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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
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Estudo
da Cabalá
14/OUTUBRO/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
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 1
A Luz cria o Cli, teste-se:
Resuma as 5 Etapas da Criação do Desejo de Receber.
Fase Shóresh: Desejo do Criador de doar às suas criaturas.
Fase 1: Desejo de receber.
Fase 2: Desejo de doar.
Fase 3: Desejo de receber com a finalidade de doar.
Fase 4: Desejo de desfrutar da posição do Criador.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
O Alfabeto Hebraico ou Alef-Beit

Adendo
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Coração

30 + 2 = 32 = 5

SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 1
Atziluth
Emanação

Alef
Briah
Criação

Yetzirah
Formação
Assiah
Manifestação

Beth
Guimel
Daleth
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 1
Fase 0 – Fase Shóresh – Fase Kether
Neste momento, tudo o que podemos dizer sobre a Fase
Keter é que o Criador deseja agradar, que tem um desejo
de doar, de dar, iniciando o processo de criar a Criatura
que possa receber o que Ele deseja dar, ou seja, o prazer
para a Criatura.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 1
Fase 1 – Fase Alef – Fase Hochmah
A Luz cria um Recipiente, um Kli.
Kli é o desejo de receber prazer, de uma maneira perfeita.
Para entender a relação entre a Luz e o Kli, imagine um carimbo
e na impressão que ele faz. A Luz é o carimbo, o Kli é a impressão.
O Gênesis diz que Deus criou o homem à Sua imagem.
O Kli é o desejo de receber prazer que se une perfeitamente
com a Luz que é o desejo de doar prazer.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 1
Fase 2 – Fase Beth – Fase Binah
A experiência de sentir não só o prazer, mas também o
Atributo do Doador, que é transferido ao Kli.
Tal transferência faz o Kli querer ser como a Luz.
O Kli sente esse Atributo do Doador e quer fazer o que a
Luz faz: dar sem restrição, ser como o Doador.
Mas o Kli não tem absolutamente nada para dar.
O Kli foi construído para receber. Assim, para chegar o mais
perto possível de dar, ele pára completamente de receber.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 1
Fase 3 – Fase Guimel – Fase Zeir Anpin
O Kli sabe que o objetivo da Luz é criar e dar-lhe prazer.
O Kli também sabe que a sua existência se baseia em receber
prazer, que deve receber certa porção da Luz ou deixará de
existir. Em resumo, a natureza do Kli é Receber.
Como pode o Kli satisfazer o que necessita e, ao mesmo tempo,
satisfazer o seu desejo de ser como o seu Criador?
A Zeir Anpin fornece a resposta.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 1
Fase 3 – Fase Guimel – Fase Zeir Anpin
Na verdade é uma fase mista (dois atributos).
O Kli recebe apenas uma parte da Luz, mas apenas para dar
prazer Aquele que o criou.
Aqui acontece algo de grande importância:
O Kli, o desejo de receber, tem agora dois atributos diferentes
que, podem ser comparados um com o outro.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 1
Fase 4 – Fase Daleth – Fase Malkhuth
Até aqui o Kli não percebeu que sua verdadeira natureza é
oposta à natureza do seu Doador.
Assim, o Kli se comporta como foi projetado, passa a receber
todo o prazer que a Luz traz, na sua totalidade.
Nas outras 3 Fases, o Kli apenas reagia sob a influência da Luz.
Na Fase Daleth, o desejo de receber é uma decisão totalmente
independente. Foi uma escolha do Kli, e não do Criador.
Esta independência é o que o define como “criatura”.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
As 4 Fases da Luz Direta - Resumo

Ohr Makif,
a Luz Circundante, é a Luz
do nosso potencial. É tudo o
que podemos ser, e que
estamos destinados a ser.
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Ohr = Luz

SABEDORIA MARAVILHOSA
As 4 Fases da Luz Direta - Resumo
Luz Refletida;
Recusa de Prazer
Luz Direta; Prazer
Luz Circundante
Parte do Prazer
não Recebido

Malkhuth
Desejo de Receber a Luz

Tela
Resistência ao Prazer
Luz Interna
Prazer Recebido

Página 72

015

SABEDORIA MARAVILHOSA
As 4 Fases da Luz Direta - Resumo
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Luz Circundante
Parte do Prazer não Recebido

Luz Interna; Prazer Recebido
Malkhuth
Desejo de Receber a Luz
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 2
Receber prazer absoluto, completo e ilimitado.
Mas para que isso ocorra, devemos saber como funciona
este sistema chamado “mundos espirituais”.

Cada lei sob o qual o nosso mundo opera descende do mundo
espiritual. É onde as nossas almas estavam antes de nascermos,
e é para onde elas retornam após o fim de nossas vidas.

