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DESBRAVADORES

Estudo
da Cabalá
17/NOVEMBRO/2018
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OBJETIVO E MÉTODO

Estudar a Cabalá por meio de debates
dialéticos sobre as leituras dos livros:
Introdução à Sabedoria da Cabalá
Sabedoria Maravilhosa
Cabalá Mística

DESBRAVADORES

Estudo
da Cabalá
17/NOVEMBRO/2018

SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala
As seguintes 8 Lições são baseadas num curso
ministrado pelo Dr. Michael Laitman.
Ele projetou o seu curso com base em três fontes:
1. No Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai
Escrito no século II DC
2. Nas Obras do Ari, Rav Y. Luria
Cabalista que viveu em Safed, no século XVI
3. Nas Obras de Rav Yehuda Ashlag, Baal HaSulam,
viveu em meados do século XX

Página 61

004

SABEDORIA MARAVILHOSA

Se você se sente um pouco confuso agora...
entenda que há uma diferença entre o local
onde estes mundos estavam durante
a sua criação, e onde estão agora.
Será mais fácil...
“encontrar o seu caminho”...

se você fizer uso dessa figura.
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Fim da Lição 5
Autocrítica
Início da Lição 6
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O Mundo de Atziluth é muito parecido com o Mundo de Nekudim.
O primeiro Partzuf do Mundo de Atziluth, Atik, se espalha no Gadlut
(grandeza) até ao nosso mundo, nas Reshimot de Daleth-Gimel (4.3).
É o único Partzuf por meio do qual, a Luz pode iluminar no nosso mundo.

Nós não vemos ou sentimos esta Luz, mas ela brilha e nos guia.
Quem quer que ascenda do nosso mundo até abaixo do Parsa,
onde os mundos Briah, Yetzirah e Assiyah (BYA) estão localizados,
é chamada uma pessoa justa, em Hebraico - Tzadik, um Cabalista.
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Conforme a Lição 5...
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Sof
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É importante notar que o
Partzuf Atik se espalha,
não apenas até ao Parsa
para transmitir Luz aos
outros Partzufim do
Mundo de Atzilut, mas
também abaixo do Parsa.

Fig. Página 96
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Como Atik está em Tzimtzum
Aleph, este Partzuf, é capaz de se
espalhar por toda parte, e quando
estiver abaixo do Parsa, ilumina
a alma do justo que quer
ascender ao Mundo de Atziluth.
Estar nos Mundos de BYA significa
“dar para o propósito de doação”,
enquanto que estar no mundo de
Atziluth significa “receber para o propósito de doação”.
O Partzuf seguinte, Arich Anpin (Hochmah) surge em Katnut (pequenez).
Após este Partzuf, nascem Abba ve Ima (Binah) e Partzuf Zeir Anpin.
Finalmente nasce Malchuth sob a forma de um ponto.
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Adendo

Os AHPs dos 5 Partzufim do Mundo de Atziluth são os Kelim da Cabalah.
São Kelim para receber.

Tradição
CABALAH

Recebimento
Voz Celeste

LEKABBEL

RECEBER
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Olam Atziluth
Atik
Arich Anpin

Abba ve Ima
Zeir Anpin
Malkhuth
Sephiroth

6

Sephiroth

4

Sephiroth

6

10

Olam Briah

Olam
Yetzirah 4
Sephiroth

Olam Assiah

Lembre-se que AHP são Kelim de pura recepção para si mesmo.

Página 98

Os Kelim para Receber (AHP)
devem ser restaurados e corrigidos.
O Mundo de Atziluth é o único
mundo que nós estudamos.
O estudo dos outros Mundos é
limitado até ao ponto em que eles se
relacionam com o Mundo de
Atziluth.
O nosso objetivo final é elevar todas
as almas até Atziluth.
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Zeir Anpin do Mundo de Atziluth é chamado de...
Ha Kadosh Baruch Hu: O Santo, Bendito Seja Ele.
Malchuth dos Mundos de Atziluth é chamada de...
Shechina: o conjunto de todas as almas.

