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3. (...)
Em Atziluth, e somente aqui, que Deus age diretamente.
Nos outros Mundos, age por meio de Seus “Ministros”.
Em Briah, Ele opera através da mediação dos Arcanjos.
Em Yetzirah, através das Ordens Angélicas;

Em Assiah, através dos Chakras Cósmicos:
Planetas, Elementais e Signos do Zodíaco.
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Arcanjo Metatron
AURIEL Tzaphkiel
Arcanjo Ratziel
Arcanjo Tzaphkiel
Arcanjo Tzadkiel
Arcanjo Khamael
SAMUEL Khamael
Arcanjo Rafael
Arcanjo Haniel
Arcanjo Miguel
MIKAEL Miguel
Arcanjo Gabriel
Arcanjo Sandaephon

São Miguel: espada; maus espíritos e forças negativas
São Gabriel: cajado; quebra forças do mal
São Rafael: folhas de louro; cura

Ratziel AZRAEL

Tzadkiel URIEL
Rafael RAPHAEL
Haniel ANAEL
Gabriel

Sandaephon

Adendo

Kether:
Chokmah:
Binah:
Chesed:
Geburah:
Tiphereth:
Netzach:
Hod:
Yesod:
Malkuth:

Metatron
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Oração
Grandes e Poderosos Arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael,
pelos vossos singulares poderes e por vossas constantes presenças ao lado de Deus,
dignai-vos ouvir minha aflita Oração:
Pelos poderes que tendes contra as artes do mal, apiedai-vos de mim, afastando
do meu corpo e da minha alma os maus espíritos e energias negativas.
Eu vos suplico que me livreis de todo mal físico e espiritual.
Que a espada do Arcanjo Miguel corte todo o mal que tente me alcançar.
Que o cajado do Arcanjo Gabriel quebre as forças do mal e que
as folhas de louro do Arcanjo Rafael me curem.

Adendo

“ Vou enviar um Anjo adiante de ti para te proteger no caminho
e para te conduzir ao lugar que te preparei ”.
Exodus 23: 20
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4. Temos, então, nesses quatro grupos de símbolos, um sistema
completo de notação, com o qual podemos expressar o modo de
funcionamento de qualquer poder em qualquer nível, e esse sistema de
notação é a base da Magia Cerimonial com seus Nomes de Poder, e
também da Magia Talismânica e do sistema divinatório do Tarô.
É por essa razão que não se pode alterar uma única letra dos
"bárbaros nomes de evocação",
pois esses nomes são fórmulas baseadas no alfabeto hebraico,
que é a língua sagrada do Ocidente, assim como o
sânscrito é a língua sagrada do Oriente.
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4. (...) Esses Nomes não são estratagemas literários
para evitar repetições desnecessárias, mas termos
metafísicos exatos, e, de acordo com o Nome utilizado,
podemos conhecer o aspecto da força divina
em questão e o plano em que está operando.

Kether :
Chokmah :
Binah :
Chesed :
Geburah :

Tiphereth : Tetragrammaton Aloah Va Daath
Netzach : Jehovah Tzabaoth
Eheieh
Hod : Elohey Tzebaoth
Jehovah
Yesod : Shaddai El Shai
Jehovah Elohim Malkuth : Adonai Malekh
El
Elohim Gebor
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As Hierarquias Celestes
A Trindade
Adendo

010

Kyriotetes – Sabedoria – Dominações
Dynamis – Movimento – Virtudes
Exusiai – Forma - Elohins – Jehova Elohim – Potestades
Arqueus – Espíritos da Personalidade - Principados
Arcanjos – Espíritos de Fogo
Anjos – Espíritos de Crepúsculo
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9. Na transposição simbólica das Dez Sephiroth Sagradas em 4 Mundos,
há outro importante conjunto de fatores a considerar:
Trata-se das 4 Escalas Coloridas classificadas por Crowley, como...
A escala do Rei, atribuída ao Mundo Atzilútico
A escala da Rainha, atribuída ao Mundo Briático
A escala do Imperador, atribuída ao Mundo Yetzirático
A escala da Imperatriz, atribuída ao Mundo Assiático

