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BAPH0MET
O QUE SIGNIFICA?
Teorias cercam o nome Baphomet e o seu significado,
desde a época dos Cavaleiros Templários. Talvez nós nunca
saibamos a verdade. Talvez nunca verdadeiramente existiu,
mas freqüentemente era posto nas bocas dos confessores
durante as sessões de tortura. O que se segue são algumas
das teorias mais comuns propostas e algum comentário sobre cada uma.
Uma corrupção do nome Maomé (Mahomet/Mohammed)
É certo que Baphomet era um ídolo. Se nós considerarmos isso como um
fato, então a palavra Baphomet, como uma corrupção de Mahomet, não se
sustenta porque, se o Templários seguissem convicções muçulmanas, não
haveria nenhum ídolo, uma vez que o Islã proíbe todos os ídolos. Utilizar o
parentesco entre os nomes pode ter sido estratégico por parte dos "inventores"
desse nome e, conseqüentemente, desse ídolo. No contexto da época, tudo o
que lembrasse os invasores da Terra Santa automática e histericamente era
hostilizado pela população fanática e dominada pelo terror.
O nome Baphomet, para alguns estudiosos, é uma forma do antigo
francês, podendo mesmo ser uma pronúncia errada para Mahomet (Maomé), o
profeta islâmico. Essa idéia de um ídolo de Mahomet é altamente
especulativa. Pode ser que, naquela época, Mahomet fosse uma palavra
comum usada por cristãos para descrever qualquer ídolo.
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Uma corrupção do termo árabe Abufihamat,
O significado da palavra é o Pai da Compreensão ou o Pai da Sabedoria.
É um termo que se referia a um Mestre Sufi (sufismo: misticismo arábicopersa, que sustenta ser o espírito humano uma emanação do divino, no qual se
esforça para reintegrar-se.) Em árabe, pai é usado para significar fonte. Se esse
é o caso, isso implicaria em Deus. É bastante provável que o Templários
tenham entrado em contato com sufismo, enquanto na Terra Santa.
Idries Shah apresentou uma teoria em seu livro, Os Sufis. Shah nasceu
em 1920 e foi autor de mais de 35 livros, 20 deles sobre o Sufismo. Suas obras
foram traduzidas em 12 idiomas, com mais de 15 milhões de cópias impressas.
Além de ser um muito bem conhecido, o autor foi também o Diretor de
Estudos do Instituto de Pesquisa Cultural. Este instituto era uma entidade
educacional que publicou material de alto padrão cultural
sobre o pensamento humano e o comportamento.
No seu livro, ele teorizou que Baphomet realmente
era uma corrupção do termo árabe Abufihamat, que
significa " o Pai de Compreensão ". Confiando em fontes
Orientais contemporâneas, provavelmente, os estudiosos
Ocidentais supuseram recentemente que Baphomet não tem nenhuma conexão
com Maomé, mas poderia ser bem uma corrupção do Abufihamat árabe,
pronunciado no espanhol mouro como bufihamat. A palavra significa, como já
foi visto, o Pai da Compreensão. Em árabe, pai significa fonte. Na
terminologia Sufi, ras el-fahmat (cabeça/fonte do conhecimento) significa a
mentalidade do homem, após passar por um refinamento, a consciência
transmudada.
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Das palavras gregas Baph e Metis.
A palavra Baphomet seria derivada de duas fórmulas
gregas, Baph e Metis, que significam Batismo de Sabedoria.
Diz-se que os Templários adoravam uma Cabeça (o
Baphomet). Uma das teorias sustenta que essa cabeça era a
de João Batista. Se isso fosse verdade, talvez a origem dos
termos gregos fosse verdadeira. Não se sabe como se
conservou durante tanto tempo essa cabeça e como não foi
encontrada depois e transformada em mais uma das relíquias da época, que foi
pródiga nesse aspecto. A exibição hoje da cabeça mumificada de João Batista,
em qualquer santuário, representaria uma fonte de renda que deixaria até o
próprio Baphomet envergonhado de não ter tido antes essa idéia. Os
Templários, na época, lucravam não com a exibição ou venda de relíquias.