Todos os nomes, incluindo os nomes dos personagens
mencionados nos primeiros 5 livros da Bíblia, têm
origem no Mundo de Atziluth. E aqueles personagens
dos Mundos de BYA são os mesmos, sob o controle
do Mundo de Atziluth.
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Os 3 primeiros Partzufim do Mundo de Atziluth, surgiram
nas Reshimot de Rosh (Cabeças) do Mundo de Nekudim.
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O Mundo de Atziluth não permite nenhuma Luz abaixo do Parsa
além de um raio minúsculo de Luz chamada Ohr Tolada.
Esta minúscula Luz é o que nos permite sentir os pequenos
prazeres que sentimos neste mundo.

Como os AHPs que estão situados sob o Parsa são corrigidos?
Eles são iluminados por uma poderosa Luz por meio da qual vêm
como diferem do Criador. Então, eles desejam melhorar e se aplicar
ao Partzuf localizado acima... que para eles, é o Criador.
Eles pedem a propriedade de dar, ou uma Masach (tela).
Se o pedido vindo do AHP for autêntico, o Partzuf localizado
acima os eleva fora dos Mundos de BYA até ao Mundo de Atziluth.
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O pedido de ajuda ascende às AHPs de Zeir Anpin e de Malchuth,
localizadas nos Mundos de BYA.
Se estas Sephiroth forem elevadas e unidas às Sephiroth correspondentes
do Mundo de Atziluth, então é possível enchê-las com Luz.
Tal condição é chamada Gmar Tikkun (Fim da Correção).

Qual é então a diferença entre os AHP ascendentes (Kelim de recepção) e
aqueles que são alcançados pela Luz vinda abaixo do Parsa?
A diferença é qualitativa: quando o AHP se eleva, é usado como
um Kelim para doação e não para recepção. A sua principal
característica de recepção é removida durante a ascensão.
Ou seja: em vez de ser usado como um Kli de Recepção (AHP)...
é usado como Galgalta ve Eynaim (Kelim de Doação).
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Tente responder cada pergunta apenas mentalmente.
1 minuto para todos formularem suas respostas.

Em seguida a resposta aparecerá.

Adendo

Isto não é um Jogo. Não é uma competição.
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Foi dito que não temos livre arbítrio.
Na Torah, no Sefer Berishit é dito que o homem foi composto a imagem e
semelhança de D’us, e que á ele foi dado o livre arbítrio.
Os textos sobre a criação estão errados? Foi apenas uma simbologia para
encorajar o homem a buscar essa qualidade do Doador?

Resposta
A passagem refere-se a Adam HaRishon no mundo de Atziluth,
ou seja, à espiritualidade. Quando adquirirmos o Masach, vamos
reconquistar nosso livre arbítrio.

Adendo

Pergunta
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Como entender a encarnação a luz da Torah ?

Resposta
Para a Cabalá, encarnação é cada oportunidade de correção de
um nível espiritual, e reencarnação é quando corrigimos um
nível espiritual.

Adendo

Pergunta
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Se o criador tivesse desde logo criado a criatura dotando-a de um
desejo de receber não para si, mas com a finalidade de doação,
todo este longo e doloroso processo de retificação seria desnecessário,
não é mesmo? Então por que o criador escolheu para a criatura um
esquema evolutivo tão complexo e penoso, se poderia ter feito de
outra maneira?

Resposta
O Criador nos criou dessa forma (em oposição a Ele) para que
alcançássemos este estado de doação por nossa própria vontade.

Adendo

Pergunta
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Pergunta
Na Cabalá alma e ponto no coração são a mesma coisa ?

Resposta
Não.
O ponto no coração é a “semente” da alma.

Adendo
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Se todos nossos pensamentos e atitudes já são predeterminados,
é certo dizer que as pessoas não são responsáveis pelo
mal que fazem ?

Resposta
“Não Há Outro Além Dele”.
Tudo vem do Criador.