Página 74

Nós fomos criados por uma única razão:
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SABEDORIA MARAVILHOSA

A Sabedoria da Cabalá não nos diz como devemos cuidar
de nossos problemas neste mundo.
Não cura as nossas dificuldades financeiras nem nos ajuda a
encontrar um cônjuge. Mas nos diz exatamente como atingirmos
as nossas responsabilidades espirituais e não sermos forçados
a avançar através de mais problemas.
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Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 2

019

SABEDORIA MARAVILHOSA

O Fim da Correção resulta na correção de todos os nossos
desejos. O primeiro estágio no estudo da Cabalá consiste em ler o
máximo possível de livros apropriados e “digerir” o máximo de
conhecimento. O próximo estágio é o trabalho em grupo, quando
os desejos do estudante e do grupo se fundem.
O Kli do estudante amplia-se proporcionalmente ao número de
membros no grupo. Somente dentro da estrutura de um grupo,
baseado nos laços mútuos nutridos por seus membros, é que os
estudantes avançam na compreensão dos mundos espirituais.
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Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 2
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 2

Certamente existem muitos conceitos novos nos dois primeiros
capítulos e apesar de um considerável esforço ter sido feito para
simplificar o material, você pode estar com uma sensação de estar
confundido com estes novos termos.
O material nas lições é apresentado de uma forma bastante
técnica e seca, mas são projetados desta forma de propósito.

O mesmo desejo que nos motiva a continuar os estudos,
também desperta o Ohr Makif.
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Um Pouco da Lição 3

SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 2
Um Pouco da Lição 4
Para alguém que está sendo introduzido à Cabalá, a nova
terminologia pode ser um tanto complicada
Mas há uma razão para isso.
Os termos Cabalísticos foram mantidos, para os leitores
que desejarem prosseguir os estudos.
Se começarmos a usar os termos agora, os esforços futuros
serão muito mais frutíferos, e isso poupará tempo.
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Alef
A Barreira
Machsom

Beth
Guimel
Daleth
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Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 2

SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 2
A Barreira
Machsom

Adendo
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SABEDORIA MARAVILHOSA

A Barreira
Machsom

Adendo

Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 2

SABEDORIA MARAVILHOSA
5 Partzufim: Galgalta, AB, SAG, MA, BON
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Rosh:
Peh:
Toch:
Sof:

Cabeça
Boca
Interior
Batida

Massach: Tela
Tabur: Umbigo
Sium:
Conclusão

SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 3
Até aqui, vimos que a Luz entra e sai do Partzuf.
Ou seja, um desejo está ou não sendo preenchido.
Quando a Luz entra no Partzuf, é como um desejo que
está sendo preenchido, deixando-nos com um
sentimento de totalidade e prazer.
Quando a Luz sai do Partzuf, acontece o contrário, e nos
sentimos frustrados, como se faltasse algo.
Assim nos sentimos, embora não exista este sentimento
de vazio ou de falta no mundo espiritual.
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Se Ohr Hochmah (prazer), sai do Partzuf,
então a Ohr Hassadim permanece.
Quando esse Prazer (Ohr Hochmah) é expulso do Partzuf,
este, sabe exatamente o que acontecerá ao recusar essa
quantidade de Prazer. Em outras palavras, se tem uma Tela que
rejeita a satisfação egoísta, esta é substituída pela Ohr Hassadim,
ou Prazer Altruísta. Este Prazer é mais elevado e mais forte
do que o prazer egoísta.
A nossa tarefa é aprender a sentir este prazer.
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Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 3
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Yashar

Se o Partzuf, a Alma, compreender que não pode
receber sob a condição de satisfazer o Criador, mas
apenas para satisfazer a si mesma, ela recusará o
prazer.
É óbvio que para tomar essa decisão, ela deve ter
alguma ajuda. Esta ajuda virá de uma força oposta;
algo que tenha o poder de rejeitar o prazer.

Resistência
ao Prazer

É aqui que entra a Tela – a Massach.

Página 84

Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 3

SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 3
Então, se tivermos uma tela para impedir que a Luz
entre, o Kli começará a perceber a Luz, e não a
escuridão.
Se não houver nenhuma Tela, então a Luz simplesmente
entrará. Em tal estado não há nenhuma oposição,
e qualquer percepção é impossível.
Isto seria igual à chama de uma vela que fosse
anulada pela luz de uma tocha.
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Um desejo só pode ser considerado espiritual quando uma Tela é
colocada na entrada do Partzuf.
A Tela opera como que uma espécie de válvula, permitindo a
entrada da Luz somente sob a condição de satisfazer o Criador.
O nosso principal objetivo é receber essa Luz na Alma, no Partzuf.
Assim que a Luz entra no Kli, começa a afetá-lo, transferindo
os seus próprios atributos ao Kli.
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Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 3

SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala – Lição 3
Quando estamos recebendo a fim de satisfazer
o Criador, o Kli escolhe usar-se a si mesmo
deste modo, então ele é chamado de
“recebendo para o propósito de dar”.
O Kli, Malchut, começa a apreciar receber a Luz.
Ao mesmo tempo, Malchut retorna prazer ao
Criador. Este circuito de prazer é interminável.

