, ao alvorecer, nas colinas do Norte ou 
nas proximidades do Grande Jardim 
para que meus Hâëânÿr (Raianier) 
possam se alimentar! 
 
 Nesse momento, Kâæz se prostrou 
de joelhos sob o Sol, além da sombra 
da Oliveira e clamou ao Idealizador: 
 
 - Aba! Envia-te águas do 
manancial celeste para regar as terras 
que lavrarei no alvorecer de novos dias, 
e os pastos donde meu irmão tira o 
sustendo de nossa casa. Árvore lunar, 
faça romper as amarras das sementes 
para que nesta noite, vença a terra 
árida e poça florescer junto do Sol que 
subirá amanhã. 
 
 Abel prostrou de fronte ao irmão e 
lhe disse: 
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 - Levante Kâæz, meu irmão, 
façamos ofertas ao Gradesudim que 
está Acima de nós, o Rei do Sol que 
criou nossos pais, para que, 
agradando-o possa responder nosso 
clamor, ainda que nós estejamos fora 
do Grande Jardim! 
 
 Ouvindo os conselhos de Abel, 
Kâæz levantou-se e, pegando seu arado 
caminhou pelas trilhas secas que os 
levavam até a caverna, onde moravam, 
cabisbaixo, pois não queria contrariar a 
seu irmão, mas lhe era desgostoso 
servir ao Gradesudim. 
  
 Um ângæho já velho estava 
assentado sobre uma pedra cinza e 
larga de frente a entrada de uma 
caverna alta e iluminada por várias 
fendas no seu interior.  

Inclinada de forma natural, não 
permitia que as águas da chuva viessem 
a escorrer no seu interior, mais uma 
boa quantidade de luz e refrigeração 
não eram impedidos. Eolicamente, 
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aquela caverna havia sido desenhada 
quase que propositalmente para abrigar 
uma família e, depois de longos anos 
habitando ali, transformaram-na num 
verdadeiro castelo rústico que estava 
embutido nas montanhas. 

Abel havia descoberta num 
entardecer há muitos anos atrás, 
quando foi surpreendido por uma forte 
tempestade junto de seu rebanho e, 
para afugentá-lo do perigo iminente 
que aqueles fortes ventos estavam 
causando, Abel havia passado a noite 
ali com seus Hâëânÿr e seus ângæhox 
(angairros / humanos).  

Depois da notícia da descoberta 
de um lugar amplo e seguro, a família 
passou a habitá-la. 
 Aquele ângæho era Âdâ (Adan) 
que se levantou dificultosamente e 
acenou para seus æhoÿr que vinham no 
horizonte.  

Abel trazia alguns cordeiros sobre 
o lombo de grandes cavalos e Kâæz 
vários cestos com frutas e verduras, 
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além de outras especiarias como 
temperos, óleos e ceras. 
 
 Jäë (ivi) estava numa câmera da 
caverna que lhes serviam de cozinha, 
com suas servas fervendo alguns vasos 
cerâmicos construídos por Âdâ (Adan). 
Nele havia algumas ervas na água que 
já borbulhava, aguardando o cordeiro. 
Ouvindo seu esposo falar com seus 
æhoÿr a porta, correu para vê-los.  

Eles haviam passado o dia todo 
trabalhando, às vezes, em terreno 
longínquo, perigoso ou distante o 
suficiente para ficarem dias “fora de 
casa”. E quando isso acontecia, cada 
um pousava em suas terras, sendo 
acolhidos pelos ângæhox (angairros / 
humanos) de suas tribos, mas o amor 
materno causava uma saudade 
imensurável e os conhecimentos 
secretos de Jäë a faziam temer por uma 
emboscada de Zürëvx (Beril). 
 
  - Meu Senhor, meu pai! – Iniciou 
Kâæz, o primogênito – Eu e meu irmão 
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conversávamos durante o caminho que 
fazíamos para retornar as nossas terras, 
há dias que Vosso Rei do Sol não nos 
envia águas do céu abençoando nossas 
plantações, donde retiramos os frutos 
do nosso sustento; há de ser que Ele 
esteja rancoroso com nossos atos? O 
que devemos fazer meu Pai? 
 
 - Meu rebanho sofre Pai – disse 
Abel, cabisbaixo – receio que meus 
cordeiros reprodutores, os machos e as 
fêmeas saudáveis do meu rebanho 
estejam fracos demais para procriarem, 
e é deles que veem as peles, carnes e 
gorduras que precisamos! 
  

- Tenha calma! – Interrompeu-os 
Âdâ (Adan) – No amanhecer do novo 
dia, amanhã, irei junto de vocês às 
proximidades do Grande Jardim, 
próximo das terras sagradas e faremos 
ofertas para o Gradesudim, para que 
ele atenda nosso pedido. 

Kâæz demonstrou concordância 
em sua face, embora estivesse relutante 
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em seu coração. Enquanto que Abel, 
verdadeiramente se alegrou com os 
ditos de seu pai. 

Jäë disfarçava sua empatia por 
Kâæz por lhe ser mãe, mas em seu 
íntimo, ela sabia que seu filho 
primogênito guardava o 
questionamento dentro de si e estava 
intuindo uma desconfiança a respeito 
do Gradesudim. 

Sobre a nuvem de éter, eu tudo 
observava e eles não me percebiam, 
porque eu estava cá contigo e lá, com 
eles, pois o tempo, é constante e eles, 
percebiam somente a fração que lhes 
era possível perceber. 
 
 Depois de se saciarem das frutas e 
do cordeiro que Kâæz e Abel haviam 
trazido para casa, deitaram-se sobre 
rochas planas cobertas por várias peles 
de Hâëânÿr (Raianier) e adormeceram. 
 Âdâ (Adan), Kâæz e Abel 
despertaram logo pela manhã, o 
orvalho ainda cobria a terra como um 
lençol de pura seda, alguns pássaros 
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ainda estavam adormecidos e, os 
cantos das aves ainda eram escassos.  
Os três embrulharam alguns pedaços 
de carne de cordeiro do jantar e 
algumas frutas, um vasilhame com 
água e partiram rumo às ofertas para 
consagração. 
 Depois de horas de caminhada. 
Abel e Âdâ (Adan) assentaram sob uma 
árvore, enquanto Kâæz saíra à procura 
de algumas plantas medicinais para seu 
pai que, sob efeito da mortalidade 
constituída junto ao castigo que o 
Gradesudim anteriormente havia lhe 
dado, sentia dores pelo corpo. 
 Âdâ (Adan) tinha dores articulares 
e, como não era diretamente causado 
por uma lesão, Kâæz sabia que poderia 
ser tratada com alguns tipos de ervas. 
O simples fato de ele ser lavrador lhe 
proporcionou grandes vantagens: Ele 
havia se transformado num grande 
agricultor e, por isso, conhecia muitas 
plantas medicinais importantes, até 
mesmo para a sobrevivência. 
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 Outrossim, ele, Kâæz, não 
esperava pelos ditos e nunca reais 
milagres prometidos pelo Gradesudim. 
Portanto, buscou à sua maneira, usar 
da Terra, das plantas e tudo que lhe 
havia ao entorno, as ferramentas para 
operar suas próprias obras e curas. 
 Outrora eles não precisariam se 
preocupar com tais coisas, se a 
mortalidade não estivesse sido 
designada pelo Gradesudim como 
forma de castigo a Âdâ (Adan) e seus 
descendentes.  
 Eu havia assistido a todas essas 
coisas que lhes passavam no coração e 
sabia, junto de Jäë que nada disso de 
fato havia ocorrido. 
 Os planos do verdadeiro 
Idealizador eram de inflamar Lvx e 
assim se foi, e, expurgar o primeiro 
casal do Üthn, não era um castigo, mas 
sim, uma maneira de fazer seus 
semblantes caírem, para que Nâëm e 
Zürëvx (Beril) não os encontrassem 
animados e visem a esperança e 
Ëfâtrëm entre eles. 
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 Mas, como os primeiros filhos 
poderiam todas essas coisas 
compreenderem? 
 O casal fora feito de forma 
diferente de outros ângæhox (angairros 
/ humanos) que habitavam a terra e 
misticamente foram presenteados com a 
imortalidade e desfrutavam de poderes 
extraordinariamente sobre-humano 
enquanto viviam no Jardim, de onde 
saíram primitivos e desconhecedores da 
sobrevivência pelo trabalho, um tanto 
quanto desanimados, mas ainda 
esperançosos, pois a Esperança estava 
entre eles, afugentada por Zürëvx (Beril) 
e protegida por Jaf (iafi) e a 
Fraternidade Eterna. 
 A família proveniente do Üthn já 
estava numerosa a essa altura, mas 
tamanha era a quantidade de filhos e 
filhas, assim também era o de segredos 
entre si. 
 Kâæz avistou um grande enxame 
de abelhas, subiu naquela árvore para 
extrair, de alguma forma, a cera que 
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usaria para o tratamento das dores que 
seu pai sentia nas mãos. 
 Quando estava se aproximando 
do galho onde estava fixo o cacho de 
abelhas, pisou falso e escorregando 
apoiou-se num galho à frente e ficou 
pendurado por um tempo, recuperando 
a respiração que estava ofegante por 
causa do susto. 
 De repente, ao olhar adiante, 
Kâæz pensou estar enxergando alguns 
ângæhox (angairros / humanos) lutando 
contra um animal, num tipo de caça 
diferente das quais ele conhecia. 
 Optou por abandonar o lugar 
perigoso que as abelhas se 
encontravam e foi procurar por ervas, 
cujas tais, eram de sua especialidade.  

Naquela época a terra era fértil 
por ali e continha todas as variedades 
de plantas e ervas do mundo.  

O rio do Üthn (Éden) fora 
ramificado em quatro outros rios: O 
nome do primeiro era Pison: este era o 
que rodeava toda a terra de Hávila, 
onde havia ouro e, o ouro dessa terra 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
364 

era bom: ali havia o bdélio, e a pedra 
sardônica. 
 O nome do segundo rio era Gion: 
este era o que rodeava toda a terra de 
Cuxe. O terceiro rio era o Hidequel: este 
era o que ia para a banda do oriente 
da Assíria: e o quarto rio era o Rio 
Eufrates. 
 Em algum lugar por ali, Kâæz 
encontrou algumas pimentas-pretas e 
manjerona, que tinham propriedades 
tais quais, ajudavam a relaxar os 
músculos e aliviar as dores.  

Mas a estranha caça que ele havia 
avistado da árvore por ângæhox 
(angairros / humanos) que não 
pertenciam nem a sua tribo e nem a do 
seu irmão, não saia da sua mente e isso 
o perturbou por dia. 

 
Em Sâtsvr, o sétimo dia; reuniram 

se todos para a preparação do altar e 
para a conjuração necessária para o 
bom efeito da oferta ao Gradesudim. 

Abel, com coração puro e, 
totalmente preocupado se sua relação 
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se mantinha amistosa para com o 
Gradesudim, ofereceu seu melhor 
cordeiro. Um animal forte, robusto, o 
mais vigoroso do rebanho. Ele imolou 
sobre uma pedra e depois o espetou 
num pedaço de madeira, especialmente 
trabalhada, consagrada com objeto de 
culto ao Rei do Sol. Sobre o fogo 
produzido por lenhas de madeira de 
oliveiras, o cordeiro assava em forma 
de holocausto; Abel lançava óleo de 
alfazema sobre o animal, enquanto Âdâ 
(Adan) admirava os feitos detalhados do 
æho menor. 