HVHJ

10. Essa classificação quádrupla é extremamente significativa, tanto
para os assuntos cabalísticos como para a Magia ocidental, que se baseia
largamente na Cabala. Afirma-se que ela está sob o governo das
Quatro Letras do Tetragrammaton, o Nome Sagrado popularmente
traduzido como Jeová - JHVH - Yod, Hé, Vau, Hé
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14. Mas devemos novamente recordar ao leitor que a Cabala é tanto
um método de utilizar a mente quanto um sistema de conhecimento. Se
temos o conhecimento sem ter adquirido a técnica cabalística de meditação,
o conhecimento terá pouco valor para nós. Poderíamos até mesmo afirmar
que não poderemos adquirir grande grau de conhecimento se não tivermos
o domínio dessa técnica mental. Não é com a mente consciente que a
Árvore trabalha, mas sim com a mente subconsciente, pois o método lógico
da Cabala é o método lógico da associação de sonhos; mas, no caso da
Cabala, quem sonha é a subconsciência racial, a alma coletiva das pessoas,
o espírito da Terra. Ao se comunicar com essa alma da Terra, o adepto
penetra, pela meditação, nos símbolos prescritos. Nisso reside a
Verdadeira importância da Árvore e de suas correspondências.
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UNIDADE 1 – Parte B: Percepção da Realidade
Lição 1 – Realidade ou Imaginação?

Éramos como os que sonham, teste-se:
Segundo a Cabalá, como é criada a imagem da realidade no indivíduo?
A pessoa capta a informação que está fora dela por meio dos cinco sentidos,
e processa mediante o intelecto, e como resultado, recebe em seu cérebro
posterior, a imagem da realidade.
Página 35

Adendo

INTRODUÇÃO À SABEDORIA DA CABALÁ
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16. Dizem os cabalistas que o Mundo Atzilútico está sob o governo
da letra Yod do Nome Sagrado do Tetragrammaton. Podemos, portanto,
deduzir corretamente que qualquer outro sistema quádruplo governado por
Yod referir-se-á ao Mundo Atzilútico, ou ao aspecto puramente espiritual
dessa força ou tema. Entre outras associações dadas por diferentes
autoridades, estão o naipe de paus das cartas do Tarô e o elemento Fogo.
O símbolo abre-nos em primeiro lugar todas as ramificações da Astrologia,
E podemos traçar-lhe as afinidades astrológicas por meio das triplicidades do
Zodíaco e dos planetas que lhes correspondem. Conhecendo as associações
zodiacais e planetárias, podemos explorar o simbolismo de qualquer
panteão, pois todos os deuses e deusas de todos os sistemas que a
mente humana inventou têm associações astrológicas.
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Arcanos
Maiores
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22. Se desejamos estudar uma Sephirah - em outras palavras, se
desejamos investigar o aspecto da natureza ao qual ela se refere, não
devemos estudá-la apenas intelectualmente e nela meditar, mas precisamos
entrar em contato psíquico e intuitivo com sua influência e com sua Esfera.
Para realizarmos essa tarefa, começamos sempre por cima e tentamos
entrar em contato espiritual com o aspecto da Divindade que emanou essa
Esfera a que dela se manifesta. Se isso não é feito, as forças que pertencem
à Esfera nos níveis elementais podem escapar e provocar problemas.
Começando sob a proteção do Nome divino, contudo, nenhum mal pode
acontecer.

Evocar a Egrégora e Estudar em Sanctum
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23. Tendo adorado o Criador e o Sustentador de Tudo sob o Seu
Nome Sagrado na Esfera que estamos investigando, invocamos em seguida
o Arcanjo da Esfera, o poderoso ser espiritual no qual personificamos as
forças que edificaram esse nível de evolução e que continuam a operar no
aspecto correspondente da Natureza. Solicitamos a bênção do Arcanjo, e
suplicamos-lhe que ordene à Ordem de Anjos que afeta a essa Esfera,
Nos auxilie amistosamente no reino da natureza que lhe está afeto.
Assim que o fizermos, estaremos perfeitamente sintonizados com a nota da
Esfera que estamos investigando, e estaremos prontos para seguir as
ramificações das correspondências dessa Sephirah e de seus símbolos cognatos.