Para entender melhor, voltemos até á Fase Um (Hochmah).
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Cabeça
Boca
Interior
Batida
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Rosh:
Peh:
Toch:
Sof:

SABEDORIA MARAVILHOSA
Partzuf Nekudot de SAG

Massach: Tela
Tabur: Umbigo
Sium:
Conclusão

Sub-Partzuf
Partzuf Nekudot de SAG
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Partzuf Nekudot de SAG

No local chamado Tabur é
impossível receber a Luz
em Malchut.

O problema é que os desejos
abaixo do Tabur não têm uma Tela.
Então eles não podem ser preenchidos
com Luz.

Galgalta – Keter
AB – Hochma
SAG – Bina
MA - Zeir Anpin
BON - Malchut

Sub-Partzuf
Partzuf Nekudot de SAG
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Quando Galgalta encheu e... depois rejeitou
a Luz, AB foi criado...
e assim por diante até BON.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Partzuf Nekudot de SAG

Este Partzuf é único e pode de fato ir
abaixo do Tabur, corrigindo aí todos
aqueles desejos extremamente
poderosos.

Galgalta – Keter
AB – Hochma
SAG – Bina
MA - Zeir Anpin
BON - Malchut
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O Partzuf Nekudot é um tipo de sub - Partzuf que surge
quando a Luz está saindo do Partzuf SAG.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Oito Lições Iniciais de Cabala –

Alef

Beth
Guimel
Daleth
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Cada grupo constitui um mundo. A cada Sephiroth
foram consignados aspectos subsidiários, em número
de dez, conhecidos como Anjos e Demônios.
Em cada UM desses mundos, todas as Sephiroth
estão presentes, e em cada UM, elas se dividem em
dez que, na realidade, constituem uma só..
Eis que constituem dez infinidades.
Não obstante, elas são uma só.

Adendo
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SABEDORIA MARAVILHOSA

A Década oriunda do nada compõe-se das
seguintes dez infinidades:

O Infinito do 01.Princípio e o do 02.Fim
O Infinito do 03.Bem e o do 04.Mal
O Infinito da 05.Altura e o da 06.Profundidade
O Infinito do 07.Leste e o do 08.Oeste
O Infinito do 09.Norte e o do 10.Sul
E o Senhor Deus único, reina sobre
Todas elas, para todo o sempre.
Sepher Yatzirah

Adendo
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SABEDORIA MARAVILHOSA

“Porque ela não sabe manejar suas vibrações no mundo astral; e então
podemos repetir as palavras de Jesus: “A seara é grande e os segadores
são poucos”. Nem todos sabem se movimentar neste plano. Já sabes
então que de hoje em diante tens que sempre “descer ao inferno” para
socorrer algumas almas e, assim, terás o direito de subir ao sexto plano e
em seguida ao sétimo se teu trabalho físico e mental continuar
desinteressado. É bom saberes também que existem alguns seres que
preferem seguir sua evolução no mesmo plano até pagarem
todas as suas dívidas durante sua permanência nele”.

Adendo

20 Dias no Mundo dos Mortos
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SABEDORIA MARAVILHOSA

“Aqui se encontram muitos tipos e formas viventes tão diferentes entre si,
assim como o cão é diferente do homem. Este é o mundo dos desejos.
Muitos dos que se encontram aqui, pela sua natureza animal, não
querem se desprender do corpo astral ou dos desejos, e assim este se
desintegra em pedaços, como se diz.”.

‘Tu tens que visitar todos os planos e sub planos, é uma obrigação de
todos os que querem dedicar-se ao nosso trabalho. Estes trabalhos
durante o sono desenvolvem pouco a pouco o corpo
astral; com o tempo pode-se utilizá-lo como veículo de consciência em
seu próprio plano, assim como se utiliza o denso no físico”.

Adendo

20 Dias no Mundo dos Mortos

SABEDORIA MARAVILHOSA

Registros Passados – Reshimot – Lição 3
Lembre-se...:
Todos os Partzufim são construídos de memórias (Reshimot)
do Partzuf precedente, que são de dois tipos:

Reshimot da Luz (Hitlabshut) e Reshimot do Desejo (Aviut).
Galgalta é construído sobre Reshimot (4,4)
AB é construído sobre (4,3)
SAG é construída sobre (3,2)
MA é construído sobre (2,1)
e BON é construído sobre (1,0)
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Registros Passados – Reshimot Lição 3
O Partzuf-SAG é construído sobre uma memória do prazer (Luz) c/ uma
Força de 3 e uma memória do desejo construída c/ uma Força de 2.
O Partzuf-SAG é construído com...
Reshimot (Luz) c/ uma Força de 3 +
Reshimot (Desejo) c/ uma Força de 2.
Reshimot da Luz (Hitlabshut)
Reshimot do Desejo (Aviut).
SAG é construída sobre (3,2)
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Todos os Partzufim são construídos de memórias do Partzuf precedente.