Adendo

Pergunta
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Pergunta
Se não temos livre arbítrio e somos apenas marionetes,
então porque agir?
Poderíamos cruzar as pernas e não fazer mais nada.

Resposta
O livre arbítrio reside na escolha do ambiente.
Quanto a cruzar às pernas e não fazer nada,
nosso ego não nos permite fazer isso.

Adendo
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Se a raiz do problema está em nós, se corrigirmos a nossa natureza,
isso que dizer que pode haver um equilibrou no nosso mundo ?

Resposta
Isso mesmo.
A correção do mundo passa pela nossa correção pessoal.

Adendo

Pergunta
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A ausência de percepção da realidade e do criador se dá devido
à identificação do homem com o mundo?
O que percebemos através dos 5 sentidos é manifestação da
vontade dos nossos desejos?

Resposta
1. A ausência de percepção se deve ao nosso Ego, ou desejo de
receber para si mesmo.
2. É a manifestação do nosso Ego que controla nossos sentidos.

Adendo

Pergunta
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Pergunta
Na cabalá todos os personagens da Torah foram pessoas reais?
Ou Estados de Consciência que existem em todos nós?
Diferindo apenas em níveis de Consciência ao qual podemos
acessar ao expandir a nossa?

Resposta
Os personagens descritos na Torah representam níveis
espirituais e também existiram.

Adendo
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Em uma determinada religião a meditação é a prática principal.
No caso da cabalá, quais seriam as práticas fundamentais?
Outra pergunta: quando é dito que devemos doar, isso é no sentido
de ser altruísta, fazer caridade e atos de bondade?

Resposta
1. Aprenderemos que as ferramentas usadas na Cabalá são
o Professor (Rav), os Livros e o Grupo de Cabalá.
2. Não, a doação não se refere à doação material.

Adendo

Pergunta
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1. Este desejo independente de mudar a intenção tem relação
com ter livre arbítrio e a individualidade?
2. Os cabalistas dizem que havia uma única alma antes da “descida”. O
motivo para que ela se dividisse seria pela intenção do Criador ou da
própria Criatura, em outras palavras, existia o livre arbítrio antes ou
passou a existir após a individualidade?
Resposta
1. Sim; 2. A quebra ocorre por uma ação da criatura que
já estava programada assim no plano da criação.

Adendo

Pergunta
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Fim da Lição 6
Início da Lição 7