Evocar a Egrégora e Estudar em Sanctum
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25. Em primeiro lugar, revemos em nossas mentes todos os símbolos
possíveis que podemos recordar e, quando estes se apresentam à
consciência, tentamos determinar-lhes a importância e o papel nos segredos
da Esfera investigada. Mas não devemos fazer um esforço excessivo, pois,
se nos concentramos num símbolo e o forçamos, por assim dizer, fechamos
as mechas do tênue véu que cobre a mente subconsciente.
Nessas investigações - metade meditação, metade sonho - procuramos trabalhar
nas fronteiras da consciência e da subconsciência, no intuito de induzir
aquilo que é subconsciente a cruzar o umbral e a se pôr ao nosso alcance.
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27. Jamais esquecerei minha experiência na primeira vez que utilizei esse
método. Trabalhava eu, no 32º Caminho, o Caminho de Saturno, unindo
Malkuth a Yesod. Em meu horóscopo, Saturno não está em bom aspecto, e
experimento a sua influência adversa em minha vida. Mas, após ter conseguido
trilhar o caminho de Saturno nas trevas de cor índigo do Invisível e, alcançar a
Lua de Yesod brilhando púrpura e prateada sobre o horizonte, senti que havia
recebido a iniciação de Saturno, que já não era mais meu inimigo, mas um amigo
que, embora cândido e austero, tentava proteger-me dos erros e dos julgamentos
precipitados. Compreendi sua função como experimentador, e não como
antagonista ou vingador. Depois disso, o 32º Caminho se me abriu,
não apenas na Árvore, mas na vida, pois as forças e problemas
simbolizados pelo Caminho e suas correspondências se
harmonizaram em minha alma.
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A maioria das ordens esotéricas e mágicas
trabalha com este caminho como sendo o
primeiro de seus estudos.

HE

Ele é praticamente um segundo nascimento.

Na cabala, a letra hebraica atribuída ao
Caminho 32 é Tau. Sua tradução é a de
"marca" ou "cruz“, um símbolo que já era
conhecido e utilizado por hebreus, egípcios e
gregos. No Rosacrucianismo a Cruz é
símbolo do corpo físico, com suas
mazelas e prazeres.

Gabriel

TAU
Sandaephon

Adendo

Tau - O 32° Caminho
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No livro Alice no Pais das Maravilhas, Alice "cai" em um buraco e se depara com um
mundo maravilhoso, profundamente calcado na imaginação e no auto conhecimento.
Por mais estranhas que suas aventuras sejam, muito do que ela se depara são analogias
da vida humana e de suas prisões.

Adendo

Tau - O 32° Caminho
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Já no mito de Orpheu, temos sua "descida"
ao Hades em busca de sua amada Eurídice.
Ao chegar no pós vida grego, Orpheu com
sua música emociona a todos e o imperador
Hades não tem alternativa a não ser liberar
Eurídice para a vida, com uma condição:
o espírito de Eurídice seguiria Orpheu em
sua "subida" e ele (o marido) não deveria
em nenhum momento olhar para trás.
É claro que Orpheu olha, apenas para
ver Eurídice desaparecer...
definitivamente.

Adendo

Tau - O 32° Caminho
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Tau - O 32° Caminho

i) A de que a iniciação não é uma subida que possa ser medida externamente e sim
algo interno, que pode ser alcançado somente com um mergulho nas profundezas da
própria alma.
ii) A iniciação não tem volta. Ou se continua e caminha, ou, se fica preso na ilusão ou
na loucura (Malkuth). Uma vez que você conquiste o Caminho 32 você jamais poderá
voltar atrás ou desfazer seus efeitos. Ele acarreta uma mudança definitiva na
personalidade do individuo ao provar, apenas e somente para ele, que o
Lado Espiritual da vida (chame de além ou de sobrenatural se quiser),
de fato, existe.