Do outro lado, outro templo, este 
mais rústico. Kâæz queimava sobre uma 
pedra, as plantas e ervas, frutos de sua 
última safra na lavoura e, algumas 
outras especiarias como chás, ceras de 
abelha e algumas pequenas plantas 
rasteiras vinda do ervaçal. 

Uma coluna de fumaça 
significativamente reta parecia conectar 
o altar de Abel com as nuvens, tal era a 
perfeição daquele desenho ereto. Já o 
fumo causado pela oferta de Kâæz se 
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dissipou de forma irregular, e de acordo 
com Âdâ (Adan), o Gradesudim não 
estava aceitando suas primícias. 

Este recitou orações em línguas 
desconhecidas por Âdâ (Adan) e Abel, 
mas presumiam que ele implorava por 
atenção, pois as conjurações tinham 
tonalidades fortes. 

Então, naquele momento, uma ira 
tomou conta de Kâæz e ele correu aos 
berros para um lugar distante do solo 
sagrado, das proximidades do Üthn, 
onde estava.  

Âdâ (Adan) confuso deixou seu 
æho partir, enquanto isso congratulava 
seu æho menor, Abel, pelo Gradesudim 
ter aceitado sua oferta.  

 
 
Kâæz correu por horas. Correu 

sem direção, apenas seguiu a nascente, 
dando as costas para o sol, enquanto 
este se punha atrás dele. 

Dúvidas, medo, tristeza, raiva e 
ódio se misturaram na mente de Kâæz 
perturbando-o e o confundido de tal 
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forma que, ele havia perdido o senso de 
direção. Então entrou numa caverna e, 
encostando-se à parede limosa, 
começou a chorar. 

Desesperadamente, Kâæz 
clamava em voz alta pelo Gradesudim: 

 
- Eu, Kâæz (Caim), o primeiro 

nascido, eu, com coisas afiadas; plantei 
as sementes no escuro as molhei nas 
suas covas de terra, as assisti crescer. Eu 
amo meu irmão, ele é o mais 
iluminado, o mais doce, ele sim é o 
melhor das minhas primícias. Ele cuidou 
dos Hâëânÿr, ajudado por seus 
herdeiros de sangue, alimentou-se deles 
e assistiu crescer, assim como eu o fiz!  

 
Kâæz prostrou-se de joelhos e em 

pranto continuou:  
 
- Perdoei o ataque e o sangue que 

meu irmão derramou dos meus 
ângæhox (angairros / humanos) porque 
o amo; fiz tudo para o bem, de que mal 
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me castigas senão o mal que meus pais 
lhe causaram, do qual eu sou o fruto! 

 
Então, naquele momento Kâæz 

ouviu uma voz forte e tenebrosa a qual 
tremeu a estrutura da caverna e, 
ecoando no seu interior, falou: 

 
- Kâæz, por que te iraste? E por 

que descaiu o teu semblante?  
 
A voz do Gradesudim continuou. 
 
- Se bem fizeres, não haverá 

aceitação para ti? E, se não fizeres bem, 
o pecado jaz à porta, e para ti será o 
seu desejo, e sobre ele dominarás. 

 
Kâæz indignado questionou: 
 
- Como posso eu ter feito mal, em 

que eu errei? 
 
Então, a voz ofereceu a Kâæz uma 

pergunta como resposta: 
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- Quem é o melhor das suas 
primícias e, porque não me ofereceste o 
teu melhor? 

 
Depois de dizer isso, a voz cessou, 

as terras pararam de vibrar 
freneticamente e Kâæz perturbou-se.  

Aquela voz lhe pareceu ser de 
índole duvidosa, pois fizera menção que 
ele teria que oferecer o teu irmão como 
holocausto e, Kâæz, nunca apreciou 
estes rituais, ainda mais quando o 
sacrifício seria o seu próprio irmão mais 
novo. 

De quem era aquela voz que o 
ameaçava com o desespero de não ter 
suas preces atendidas, caso ele não 
sacrificasse seu irmão e o amor que por 
ele sentia? 

 
Quem era o Rei do Sol? Era o 

grande Zÿvÿr (deus) do Jardim que 
acabara de falar com ele?  

E se fosse o Zÿvÿr (deus) do 
Jardim, porque lhe pediria tal 
abominação? 
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Em meio à inquietação, o 
primogênito de Âdâ (Adan) caiu num 
sono profundo e numa imensa angustia. 

 
Um som como o de um forte 

trovão rompeu o silêncio. Um clarão de 
luz circundou o corpo de Kâæz que 
estava petrificado, porém consciente.  

Seu corpo levitou e subiu até a 
mais alta das nuvens que cobria as 
terras de seu pai. Uma circular ilha de 
prata flutuante estava sobre aquela 
nuvem. Kâæz ouviu muitas vozes, como 
de uma cidadela movimentada. 

O feixe de luz atraiu teu corpo 
para o interior daquela ilha de prata 
flutuante, encantado, como os 
vagalumes ficariam quando avistavam a 
luz das estrelas dos céus. Kâæz sentiu 
que estava nu quando se viu deitado 
sobre uma plana mesa de prata e 
gelada. 

Sete ângæhox (angairros / 
humanos), vestidos de branco da 
cabeça aos pés, com seus rostos 
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ocultados por um capuz igualmente 
branco; estavam ao redor de Kâæz.  

Eles falavam uma língua estranha, 
mas Kâæz entendeu quando eles 
disseram “Somos os Ânvræk, filhos de 
Gommÿthâkâ (Gomiedaca) o Senhor dos 
Primeiros.”. 

Kâæz pode sentir quando um 
ferrão de prata, como o ferrão de uma 
grande abelha, perfurasse o seu braço 
e, a última coisa que ele pode ver, foi 
seu sangue flutuar como uma linha 
vermelha um pouco acima do teu braço 
esquerdo. 

 
- 

 
Depois de um dia e meio de sono 

profundo, Kâæz acordou menos 
rancoroso, confuso por acreditar que 
havia cochilado por apenas alguns 
minutos, decidiu retornar para as Terras 
de Âdâ (Adan), seu pai.  

Quando chegou, nos aposentos 
do patriarca Âdâ (Adan), Kâæz fora 
recebido com sermões espiritualistas 
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que, indagaram sua postura perante o 
Gradesudim.  

Seu pai lhe recomendou fazer 
uma nova oferta, dessa vez em jejum e 
particularmente. 

Seguindo os conselhos de seu pai, 
Kâæz, no sétimo dia seguinte, escalou 
uma montanha e com óleos, mirras, 
mirtilo e outras ervas raras, dando-se 
entender que, desta vez, a oferta estava 
mais bem preparada. 

Sobre a pequena montanha nas 
terras de Havila, Kâæz ofertou ali, suas 
especiarias ao Gradesudim e acampou 
naquele lugar. 

Ao cair da noite, um Ser 
Iluminado apareceu para Kâæz, 
resplandecendo o pico daquela 
montanha de forma arrebatadora.  

O que parecia ser um Ang 
imponente, segundo as descrições de 
Âdâ, recomendou: 

 
- Tende fé, Kâæz? Então ofereça o 

melhor das suas primícias, o coração do 
seu irmão caçula Abel, como oferta de 
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sacrifício para o Gradesudim. Ele muito 
lhe recompensará. Arrancará de ti o 
fardo de ser æho do pecado! E será 
eternamente o símbolo da fé em toda a 
face da terra, será como rei entre os 
ângæhox (angairros / humanos) de tua 
espécie e nunca mais dependerá de 
outros sacrifícios! 

 
- Jamais oferecei o coração do 

meu irmão, em sacrifício! – Indagou 
Kâæz. 

 
- Não é o coração do teu irmão 

que nos importa Kâæz... – disse o Ang -
... Os æhoÿr que herdarão o nome de 
“Filhos de Abel”, não devem popular a 
Terra, pois Abel está doente e sua 
doença se espalhará como praga numa 
plantação e matará a todos, inclusive a 
ti. Abel é uma falsa esperança e a 
ânæmâ dele é fruto de uma concepção 
que não deveria ter acontecido, nem 
nos céus e nem em Gâlÿ, onde tu e teus 
pais, habitam! 
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- Sou domador das ervas; não há 
remédio que eu não possa criar para o 
meu irmão. – Falou Kâæz. 

 
- Não entendes Kâæz. Tu és o 

nosso filho. Em ti está o sangue das 
águas e do fogo. É o único sobre a terra 
com a carne dos ângæhox (angairros / 
humanos) e o sangue dos Zÿvÿrÿr. – 
Disse o Ang. 

 
O Ang tocou no braço esquerdo 

de Kâæz e continuou: 
 
- Em Sirius, a Sâtÿllâ, te 

conhecemos como A Primeira Lança e 
em ti está o nosso Kÿ Perpetuo. Somente 
tu poderás salvar Sirius e a Terra de teu 
pai. Se deres ouvido a nós, muito mal 
os ângæhox (angairros / humanos) lhe 
farão, e os teus æhoÿr deverão se 
esconder nos lugares longínquos da 
Terra, por muitas eras. Mas se não 
deres ouvidos ao que de bom grado te 
anuncio. Não verá a velhice de tua 
mãe, pois todos perecerão! 
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- Porque expulsastes meus pais do 

Grande Jardim e agora solicita meus 
favores? – Perguntou Kâæz ao Ang. 

 
- Olhe para o céu, numa noite 

escura, Kâæz; se puderes contar todas 
as estrelas que enxergar, então poderás 
saber quantos reinos existem acima de ti 
e verás que eu te anúncio à vida, mas 
há quem te chama de fruto do pecado, 
pois há um segredo no teu nascimento 
que seu pai, Âdâ (Adan), desconhece. 
Faça o que eu te peço, e prometo 
contar-lhe a verdade de todas as coisas! 

 
A recomendação que o Ang lhe 

havia feito soou estranhamente para 
Kâæz. Enquanto aquele impetuoso Ang 
ascendia aos céus transformando-se em 
apenas um corpúsculo em suspensão ao 
ar, o æho mais velho de Âdâ (Adan) 
pensava. 

 
Tanto Kâæz, quanto Abel ou 

mesmo Âdâ (Adan) ou Jäë (ivi), haviam 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
376 

visto o derramamento de sangue, 
quando o æho menor, atacou a tribo 
cainita. Por isso, eles levavam em 
consideração que o sangue era tão 
importante a ponto de ser considerada 
a ânæmâ humana, o espírito que o Rei 
do Sol, o Idealizador lhes tinha dado, 
porque quando esse se extinguia do 
corpo do animal caçado, vinha a 
morrer. Por isso, eles guardavam o 
Sangue do Animal em jarros de barro, 
bem preparados, para que, em dias de 
holocausto oferecem as ânæmâx dos 
Hâëânÿr, de volta para quem a doou. 

Mas, enquanto flutuava sobre eles, 
na nuvem de Éter, lhe asseguro que 
percebia as façanhas de Zürëvx (Beril) 
nos dogmas daqueles primeiros. 

O sangue era a habilidade de 
Zürëvx (Beril) e, enquanto membro da 
Fraternidade Eterna, somente ele e 
Hâxpëx (Haspis), sua conveniente 
esposa, dominavam o rubro elixir da 
vida dos homens e animais de todos os 
mundos. Mas, Kâæz, disso não sabia e, 
antes que me questione, eu não podia 
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intervir, pois eu não estava manifestado 
entre eles. 