SABEDORIA MARAVILHOSA

O nascimento dos 5 Mundos... Adam Kadmon, Atziluth, Briah, Yetzirah e Assiyah...
é na verdade a realização das 5 Sephiroth: Kether, Hochmah, Binah, Zeir Anpin e
Malchuth... que se encontravam na própria Malchuth. A propagação dos mundos
de Cima para Baixo iguala o aumento progressivo de Aviut das 5 fases.
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Os mundos são como esferas que circundam Malchuth; como uma pessoa
cercada por esferas concêntricas, usando os 5 Sentidos para perceber apenas,
a esfera mais próxima dela: o Mundo de Assiyah.
As três Letras Matrizes rodeadas por seis Círculos Primordiais representam a trindade
dos Sagrados Sephiroth Superiores, com os seis Sephiroth de Construção ou, seis
“dias” da Criação, delas emanando.
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Aguçando os nossos órgãos dos sentidos e
modificando as nossas qualidades, começamos
gradualmente a perceber a esfera seguinte, e
assim por diante.
Todos os mundos são uma espécie de filtro,
colocado no trajeto da Luz, uma tela especial que
obstrui a Luz Circundante: Ohr Makif.
Assim que sentirmos a presença destes mundos,
removemos as “telas-filtro”.
Isto atrai-nos para mais perto do Criador.
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Removendo todas as “telas-mundo” permitimos que todos os mundos nos
penetrem. Neste estágio, adquirimos a Luz e possuímos os atributos similares
àqueles da Luz.
Tal estado é associado ao Gmar Tikkun: o Fim da Correção.
No início, nós como criaturas, estamos localizados dentro dos
mundos e percebemos o seu poder e as restrições sobre nós.
Como podemos nós, superar estas restrições?
Executando uma correção interna, correspondendo,
por exemplo, aos atributos do Mundo de Assiyah.
Isto significa ser um altruísta no nível zero.
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Se a Luz nos alcançasse sem ser filtrada, ela causaria a Shevirat ha Kelim dos
nossos recipientes.
O nosso objetivo é deixar entrar todos os mundos e nos tornarmos similares aos
mesmos de acordo com os Níveis de Aviut 2, 3 e 4.
Por estes meios, Malchuth é totalmente corrigida e absorve as primeiras
9 Sephiroth, enquanto nos movemos além dos limites de todos os mundos
e alcançamos o Mundo da Infinidade (Olam Ein Sof).
Para começar a correção, precisamos reconhecer os nossos próprios
atributos, bem como aspirar aos atributos do Criador.
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Por que?
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Por toda parte, na vida cotidiana, há conexões
de palavras relacionadas com a Astrologia,
a Alquimia, a Cabala, a Magia, a Metafísica, etc.
Os dias da semana constituem um exemplo
evidente disso:
Segunda-feira (lunes) = Lua
Terça-feira (martes) = Marte
Quarta-feira (miércoles) = Mercúrio
Quinta-feira (jueves) = Júpiter
Sexta-feira (viernes) = Vênus
Sábado = Saturno
Domingo = Sunday = Sol
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Tal progressão é chamada “despertar de Cima”.
Em nosso mundo isto corresponde aos dias,
às semanas, ao tempo e a tudo o que não é
dependente de nós, mas é dependente das leis
da natureza em cima das quais não temos
nenhum controle.
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A primeira elevação do Mundo de Atziluth
ocorre na noite de sexta-feira (Erev Shabbat).
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Para um Cabalista, os estados espirituais, chamados Erev Shabbat (Noite de
Sexta-Feira), Shabbat (sábado), Motzei Shabbat (Noite de Sábado)...
podem ser experienciados em dias, não tendo nenhuma conexão com o
calendário. Para um Cabalista, seis dias podem durar um segundo, enquanto
Shabbat pode durar vários dias. Tudo o que ocorre neste mundo relaciona-se com
os nossos corpos, mas o que ocorre no mundo espiritual relaciona-se com a alma.

No momento, podemos dizer que a nossa alma e o nosso corpo não estão
sincronizados. Mas no futuro, o nosso mundo funcionará pelos mesmos
princípios dos mundos espirituais, que acontecerá quando o
Gmar Tikkun for alcançado. Então, todas as ações dos dois mundos,
bem como todos os tempos, se fundirão.
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Se você mudou e a mudança levou um segundo, e as mudanças seguintes
levarão cinco anos... isto significa que o seu próximo segundo terá durado
cinco anos. No mundo espiritual, o tempo é medido pela transformação de
nossos atributos. Mil anos podem expirar em nosso mundo, antes que a
pessoa comece a estudar Cabalá. Ao entrarmos no espiritual, podemos
viver em um dia o que costumamos viver em várias vidas.

Os anos espirituais correspondem aos 6.000 graus, níveis de BYA e não
podem ser igualados ao nosso tempo material referencial. A ascensão dos
Mundos de BYA ao Mundo de Atziluth é chamada Shabbat (sábado).
A porção que varia entre o Tabur de Galgalta e o Parsa
é chamada Shabbat.
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1ª Ascensão: ascensão do Mundo de Briah ao Mundo de Atziluth.
2ª Ascenção: ascensão do Mundo de Yetzirah ao Mundo de Atziluth.
3ª Ascenção: ascensão do Mundo de Assiyah ao Mundo de Atziluth.
A ascensão dos Mundos de BYA ao Mundo de Atziluth...
ocorrem simultaneamente.
Quando a 3ª Ascensão ocorre, o Mundo de Atziluth abrange
Zeir Anpin e Malchuth de Atziluth e os Mundos de BYA.