Adendo

Essas duas histórias ilustram as duas maiores verdades deste caminho:

A CABALA MÍSTICA
Capítulo 10 – Os Caminhos da Árvore
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8. De acordo com esse método de Crowley,
os 4 Naipes do Tarô são atribuídos aos
4 Mundos Cabalísticos e aos 4 Elementos
Alquímicos. O naipe de Paus é atribuído a
Atziluth e ao Fogo. O naipe de Copas, a
Briah e à Água. O naipe de Espadas, a
Yetzirah e ao Ar. O naipe de Ouros, a
Assiah e à Terra.
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12. Nestas páginas, proponho-me a apresentar a Árvore da Vida filosófica,
comunicando as instruções práticas necessárias para a sua utilização nas
atividades meditativas. Não apresentarei, porém, a Cabala Prática, que é utilizada
para propósitos mágicos; esse aspecto da Cabala só pode ser aprendido e
praticado convenientemente e em segurança num Templo dos Mistérios.
Devemos fazer referência à Cabala Prática, contudo, a fim de tornar alguns dos
conceitos inteligíveis. Aqueles que possuem legitimamente essas chaves não
precisam temer que eu as revele nestas páginas ao não-iniciado,
pois estou bem a par das consequências que enfrentaria se o fizesse.
13. Se, graças às informações dadas aqui, e como resultado da
persistência nos métodos descritos, alguém é capaz de operar por si
mesmo as chaves da Cabala Prática, como bem pode ocorrer,
poderá alguém objetar-lhe esse direito?
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14. A Árvore apresenta um incalculável
valor como um hieróglifo meditativo,
totalmente à parte de sua utilização na
Magia. Graças às meditações, tais como a
descrita em meu relato de minhas próprias
experiências no Trigésimo Segundo
Caminho, podemos equilibrar o elemento
belicoso na nossa própria natureza e
contrabalança-lo harmoniosamente.

Aleph
Mem

Shin
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15. Não me é possível comunicar aqui quaisquer das fórmulas da Magia Prática;
antes de podermos utilizá-las, precisamos ter recebido os graus de iniciação a que
correspondem.
16. As iniciações rituais dos Mistérios Maiores da Tradição Esotérica ocidental
baseiam-se nos princípios da Árvore da Vida. Cada grau corresponde a uma
Sephirah e confere, ou deveria conferir, se a ordem que as manipula é digna do
nome, os poderes dessa Esfera da natureza. Assim como ela abre os Caminhos
que conduzem a essa Sephirah, também o iniciado se diz ser Senhor do Trigésimo
Segundo Caminho quando toma a iniciação que corresponde a Yesod...
Ou, Senhor do 24º , do 25º ou do 26º Caminhos, quando toma a
iniciação correspondente a Tiphereth, que o converte num
iniciado perfeito. Os graus superiores acham-se mais adiante.
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Leitura Auxiliar
“O Caminho 24 conecta Nectzah (Sephirah 7) a
Tiphereth (Sephirah 6). A letra hebraica para
este caminho é “Nun”, o peixe, concentrando
as ideias de morte, vida e renovação; no nível
do simbolismo sexual é a própria polaridade.
O peixe, em especial, está associado ao Cristo;
à vinda da Boa Nova; à Páscoa. “Nun” é o
Senhor do Portal da Morte, do desconhecido.
Enfrentar o Desconhecido é necessário para
poder conhecê-lo. Conhecer a Energia
do Todo emanada até a matéria humana
(manifestação)”.

Adendo

Capítulo 10 – Os Caminhos da Árvore
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17.O objetivo de cada grau de iniciação nos Mistérios Maiores é introduzir o
candidato na Esfera de cada Sephirah ordenadamente, ascendendo a partir de
Malkuth. As instruções dadas em cada grau concernem ao simbolismo e
às forças da Esfera à qual se refere e aos Caminhos que a equilibram.
O signo e a palavra do grau são utilizados quando trilhamos esses Caminhos
na visão espiritual ou quando nos elevamos até eles no plano astral.
Consequentemente, o iniciado é capaz de mover-se com certeza e segurança
em qualquer esfera do invisível que queira penetrar, e impedir todos os seres
que encontre a todas as visões que veja, pois ele sabe que as cores dos
Caminhos existem nas 4 Escalas, e ele testa sua visão por essas cores.
Se trabalha no 32º Caminho de Saturno (do azul-escuro ao negro),
ele sabe que algo estará errado se uma figura vestida de escarlate
se apresentar. Ou essa figura é ilusória ou ele se desviou do Caminho.
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18. Para projetar o corpo astral ao longo do
Caminho, é necessário, por muitas razões,
possuir os graus de iniciação ao qual o
Caminho corresponde; em primeiro lugar,
porque, não tendo alguém recebido o grau,
os guardiões dos Caminhos não o conhecerão, portando-se,
em consequência, antes como inimigos do que como
benfeitores, e tudo farão para faze-lo voltar.
Em segundo lugar, mesmo que conseguisse ele forçar passagem
pelos guardiães, não teria os meios de controlar a visão ou saber
se está dentro ou fora do Caminho, e há muitos seres na Esfera
Inferior que se comprazem em aproveitar da ignorância atrevida.
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20. A Árvore, considerada do ponto de
vista iniciático, é o vínculo entre o
Microcosmo, que é o homem, e o
Macrocosmo, que é o Deus manifesto
na Natureza. Um ritual de iniciação é
o ato de unir a Sephirah microcósmica
(chakra) com a Sephirah macrocósmica;