SABEDORIA MARAVILHOSA

Transpondo o Tabur – Lição 3
No momento em que a Luz sai do Part- SAG,
ascende através daqueles estágios do Partzuf.
Quando a Luz sai do interior do Nível Binah
desse Partzuf, as Reshimot deixadas são (2,2):
A combinação exata de doação (dar),
necessária para descer abaixo do Tabur.
É exatamente isso que acontece.

É importante lembrar que a finalidade agora, é corrigir
o Kli para que ele possa receber em qualquer parte,
incluindo na área abaixo do Tabur.
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SABEDORIA MARAVILHOSA

A Correção do Kli – Lição 3
Abaixo do Tabur, o Partzuf Nekudot de SAG
começa a expandir-se e a preencher esta seção
de Galgalta com a Luz de Hassadim, a Luz do
Prazer de Dar. O propósito deste Partzuf é
elevar os desejos não corrigidos ao seu
próprio nível e corrigi-los.
Esse é o processo de correção do Kli.
Abaixo do Tabur, o local dos desejos mais fortes, o Nekudot de
SAG enche Galgalta com a Luz de Hassadim. Estes prazeres
se difundem sem restrição para qualquer desejo no Partzuf.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
O Partzuf Nekudot SAG contém
suas Próprias 10 Sephiroth
Página 86
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SABEDORIA MARAVILHOSA

Partzuf Nekudot de SAG e a Fase Binah
O Partzuf Nekudot de SAG é de extrema importância
em todo o processo da correção, pois é uma parte da
Fase Binah, que eleva os desejos não corrigidos ao seu
nível, corrige-os e eleva-os acima de Binah.
Lembremos que a primeira coisa que a Criatura (Fase 4)
fez foi aceitar a Luz completamente e encher Galgalta.
Consequentemente,
SAG não pode se opor a Luz-Desejo tão poderoso
e começar a desejar receber para si mesmo.
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SABEDORIA MARAVILHOSA

O problema é que os desejos abaixo
do Tabur não têm uma Tela.

Ainda estamos no
Partzuf Nekudot de SAG...
Que é uma espécie de sub-Partzuf.
Galgalta – Keter
AB – Hochmah
SAG – Binah
MA - Zeir Anpin
BON - Malchut

Agora, examinaremos a Fase Binah na disseminação
da Luz Direta de cima para baixo. Mas, antes...
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Partzuf Nekudot de SAG: Fase Binah – Lição 3

SABEDORIA MARAVILHOSA
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SABEDORIA MARAVILHOSA
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Alef
Beth
Guimel

Daleth

SABEDORIA MARAVILHOSA
Nível Rosh
Kether - Hochmah - Binah

Nível Toch
Hesed - Geburah - Tifferet

Abaixo do Tabur, no Sof
Netzah - Hod - Yesod - Malchuth

Abaixo do Tabur, o local dos desejos mais fortes,
o Nekudot-SAG enche Galgalta com a Luz de Hassadim.
Estes prazeres se difundem sem restrição para
qualquer desejo no Partzuf.
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Quando Nekudot de SAG desce
abaixo do Tabur... e começa a
transmitir a Luz de Hassadim ao
Sof de Galgalta...
eles são sujeitos a uma forte reação
por parte das Reshimot que ficaram no
Sof de Galgalta...
a partir da Luz que preencheu
previamente estes Kelim (vasos).

Consequentemente, SAG não pode se opor a Luz-Desejo tão
poderosa e começar a desejar receber para si mesmo.
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Sof
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SABEDORIA MARAVILHOSA

(i) F-Binah não quer receber nada,
enquanto dá sem restrição.
É chamada
.
É dotada de atributos altruísticos.
Sof

Gar

Zat

(ii) F-Binah já considera receber a Luz
a fim de transmiti-la mais além.
Embora esteja recebendo, ela não
o faz para seu próprio benefício.
É chamada
.
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A Fase Binah
é composta de duas partes:

SABEDORIA MARAVILHOSA

A poderosa Luz de Hochmah que alcança
não a afeta.
é indiferente à Luz de Hochmah.
só deseja dar.
Entretanto,
que deseja receber a fim de dar aos níveis mais
inferiores, recebe somente aquela Luz que se relaciona ao Aviut Bet.
Se os desejos que alcançam
forem de um Aviut mais forte,
o desejo de receber só para si, aparece. Em outras palavras, Binah é dividida
em duas partes, uma parte que só deseja dar, não importa o quê, e outra parte
que receberá, mas só para passar Luz às partes abaixo dela. Isto significa, que
só receberá para passar essa Luz às Sephiroth de baixo.
Reshimot da Luz (Hitlabshut) - Reshimot do Desejo (Aviut)
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SABEDORIA MARAVILHOSA
O problema é que, ainda que
queira somente...
receber a fim de dar, ele ainda receberá.
Então, quando estes enormes desejos abaixo do Tabur aparecem...
não pode resistir.
Existe aqui uma restrição que não permite tal recepção.
Após o Tzimtzum Aleph (1ª Restrição)...
Malkhuth não pode receber para si próprio.
Por isso, assim que um desejo de tal magnitude aparece...
no
do Nekudot de SAG, Malkhuth eleva-se e
posiciona-se no limite entre os desejos altruístas e egoístas,
no meio de Tiphereth, entre
e
.
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Página 87