Neste momento...
a Rosh do Mundo de Atziluth (Atik, Arich Anpin, Abba ve Ima) cruza os
limites do Mundo de Atziluth e entra no Mundo de Adam Kadmon.
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A direção do tempo espiritual é sempre de baixo para cima.
Todas as almas, toda a humanidade, sem estarem cientes do processo,
estão constantemente ascendendo, aproximando-se do Criador a fim de se
unirem a Ele. Isto é chamado “o fluxo direto do tempo espiritual”.

Nós somos egoístas, por isso é que a espiritualidade é percebida como
negativa. No entanto, nunca nos degradamos quando andamos no
caminho do progresso espiritual. Neste mundo, não devemos procurar
aumentar o nosso ego. Pelo contrário, devemos desejar com ardor nos
aproximar do Criador.
O estudo correto da Cabalá atrai a Luz Circundante (Ohr Makif)
cuja função é revelar os nossos verdadeiros atributos.
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Estes parecem ainda mais negativos, embora tenham permanecido
imutáveis. De fato, só se torna mais ciente da verdadeira natureza de seus
atributos sob a influência da Luz divina. Esta consciência demonstra-nos
que progredimos, mesmo que sintamos isso de outra maneira.

Comentar msg-whatsapp
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Em outras palavras, o nosso egoísmo natural parecerá pior,
comparado aos Seus atributos divinos.
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Tente responder cada pergunta apenas mentalmente.
1 minuto para todos formularem suas respostas.

Em seguida a resposta aparecerá.

Adendo

Isto não é um Jogo. Não é uma competição.
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Pergunta

Adendo

Como os Cabalistas dividem os últimos 6 mil anos de Evolução ?

Resposta
Os primeiros 2.000 anos são denominados de Tohu.
Os 2.000 anos seguintes são chamados de Torah.
Os últimos 2.000 anos são chamados de Os Dias do Messias.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta
Como os Cabalistas contam esses 6 mil anos ?
Adendo
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Resposta
Os Cabalistas falam de 6.000 anos... na língua dos ramos...
6.000 graus ou níveis que cada alma deve ascender.
Nada têm a ver com o calendário que você pendura na parede.
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Pergunta

Adendo

Porque o Zohar foi ocultado ?

Resposta
Durante o Tohu as almas eram sublimes; com pequenos desejos.
Durante a Torah os desejos evoluíram; precisavam de +Luz.
Nos Dias do Messias desceram almas mais grosseiras.
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Pergunta
Quais são os 5 Mundos Cabalísticos ?
Adendo
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Resposta
Adam Kadmon - Atziluth – Briah - Yetzirah - Assiah
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Pergunta
Quais são as 10 Sephiroth ?
Adendo
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Resposta
Kether – Hochmah – Binah – Chesed – Geburah
Tiphereth – Netzach – Hod – Yesod - Malkhuth
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Pergunta
Quais são as 5 Etapas da Criação do Desejo de Receber ?
Adendo

046

Resposta
Shóresh – Alef – Beth – Guimel – Daleth
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Fim da Lição 7
Início da Lição 8
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Resumindo... Há 5 filtros ao nosso redor
que oculta a Luz do Criador, ou 5
Mundos. Se agirmos naturalmente, para
nós mesmos, ficaremos debaixo da
influência destes filtros. Todos eles se
encontram acima de nós. Se alguém
decide se corrigir de acordo com as
propriedades de um desses Mundos,
mesmo que seja o menor, essa pessoa
ascenderá e permanecerá acima do filtro...
e os seus atributos se igualarão
os atributos desse mundo.
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Nós estamos agora experimentando
Tzimtzum... e parece-nos que o Criador não
quer que O percebamos, e é por isso que Ele
se oculta. Na verdade, se fizermos uma
correção igual à do Mundo de Assiyah,
significa isto que estamos neste mundo. Nós
removemos o filtro que não necessitamos
mais, e podemos agora reter a Luz e recebê-la
com o propósito de dar. Então, percebemos
que para o Criador não importa se fazemos
a restrição com o propósito de receber
para Ele ou para nós.