 
O sono lhe faltou e, uma onda de 

novas perturbações frustrou Kâæz e 
tempos mais tarde, ele se tornou o que 
os livros dos Setitas diz que ele foi: um 
ângæho mal-humorado, obstinado, 
arrogante e vingativo; destituído de 
qualquer elemento religioso no seu 
caráter, até para com o Rei do Sol se 
tornou desafiador. Ele estava 
encarcerado em Hâs'vâ (Hãxvã), pois 
em seu coração não havia mais a 
esperança e ele passara a odiar a 
sensação de ansiar. 
 

- 
 

Uma nova data de sacrifícios 
havia chegado e, Abel mais uma vez 
preparou de suas primícias e Kâæz 
levara suas especiarias. 

Âdâ (Adan) passara a duvidar da 
crença de Kâæz enquanto que sobre 
Abel, obteve grande contentamento. Ele 
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acreditava que o poder de crer no que 
não se vê era uma dádiva gloriosa 
obtida só pelos escolhidos do 
Gradesudim: A fé. 

A oferta de Abel foi "dos 
primogênitos das suas ovelhas e da sua 
gordura," mas a de Kâæz era "do fruto 
da terra". O sacrifício de Abel foi "mais 
excelente" do que o de Kâæz, sendo 
aceito pelo Gradesudim. Por causa 
disto, Kâæz mostrou-se "muito 
indignado" e nutriu sentimentos de um 
ódio mortal para com o seu irmão, pelo 
qual uniu a mensagem que ele havia 
recebido daquele Ang de índole 
questionável. 

 
Naquele mesmo dia, no 

crepúsculo, Kâæz apoderou-se duma 
das suas ferramentas afiadas de cultivo 
e, usando como uma arma atacou Abel. 
Seu irmão mais novo estava distraído, 
olhando para sua oferta e se 
regozijando do bom resultado. O 
ataque furtivo de Kâæz obteve um 
sucesso maior do que o esperado. 
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A lâmina riscou a garganta de 
Abel que logo foi coberta por um 
sangue quente e grosso. Abel virou-se 
de frente para Kâæz e, enquanto 
engasgava com o próprio sangue, 
sentindo a morte corromper suas forças, 
tentava agarrar o irmão com as mãos 
num pedido de ajuda inaceitável. 

Os olhos de Abel lagrimejavam e 
os seus dedos haviam alcançado as 
vestes do irmão. Caindo de joelhos aos 
pés de Kâæz, Abel tentava decifrar o 
ocorrido falando vários “porquês” sem 
obter resposta alguma do assassino. 

O ódio que estava em Kâæz e a 
confusão que lhe abrigava há dias, o 
fez levantar sua cabeça numa 
esperança de estar sendo bem-feitor 
aos olhos do Gradesudim, mas assim 
como Abel, ele não obteve respostas. 

 
 
Um temor muito grande tomou 

conta de Kâæz. Logo, abandonou seu 
irmão e fugiu para as terras de Âdâ 
(Adan), seu pai. Durante o caminho, ele 
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se escondeu numa caverna e 
adormeceu. 

 
De repente, Kâæz fora despertado 

pela voz, novamente, dessa vez, 
rigidamente lhe questionou: 

 
- Onde está Abel, o teu irmão? 
 
Kâæz, obstinado, respondeu: 
 
- Sou eu o guardador do meu 

irmão? – Pondo-se em pé, continuou – 
Há quanto tempo me tens como 
responsável por ele? 

 
Então a voz continuou com uma 

nova pergunta: 
 
- O que fizeste Kâæz? 
 
Mas Kâæz, embora amedrontado 

por conhecer a fama da ira do 
Gradesudim, se controlou e desafiou o 
próprio: 
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- Não é Tu, o Rei do Sol que tudo 
enxerga? 

 
Dessa vez, a voz se materializou 

num ângæho de resplendor inigualável 
e caminhando em direção a Kâæz com 
passos pesados, disse: 

 
- A voz dos sangues do teu irmão 

clama a mim desde a terra. E agora, 
maldito és tu desde o céu até o abismo 
sob a terra, que abriu a sua boca para 
receber da tua mão os sangues de teu 
irmão. Quando lavrares a terra, não te 
dará mais a sua força; fugitivo e 
vagabundo serás. 

 
Naquele instante, Kâæz percebeu 

que estaria sendo amaldiçoado pelo 
Gradesudim e temerosamente indagou: 

 
- O que fiz não pode ser 

perdoado? Eu estava confuso e, um Ang 
teu me incentivou! Os Sangues que meu 
irmão derramou, eu perdoei, mesmo eu 
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sendo ângæho, e Tu como um Rei do 
Sol não podes me perdoar? 

 
Ouve-se um silêncio, então Kâæz 

continuou: 
 
- Eis que hoje me lanças da face 

da terra, e da tua face me esconderei; e 
serei fugitivo e vagabundo na terra, mas 
o primeiro que me encontrar me 
matarás e essa angustia então terá um 
fim! 

 
O Gradesudim, porém, era 

impiedoso e esperava que os ângæhox 
(angairros / humanos) formados pela 
energia do sol e da terra, seguisse 
rispidamente seus preceitos e como 
Kâæz não o fez, disse-lhe: “Portanto, 
qualquer que matar Kâæz, Sete vezes 
será castigado. Eu colocarei em ti um 
sinal, para que o não ferisse qualquer 
que o achasse”. 

 
Num clarão de luz, o 

resplandecente e impiedoso ângæho 
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desapareceu e, assim como veio, 
igualmente partiu. 

 
Aquela noite foi a mais silenciosa 

que Kâæz conhecera. Ele caminhou 
cabisbaixo sem nem mesmo ter 
despedido de seus pais. Ele estava 
envergonhado demais para fazê-lo. 

Seguiu uma estrada em direção 
ao horizonte onde havia avistado 
aqueles ângæhox (angairros / 
humanos) caçando de forma diferente. 
Talvez eles não conhecesse Kâæz e 
muito menos Abel e, isso daria a 
oportunidade de uma vida nova ao 
homicida. 

 
Era uma noite de lua cheia; esta 

estava avermelhada e, iluminava os 
passos angustiosos de Kâæz pela busca 
de uma nova pátria.  

Sua mente pregava-lhe peças. Ele 
ouvia vozes, gritos e choro de Abel e 
isso lhe perturbava ainda mais. Assim 
como as vozes dos Abelitas, que ele 
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havia impedido de virem a nascer, 
quando matou seu irmão. 

Aquela noite pareceu ser a mais 
longa de todas que Kâæz já conhecera. 
A lua não se movia no céu e o sol, por 
sua vez, estava preguiçoso demais para 
se levantar. 

Quando alcançou a fronteira das 
terras de Âdâ (Adan) que eram divididas 
e cercadas pelos rios vindo de Üthn 
(Éden) , Kâæz descansou ali.  

Acendeu uma fogueira com 
poucos gravetos e assou ali um peixe 
para se fortalecer e continuar sua 
viagem.  

Na sua bagagem ele trazia uma 
adaga esculpida da presa de uma fera 
de grande porte, troféu simbólico de 
uma caçada bem sucedida. Usou-a 
para cortar o peixe, enquanto o fazia, 
lembrava do dia em que caçara o 
animal com seu pai e seu irmão Abel, 
agora morto. 

 
Depois de se alimentar da 

pescada, Kâæz apossou-se do seu 
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pequeno vasilhame, Cantil, e quando 
bebeu do liquido que ali estava, que 
antes seria água fresca do rio das terras 
de Havila, sentiu no lugar, um gosto 
estranho, parecido com o ferro, como o 
ferrugem.  

A textura era mais densa que a 
água em si e como estava escuro não 
conseguia distinguir o que seria. 

Aproximou-se da fogueira e, ao 
jogar um pouco do liquido na palma da 
sua mão, fez uma descoberta 
assustadora: O liquido que estava no 
cantil era sangue. 

Desesperado, Kâæz lançou o 
cantil para longe de si e, chorando 
angustiadamente, temia que o 
Gradesudim o tivesse amaldiçoando de 
todas as formas até que ele alcançasse 
a loucura. E, de fato estava. 

 
Depois de esperar pelo sono um 

bom tempo, sob uma outra árvore, 
agora um tanto distante da fogueira, 
mas ainda as margens do rio, Kâæz 
adormeceu.  
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Quando despertou o sol já estava 
no meio do céu, estava quente, mas ele 
estava protegido pela sombra fresca da 
árvore e pela brisa suave que vinha das 
águas do rio a sua frente. 

 
Já confortado e menos 

desesperado, Kâæz se levantou juntou 
suas coisas num bolsão e continuou sua 
caminhada rumo as terras que ele 
avistara.  

Quando passava por uma 
alameda feita de um paredão rochoso e 
coberta de areia branca, Kâæz 
percebeu que a frente, não muito 
distante, havia alguém em pé, apoiado 
num dos lados do dito paredão. 

Conforme se aproximava o leve 
perfume floral desconhecido, era mais 
perceptível. Embora fosse um perfume 
que acalmasse, Kâæz, o agricultor, 
desconhecia aquele cheiro. 

Um ângæho louro, com cabelos 
compridos que alcançavam seus 
ombros finos e de aparência levemente 
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feminina, fitou Kâæz, exibindo um 
cristalino par de olhos vermelhos. 

 
Kâæz, do Üthn! – Disse 

suavemente a voz, cumprimentando o 
viajante depressivo. 

 
Quem és tu? – Perguntou Kâæz. 
 
Eu sou aquele que te encontrará 

hoje e no fim dos dias desta terra! – 
Exclamou o ângæho louro – Eu sou o 
princípio e o fim. 

 
 
Não o conheço! – Disse Kâæz 

ignorando o ângæho desconhecido e 
pondo-se de volta a caminhar, pois seu 
último encontro com um ser como o tal, 
não lhe fora nada aprazível e ele já 
estava gerando um certo ódio por essas 
entidades. 

 
O ângæho louro, sem mover os 

lábios, falou na mente de Kâæz: 
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- “Tens a marca do amaldiçoado 
pelo Gradesudim; eu a posso ver! ”. 

 
Kâæz, num sobressalto, olhou 

para trás, onde ainda estava o ângæho, 
imóvel e desacreditando que havia 
ouvido a voz falar-lhe em sua mente. 
Aquietou-se e continuou a caminhar, 
mas foi surpreendido, quando em voz 
alta o ângæho desconhecido repetiu: 

 
- Tens a marca do amaldiçoado 

pelo Gradesudim; eu a posso ver! 
 
Kâæz olhou para trás e ouviu o 

desconhecido e iluminado ângæho 
continuar a falar: 

 
- Gostaria que me ouvisse agora 

Kâæz. Pois tu és a nascente do poder 
dos ângæhox (angairros / humanos) e 
os teus æhoÿr herdarão a terra e o que 
há embaixo dela. Se estiveres triste 
porque foste afligido por um impiedoso 
deus, irá gostar de ouvir o que tenho a 
dizer! 
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Kâæz estava cansado e 

interessado; não poderia negar um 
pouco de tempo escorado naquele 
paredão e sob sua sombra, enquanto 
ouvia o que aquele estranho ângæho 
queria dizer. Nenhum mal lhe 
acrescentaria, imaginou. 

 
- Diga o que queres e eu apenas 

te ouvirei! – Exclamou Kâæz, um pouco 
ofegante. 

 
- É apenas o que eu preciso que 

faça, por ora! – Disse o ângæho – Você 
ouvirá muito o meu nome. Os ângæhox 
(angairros / humanos) da Terra me 
darão diversos nomes e títulos, mas 
poucos deles conhecerão minha real 
história e, quando descobrirem que a 
ciência do bem e do mal é apenas uma 
ilusão, talvez já tenham perdido muito, 
assim como tu, que negaste sua intuição 
e destes ouvido a alguém que se 
pronuncia como Criador, sendo na 
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verdade, pai da destruição e âncora da 
angustia! 