A Fase Binah

Gar

Sof

054

Zat
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SABEDORIA MARAVILHOSA

A Segunda Restrição é chamada Tzimtzum Beth... Que é um
novo limite para a disseminação da Luz que se forma ao longo desta linha.
Chamada O Parsa.
Antes, este limite estava localizado no Sium de Galgalta.
Embora, antes a Luz fosse capaz de se espalhar só até ao Tabur,
com a disseminação do Partzuf do Nekudot de SAG abaixo do Tabur,
a Luz de Hassadim penetra o Sof e cria o caminho para a
disseminação da Luz de Hochmah do Parsa.
Luz de Hassadim: Luz do Prazer de Dar.
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A Primeira Restrição é chamada Tzimtzum Aleph.
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Para alguém que está sendo introduzido à Cabalá, a nova terminologia
pode ser um tanto complicada, mas há uma razão para isso.
Os termos Cabalísticos foram mantidos, para os leitores que desejarem
prosseguir os estudos. Se começarmos a usar os termos agora, os esforços
futuros serão muito mais frutíferos, e isso poupará tempo.
Vamos começar a lição com uma breve revisão do que aprendemos.
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LIÇÃO 4
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A Luz emana do Criador na Fase 0 ou Raiz, Kether, é o desejo de dar prazer.
Pode-se pensar nesta fase como algo latente, semelhante ao pensamento de
construir uma casa. A casa existe em potência na sua mente.
Esta Luz, faz surgir a substância inicial que será um dia, a Criação.
A Criação é denominada de “o desejo de receber prazer”.
A criação do desejo de receber prazer é chamada Fase 1, Hochmah.
Pode-se pensar como a construção de um Kli e o enchimento desse Kli com
prazer. Depois que o Kli sente o prazer, sente também o atributo do Doador.
Esse atributo do Doador é o desejo de dar.
Desejando não apenas receber, mas também se relacionar
com o Doador, o Kli adota este atributo.
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Ao adotar este atributo do Doador, o desejo de dar prazer corresponde à
Fase 2, Binah.
O Kli tem aqui um problema: ele não tem nada para dar. Mas se apercebe que
há uma maneira de dar prazer ao Doador, se aceitar somente uma parcela da
Luz para o bem do Doador. Este ato antecipa a Fase 3, Zeir Anpin.
A Fase 3, Zeir Anpin.
Agora, o Kli tem duas propriedades: dar e receber.
O Kli distinguiu dois tipos de prazer.
Mas nesta fase, o Kli sente que receber é melhor do que dar.
É a natureza inicial do Kli da Fase 1.
Então o Kli decide receber toda a Luz e ser completamente preenchido.
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A decisão do Kli de receber toda a Luz gera a Fase 4, Malkhuth.
A diferença entre esta nova Fase 4 e a Fase 1,
é que ela tomou esta decisão de livre vontade.
Na Fase 1 o Criador controlou tudo.
Na verdade, nas três fases anteriores (não inclui a Fase 0),
O Kli não é considerado uma criatura. Mas, é uma criatura em potencial.
Somente na última Fase 4, F-Malchut da Criação,
o Kli pode ser considerado uma criatura.
Uma entidade separada do Criador.

Página 89

Resumo das Lições 1 a 3 – Lição 4

060

SABEDORIA MARAVILHOSA

A Fase 4 combina duas condições:
sabe o que deseja, e desses dois estados, escolhe a recepção.
O que a Criatura realmente fez, foi desenvolver um sentido de, si mesma.
Conhece o atributo do Criador, e agora conhece os seus.

A diferença entre a Fase 1 e a Fase 4 pode parecer pequena, mas é
fundamental, e terá grandes efeitos a partir da Fase 4.
O fato da criatura ter tomado uma decisão independente de aceitar todo
o prazer para si, e de ser preenchida completamente com a Luz,
causa um incrível sentimento de vergonha.
Esta vergonha é a diferença entre o que a criatura sente
como sua própria natureza, e a natureza do Criador.
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Por que isto não aconteceu na Fase 1?
Porque o Kli não teve nenhum desejo independente de receber prazer.
O Kli foi simplesmente preenchido pelo Doador.
Este imenso sentimento de vergonha leva novamente a criatura a tomar a
decisão de tornar-se como o Criador. Surge a Primeira Restrição,
Tzimtzum Aleph. É importante compreender que esta restrição não foi feita
no desejo de receber prazer, mas na intenção de receber prazer para si.
Na Fase 1, o Kli simplesmente parou de receber.