Restrição em Hebraico é Tzimtzum.
Esta rejeição da Luz por Malchuth é
chamada Primeira Restrição ou...
Tzimtzum Aleph... E a Segunda
Restrição é chamada Tzimtzum Beth.
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Simplesmente, a pessoa atinge um nível onde não há distinção entre receber ou
dar, verdade ou mentira, boas ações ou transgressões. Nós escolhemos o que
preferimos. Mas, do lado do Criador só existe um desejo, nos deleitar.
O tipo de deleite depende do receptor.
O objetivo principal é, sem quaisquer condições impostas pelo Criador, escolher a
ascensão altruística, mesmo que não incorra nenhuma recompensa ou punição,
para si. Esta escolha não está ao nível de recompensa-punição, mas ao mais alto
nível espiritual, onde abnegação e indiferença predominam.
Alegoria do Jantar para o Amigo
6º Princípio Hermético : Causa e Efeito
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O Criador coloca 5 filtros à nossa frente, para nos selar da Luz divina.
Por detrás do 5º e último filtro, o Criador não é sentido, de forma alguma.
Aqui, é onde o nosso mundo material está localizado. Aqui, neste mundo,
a vida é suportada por uma minúscula centelha de Luz (Ner Dakik), que é o
significado da nossa vida, a soma de todos os nossos desejos de todas
as gerações, nas nossas almas, desde o início da humanidade.
Esta Luz é tão diminuta que as ações levadas a cabo pelas almas, não são
consideradas transgressões, mas simplesmente uma vida animal mínima.

Página 105

051

052

SABEDORIA MARAVILHOSA

No entanto, se você quer mais, tem de se tornar idêntico ao espiritual.
Cada prazer espiritual significa praticar uma ação de dar, completamente
altruística, independente de si mesmo. Para realizar isto, tem de alcançar certo
nível e agir como o próprio filtro, proteger a Luz.
O filtro deixa de existir, e assim a pessoa é capaz de repelir a Luz que se esforça
para entrar no Kli. Esta pessoa mais tarde receberá, mas para o bem do Criador.
A alma de Adam conformada às 30 Sephiroth dos 3 Mundos de BYA,
que representa o mesmo Mundo de Atziluth, mas localizado dentro
dos desejos egoístas com Aviut Beth, Aviut Gimel, e Aviut Daleth.
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Não há restrições em receber estes prazeres mínimos. Viva e aprecie !!!
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Será mais fácil... “encontrar o seu caminho”...
se você fizer uso dessa figura.
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Se você se sente um pouco confuso agora... entenda que há uma diferença
entre o local onde estes mundos estavam durante a sua criação, e onde
estão agora.
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Quando Adam corrige as suas ações e as espiritualiza, ele ascende junto com os
mundos para o Mundo de Atziluth. Após atravessar os 6.000 níveis de correção,
Adam ha Rishon ascende completamente até ao Mundo de Atziluth.
Cada Alma, sendo um fragmento do Partzuf de Adam ha Rishon,
segue o mesmo caminho.
Nós, não podemos escolher o que precisa ser corrigido,
mas corrigimos o que nos é enviado de Cima, o que nos é revelado.
E assim por diante até ao nível mais alto.
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SABEDORIA MARAVILHOSA

E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor,
que é o vínculo da perfeição.
Colossenses 3:14

Fim da Lição 8
Início da Lição 9

056

SABEDORIA MARAVILHOSA

Tente responder cada pergunta apenas mentalmente.
1 minuto para todos formularem suas respostas.

Em seguida a resposta aparecerá.
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Isto não é um Jogo. Não é uma competição.

057

SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta
Página 106

Como se entende Deus na Sabedoria da Cabalah ?