Eles lucravam e ergueram seu fantástico império financeiro facilitando a vida
e as viagens dos peregrinos e viajantes da época.
Medidas ou BATH-AMAH
A figura criada por Elipha Levi é um ser andrógino, com seios, um
princípio feminino, símbolo da maternidade, da suavidade, da fecundidade.
São símbolos de proteção e de medida. Werner Wolff, em Changing concepts
of the Bible, Nova Iorque, 1951, observa que, para os hebreus, a palavra bath
significa moça e medida de líquido. A palavra amah designa moça e medida
de comprimento. Teria Baphomet alguma coisa a ver com Bath-amah, moça,
mulher, a fêmea que abominavam por seu voto de castidade?
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ELIPHAS LEVI
O CRIADOR DA EFÍGIE DE BAPHOMET

Alphonse Louis Constant foi um católico romano que
estudava para o sacerdócio. Ele deixou o catolicismo para se
tornar um ocultista, no século XIX. Alguns afirmam que ele foi
expulso da Igreja por suas visões heréticas. Antes de sua morte,
em 1875, Levi teria se reconciliado com a Igreja Católica e
morrido após receber a extrema-unção. Enquanto vivo, ele seguiu o caminho
da Magia e adotou o pseudônimo judeu de Eliphas Levi. Parte de seu trabalho
foi escrever grandes obras sobre a deidade alegada dos Cavaleiros Templários,
Baphomet.
Levi considerou que Baphomet era o absoluto em forma simbólica. Ele é
mais conhecido pela ilustração de Baphomet, que usou como capa a " A
Doutrina da Alta Magia", publicada em 1855. Acredita-se que ele baseou a
ilustração em uma Gárgula que aparece em um edifício de
propriedade da Ordem, o "Commandry," de Saint Bris le
Vineux.
"A Gárgula se apresenta na forma de uma figura
cornuda barbuda, com peitos femininos pendentes e asas.
Senta-se em uma posição de pernas cruzadas que se
assemelha a estátuas do deus veado céltico, Cernnunnus,
ou o Cornudo, encontradas em Gaul (França) antes da
ocupação romana." A Conspiração Oculta, Michael
Howard)
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Um exame da figura de Levi.
Acredita-se que a natureza dualista da vida e os aspectos femininos e
masculinos da criação estão contidos no Baphomet de Levi. A imagem
combina ambas as qualidades de macho e fêmea; um braço masculino, um
feminino; os peitos de uma mulher com um objeto fálico em seu colo; um
braço que aponta para cima, enquanto outro aponta para abaixo, talvez uma
representação do Hermético "Como acima... Também abaixo". A ilustração
também mostra que um braço aponta para uma lua crescente branca e o outro,
para uma lua crescente escura, talvez uma representação das fases crescente e
minguante da lua, mas também podendo representar a dualidade do bem e do
mal.
Eis o que Eliphas Levi disse sobre a imagem de
Baphomet que ele desenhou.
"O bode leva o sinal do pentagrama na fronte, com
uma ponta no topo, um símbolo da luz. Suas mãos formam
o sinal do hermetismo, uma apontando para a lua branca de
Chesed, outra apontando para a escuridão de Geburah. Este
sinal expressa a harmonia perfeita entre clemência com
justiça. Um braço é de fêmea, o outro, de macho, como dos
andróginos de Khunrath, cujos atributos nós tivemos que unir com os de nossa
cabra, porque são um mesmo símbolo. A chama da inteligência, que brilha
entre os chifres, é a luz mágica do equilíbrio universal, a imagem da alma
elevada acima da matéria, enquanto a chama, ainda presa à matéria, brilha
acima dela. A horrível cabeça de besta expressa o horror do pecador, cujos
atos materialistas, somente é responsável por parte da culpa para suportar o
castigo sozinho, porque a alma é insensível de acordo com sua natureza e só
pode sofrer quando materializada. A barra que se levanta sobre os órgãos
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genitais simboliza a vida eterna; o corpo coberto com escamas, a água; o semicírculo em que repousa, a atmosfera; as penas logo acima, o volátil. A
Humanidade é representada pelos dois peitos e pelos braços andróginos dessa
esfinge das ciências ocultas."