A Primeira Restrição significa que a criatura pode
certamente receber prazer, mas não para si.
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Concluímos que: a recepção da Luz,
somente com a intenção de beneficiar outro é o mesmo que dar.
Isto é o que separa o nosso mundo do mundo espiritual.
Lá, tudo é definido pela intenção, não pela ação.
Aqui, é exatamente o oposto: tudo é definido pela ação.
É importante notar que no mundo espiritual não há
meio-termo. A Primeira Restrição significa que a criatura nunca
receberá prazer para si. A Primeira Restrição torna-se uma Lei e
é impossível violá-la. A primeira tarefa de um ser criado é
neutralizar o desejo de receber prazer para si.
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No Guf do Partzuf Nekudim, isto é, no
ZON acima do Parsa e abaixo do Parsa...
há 8 Sephiroth.

Guf

Cada uma delas consiste de quatro fases...
Alef

Beth

Guimel

Daleth

Estas, por sua vez, carregam 10 Sephiroth...
rendendo um total de 320 Kelim quebrados.

(4 x 8 x 10) = 320 Kelim quebrados; 32 não podem ser corrigidos.
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Guf

Dos 320 Kelim quebrados,
somente Malkhuth não pode ser corrigido.
Isto representa 32 partes (4 x 8).
As 288 partes restantes podem ser corrigidas.

As 32 partes são chamadas Lev ha Even
(Coração de Pedra).... e
Só podem ser corrigidas pelo próprio Criador
no Fim da Correção (Gmar Tikkun).
288 partes estão prontas para a correção
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288 partes que estão prontas para a correção.

A realização do objetivo da Criação depende somente da correção do
Mundo quebrado de Nekudim. Se tivermos sucesso em nossa tarefa,
a Fase Daleth será preenchida com a Luz.
Olam ha Tikkun (Mundo da Correção) é criado para construir
um sistema coerente, que corrija os Kelim do Mundo de Nekudim.

Este novo mundo é também chamado Mundo da Emanação,
em hebraico - Olam Atziluth.
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Lição 5
Nós temos um total de 125 níveis entre nós e o
Criador. Primeiro, há os cinco mundos entre o
Criador e o nosso mundo. Estes mundos são:
Olam Adam Kadmon
Olam Atziluth
Olam Briah
Olam Yetzirah
Olam Assiyah
No final de Olam Assiyah está o nosso mundo.
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Lição 5
Temos cinco mundos entre o Criador e o nosso mundo
Adam Kadmon - Atziluth - Briah - Yetzirah - Assiyah

Cada mundo consiste de cinco Partzufim (plural de Partzuf)
Galgalta – AB – SAG - MA - BOM
Cada Partzuf contém cinco Fases da Luz
Kether - Hochmah - Binah - Zeir Anpin - Malchuth
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Adam
Kadmon
125 níveis entre nós
e o Criador

Galgalta
Atziluth

AB
Briah
Yetzirah

SAG

MA

Assiyah

BOM
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À medida que Malchuth se eleva
através dos 125 níveis, absorve todas
as propriedades de cada fase e iguala
os seus atributos aos atributos do
Criador.
Este é o Objetivo da Criação.

A primeira coisa que deve acontecer é que Malchuth deve se misturar com as
outras 9 Sephiroth. Para esta tarefa, um Partzuf muito especial é criado.

Este Partzuf contém Malchuth e as 9 Sephiroth.
O seu nome é Adam ha Rishon, ou simplesmente Adam.
É o mesmo Adam do Livro Gênesis, o primeiro livro da Torah.
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No princípio, as 9 Sephiroth e Malchuth, não estão
conectadas de forma alguma. É por isso que foi dito:
“Adam estava proibido de comer do fruto da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal”.
Com a queda de Adam e a quebra de seus Kelim, as 4
Fases Superiores (as primeiras 9 Sephiroth), caem dentro de
Malchuth. Mas, nada é planejado que não esteja de
acordo com o objetivo da Criação. Este objetivo é
alcançado quando a 4ª Fase se torna similar às fases 3, 2,
1 e 0, que estão todas contidas na 4ª Fase.
Todos os mundos surgem como descida do Criador, de cima
para baixo, através dos 125 níveis dos cinco mundos.
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A descida de cima para baixo é o processo da regressão da alma.
Mas a ascensão é a sua progressão.

Vejamos o que acontece quando a quebra dos Kelim (Shevirat ha Kelim)
ocorre no mundo de Nekudim.
As 9 Sephiroth altruístas, sendo Malchuth a parte egoísta tenta usar
para seu próprio bem, caem em Malchuth.
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No Guf do Partzuf Nekudim, isto é, no
ZON acima do Parsa e abaixo do Parsa...
há 8 Sephiroth.