É a introdução de um candidato numa Esfera por “aqueles” que já estão lá. Estes
constroem uma representação simbólica da Esfera no plano físico, utilizando a
mobília do Templo; eles o fazem formulando uma réplica astral da
Sephirah por meio da concentração; e, por meio da invocação, eles
chamam para esse templo mental as forças da Esfera da Sephirah
com que estão operando.
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21. Essas forças estimulam os chakras correspondentes do iniciado e
lhe despertam as atividades na aura. O processo de auto-iniciação por meio
das meditações que descrevi é mais lento do que os processos da iniciação
ritual, mas será seguro o bastante se a pessoa adequada neles perseverar.
Porém, não se pode ensinar uma medusa a cantar alimentado-a com alpiste.
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1. Tal como é em cima, é embaixo; o homem é um macrocosmo em miniatura.
Todos os fatos que integram o universo manifesto estão presentes em sua natureza
individual. Eis por que se diz que, em sua perfeição, ele é maior do que os anjos.
No presente, contudo, os anjos são seres plenamente desenvolvidos e o homem não.
2. Vamos considerar a Árvore da Vida, agora, em relação às Esferas Subjetivas da
natureza do indivíduo.
4. As Sephiroth, tanto em separado como em seu padrão de relações, representam,
em relação ao Macrocosmo, as fases sucessivas de evolução, e, em relação ao
Microcosmo, os diferentes níveis de consciência e fatores do caráter.
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4. (...) É razoável supor que esses níveis de consciência tenham alguma
relação com os centros psíquicos (chakras) do corpo físico, mas não devemos
ser primitivos e medievais nas conclusões a que chegamos.
A anatomia e a fisiologia oculta foram elaboradas em detalhe na ciência
da ioga hindu, e muito podemos aprender de seus ensinamentos.
Os avanços mais recentes da Fisiologia propendem à conclusão de que o vínculo
entre a mente e a matéria deve ser buscado primeiramente no sistema das
glândulas endócrinas e apenas depois no cérebro e no sistema nervoso central.
(...) reunindo todas as informações que pudermos coletar de várias fontes,
poderemos finalmente chegar, por raciocínio indutivo, àquilo que os
antigos sabiam por meio de métodos intuitivos e dedutivos e que
levaram a altíssimo grau de perfeição as suas escolas de Mistério.
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7. A primeira e mais óbvia divisão da Árvore é
em três Pilares, e isso nos lembra imediatamente
os três canais do prana descritos pelos iogues...
“Ida, Pingala e Sushumna”... e os dois
princípios, o yin e o yang, da filosofia
chinesa, e o Tao ou Caminho, que é o equilíbrio
entre eles. (...) quando descobrimos três dos
grandes sistemas metafísicos do mundo em
completa concordância, podemos concluir que
estamos tratando com princípios estabelecidos,
devendo aceitá-los como tais.
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8. O Pilar Central representa, em minha opinião,
a consciência, e os dois pilares laterais, os fatores
positivo e negativo da manifestação.
É digno de menção que, na ioga, a consciência
que floresce da Kundalini flue através do canal
central do shushumna, e que a operação mágica
ocidental da Elevação nos Planos ocorre na área
central da Árvore.
Ou seja, o simbolismo empregado para induzir essa extensão da
consciência não toma as Sephiroth em sua ordem numérica,
mas vai de Malkuth a Yesod, e de Yesod a Tiphereth,
razão pela qual recebe o nome de Caminho da Flecha.
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10. Yesod, a Esfera de Levanah, a Lua, é a consciência
psíquica, e também o centro reprodutivo. Tiphereth é o
psiquismo superior, a verdadeira visão iluminada, e
associa-se com o grau superior da iniciação da
personalidade, como se evidencia pelo fato de que a ela
se atribui o primeiro dos graus do caminho do Adepto.