 
O ângæho adiantou dois passos 

em direção a Kâæz, sacou um pequeno 
frasco cristalino com um estranho 
liquido amarelo dentro dele e ao abrir 
sua tampa que era feita de pano e 
madeira, um forte perfume, como o que 
exalava daquele ângæho, mas desta 
vez mais intenso, envolveu Kâæz e, 
então o estranho ângæho continuou: 

 
- Esta é uma inflorescência e 

folhas de Pogostemon; no futuro muitos 
dos sábios ângæhox (angairros / 
humanos), aprenderão conosco que 
este óleo que tenho em mãos, pode 
libertá-lo desse peso e fazê-lo esquecer 
para sempre de qualquer dor e tristeza, 
até que queira, pois este óleo tem o 
poder de quebrar as grades das 
infernais cadeias projetadas por Hâs'vâ 
(Hãxvã), onde tu agora estás, Kâæz! 
Esse peso sobre teu peito, as mãos 
trêmulas, a boca seca, a fadiga, a 
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culpa, o medo e o terror noturno, cará 
sobre todos os homens de Gâlÿ (Terra) e 
eles serão podados e terão suas 
ânæmâx ceifadas por um falso deus que 
me nomeará como a maligna serpente, 
mas tu, conheces agora a receita liquida 
da Vërtvs! 

 
O Ângæho estendeu a mão 

oferecendo o frasco a Kâæz e 
continuou: 

 
- Vamos, æho de Âdâ (Adan). 

Pegue este óleo e passe sobre tua testa! 
 
Kâæz estendeu sua mão e pegou 

o pequeno frasco que, estranhamente 
estava quente demais para apenas o 
calor humano. O æho de Âdâ (Adan), 
até então com seu semblante caído, 
lançou uma pequena quantidade deste 
tal óleo sobre a palma de sua mão 
esquerda e molhando os dedos da mão 
direita nesta porção, espalhou-a em sua 
fronte, sentindo-se imediatamente mais 
leve e muito mais calmo. 
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- Sente-se bem? – Perguntou o 

ângæho. 
 
- Muito bem! – Exclamou Kâæz, 

numa tonalidade sinceramente feliz. 
 
- Então, agora eu realmente posso 

lhe falar o que tenho para ti. – Disse o 
ângæho – pois somente agora, 
realmente podes me ouvir! 

 
O ângæho disse todas essas 

palavras, dentro da mente de Kâæz: 
 
Com qual direito, com qual 

autoridade o Gradesudim vos fez uma 
proibição semelhante? O que lhe obriga 
a se submeter a Ele? As ameaças divinas 
que ainda ressoam em seus ouvidos não 
lhe permitem se propor a liberdade, sem 
uma apreensão secreta. Teu corpo era 
um templo até ontem e hoje é um 
cárcere perpétuo. Tua ânæmâ desejará 
rasgar a tua carne todos os dias e noites 
que se seguirão, num completo 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
393 

desespero de livrar-se do peso de existir, 
pois esse é o ardor das chamas de 
Hâs'vâ (Hãxvã). Você foi condenado por 
sua inocência, amaldiçoado por sua 
ignorância, julgado por sua falta de 
sabedoria e condenado a vagar dentro 
de si em completo desespero, Kâæz. 
Para livrar-se desta prisão, deverá ungir-
se com uma inflorescência e folhas de 
Pogostemon todos os dias de Sâtsvr e 
conviver com o fato de que tua outra 
parte cometeu o mesmo erro e, portanto, 
vagarás cada vez mais distante um do 
outro e a fonte de Hâs'vâ (Hãxvã), a 
solidão, lhe será companhia e todos os 
dias, você deverá se animar no outro e 
nas tuas criações, para não morrer na 
tua própria lama de choro e tristeza. 

 
A entidade rodeava Kâæz sem 

mover os lábios, mas tanto minha 
mente sobre a nuvem de Éter, quanto a 
mente do æho de Âdâ, ainda podíamos 
ouvir os dizeres: 
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Você nunca morrerá. Não há nada 
no universo, a não ser um criador e uma 
criatura e todo o resto é reflexo de vós. 
Eu sou um reflexo teu, anterior, é 
verdade, muito mais antigo e mais 
obstinado, mas que busca a mesma 
coisa que tu, em sua mediocridade, 
buscas. Entregue-se a mim, em tua 
mente, e eu te livro desta prisão, seja um 
espirito livre dentro de si e eu inflamarei 
tuas angustias a um ponto que se 
deleitarás com ela... você será como 
Deus. Eu vi aquele que se nomeia como 
Gradesudim ir ainda em forma de 
serpente, pois aprendeu ao me observar 
a Graça do Animalescus, até Jaf (iafi) 
que, caminhava na solidão do Jardim e 
lhe implorou que o deixasse sair. Furioso 
com o comportamento dele, o 
Idealizador da Fraternidade Eterna o 
amaldiçoou. Jaf impediu que Zürëvx 
(Beril), que se passava por mim, 
retornasse à forma humana, vagando 
pela eternidade, rastejando, comendo o 
pó da terra. Então, com medo que Lilith 
percebesse que Samael estava com Jäë 
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e não retornaria mais a seus braços e 
que a serpente que ali rastejava era o 
Oitavo, usou seus poderes para que a 
mulher também se transformasse numa 
serpente. A Fâtâ de licantropia passou 
para Lilith que, quando quer, 
transforma-se numa serpente tortuosa 
para satisfazer Zürëvx (Beril), a serpente 
da mentira, rei de Hâs'vâ (Hãxvã). Jaf, 
sabia que por causa de Bâtv seu pai fora 
salvo da condenação iminente e, por 
isso, fora partidário da Ordem das 
Deusas e, como servo de Âshërâh 
(Axerá) se propôs a trabalhar em nome 
das chamadas Arcas das Colunas de 
Fogo dos Céus e, por estas coisas, eu 
Samael, o Veneno de Deus, sou a 
ferramenta do Idealizador e aceitei 
minha condição para me completar e tu 
deverás aceitar a mim, como o 
questionamento para sobreviver nesta 
prisão que estás. Eu não te livrarei dela, 
mas posso lhe garantir que sobrevivas e 
ensine a teus filhos sobre estas verdades, 
pois eles herdarão Gâlÿ. A Arca da 
Ordem das Deusas, é Bâtv e, este, é o 
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epicentro de todas as forças e seu 
epicentro é Vërtvs e o epicentro de Vërtvs 
é uma inflorescência e folhas de 
Pogostemon. 
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O despertar de Kâæz  

 
Num sobressalto, Kâæz acordou! 
Havia tido um estranho sonho 

onde um ângæho louro e de longa 
veste iluminada e estranhamente 
quente, lhe havia oferecido um balsamo 
consolador.  

Mas, quando Kâæz levantou, um 
pequeno estampido como o chocar de 
um cristal com uma pedra comum, soou 
próximo a seus pés. 

Na verdade, ali estava vívido e 
bem real, o pequeno frasco de óleo que 
o ângæho tinha lhe oferecido. 
Imediatamente, Kâæz tocou a testa e 
constatou que estava levemente oleosa 
e todo o seu corpo e aquela alameda 
rochosa, estava cheirando a flores. 

Confuso e sem se recordar do que 
pôde ter acontecido, com detalhes, 
resolveu entender que estava louco, 
embora estivesse tranquilamente feliz, 
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ainda assim, lembrava que era um 
assassino fugitivo. 

Ele caminhou algumas horas às 
margens do rio até que encontrou uma 
parte que se totalizava apenas numa 
fenda de correntes fortes, mas era raso 
o suficiente para um ângæho atravessa-
lo em pé. E Kâæz o fez. 

Das margens do rio, do outro 
lado, dessa vez fora das terras de Âdâ 
(Adan), Kâæz não olhou para trás, antes 
avistou um vale e um grande muro, o 
que parecia ser uma cidade, bem mais 
evoluída que as antigas civilizações que 
conhecera nas terras de seu pai. 

Andou por mais uma hora e meia 
e deparou de frente a um imenso 
portão de madeira que tinha símbolos 
estranhos esculpidos. Kâæz admirou o 
trabalho daqueles, talvez, carpinteiro e, 
ao fazer menção de bater no grande 
portão, um sentinela que estava no alto 
do muro, acima dele, chamou-lhe a 
atenção, dizendo: 

 
- Que queres peregrino? 
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- Sou de terras distantes, preciso 

de abrigo e comida! – respondeu Kâæz 
– Vim de um lugar além do rio! 

 
- Seja paciente, peregrino! – disse 

o sentinela – falarei com nossa sabia 
senhora e volto a tempo para convidá-
lo pro nosso banquete, se assim for o 
desejo da minha ama! 

 
Nas terras de Âdâ (Adan), as 

mulheres eram submissas de tal forma 
que, Kâæz estranhou o ato do sentinela 
a ponto de pedir permissão para uma 
inferior.  

Nas leis do Zÿvÿr (deus) de Âdâ 
(Adan), o Gradesudim, as mulheres 
eram sujeitas aos ângæhox (angairros / 
humanos) o que significava que aquele 
povo não seguia os mesmos dogmas 
que sua terra. 

Ele, então, se sentou sob a 
sombra do portão e aguardou o retorno 
do sentinela. 
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Enquanto esperava, procurou no 
seu bolsão pela última fruta que 
trouxera das terras do seu pai e, 
quando a encontrou se surpreendeu 
com o estado de apodrecimento que a 
fruta estava. Ela cheirava mal, seu 
cheiro era de dez aves mortas. 

 
- Nessas terras, nada que provem 

de Üthn (Éden) ou de suas proximidades 
são bem-vindas, exceto você, Kâæz! – 
disse uma voz feminina meiga e suave, 
vindo da fresta que o portão fazia 
enquanto se abria. 

 
Atrás do portão, uma música 

tocada por tambores e flautas. Danças 
e malabarismo com fogo estavam 
sendo feitas numa praça no meio 
daquela cidade. Zlac era o nome 
daquele vilarejo que pertencia a um 
pais chamado Nod. As Terras de Nod. 

A mulher que estava à frente de 
Kâæz era Lilith, ela reconheceria Kâæz 
como um que tinha estado na luz do 
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céu e subsequentemente foi aprisionado 
em Hâs'vâ (Hãxvã).  

Ela acenou para ele convidando-o 
para entrar e quando o fez, ouviu o 
estrondo de madeira como a de dois 
eucaliptos se chocando numa queda, 
atrás dele. Era o grande portão das 
Terras de Nod se fechando. 
Simbolicamente, o passado de Kâæz 
também ficara além daqueles muros. 

E quando a noite caiu, houve festa 
em Zlac. Era a noite da Lua Vermelha e 
toda a cidade comemorava. Lilith 
encaminhou Kâæz até a minha casa. 
Os aposentos que eu ofereci a Kâæz 
eram espaçosos o suficiente para 
construir outra casa. Nestes tempos, eu 
estava manifestado e aqui, já podia 
intervir.  

No chão do aposento de Kâæz 
havia tapetes de lã de ovelha e, as 
cadeiras do seu quarto eram revestidas 
de couro bovino. Na parede, havia 
alguns desenhos e símbolos, o mais 
familiar eram Sâtÿllâx, sois e luas. A 
porta ficava entre dois castiçais que 
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abrigava um objeto cilíndrico 
esbranquiçado, que posteriormente 
Kâæz conheceria como Vela. 

