ARGUMENTO
Rintrah2 ruge e treme os seus fogos no ar carregado;
Nuvens famintas balançam sobre o abismo.
Submisso outrora e no caminho do perigo,
O justo percorria
O vale da morte.
Plantam‑se rosas onde crescem espinhos
E na estéril charneca
Cantam as abelhas.
Foi então plantado o caminho do perigo
E um rio e uma fonte brotaram
De cada penhasco e cada túmulo,
E nos ossos branqueados
Brotou barro vermelho.
Até que o vilão3 deixou os caminhos do fácil
Para seguir os caminhos do perigo
E expulsar o justo para regiões estéreis.
A vil serpente anda agora
Em mole humildade
E o justo percorre em fúria os desertos
Onde erram leões.
Rintrah ruge e treme os seus fogos no ar carregado;
Nuvens famintas balançam sobre o abismo.
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Ao iniciar‑se um novo céu, e passaram já trinta e três anos desde o
seu advento4, renasce o Eterno Inferno. E vede! Swedenborg5 é o
Anjo sentado sobre o túmulo: os escritos dele são os panos de linho
dobrados. Agora é o domínio de Edom e o regresso de Adão ao
Paraíso: ver Isaías, Caps. XXXIV e XXXV6.
Sem Contrários não há progressão. Atracção e Repulsão, Razão e
Energia, Amor e Ódio são necessários à existência humana.
Destes contrários deriva o que o homem religioso chama o Bem e
o Mal. O Bem é a passividade que obedece à Razão. O Mal é a acti‑
vidade que nasce da Energia.
O Bem é o Céu. O Mal é o Inferno.
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A VOZ DO DEMÓNIO
Todas as Bíblias ou códigos sagrados têm sido causa dos seguintes
erros:
1. Que o Homem possui dois princípios reais de existência: um
Corpo e uma Alma.
2. Que a Energia, chamada o Mal, provém apenas do Corpo e que
a Razão, chamada o Bem, provém apenas da Alma.
3. Que Deus há‑de atormentar o Homem na Eternidade por ter se‑
guido as suas Energias.
Mas os seguintes Contrários são verdadeiros:
1. O Homem não tem um Corpo distinto da Alma, pois aquilo a que
se chama Corpo é uma parte da Alma apreendida pelos cinco sentidos,
as principais entradas de Alma nesta época.
2. A Energia é a única vida e provém do Corpo, e a Razão é o limi‑
te ou a circunferência exterior da Energia.
3. A Energia é Prazer Eterno.
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