Príncipe Adepto
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“Nos genuínos Mistérios, existem cinco partes de iniciação; a primeira é realizada
nos Mistérios Menores, pois os Maiores não são comunicados a todos que desejam
recebe-los; pois existem certas pessoas que são impedidas, seja pela indiscrição,
incapacidade de compreensão, mãos impuras ou voz inarticulada; e por isso é
necessário que estes sejam filtrados nos Mistérios Menores. Mas passada a seleção,
eles sucedem para a segunda parte, que são certas purificações; e a terceira parte é
denominada epopteia, ou “recepção” da revelação de seu Daemon e da
Vida da Alma livre do mundo de Geração. E a quarta, que é o fim e
design da revelação, é a investidura e fixação da coroa na cabeça...

Adendo

Platão resume com maestria os Mistérios Maiores em seu livro Timeu e Phaedon.
Porém, Theon de Smyrna é muito mais claro em seu livro “Matemática”,
onde ele explica os elementos dos Ritos Maiores:
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... A pessoa iniciada então, por estes meios, é autorizada a carregar as tochas, se
torna um Hierofante, ou faz parte de algum outro ofício dos Mistérios; para que
então, venha o quinto e último passo, produzido de todos estes, que é a amizade e
comunhão com Deus, e a felicidade que surge da conversa íntima com seres
divinos. E por isso Pitágoras desenvolveu na Filosofia uma forma de Mistérios
Menores, uma purificação que deriva das cinco disciplinas matemáticas,
aritmética, geometria, estereometria, música e astrologia; e a instrução filosófica
em teoremas e lógica foi utilizada por Platão também, de modo similar a iniciação,
para que assim o Filósofo seja purificado para a revelação e contemplação das
coisas que apreendemos intuitivamente, verdades absolutas e ideias,
para que então ele possa participar dos Mistérios Maiores”.

Adendo
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12. Kether chama-se Coroa. A coroa está acima da cabeça, e Kether representa
uma forma de consciência que não é alcançada durante a encarnação, pois está
essencialmente fora do esquema das coisas no que diz respeito aos planos da
forma. A experiência espiritual que se associa a Kether é a União com Deus,
e aquele que atinge essa experiência entra na Luz, dela não mais retomando.
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Lótus de Dez Pétalas

Lótus de Seis Pétalas

Lótus de Quatro Pétalas

Páginas 070-071-072

Pilar da Misericórdia (+)
Yin - Ida

Tao
Shushumna

Yang - Pingala
Pilar da Severidade (-)
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3. Há um ditado nos Mistérios:
“Cuida para não blasfemares o Nome pelo qual o próximo conhece seu Deus,
pois, se não fazes tal coisa por Alá, também não o fazes por Adonai.”
5. Não devemos, contudo, cometer o erro do tolo e dizer que A é B quando
entendemos que A é da mesma natureza que B. Mas podemos também aproveitar
legitimamente o axioma hermético ”Como é em cima, tal é embaixo”, porque, se
A e B são da mesma natureza, as leis que governam A podem ser invocadas em
relação a B. O que é verdade para uma gota é verdade para o oceano. Portanto,
se conhecemos algo a respeito da natureza de A, podemos concluir que, tendo
em conta a diferença de escala, esse ponto se aplicará a B. Esse raciocínio,
na medida em que é corroborado pela observação e pela experiência,
pode oferecer-nos alguns resultados muito frutíferos.
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Correto: se A ~ B, as leis que governam A, governam B, e vice-versa.
Se conhecemos algo da natureza de A, podemos inferir sobre a natureza de B.