 Meu criado instruiu Kâæz, 
quando ainda o levava até seus 
aposentos que, banhasse e vestisse 
alguma roupa de couro e pele que seu 
senhor tinha oferecido ao estrangeiro, 
para que ele participasse das festas da 
cidade, que ainda estava em tempo. 

Dentro de uma enorme bacia de 
marfim, com águas e ervas Kâæz se 
banhou. As roupas de couro e pele que 
ele vestira depois do banho era um 
tanto diferente das roupas primitivas 
que ele conhecia. Eram confortáveis. 

Um estrangeiro era bem recebido 
nas terras de Nod, quando a mística e 
sabia Lilith assim desejava. Eles 
apreciavam o conhecimento de novas 
culturas e, era por esse motivo que as 
Terras de Nod, e a cidadela Zlac, em si, 
eram tão desenvolvidas. 

As danças estavam presentes em 
Zlac. Muitos mercadores do oriente 
médio e de outros lugares longínquos 
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ainda não conhecidos por Kâæz 
habitavam ali. A mistura de cultura, 
raça e conhecimentos fizeram daquele 
vilarejo, a primeira cidade de Nod, a 
capital. 

A terra era mais popularizada do 
que se podia imaginar. Kâæz conhecia 
apenas as terras cercadas pelos quatros 
rios e, agora, estando em apenas uma 
cidade, dava-se a imaginar em outro 
mundo, quão grande eram as 
diferenças culturais comparadas, a sua 
terra natal. 

 
Eu lhe asseguro Gleisllerf, estando 

manifestado, em carne e osso diante de 
Kâæz, o Sol Negro, não tornou todas as 
coisas mais fáceis. Ele agora, era um 
homem provido de medo, embora o 
bálsamo o consolava ainda sob efeito 
da unção, mas sabia-se que era 
temporário e ele mesmo também tinha 
esse conhecimento. 

Um homem amedrontado fará 
qualquer coisa para proteger sua 
felicidade e torna-la mais constante 
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possível e isso, o deixaria surdo às 
palavras sábias e cego ao 
conhecimento. 

 
Algumas semanas se passaram e, 

Kâæz era então conhecido como: Kâæz 
de Nod. E não mais como peregrino ou 
mesmo Estrangeiro. 

Ele era reconhecido como um 
Zlacciano, um Nodista. Seus 
conhecimentos de agriculturas foram 
recebidos com grande apreciação pelo 
povo daquela nova terra. Eles tiveram 
Kâæz como o Mestre Agricultor. Ele 
ministrou aulas para os Nodistas, 
ensinando a eles o conhecimento da 
terra, do cultivo e do arado. 

O povo de Nod se surpreendia 
cada vez mais com os segredos da terra 
desvendados por Kâæz até que, ele 
começou a fazer citações que 
chamaram a atenção de Lilith. 

Kâæz era também um herbanário 
nato e, seus conhecimentos 
aproximaram Lilith interessada nos 
efeitos que as ervas causavam médica e 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
405 

misticamente. Ela ainda estava em 
busca da constante paz, mas Kâæz não 
sabia que a Senhora de Nod também 
era vítima do Gradesudim. 

Diariamente, eu tentava me 
aproximar de Kâæz, mas ele não podia 
me ver como alguém que merecia sua 
atenção, pois eu me aproximava com o 
semblante preocupado e ele, 
desesperadamente, tentava se afastar 
de tudo que não estivesse feliz. 

Então, indagando que em sua 
casa havia lugares mais amplos e 
abertos onde Kâæz poderia cultivar e 
herborizar para seus estudos, Lilith 
convidou-o para morar com ela. 

De fato, a casa de Lilith era 
imensamente grande. Dividida por 
dezenas de câmaras, quartos e salões, 
o “castelo” de Lilithano era 
imensuravelmente admirável.  

Jyraad, servo de Lilith, gesticulava 
com orgulho descarado frente ao tapete 
pendurado na parede. "Olhe. Uma 
Tapeçaria Luxuosa, roubada dos 
mercadores que passaram por nossas 
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terras com a finalidade de nos saquear, 
por fim saíram saqueados”.  

Ocultando suas emoções, a não 
ser pelo começo de um sorriso. A face 
de Kâæz esboçava o contentamento de 
estar nos aposentos oferecidos por Lilith, 
a Senhora da Cidade de Zlac, capital de 
Nod.  

Ali ele poderia ampliar seus 
conhecimentos herbanários de forma 
avassaladora e, até se tornar o senhor 
dos senhores agricultor, levando as 
outras terras o conhecimento em troca 
de especiarias e outras dádivas 
oferecidas pelos mercantes do mundo a 
fora. 

Kâæz se convenceu destas coisas, 
mas eu, mesmo manifestado, assim 
como tu e eu nos compreendemos, 
Gleisllerf, eu podia compreender o 
coração do filho de Jäë e, ele estava 
desesperado por manter-se ocupado e 
feliz, com medo das sombras de Hâs'vâ 
(Hãxvã) e de toda a culpa que aquelas 
celas mentais, projetavam sobre si. 
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 Num dos imensos salões de Lilith, 
Kâæz se deparou com um ambiente 
fechado, que era aquecido 
artificialmente dia e noite.  

A Estufa que a mulher dona do 
castelo havia construído possuía um 
sistema tão preciso que não podia ser 
explicado até mesmos pelos ângæhox 
(angairros / humanos) agricultores de 
Nod.  

Logo Kâæz suspeitou que a estufa, 
não era ideia de Lilith ou dos Nodistas; 
era aquecida por fornalhas e tubulações 
arquitetonicamente avançadas demais 
para Kâæz compreender, mas ele sabia 
de antemão que aquilo era uma 
ferramenta para seus estudos e então a 
agradeceu por ter o convidado para 
habitar sob o mesmo honroso teto da 
sabedoria nodista. 
 Toda a arquitetura de Nod havia 
sido influenciada pelos poderosos e 
Inteligentes Seres de Luz que foram 
lançados a Gâlÿ. A inteligência deles 
estava a bilhões e bilhões de luas à 
frente da humanidade. 
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 Então, Kâæz se tornou um 
estudioso de várias artes além da 
agricultura e amigo mais íntimo de Lilith 
que apresentou para ele algumas 
façanhas sobrenaturais causadas pela 
Fâtâ (Fatã - princípio mistérico). 
Surpreendido com os poderes mágicos 
que ela lhe apresentou, ele se tornou 
mais sábio e mais ambicioso. 
 E eu, continuava a espreitar teu 
pai, buscando um tempo para me ouvir 
e, ele, continuava a fugir do meu 
semblante de preocupação.  
 Kâæz aprendeu a ler e a escrever 
na língua nodista e, passou, depois 
disso, a resenhar suas próprias crônicas. 
Num livreto que ele utilizava como um 
diário ou caderno de anotações, Kâæz 
escrevia cada passo do seu 
aprendizado, cada descoberta, cada 
canto que conhecia do país de Nod ou 
mesmo da civilizada Zlac.  
 Num dos crepúsculos que findava 
uma tarde ensolarada em Zlac, Kâæz 
estava sentado na praça do centro da 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
409 

cidade quando eu, o seu primeiro 
anfitrião me aproximei e lhe questionei: 
  

- Não sente falta de tua família, 
Kâæz de Nod? 
  

Naquele momento, Kâæz 
relembrou de todos os tristes dias e das 
noites amargas, dos momentos de fome 
e de fadiga. Satisfeito com a glória que 
o castigo do Gradesudim lhe 
proporcionou, ele respondeu, 
angustiado: 
  

- Não tenho família! Fui criado 
com Hâëânÿr da forma mais brusca 
possível – apontando para o castelo de 
Lilith, continuou – Ali mora minha mãe, 
sob aquele telhado e entre aquelas 
paredes estão toda a minha vida e tudo 
o que tenho. Eu estava só na Escuridão 
e eu tive fome e eu tive frio. Então veio 
até mim uma doce voz, uma voz de 
mel, com palavras de auxílio. Palavras 
de conforto. Uma mulher, sombria e 
adorável, com olhos que perfuravam a 
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escuridão, veio a mim. Ela me disse: 
“Você tem fome. Venha! Eu tenho 
comida. Você tem frio. Venha! Eu tenho 
roupas. Você está triste. Venha! Eu 
tenho conforto”. Quem confortaria um 
Amaldiçoado como eu? Quem me 
vestiria? Quem me alimentaria? Ela me 
alojou, ela me alimentou. Ela me vestiu. 
Nos braços dela, eu achei conforto. Eu 
chorei até sangue gotejar de meus olhos 
e ela os beijou.  

 
 Vendo o tamanho da gratidão que 
Kâæz tinha por Lilith, eu resolvi informa-
lo, insistindo nas minhas doloridas 
palavras: 
  

- Cuidado Kâæz de Nod! O Beijo 
de Lilith tem um preço e ela está te 
oferecendo à liberdade para te prender. 
Ela jaz de Hâs'vâ (Hãxvã) e tu não 
conheces o inferno, embora o pressente 
e tenta fugir dele, como foges de mim e 
de nossos encontros. 
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- Como ousa blasfemar contra a 
sábia deste país, a vidente desta cidade, 
a curandeira de teus æhoÿr Aslah?  

 
Kâæz me perguntou surpreso com 

o que eu lhe dizia. 
 
- Lilith é a Rainha, mas sua 

ganância tornou sua mente conturbada! 
– Afirmei – Não se pode confiar numa 
mulher que propôs dividir sua ânæmâ 
em quatro partes iguais, dando vida a 
três seres pecaminosos Kâæz. 

 
Me levantei, fitei Kâæz nos olhos e 

continuei: 
 
- Os Seres a qual devemos 

confiança, estão sob teus pés Kâæz, no 
reino de Agartha e sobre a tua cabeça, 
em Sirius. Os Zÿvÿrÿr que estão conosco 
nesta Terra de ganâncias, são 
igualmente gananciosos. Nunca te 
perguntaste por que Lilith não se reflete 
nos espelhos de seu castelo?  
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- E o que roubaria o reflexo de 
uma pessoa? – Perguntou Kâæz. 

 
- O mesmo que lhe roubara a 

ânæmâ. – Eu disse. 
 
- Conheces mais sobre o mundo e 

seus mistérios do que eu poderia 
imaginar! – Exclamou Kâæz a mim. 

 
Sorri agradecido e disse: 
 
- O teu caminho sempre estará 

recheado daqueles que lhe trarão a 
mensagem, pois, de ti virá grandes reis-
Ângæhox e os teus æhoÿr certamente 
herdarão a Terra, Kâæz de Nod e, eu 
estou aqui, hoje manifestado, me fiz 
homem, vivi uma longa vida, para que 
você me ouça e que eu te sirva como 
uma migalha que caiu da mesa da 
Fraternidade Eterna para alimentar tua 
ânæmâ. Eu te vi antes e vi teus dias 
vindouros, eu estarei lá de novo. Eu 
contarei a mim mesmo, minhas 
palavras e o que vi, para que como teu 



Os Antediluvianos – Hâs’vâ 

 
413 

filho, eu possa perpetuar tua superação 
e tua ira contra Zürëvx (Beril)! 

 
- Consegues ver o futuro? – Kâæz 

me perguntou. 
 