Por “Deus”, geralmente referimo-nos a um poder superior, um
plano da criação expresso em qualquer nível. Qualquer
definição de alguma coisa maior do que nós, O Criador, Deus,
etc., considerando que nós não podemos sentir nada
possivelmente fora de nós mesmos, estas definições sempre são
subjetivas.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Luz é a percepção do Criador.
Existe somente uma única Luz que não muda. Mas ela é
percebida de muitas formas devido aos diferentes estados dos
Recipientes (Kli). A partir daqui, nós aprendemos que não temos
nenhuma idéia do que é essa Luz que está fora do Kli, porque
somos incapazes de definir algo que está fora da nossa
percepção. A Luz que é citada no primeiro dia da criação dos
mundos, é a Luz Superior, a qual inclui tudo nela. O resto das
luzes é derivado dela, manifestações particulares dela.
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Como se entende Luz na Sabedoria da Cabalah ?
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Arrependimento é o retorno da alma ao Criador, o lugar de onde
ela veio para este mundo. No começo, o Criador criou o desejo
de receber. Este desejo foi criado sem intenção e por isso, foi
chamado de “raiz”. Por uma intensificação gradual do objetivo
para mim, o desejo de receber afasta-se mais e mais do Criador,
até estar completamente oposto a Ele. O estado onde todos os
desejos são direcionados para mim, é chamado “nosso mundo”
ou “este mundo”. Nesta situação, o desejo não sente nada para
além dele mesmo e essa sensação é chamada “corpo”.
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Como se entende o Arrependimento na Sabedoria da Cabalah ?

SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta
Defina a Cabalah e o que se entende por Morte
na Sabedoria da Cabalah ?
A palavra Cabalah, deriva da palavra Lekabel (receber).
Cabalah é a ciência que ensina como receber uma alma e,
através dela adquirir a vida eterna. “Morte“ significa
distanciamento do Criador para o pólo oposto (atributos
opostos). A pré-condição para recebermos uma alma é a
existência de um Kli, e o Kli é a intenção para o Criador.
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SABEDORIA MARAVILHOSA

O desenvolvimento das almas na
As quatro fases da Luz Direta.
descida ao nosso mundo, para o
O nascimento do Mundo de Ein Sof.
nosso presente estado.
A Primeira Restrição de Malchuth.
Como se pode ver, o caminho da
O nascimento do Mundo de Adam Kadmon (AK).
descida até aqui é muito longo,
A Segunda Restrição.
mas nós já podemos tirar
A quebra dos Kelim.
algumas conclusões sobre a
A criação dos mundos: ABYAssiyah.
A criação da alma de Adam ha Rishon (1º Homem). natureza da criação, os atributos
da Luz e do Kli.
A quebra em pedaços da alma de Adam.
A descida desses pedaços ao nosso mundo.
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Do Criador para a Criatura (de Cima para Baixo)
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Malchut (alma) é dividida em 5 partes (da sútil à mais densa): Kether,
Hochmah, Binah, Zeir Anpin e Malchuth, na ordem ascendente em
relação à força da vontade de receber.
O desejo mais forte está na última parte - Malchuth.
Estes desejos recebem 5 tipos de prazer, ou seja,
Luzes que os preenchem, respectivamente:
Yechida, Haya, Neshama, Ruach, Nefesh.
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Quais são as Luzes de Malkhuth ?
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Sephiroth são atributos que são dados à criatura, através dos quais
sente O Superior, o Criador. Por isso, é que os Sephiroth expressam
supremacia, os atributos do Criador, atributos que o Criador quer que
as suas criaturas alcancem para poder senti-Lo.
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O que são as Sephiroth ?
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Uma pessoa alcança o Criador através das Sephiroth, isto significa,
através das Suas qualidades externas. Do mesmo modo que, só
conhecemos na verdade as pessoas, somente depois de conhecermos
todos os seus atributos e reações em situações variadas.
Através dos Sephiroth, viremos a conhecer, eventualmente, a
realidade, que é uma vestimenta para o Criador, assim como
o corpo é uma vestimenta para a alma.
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Qual o valor prático da Árvore das Sephiroth ?