Adendo

Errado: de dizer que A = B, porque A é da mesma natureza que B.
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7. Não deveríamos, portanto, considerar os panteões pagãos como outras tantas
aberrações da mente humana, nem deveríamos tentar compreende-los do ponto
de vista do não-iniciado e do ignorante; deveríamos antes, tentar descobrir o que
podem eles ter significado para os sumos sacerdotes altamente inteligentes e de
grande cultura que dirigiam esses cultos em seus tempos.
8. Ao julgar essas coisas, consideremos a forma pela qual veríamos o
Cristianismo se nos aproximássemos dele da mesma maneira. Os observadores
alheios concluiriam provavelmente que adoramos um cordeiro, e o Espírito
Santo forneceria algumas interpretações espetaculares.
Devemos conceder aos outros o direito de utilizar metáforas se não
queremos que as nossas próprias sejam tomadas literalmente

Página 075-076

Capítulo 12 – Os Deuses da Árvore

048

A CABALA MÍSTICA
Capítulo 12 – Os Deuses da Árvore

Adendo

“Cuida para não blasfemares o Nome pelo qual o próximo conhece seu Deus,
pois, se não fazes tal coisa por Alá, também não o fazes por Adonai.”
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13. Obviamente, isso tudo é de grande valor intelectual.
Mas há outro valor que o homem comum, que não teve nenhuma experiência
das operações dos Mistérios, não percebe tão prontamente: o desempenho de
um rito cerimonial que representa simbolicamente a atuação da força
personificada como um deus, tem um efeito muito marcante e mesmo
drástico sobre a mente subconsciente de qualquer pessoa que seja pelo
menos suscetível às influências psíquicas.
Os antigos levaram esses ritos a um alto nível de perfeição, e quando nós,
modernos, tentamos reconstruir a arte perdida da Magia Prática, podemos
recorrer a essas práticas com grande proveito. A filosofia da Magia europeia
baseia-se na Árvore e ninguém pode esperar compreende-la ou utilizá-la
inteligentemente se não foi treinado nos métodos cabalísticos.
Essa falta levou a degeneração do ocultismo em formas supersticiosas.
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Isso, em minha opinião, é um erro a motivo de confusão.
Só as Sephiroth representam as forças naturais.
Os Caminhos são estados de consciência.
As Sephiroth são objetivas e os Caminhos subjetivos.

18. As Sephiroth devem ser interpretadas macrocosmicamente.
Os Caminhos, microcosmicamente.
Descobriremos, assim, a chave da Árvore,
tanto no homem como na natureza.

Página 078-079

15. No sistema que formula em seu livro de correspondências, 777,
Crowley atribui os deuses tanto aos Caminhos como às Sephiroth.
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Adendo
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1. (...) Ao trabalhar com esse depósito de conhecimento antigo, achamo-nos
na posição dos escavadores que trabalham no sítio de algum templo
soterrado; descobrimos, antes, fragmentos do que um sistema coerente;
pois o sistema, embora coerente em seus dias, se fragmentou e se
espalhou, deformando-se por causa das perseguições de vinte séculos
De fanatismo ignorante e de inveja espiritual.
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Início: 1250
Dominicanos