Guf

Cada uma delas consiste de quatro fases...
Alef

Beth

Guimel

Daleth

Estas, por sua vez, carregam 10 Sephiroth...
rendendo um total de 320 Kelim quebrados.
(4 x 8 x 10) = 320 Kelim quebrados; 32 não podem ser corrigidos.
Dos 320 Kelim quebrados, somente Malkhuth não pode ser corrigido.
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Vimos que o Zivug (4,3) feito em Nekudim causou a quebra dos Kelim.
Este Zivug era um pedido de Malchuth pela Luz.
Malchuth desejou usar a Luz para seu próprio prazer, mas a Tela,
tendo somente o poder de (2,2) não poderia resistir.
Nesse momento, o altruísmo e o egoísmo misturam-se em consequência
da quebra, e nós também vemos esta mistura em nosso mundo.
Deduz-se então que, a queda de Adam, como está escrita na
Bíblia não foi nenhum acidente. Foi uma necessidade.
Sem essa queda, não haveria mistura dos atributos do
Criador com Malchuth, e sem esta mistura não haveria correção.
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Se uma Luz forte o suficiente ilumina esta mistura e desperta Malchuth,
fazendo-a compreender sua própria natureza e o que é o Criador,
Malchuth pode alcançar as Sephiroth Superiores, isto é, a Luz do Criador.
Mesmo que a quebra dos Kelim pareça ser uma ação anti-espiritual,
na verdade ela é o único processo possível que permite a Malchuth
se unir às propriedades altruístas do Criador.
Por causa da quebra dos Kelim, dois sistemas - altruísta e egoísta – paralelos
aos Mundos de Assiyah, Yetzirah, Briah e Atziluth são construídos.
Estes sistemas compreendem a alma de uma pessoa.
A alma de Adam também consiste de Kelim egoístas e altruístas.
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A Quebra das almas de Adam e a Quebra dos Kelim no mundo de Nekudim...
são construídas sob a mesma base. Os mundos são uma espécie de invólucro
ou capa externa da alma. É o nosso mundo material - o Universo, a Terra e
tudo à nossa volta - que dá forma à cobertura exterior.

Ao examinar como o Mundo de Atziluth está projetado, nós podemos notar
que a sua estrutura iguala completamente o Mundo de Nekudim.
De fato, Nekudim é um modelo para Atziluth. O Partzuf Nekudot de SAG após
Tzimtzum Beth (2ª Restrição) ascende à Rosh (cabeça) de SAG com três tipos
de Reshimot (reminiscências; memórias).
Shevirat Neshamot (quebra das almas) de Adam
Shevirat Olam ha Nekudim (quebra dos Kelim no mundo de Nekudim).
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Das Reshimot de (2,1) (Beth-Aleph)...
O Mundo de Nekudim é formado na
Pequenez (Katnut)... Ou seja, somente
nos Kelim de doação...
nos Kelim Galgalta ve Eynaim.
Este por sua vez, se espalha para
baixo do Tabur... que é o limite
original que dividiu os desejos do
nível 4 de Aviut até ao Parsa...
a divisão em Tiphereth que
divide os Kelim de doação e
os Kelim de recepção.

Este novo Partzuf, como qualquer outro, é formado de Rosh e de Guf.
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A estrutura completa da Alma é chamada de Partzuf.
Todo Partzuf é formado de Rosh e de Guf.

A totalidade da criatura é
chamada Malchuth.
Adendo

A parte que decide quanta Luz pode entrar dentro de si,
para o bem do Criador, é chamada Cabeça (Rosh).
A parte onde a Luz pode entrar é chamada Corpo (Guf).
A Tela (Massach) está na Boca (Peh); entre Rosh e Toch.
A parte onde a Luz não é permitida é chamada Sof.
O Umbigo (Tabur) divide Toch e Sof no Guf.
A parte mais baixa do Partzuf onde não há
nenhuma Luz, é chamada Sium, significando
conclusão.

Malchuth.

081

“Quando o Venerável Espírito, o Oculto dos Ocultos,
assumiu uma expressão, tudo criou em forma de
macho e fêmea, visto que as coisas não poderiam ter
prosseguido de qualquer outra maneira.
Portanto, Sabedoria, a Sephirah, o começo da expansão,
ao provir do Venerável Espírito, emanou como macho e
fêmea e se expandiu, de modo que Compreensão ou
Inteligência, a terceira Sephirah,
dele proveio, e assim obtivemos macho e fêmea.
Sabedoria foi o Pai e Inteligência foi a Mãe,
de cuja união os demais pares de Sephiroth
sucessivamente emanaram”.

Kether
Binah

3

Geburah

4

Hod

9

1

4
9

2

Hochmah

4

Hesed

9

Netzach

Yesod

1
Malkhuth

Adendo
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O Gar de ZON são Kelim de doação.
Zat de ZON são Kelim de recepção.
O AHP são Kelim de pura recepção
para si mesmo. O Nekudim quer
corrigir estes. Mas quando a Luz
Superior alcança o Parsa e tenta
atravessá-lo, o Mundo de Nekudim
quebra-se. Rosh Keter e Rosh Abba
ve Ima permanecem, pois as Cabeças
não se quebram.
Mas ZON, isto é, o Guf, quebra-se
completamente, ambos acima
e abaixo do Parsa.
Agora, há 320 partes quebradas.
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32 Partes (Lev ha Even) são impossíveis
de corrigir por vontade da pessoa.
As 288 Partes estão sujeitas a correção.
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Nível Rosh
Kether - Hochmah - Binah

Nível Toch
Hesed - Geburah - Tifferet
Abaixo do Tabur, no Sof
Netzah - Hod - Yesod - Malchuth

Abaixo do Tabur, o local dos desejos mais fortes,
o Nekudot-SAG enche Galgalta com a Luz de Hassadim.
Estes prazeres se difundem sem restrição para
qualquer desejo no Partzuf.
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Nekudim é o 2º dos três estágios a partir de Adam Kadmon:
Akudim - Nekudim - Berudim

Trata-se do significado esotérico da criação de Jacó dos rebanhos de Labão
em Gênesis 30: 27-43.