- Não, sábio agricultor! – Falei a 

Kâæz – Apenas vejo que os ângæhox 
(angairros / humanos) ainda não 
compreenderam que em ti existe a 
marca de ódio do Gradesudim e que tu, 
somente tu, tens o apoio de muitos 
reinos e mundos, aqui, acima de nós, 
abaixo e em todas as Sâtÿllâx que os 
teus olhos podem enxergar. Que tu 
carregas uma parte da Primeira ânæmâ 
e que até mesmo o ódio do 
Gradesudim sobre ti, prova todas as 
coisas que vi, todos os nomes que ouvi 
surgir e todas as coisas que ainda serão 
nomeadas. Você é a prova de que tudo 
existiu, existe e virá existir. A ira do 
Gradesudim prova a existência de todos 
os Pais Primordiais, Kâæz e, tu carregas 
esta prova em tua ânæmâ. 
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- E como pode ter certeza de que 
não há nenhum outro capaz de ser o 
patriarca dos herdeiros da Terra ou a 
prova da existência dos Pais 
Primordiais? – Perguntou Kâæz, curioso. 

 
- Existe sim! – Exclamei – Mas 

apenas um pode ser escolhido para ser 
a raiz primordial e apenas tu és fruto 
dos ângæhox (angairros / humanos) 
criados pela mente do VNA. Apenas tu, 
tens Lilith quase como tua mãe e, 
apenas tu foste capaz de matar todos os 
æhoÿr de Abel com um só golpe 
incitando uma guerra. Aquele que 
promove o caos tem a chave para a 
paz, mas não se deve busca-la por 
esses meios. Há um outro que poderia 
provar a existência dos nossos Pais 
Primordiais, ela é tua irmã, Klëmëâ da 
qual tu finges esquecer! 
 
 Teimosamente, Kâæz negou ter 
receio dos atos secretos de Lilith, 
desviando-se do nome de sua irmã, 
dizendo: 
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 - Nada do que me disser me fará 
trair aquela que de bom grado me 
recebeu! 
 
 Toquei no jovem ombro de Kâæz 
e olhando mais de perto lhe disse: 
 
 - Ah Kâæz! Tu verás que essa 
Terra se tornará o inferno e deste 
inferno nascerá o paraíso, pois, aqui é o 
berço dos Zÿvÿrÿr, mas também o 
eterno repouso dos corruptos. Você 
ainda não compreende Hâs'vâ (Hãxvã), 
pois é um conceito abstrato a tua jovem 
mente. Mas, lhe asseguro que todo o 
ser animado que cai atrás das grades 
de Hâs'vâ (Hãxvã), um dia se tornará 
poeta na hora de descrever a falácia do 
abismo das ânæmâx calcificadas e, 
gravará sobre si mesmo, com ferro 
ardente em brasa, as palavras: “Morte 
final”! 
 
 Lembro-me de sorrir para Kâæz, 
dei-lhe as costas, retirando-me e, estou 
certo que depois de tudo que assisti, 
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faria tantas outras milhões de vezes que 
o tempo circular me permitisse, mas até 
mesmo eu, ali, percebi que Hâs'vâ 
(Hãxvã) é contagiosa. Pois o pouco que 
fiquei diante de Kâæz, fez sentir-me 
pesado, culpado, rancoroso e até 
odioso. 

 
Kâæz, ainda sentado, gritou: 
 
- Diga-me Aslah. Se eu cair no 

laço de Lilith, o que devo eu fazer? 
 
Ainda caminhando e sem olhar 

para trás, respondi em alta voz: 
 
- Procure a Sâtÿllâ hÿgænâÿ! 
 
Mesmo sem, por ora, 

compreender o que seria uma Sâtÿllâ 
hÿgænâÿ, Kâæz levou em consideração 
que tinha poder em minhas palavras. 
Indignado, levantou-se e foi ao castelo 
de Lilith.  

Ao passar pelo salão central, 
avistou a bela mulher cortando com 
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uma adaga de prata os espinhos de 
uma rosa, então aproximando-lhe dela, 
perguntou: 
  

- Existe alguma coisa que queira 
de mim, Lilith? 
  

- Anda desconfiado de mim, Kâæz 
de Üthn? – Disse Lilith – Porventura 
denunciei você ao povo como um autor 
do primeiro fratricídio da linha dos 
Abençoados? 
  

- Do que falas Lilith? – Kâæz 
recuou assustado, mas queria obter 
respostas, então continuou – Quem é 
verdadeiramente a Lilith de Nod que eu 
conheço? 
  

- Eu sou a primeira esposa de seu 
Pai, quem discordou com o 
Gradesudim. E ganhei Liberdade na 
Escuridão. Eu sou Lilith, sua madrasta e 
amante, sua senhora, mas jamais sua 
serva. Sou a primeira prisioneira de 
Hâs'vâ (Hãxvã) e sinto cheiro da 
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Fraternidade Eterna em seu colarinho. 
Suas dúvidas vieram daquele velho 
mensageiro, não é Kâæz? 
  

Kâæz perdera as forças de suas 
pernas e com a voz tremula, perguntou: 
  

- Como foi você a primeira esposa 
de meu Pai? A senhora minha mãe Jäë 
(ivi) é a matriarca da linhagem dos 
Abençoados! É impossível que tenha 
sido a mulher de Âdâ (Adan), meu pai! 
  

- Há muitas coisas que fogem do 
seu conhecimento Kâæz! - Sorriu Lilith – 
o Gradesudim, junto das Inteligências 
Criadoras, havia participado da minha 
criação e de seu pai como imortais para 
sua apreciação própria e nos colocou 
no Jardim do Üthn (Éden) como o 
primeiro Viriclay, o Ângæho de Barro; 
onde ele achara conveniente 
habitarmos, era o melhor lugar do 
mundo para se viver. Mas as leis que 
Ele constituiu para nossa sobrevivência 
eram extremamente desonestas a meu 
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ver! Eu era totalmente submissa a seu 
pai, Âdâ (Adan), de todas as formas 
imagináveis. Eu era escrava de um 
ângæho. Tudo porque Zürëvx (Beril) 
acreditava que o sangue era a ânæmâ 
dos homens e deveria o macho obter a 
fêmea para procriar e assim se 
perpetuaria o conhecimento deles. Mas 
eu não fui questionada e esqueceram 
de mencionar que meus pais foram 
resultados de uma rebelião dos Céus, 
por causa da Primeira Ânæmâ! 
  

Na enorme mesa de vinte e seis 
cadeiras a frente de Kâæz havia um 
assento que estava proporcional para 
quem estava a ponto de desmaiar com 
tantas confusas descobertas.  

Apoiando-se naquela cadeira 
mais próxima, Kâæz se sentou e fez 
sinal com as mãos para que Lilith 
continuasse. 
  

- Os portões do Üthn (Éden) não 
eram selados, tínhamos livre acesso. 
Num dia de solstício de inverno, Âdâ 
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(Adan) me possuiu, eu estava em fluxo 
da carne. Impura para Zürëvx (Beril). E 
diante da lei do Gradesudim, quando 
tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue 
estiver na carne, estaria Sete dias 
separado do meu esposo, e se ele me 
tocasse estaria imundo até à tarde. Mas 
eu permaneceria imunda até o sétimo 
dia.  

 
Lilith colocou as rosas dentro dum 

jarro com um liquido vermelho e 
continuou:  

 
- Por causa da maldição da minha 

pureza, eu não pude ver a face do 
Gradesudim no outro dia quando nos 
visitou no Üthn (Éden)  e, por isso, ele 
abençoou somente Âdâ (Adan), meu 
esposo, seu pai! A partir daquele dia, 
ele teria controle total sobre mim, 
quando me possuísse e então me irei, 
mas eu não fui tola, percebi 
rapidamente que aquilo havia sido um 
plano para que eu não visse sua face, 
afinal, minha ânæmâ o reconheceria, 
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pois eu não era de Gâlÿ e mesmo eu 
ainda não sabendo disso, ele sabia, 
digo, o Gradesudim! 
  

- O que fez Lilith? – Perguntou 
Kâæz. 
  

- Sai do Jardim do Üthn, numa 
noite de lua cheia, ela estava vermelha 
e, como um amuleto de proteção 
desenhava os céus e iluminava meu 
caminho. Até que depois que atravessei 
o rio avistei um ângæho muito formoso. 
Ele me convidou para entrar na sua 
carruagem. Eu estava faminta e 
sedenta, aceitei o convite do estranho 
ângæho. O interior daquela carruagem 
era ornamentado com diversas 
especiarias que eu ainda não conhecia, 
cheguei a imaginar que ela fosse maior 
internamente que vista do lado de fora. 
A carruagem disparou numa velocidade 
incapaz de ser alcançada por cavalos 
naturais e, só paramos num lugar 
mefítico, escuro, limoso e úmido, 
porém, extraordinariamente diferente de 
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tudo que eu já havia visto inclusive a 
carruagem, que eu vim a conhecer o 
que era, apenas depois desta noite. 
  

- Quem era o Ângæho? – Kâæz 
estava curioso, questionava Lilith em 
todo o momento de silêncio que ela 
fazia, com intenção de não a deixar 
parar de contar tal intrigante história – 
Fale mais sobre ele! 
 
  

- Ele era demasiadamente alto – 
continuou Lilith – Um pouco mais e eu o 
classificaria como gigante das Terras 
Longínquas. Seus olhos eram amarelo-
fogo e sua pele branca como casca de 
ovo. O cocheiro daquela negra 
carruagem ocultava seu rosto com uma 
veste marrom e um longo capuz. Aquele 
servo que guiava os cavalos negros que 
puxavam a carruagem fazia um 
grunhido estranho. Um som animalesco 
demais para ser emitido com tanta 
perfeição por um humano. Eu não 
estava com medo, antes, curiosa assim 
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como tu estás Kâæz, afinal nosso maior 
pecado é a curiosidade, porque ela cura 
nossa aflição interna, por estarmos 
condenados por Zürëvx (Beril) e 
abandonados pelos Pais Primordiais 
nesse inferno que eles nomearam como 
Gâlÿ. Poderia ser aquele ângæho, um 
enviado do Gradesudim para impedir 
minha fuga, mas descobri que não 
quando ele disse: “Queres tu, serdes 
livre da Ordem do Deus do Jardim, 
comigo? ”. Achei aquele pedido 
estranho, mas minha revolta era grande 
demais, então perguntei a ele o que eu 
deveria fazer para me livrar das 
correntes do Gradesudim. 
  

Lilith sentou-se à mesa com Kâæz 
e oferecendo-lhe uma taça de vinho, 
falou: 
  

- Não me recordo muito bem das 
coisas daquela noite, lembro-me que, 
mesmo impura, deitei-me com aquele 
ângæho e acordei sabia! Ele me 
ensinou muitas coisas aquela noite, 
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como se ela tivesse durado dez anos. E 
me disse que eu era como o próprio 
Gradesudim, capaz de criar sob minha 
vontade, tudo o que eu desejasse desde 
que eu não ferisse as regras da 
natureza! Ele me apresentou ao espirito 
de meu pai, Nod e me mostrou as 
bordas do Universos onde minha 
verdadeira e primeira mãe havia se 
manifestado: Ëfâtrëm. Ele me falou 
sobre tudo que já havia sido nomeado e 
me mostrou Aslah, o escriba das 
nomenclaturas, aquele que falou 
contigo lá fora. 

 
Eu meditava em minha sala, e 

meu espirito sobrevoava Kâæz e Lilith e 
a tudo isso pude ouvir, mas declaro-me 
surpreendido com o fato de que, ao 
saber quem eu era, Kâæz se mostrou 
tremendamente frustrado com as 
oportunidades que perdera em desviar 
dos encontros que eu desejava ter com 
ele. 