Jaime Conteras
Espanha: 44.674

Séc. XIV
Inquisição
Medieval

William Monter
+1.000: 1530-1630
+250: 1630-1730

Garcia Carcel
150.000

Minas Gerais
989: 1700-1820

Adendo
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8. O não-iniciado poderá indagar como é possível conservar essa
enorme massa de dados na memória. Em primeiro lugar, o estudante
Sério que utiliza a Árvore como seu método meditativo deve trabalhar
com ela regularmente todos os dias. Além disso, descobrirá ele, pela
experiência, que a atribuição de símbolos a cada Sephirah tem uma
peculiar base lógica oculta em alguma profundidade na mente
subconsciente, e que as sequências de símbolos não são tão difíceis
de memorizar como se poderia supor, especialmente se as utilizamos
na meditação. Alguns desses símbolos se referem aos conceitos da
filosofia esotérica; alguns outros, aos métodos de projetar a
consciência na visão; e outros, ainda, à composição
do cerimonial.
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9. Uma sequência de símbolos é atribuída às Dez Sephiroth Sagradas
e outra sequência aos Vinte a Dois Caminhos que as unem.
Alguns desses símbolos, contudo, aparecem em ambas as sequências,
interligando-se por meio das correlações astrológicas e numéricas.
Isso pode soar muito complicado, mas, na prática real, é mais simples
do que parece, porque o trabalho não é feito com a mente consciente,
e sim com a mente subconsciente, e importa muito pouco a maneira pela
qual os símbolos são nela introduzidos, porque o estranho demônio que
se senta atrás do censor os classifica à sua maneira, tomando aquilo de
que precisa a rejeitando tudo o mais, até que, finalmente,
um padrão coerente reapareça na consciência,
exatamente como num sonho.
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Adendo
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10. Uma visão evocada por meio da Árvore é, na verdade, um sonho
desperto, artificialmente produzido, deliberadamente motivado e
conscientemente relatado por algum assunto escolhido, graças ao qual não
apenas a área subconsciente mas também as percepções superconscientes
são evocadas e tomadas inteligíveis à consciência. Num sonho espontâneo,
os símbolos surgem ao acaso da experiência; na visão cabalística, contudo,
a imagem é evocada a partir de um grupo limitado de símbolos ao qual a
consciência é rigidamente restringida pelo hábito altamente treinado da
concentração. É esse poder peculiar para manter a mente em
determinados limites que constitui a técnica da meditação oculta,
e ela só pode ser adquirida pela prática constante num
período considerável de tempo.
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Adendo
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11. Ao estudar a Árvore, o estudante deveria sempre pensar em cada
Sephirah sob o aspecto tríplice, que já mencionamos (da filosofia, do
psiquismo e da Magia); para esse fim, deveria sempre pensar na Esfera em
primeiro lugar como representante de um certo fator na evolução do cosmo
no passado imemorial do tempo cósmico, que permanece em manifestação,
que desapareceu ou que ainda não chegou ao nível da matéria densa.
12. Com esse aspecto da Árvore também se ocupam os criptotextos do
Sepher Yetzirah, dos quais há um para cada Caminho. Essas sentenças
desconcertantes têm uma curiosa maneira de comunicar
relâmpagos súbitos de iluminação à meditação e não devem
jamais ser rejeitadas como tolices.

Página 083

Capítulo 13 – O Trabalho Prático sobre a Árvore

061

A CABALA MÍSTICA
Capítulo 13 – O Trabalho Prático sobre a Árvore

“Os Sacerdotes Egípcios, afirmam os autores gregos,
tinham 3 modos de exprimir seus pensamentos:

O Primeiro era claro e simples;
O Segundo, simbólico e metafórico;
O Terceiro, sagrado e hieroglífico.
A palavra assumia, ao arbítrio dos Sacerdotes, o sentido literal,
o metafórico ou o transcendental.
Heráclito descreveu como: verbal, simbólica e oculta.”

Adendo

“Em sua condição de iniciado egípcio, Moisés deveria
necessariamente estar situado no ápice da Ciência Egípcia”
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16. O mais elevado deles é o Nome de Deus, que se manifesta em Atziluth.
17. O segundo Nome do Poder é o dos Arcanjos da Esfera,
que representa a consciência organizada do ser.
18. O terceiro Nome do Poder denomina os Coros de Anjos, que
representa também as forças naturais inteligentes.

19.O quarto denomina o que chamamos de Chakra Cósmico,
que representa o produto da fase particular de evolução.
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As formas mais importantes da Árvore, contudo, são aquelas
associadas aos 4 Nomes do Poder atribuídos a cada Sephirah.
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21. Cada Sephirah é atribuída a uma virtude, que representa seu aspecto
ideal, o dom que concede à evolução; e um vício que é o resultado do excesso de suas qualidades.
Por exemplo, Geburah,
Marte, tem como virtudes
a energia e a coragem,
e por vícios, a crueldade
e a destrutividade.
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22. A experiência espiritual, como
prefiro chamá-la, ou poder oculto,
como a chama Crowley, consiste
numa profunda compreensão de
algum aspecto da ciência cósmica
e constitui a essência da iniciação
do grau atribuído a cada Sephirah,
pois nos Mistérios Maiores do
Ocidente, os graus estão
Associados às Sephiroth.
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