A Efígie do Baphomet de Levi
Poucos sabem que Eliphas Levi foi o primeiro a
separar o pentagrama em boas e más aplicações. Levi
foi o primeiro a incorporar seu Baphomet de cabeça de
bode ao pentagrama invertido, atribuindo as qualidades
do Mal ao novo símbolo.
Ele tinha a convicção de que não só os Templários
adoraram Baphomet, mas que todos que abraçaram as
ciências ocultas também o fizeram.
"Vamos declarar para a edificação do vulgar... e
para a maior glória da Igreja que perseguiu os Templários, queimou os
mágicos e excomungou o maçons, etc., vamos dizer corajosa e ruidosamente
que todos os iniciados das ciências ocultas... adorou, adora e sempre adorará
o significado desse símbolo horroroso [A Cabra de Sabá]. Sim, em nossa
convicção profunda, os Mestres Principais da Ordem dos Templários
adoraram Baphomet e o fizeram ser adorado pelos seus iniciados."
(Sociedades Secretas e Movimentos Subversivos, H. Webster, 1924, The
Christian Book Clube.)
Levi acreditava que se a pessoa reorganizasse as letras de Baphomet,
invertendo-as, você teria uma frase latina abreviada: TEM OHP AB
Ele acreditava mais ainda, que isto representaria o Templi omnivm
hominum pacis abbas latino ou em inglês "O Pai do Templo da Paz de Todos
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os Homens". Ele julgava que isso era uma referência ao Templo do Rei
Salomão, que Eliphas acreditava que teve o propósito exclusivo de trazer paz
para o mundo.
Finalmente, para encerrar a participação de Eliphas Levi, é importante
destacar o que escreveudisse ele em seu livro Transcendental Magic, de 1865:
"Declaramos enfaticamente que Satã como personalidade e poder, não
existe. O diabo, na Magia Negra, é o Grande Agente Mágico empregado para
objetivos malignos por um desejo perverso."
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O PENTAGRAMA
Foi ocultista do século XIX, Eliphas Levi, quem primeiro diferenciou os
aspectos bons e maus da estrela de cinco pontas ou pentagrama. Levi percebeu
dois aspectos mágicos, um bom e outro indicando a reação mágica oposta.
Quando invertido, a sociedade de hoje vê, impropriamente, o pentagrama
como um símbolo do mal. É preciso, porém, examinar a história do
pentagrama para entender onde mudou erroneamente de uma coisa
inerentemente boa para a percepção de uma coisa errada.
O Pentagrama: origens e uso histórico
O pentagrama ao lado é o pentagrama tradicional, com
os cinco pontos da estrela, um para cima, dois para abaixo,
incluído dentro de um círculo. Esse tipo de pentagrama
existiu por incontáveis milhares de anos, datando o mais
antigo de cerca de 3.500 a.C., usado na Mesopotâmia Antiga onde era usado,
pelo menos mais tarde, pelos soberanos como um símbolo para demonstrar
que a largura de seu poder abrangia os quatro cantos do mundo conhecido.
Os primeiros gregos chamaram o pentagrama de Pentalpha (pent para o
número cinco e Alfa, a primeira letra do alfabeto grego). Os pitagóricos
consideraram que suas qualidades geométricas eram símbolos (matemáticos e
metafísicos) da perfeição.
Para os hebreus, as cinco pontas do pentagrama estavam ligadas ao
Pentatêuco (os primeiros cinco livros da Bíblia) e representava a Verdade
como um todo. Embora ocasionalmente chamado de Selo de Salomão, é
importante destacar que isso está incorreto e que a Estrela de David, ou o
duplo triângulo, é o verdadeiro Selo de Salomão.
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