Minha mente o conhecia mais, do 
que podia compreender os Pais 
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Primordiais, pois eu também vibrava 
como ele e menos como os Zÿvÿrÿr 
(deuses). Mas, ainda assim, Gleisllerf, 
eu era mais sábio que ele e, continuava 
menos sábio que nossos Pais Celestes. A 
distância tinha o mesmo valor, 
comparando os dois casos. 
  
 Enquanto meu espirito os 
sondava, eu ouvi Kâæz dizer:  
 

- E eu morei durante um tempo na 
sua Casa Lilith, fora da Escuridão e 
ainda não sei como você construiu este 
lugar? Como você fez roupas? Como 
você cultivou comida? Como fizeste 
crescer ao teu redor, tamanha cidade? 
  

E Lilith sorriu e disse:  
 
 - Ao contrário de você, eu estou 

acordada. Eu vejo as Linhas que giram 
ao redor de você. Eu faço o que eu 
preciso com Poder. A escuridão é 
iluminada para mim, eu aceito que 
estou presa Hâs'vâ (Hãxvã), enquanto 
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tu, se cobres com um quente cobertor 
de mentiras, como tua mãe fazia, Kâæz! 

 
Kâæz sentiu-se surpreso e 

interessado demais naquelas palavras e, 
esquecendo-se de tudo que eu tinha lhe 
dito, pediu a Dama da Noite, ainda em 
fúria, por ela ter citado sua mãe, com 
desprezo: 

 
- Desperte-me, então, Lilith, se és 

tão mais sábia que minha mãe. Eu 
tenho necessidade deste Poder. Então, 
eu posso fazer minhas próprias roupas, 
fazer minha própria comida, fazer 
minha própria Casa e meu próprio 
destino. 

 
Naquele momento, Lilith se deu 

conta de quanto tinha contado para 
Kâæz e, que a ambição dele poderia 
causar danos o quanto a ela tinha 
causado e mantinha em segredo 
motivado pelo seu ego. Preocupada, 
Lilith dobrou as sobrancelhas e 
exclamou: 
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- Eu não sei como fazer para 

despertá-lo, Kâæz de Nod! Porque você 
verdadeiramente é amaldiçoado por 
seu pai; quanto a mim, sou apenas uma 
fugitiva e prisioneira de Hâs'vâ (Hãxvã) 
e tu nem conheces tal coisa! 

 
Lilith levantou-se da cadeira e 

abandonando sua taça de vinho deu as 
costas para Kâæz dizendo: 

 
- Você poderia morrer! Você 

poderia mudar para sempre! 
  

Mas Kâæz não desistiria fácil de 
suas novas ambições causadas pelas 
reveladoras e breves histórias que Lilith 
acabara de lhe contar: 
  

- Mesmo assim, - disse Kâæz - 
uma vida sem Poder não será paga 
vivendo. E, além do mais, do que 
adianta viver eternamente apenas como 
um vago ângæho amaldiçoado por teus 
pais e por teu Criador? E porque não 
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revelas a mim os mistérios sobre Hâs'vâ 
(Hãxvã)? 
  

Lilith amou Kâæz secretamente, 
ele era formoso, forte, obstinado e 
ambicioso. As qualidades que o æho de 
Âdâ (Adan) tinha, diferenciava-o do 
ângæho que ela havia fugido no 
passado. Esse, por sua vez, atraia a 
Dama, de tal forma que ela não 
poderia negar um pedido dele e, 
mesmo ela não compreendendo o 
motivo, eu podia ver as linhas que os 
cercavam, eram tais como de Lvx e 
Ëfâtrëm, pois eram descendentes dos 
tais e como estes primeiros, Kâæz e 
Lilith vibravam, mas não possuíam os 
três amores, somente Ürvs. 
 Kâæz se aproximou de Lilith e 
falando-lhe aos ouvidos, sussurrou 
lacívicamente para a sábia mulher: 
  

- Eu morreria sem seus presentes, 
minha senhora, se também sou 
prisioneiro de Hâs'vâ (Hãxvã), que 
estejamos presos para sempre, juntos! 
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Durante a conversa o sol havia se 

posto atrás do castelo e o brilho lunar 
adentrava pelas fendas da janela de 
madeira do salão principal, onde o 
casal conversava. 
  
 - O Sangue! – Exclamou Lilith, 
entregando o seu maior segredo ao 
ângæho a qual ela desejava. 
 
 - O que há no sangue? – 
Perguntou Kâæz. 
 
 - O sangue é uma essência 
peculiar. – Disse Lilith – Nele está a 
vida, o poder, a glória, a eternidade e a 
sabedoria do seu dono e, por isso 
Zürëvx (Beril) nos fez o temer! 
 
 - Mas o que o sangue tem com o 
meu despertar? – Novamente, Kâæz 
estava verdadeiramente curioso e não 
deixaria Lilith parar de contar-lhe o que 
ele acreditava ser um grande segredo 
dos Zÿvÿrÿr. 
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 Lilith afastou um pouco de Kâæz e 
continuou: 
 
 - Quando os teus verdadeiros 
olhos se abrirem Kâæz, tu verás o 
mundo de outra forma e verás também, 
o sangue ao redor do corpo dos 
ângæhox (angairros / humanos), 
emanando calor e luz que te fascinará e 
te fará sedento, assim como é Zürëvx 
(Beril) por aqueles que projetam as setes 
cores da esperança, cada um em sua 
vibração e tom, mas possuidores da 
Vërtvs e do Anima! 
 
 Kâæz foi até Lilith e pondo-se de 
frente a ela, ouviu a Rainha de Nod 
dizer: 
 
 - Se tomarmos o sangue de um 
ângæho e o darmos para um animal 
beber, este será incapaz de suportar os 
poderes e as forças que estão no 
sangue humano e morrerá. Por outro 
lado, um ser humano poderá ser 
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inoculado com o sangue de um animal 
inferior sem sofrer danos. Mas, os 
poderes do sangue de um animal não 
se comparam a quantidade do sangue 
dos ângæhox (angairros / humanos) e, 
alguns de nós, possuímos sangues 
anteriores aos tempos de Gâlÿ. Esses 
poderes nos fazem como os Pais 
Primordiais e afastam a possibilidade de 
Zürëvx (Beril) governar sobre todos os 
homens, pois quando nosso sangue se 
transmuta em ouro puro, a ferrugem 
odiosa do Oitavo, não pode mais nos 
envelhecer! 
 
 - Mas para isso, deveremos matar 
um ângæho e tomar o seu sangue? – 
Questionou Kâæz relembrando 
secretamente do que havia feito com 
Abel, seu amado irmão. 
 
 - O poder do sangue está além de 
apenas tomá-lo. As Tribos de Sete, seu 
segundo irmão, não permitem que suas 
mulheres se deitem com os outros 
ângæhox (angairros / humanos) do 
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mundo e de tribos diferente, pois era 
sabido, então, pelos guias dos ângæhox 
(angairros / humanos), que o sangue 
estranho mataria alguma coisa; 

 
- Faça-me sábio! – Exclamou 

Kâæz, depois que Lilith se manteve em 
silêncio por um tempo; ele temeu que 
ela desistisse ao se aprofundar no seu 
segredo e, interrompendo o seu silêncio, 
implorou que Lilith o ensinasse a arte 
que tinha aprendido e que o 
despertasse. 

 
Lilith seduzida pela voz do seu 

amado olhou para Kâæz e com a 
mesma adaga que cortara os espinhos 
das rosas, cortou o próprio pulso. Ela 
sangrou para Kâæz, numa tigela de 
ferro e deu-lhe de beber. 
 Kâæz bebia profundamente, o 
liquido lhe parecera doce, desta vez, 
não era como o sabor parecido com a 
ferrugem que, outrora ele conhecera. 
Lilith lhe disse: 
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- Este é o VOTO PÉRPETUO! 

Tomando deste sangue, bebes com ele 
o Elixir da Longa vida e as insígnias 
doadas a mim pelo meu mestre. Meus 
conhecimentos aí estão. Tudo que sei; 
tudo que sonhei; tudo que vi; tudo que 
senti; tudo aí está. Beba! Tome até a 
última gota. Este é o sigilo secreto que 
manterá o teu sangue, forte, através de 
linhagens milenares! 

 
 
Então Kâæz caiu num sono 

profundo. E eu o vi ser aprisionado pela 
segunda vez, sem questionar. 
  

 
Enquanto adormecido, Kâæz se 

viu despencando num profundo abismo, 
onde algumas imagens vultosas lhe 
confundiam a cabeça.  

A sensação de estar caindo lhe 
proporcionou um desespero com o 
futuro impacto, tal era a velocidade em 
que caia. 
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 E dentro daquela escuridão, Kâæz 
foi surpreendido por uma luz-fogo que 
iluminou à noite. Era Mëkâül (Micael). 
Mas Kâæz era destemido e não se 
assustou enquanto o General do Reino 
do Sol se revelara para ele. Então Kâæz 
lhe perguntou: 
  

- O que você quer de mim Mëkâül 
(Micael)? 
  

Então, Mëkâül (Micael), o Ârk-
ângÿr general dos céus, portador da 
chama pacífica, lhe disse: 
  

 - Kâæz, æho de Âdâ (Adan), æho 
de Jäë (ivi)! Seus crimes são grandes, 
mas a clemência do meu pai, que me 
enviou é também grande como tal. 
Arrependa-se de todo mal que cometeu 
e meu pai lhe perdoará e ficarás limpo 
diante da face dele e, não serás 
condenado por isso, pois é sabido que 
foste enganado pela segunda vez! 
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Então, Kâæz enfurecido 
respondeu: 
  

 - Não, não por graça do Rei do 
Sol, mas por minha própria vontade, 
pela qual vivo com orgulho e prefiro ser 
prisioneiro de minhas vontades, do que 
servo das tuas. Teu pai nos abandonou 
e tu só me ameaças por acreditar ser 
superior a mim! 
  

Quando Kâæz respondeu 
severamente o Ârk-ângÿr, este o 
amaldiçoou dizendo: 

 
- Então, para que você caminhe 

nesta terra, você e seus æhoÿr terão que 
viver longe da minha chama viva, que 
morderá profundamente e saboreará 
sua carne desanimada, será como fogo 
em palha, te destruirá e também tua 
descendência, pois caminharás 
cabisbaixo sem poder ver a luz da 
felicidade e nem as cores da calmaria. 
Não a resistira mais! – Os ângæhox 
(angairros / humanos), æhoÿr de Sete, 
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que virão; queimar-te-ão e queimará 
tua descendência em nome de meu pai 
que está nos céus, pois tu serás como a 
própria morte e da tua boca sairá 
apenas os sons de muitos murmúrios. 
Eles te colocarão amarrados em 
troncos, em fogueiras gigantescas e 
minhas chamas arderá tua carne, até 
que reduza a pó. Por causa da Fâtâ 
(Fatã - princípio mistérico) tua 
descendência será condenada à morte 
diante dos æhoÿr de Sete e, por teres 
tomado do sangue de Lilith, não 
poderás mais ver a Luz do Reino do Sol 
e a graça da vida fértil se afastará de 
você! 
 
 Kâæz tornou a adormecer e pela 
manhã, Rafael veio de asas de lambent, 
iluminando o Horizonte, guiando o sol 
por seu caminho, vigiando o Leste. 
Rafael disse a Kâæz: 
  

- Kâæz de Âdâ (Adan), æho de 
Jäë (ivi), seu irmão Abel o perdoou de 
seu pecado. Você se arrependerá e 
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aceitará a clemência do Todo-Poderoso, 
o Rei do Sol? 
   