065

SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Quando dizemos que tudo se move de cima para baixo, da Raiz até
Malchuth, podemos interpretar errado e pensar que falamos em
termos de área, lugar ou distância. No mundo espiritual, não existe
volume ou lugar. É como descrever os nossos sentimentos:
nós dizemos... “emoções profundas”, “alegria imensa”, “grande
dignidade”, etc. A Criação pode ser descrita como que um
desdobramento do Criador, de cima para baixo, do Superior, dos
atributos superiores, para o inferior, para os atributos inferiores.
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Porque a Árvore das Sephiroth tem suas Raízes em Cima ?
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Existe uma Luz que preenche o desejo de deleite, ou seja, o Kli, e
existe uma Luz que o corrige. Esta ultima, é a Luz que dá ao Kli a
intenção para o Criador, e constrói a tela sobre o desejo. Estas duas
Luzes atuam de maneira completamente diferente no Kli:
a Luz que corrige é chamada “a Luz da correção da criação”,
enquanto, a Luz que preenche é chamada “a Luz do propósito da
criação”.
Continua...
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Qual a diferença entre Luz da Correção e Luz do Preenchimento ?

067

SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Continuação...

A Luz da correção pode entrar no Kli antes mesmo da existência da tela;
especificamente com o propósito de construir uma tela. Isto proporciona à
criatura a sensação de que o Criador é supremo e poderoso, e a partir dessa
sensação a criatura subjuga a sua natureza para poder aproximar-se do
Criador. É assim, que o Kli (Recipiente) adquire uma tela. Quando se
adquire a intenção para o Criador, existe um Zivug de Hakaah
(acoplamento espiritual) e o Kli é preenchido com a Luz.
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Qual a diferença entre Luz da Correção e Luz do Preenchimento ?

068

SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Um verdadeiro ato de amor é quando faço alguma coisa boa para
alguém que eu amo, somente porque eu quero agradar a essa pessoa,
mesmo sem ela saber que fui eu que fiz essa coisa boa,
e sem procurar obter qualquer prazer disso.
Amor seria a minha única motivação para agir.
Um verdadeiro ato de altruísmo (amor ao próximo) é quando alguém
não sabe da existência de outrem, mesmo se esse alguém está
dando ou não. Se não for assim, este ato dará origem ao prazer.
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O que é Amor ao Próximo na Sabedoria da Cabalah ?
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

No mundo espiritual, não existe o termo razão (mente).
A mente está em constante busca por prazer... prazer para mim.
Binah, no entanto, é o estado onde a alma não deseja nada para ela
mesma, um estado chamado Chafetz Chesed... Ou seja:
Deleitando na Misericórdia.
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Defina Binah ?

070

SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Zeir Anpin tem que estar em contato com Malchuth, para poder conduzir a
Luz até ela. Para que isso aconteça, ele deve construir uma Sephirah
especial, que sirva de ponte entre Malchuth e Zeir Anpin, ou seja, possuirão
atributos similares. Para esse efeito, Zeir Anpin consiste de:
Hesed-Kether...
Geburah-Hochmah...
Tiphereth-Binah...
Netzah-Zeir Anpin...
Hod-Malchuth...

de Zeir Anpin
de Zeir Anpin
de Zeir Anpin
de Zeir Anpin
de Zeir Anpin

continua...
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Qual a relação de Yesod com Zeir Anpin ?
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Pergunta

Continuação...

Yesod, é a soma total de todos as Sephiroth anteriores.
Depois de Yesod vem a Malchuth coletiva - a criatura, a alma, a parte que
deve se unir com o Criador (Zeir Anpin) através da equivalência da forma.
Malchuth é a criatura e Zeir Anpin é o Criador. Zeir Anpin é aquele ao
qual todas as preces serão elevadas e corrigidas, e ele, a pedido
de Malchuth (MAN), constrói um vínculo com ela...
... contato e acoplamento - através de sua Sephirah de Yesod.
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Qual a relação de Yesod com Zeir Anpin ?
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SABEDORIA MARAVILHOSA

E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor,
que é o vínculo da perfeição.
Colossenses 3:14

Fim do Capítulo 9
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