Em Nekudim, as Sephiroth se manifestam como 10 luzes
em 10 vasos isolados (em forma de ponto), sem interação.
Isto corresponde a Olam há Tohu ("Mundo do Caos")...
o arquétipo da desordem na Criação, precipitando
Shevirat há Kelim ("Quebra dos Vasos").

Adendo

O reino conhecido como Nekudim (Olam há Nekudim)...
Mundo de "Pontos Manchados... é um dos muitos mundos espirituais (Olamot)
descritos pela Cabalá, como parte da ordem de desenvolvimento na Criação.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Acontece que tudo que foi feito antes, foi feito pela força da Luz.
Por sua força de doação que preenche você. Nunca foi sua decisão.
Simplesmente lhe foi dado no seu nascimento.
Agora, pela primeira vez, sua própria natureza vem à superfície.
Adendo
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A fim de corrigir os Kelim quebrados... O mundo da
Correção é criado. Esse mundo é Olam ha Tikkun ou Olam Atziluth.
As Reshimot da quebra de todas as 320 partes ascendem à Rosh de SAG.
No início, a Rosh de SAG seleciona as partes mais puras...
São as partes mais luminosas com respeito à capacidade de serem corrigidas.
Esta é a Lei da Correção: primeiro, as partes mais fáceis são corrigidas...
e depois, com a ajuda delas, as partes seguintes são trabalhadas.
Fora dos Kelim corrigidos, Rosh de SAG cria os Partzufim do
Mundo de Atzilut, similar a um pequeno Mundo de Nekudim:
(1) Keter do Mundo de Atzilut, também chamado Atik
(2) Hochma, também chamado Arich Anpin
(3) Bina, também chamado Abba ve Ima
(4) Zeir Anpin
(5) Malchut, também chamado Nukva
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As Reshimot dos estágios corrigidos levam os Kelim quebrados a atrair
Ohr Makif, que por sua vez separa a Galgalta ve Eynaim do AHP, elevando-a
à espiritualidade, enquanto que AHP permanece e espera a sua vez para a
correção. Depois de o Mundo de Atziluth corrigir todos os Kelim de doação,
Malchuth do Mundo de Atziluth ascende à Binah, isto é, sob à Rosh do Mundo
de Atziluth. A Rosh do Mundo de Atziluth é Atik, Arich Anpin e Abba ve Ima.
Lá, Malchuth executa as seguintes ações:
(1) Zivug (união) no nível 2 do desejo (Bet de Aviut), criando o Olam Briah
(2) Zivug no nível 1 do desejo (Aleph de Aviut), criando o Olam Yetzirah
(3) Zivug no nível 0 do desejo (Aviut Shoresh), dando à luz ao Olam Assiyah

Zivug: acoplamento; união.
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A ascensão a Binah move o Mundo de Atziluth dois níveis para cima...
movendo por sua vez tudo abaixo dele, dois níveis para cima, também.
Tudo se move em conjunto.
Agora, Malchuth está no lugar de Abba ve Ima.
Zeir Anpin no lugar de Arich Anpin.
Arich Anpin e Atik ascendem proporcionalmente.

O Partzuf Malchuth do Mundo de Atziluth, que está nesta ascensão
equivalente a Binah, a Abba ve Ima, pode criar ou “dar à luz”.
O resultado desta ascensão é que o Mundo de Briah nasce a partir de
Malchuth de Atziluth e ocupa um novo local...
em vez de Zeir Anpin do Mundo de Atziluth que lhe deu à luz.
O recém-nascido está geralmente um nível abaixo de sua Mãe.
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Em sua parte inferior, 6 Sephiroth inferiores, estão localizadas na
posição das primeiras 6 Sephiroth, o lugar do Mundo de Briah.
O próximo mundo, Assiyah...
cobre metade do Mundo de Briah e metade do Mundo de Yetzirah.
As 4 Sephiroth do Mundo de Yetzirah e as 10 Sephiroth do Mundo de Assiyah
permanecem vazias.

Este lugar vazio é chamado Mador ha Klipot, a Seção das Cascas.
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Após isto, o Mundo de Yetzirah é trazido à vida.
Suas primeiras 4 Sephiroth, ou seja, sua parte superior,
ocupa agora o lugar de Malchuth do Mundo de Atziluth.

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
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