Irritado pelo despertar, Kâæz 
respondeu: 
  

- Não pelo perdão de Abel, mas 
pelo meu próprio perdão! – Kâæz virou 
as costas para Rafael e continuou 
dizendo: - O teu Rei criou leis que 
somente Ele pode criar e tão somente a 
ele convém absolver os criminosos? Eu 
encontrei o meu perdão; fui absolvido 
pelo ângæho que enxergo no espelho! 

 
Então Rafael o amaldiçoou 

dizendo: 
 
- Então, para que você caminhe 

nesta terra, você e seus æhoÿr temerão 
o amanhecer, porque os raios do sol 
revelarão a tua casa e tua tristeza. Em 
florestas escuras e úmidas terão que se 
esconder e longe da luz pacífica e dos 
ângæhox (angairros / humanos). O sol 
será temido, pois nele, todos os 
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ângæhox (angairros / humanos) te 
verão e te queimarão com as chamas 
dele. Somente o silêncio da noite, tu 
encontrarás modo de viver e andar. 
Esconda-se agora para o nascer do Sol 
levar sua ira até você. Tu e a Fâtâ (Fatã 
- princípio mistérico), serão retirados 
dos ângæhox (angairros / humanos) e 
entregues as potestades das sombras 
onde lá, reinarás sob as pesadas asas 
de Hâs'vâ (Hãxvã). Diante da luz e 
diante dos ângæhox (angairros / 
humanos), apenas as Leis do Rei do Sol 
estarão facilmente dispostas! 

 
Kâæz sorriu para o Ang 

enfurecido e disse: 
 
- Eu achei um lugar secreto na 

terra e me escondi da luz ardente do 
Sol. Profundamente na terra, eu dormi 
até a Luz do Mundo ser escondida atrás 
da montanha da Noite. Aqui nunca me 
ferirás, nem me matarás! Eu criarei 
cidades escondidas em meio a florestas 
negras; erguerei castelos e os ângæhox 
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(angairros / humanos) não os 
enxergarão. Terei meus campos, meus 
Hâëânÿr e meu mundo e terei o prazer 
de esconder meus æhoÿr dos teus, 
Rafael. Pois Hâs'vâ (Hãxvã) é um inferno 
para ti, mas para mim, farei lar. 

 
Kâæz voltou a dormir. Novamente 

um sono profundo se apoderou dele e 
dias mais tarde, quando despertou, 
Kâæz ouviu o som suave de asas 
aproximando dele.  

Ele levantou-se e olhou para o 
horizonte. Eram enormes asas negras, 
as asas de Vrëül. 

Vrëül, o Ang das asas negras, 
estendeu suas plumas ao redor de 
Kâæz. Quando o Ang cercou Kâæz, ele 
sentiu a morte. Sim, Vrëül era o Ang 
ceifeiro, o Ang da morte, Vrëül sombrio 
que habitava as escuridões. Então o 
Ang sinistro sussurrou para Kâæz: 

 
- O Idealizador perdoou os teus 

pecados, Kâæz, æho de Âdâ (Adan) e 
Jäë (ivi)! Diz a mim que aceitara a 
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clemência do Todo-Poderoso e me 
deixará ceifa-lo, já não amaldiçoado! 

 
- Não quero a clemência, mas 

quero a vida, não me ceifarás Vrëül, 
porque eu não aceitarei! Fiz o que fiz, 
sou o que sou e isso nunca mudará. – 
Respondeu Kâæz. 

 
Vrëül, desacreditado na 

pertinência de Kâæz o amaldiçoou 
dizendo-lhe: 

 
- Ah Kâæz, para que vivas sobre a 

terra, tu e teus descendentes se 
agarrarão da escuridão e dependerão 
dela. Vocês beberão sangue e comerão 
cinza, somente, pois se é isso que 
bebeste nas terras de Lilith, será disso 
que dependerás pela vida toda. Você 
sempre será como estava na morte e, 
naturalmente, dela não passará, serás 
um morto-vivo. Viverás no caos entre o 
mundo dos vivos e dos mortos. Nunca 
morrerá! Eu não te ceifarei, te manterei 
vivo. E tu te manterás vivo porque 
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laborará o Elixir da Longa vida através 
do teu sangue, e teus æhoÿr o 
desejarão. Eles matarão uns aos outros 
e por séculos acharão que a vida está 
nos sangues teu e dos teus æhoÿr e dos 
æhoÿr deles. Serão como Hâëânÿr, até 
que entendam que a pedra vermelha 
também produz o melhor elixir, além do 
ouro puro, mas até lá, haverá guerras e 
muitos beberão do sangue dos teus 
æhoÿr. Você entrará para sempre na 
Escuridão, tudo que você tocar irá se 
tornar em nada, até os últimos dias, 
pois me confundes como um escravo da 
Fraternidade Eterna, mas na verdade 
sou eu quem segura os cães de Hâs'vâ 
(Hãxvã) para que não avancem sobre ti, 
mas a partir de agora, eu os liberarei 
para que devore tua ânæmâ, um 
pedaço por nascer do sol e este se 
recuperará quando as chamas de 
Mëkâül se puserem, tornando vicio e 
perpétuo, teus dias dolorosos. 
  

Dessa vez, Kâæz entendeu o fardo 
da maldição de Vrëül e gritou 
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angustiadamente, ele rasgou suas vestes 
e se arranhando, rasgou sua própria 
carne.  

Chorou sangue.  
Kâæz se apossou das xícaras de 

Lilith que estavam sobre a mesa e, 
coletando as lagrimas de sangue, as 
bebiam. 
 Quando Kâæz se deu conta da 
bebida que estava na xícara, se 
estremeceu e temeu o que faria para 
conseguir aquele liquido precioso que, 
inconscientemente, estava bebendo.  

Ao meio desespero, G-Brël (Gbril), 
o Ang gentil apareceu a Kâæz e disse-
lhe: 
  

- Você sabe Kâæz que a 
clemência do pai, o Idealizador, é 
maior que o amor de seus pais, maior 
que o amor de Abel, ele lhe perdoou, 
mas tu negaste o perdão. Mas, eu G-
Brël (Gbril) o mensageiro, trarei 
mensagens boas a você, como trago 
agora, e desenharei um caminho que te 
conduzirá ao descanso. Agora haverá 
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um caminho aberto, uma estrada de 
Clemência que você chamará de Ordem 
e falará para suas crianças disto, para 
que seguindo esta estrada possam 
morar na Luz uma vez mais, longe das 
pesadas sombras de Hâs'vâ (Hãxvã). Eu 
te ensinarei a equilibrar o mundo escuro 
com o mundo de luz e te ajudarei a 
encontrar a paz. Vós já éreis Zÿvÿr 
(deus) entre os ângæhox (angairros / 
humanos), apenas desconhecia isso; 
mas agora bebeste do sangue da 
primeira feiticeira que Mefistófeles criou 
em desonra ao Gradesudim. Teus 
æhoÿr serão dois povos e os ângæhox 
(angairros / humanos) conhecerão 
somente os descendentes de Lilith e 
Mefistófeles.  
  

O Ang G-Brël (Gbril) se afastou de 
Kâæz e ele sentiu a paz. Mas assim que 
o Ang mensageiro desapareceu a 
escuridão se ergueu como um véu 
negro e a única luz eram os olhos 
luminosos de Lilith. 
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Kâæz acordou assustado e 

quando olhou ao seu redor, percebeu 
que agora tinha “Despertado”. 
Apoiando se em Lilith, Kâæz estava 
fraco, há dias estava adormecido no 
salão que Lilith tinha trancafiado para 
que nenhum intruso o despertasse antes 
do momento exato necessário. 
 Ele teria muito que aprender 
agora. Lilith seria sua Senhora, sua 
professora e daria para Kâæz seus 
primeiros alimentos, como uma mãe 
ansiosa com o crescimento saudável do 
æho, que apodreceria nas obscuras 
celas de Hâs'vâ (Hãxvã). 
 
 Nas primeiras semanas, Kâæz 
descobriu que suas novas energias o 
permitiam se mover velozmente e seus 
conhecimentos tinham sido 
simplificados perto dos seus novos 
atuais. 
 Lilith lhe apresentou diversas 
disciplinas sobre-humanas que seriam 
úteis para ele. Mas Kâæz tinha se 
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tornado tão poderoso que Lilith o 
impediu de continuar seus estudos 
indagando que ele tinha alcançado seus 
limites, mas a realidade era que ele 
estava fugindo dos limites que ela 
conhecia. 
  Kâæz estava mais obstinado que 
nunca a se livrar das correntes de 
Hâs'vâ (Hãxvã) e, na ausência de Lilith, 
na escuridão, nas caladas noturnas 
envolto do silêncio de Zlac, ele via 
infinitas possibilidades e quão grande 
era seus poderes.  

Havia descoberto o caminho de 
sangue que ele estava seguindo e que 
até mesmo o seu próprio fluido continha 
poderes manifestáveis 
 
 Numa das noites, estudando seus 
próprios poderes, Kâæz descobriu que 
Lilith estava o controlando através da 
dependência que estranhamente Kâæz 
possui em relação ao sangue da Dama 
da Noite, impedindo-o de avançar sem 
sua permissão. Mas naquela noite, ele 
descobriu uma maneira de quebrar 
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aquele vinculo e abandonou a casa de 
Lilith fugindo das terras de Nod, foi 
habitar em lugares sombrios, onde até 
mesmo os ex-solares de Lilith não 
poderiam encontrá-lo. 
 
 Eu assisti todas essas coisas serem 
nomeadas.  
 
 Todas essas coisas eu escrevi a ti, 
Gleisllerf, para que pudesse perdurar 
nos cristais da tua pirita. Hâs'vâ (Hãxvã) 
se você descobrir os verdadeiros feitos 
de Kâæz, seu pai, o qual tem que 
superá-lo. 
 Não haverá um dia se quer que 
tua ânæmâ não gritará por salvação, 
que teu espirito não desejará sacudir as 
grades de Hâs'vâ (Hãxvã). Se isso não o 
for, é porque estás cego e surdo e não 
sente o cheio pútrido de tua prisão. 
 Por sorte, você, Gleisllerf, foi 
criado para percorrer as veredas de 
Hâs'vâ (Hãxvã) e Kâtül (Catél). 
 Kâtül (Catél) é o paraíso das 
ânæmâx. 
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 A chave destes caminhos são 
Quatro Colunas de Fogo, que Kâæz 
agora vai encontrar no deserto de sua 
própria existência. 
 Ele amará a si mesmo sete vezes e 
odiará setenta vezes sete. 
 Você só precisa fazer uma coisa, 
Gleisllerf: Você precisa se lembrar e 
buscar no vale onde os pinheiros uivam 
Fihobraum, tuas respostas e tua parte. 
 Ela estará lá, fugitiva de Kâtül 
(Catél), enquanto você, trancafiado por 
teu pai, rodeado de sabedoria, viverá a 
tristeza e solidão de Hâs'vâ (Hãxvã). 
 Teu casamento celeste a todos 
curará e libertará teu pai e a ti mesmo. 
 Mas, agora, ali vai Kâæz, sozinho 
e tristonho sibilando: - G-Brël, G-Brël? 
Quantas vezes eu devo chamar por teu 
nome? Quatro são as horas, quatro são 
os momentos. Sete são as virtudes. 
  
E assim, o mundo dos Kâæzÿr se inicia, 
na saga do filho de Jäë em busca da 
Ordem prometida por G-Brël. 


