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O Sexto Sentido 

 

Quando nos encontramos pela primeira vez diante de um texto ou 

ensinamento cabalístico, parece-nos, ele, inferior ao que a nossa 

criatividade imaginativa construíra. Necessário é, que, com o tempo e 

paciência, e, com a correta intenção, o estudemos, desvendando suas 

medidas, a fim de que, manifeste em nós, no estudante, a raiz de sua 

essência, de sua beleza e de sua real grandiosidade. 

 

Certamente, os primeiros contatos com o estudo da Cabalah, gera uma 

desilusão. Provavelmente, o estudante imaginou maravilhosas fórmulas 

de espiritualidade e mágicos rituais. Não sabe, ainda, contudo, não as 

encontrarás, sem antes, perceber as próprias limitações. Perguntar-se-

á, talvez, é este, então? Ou, são estes os impenetráveis mistérios da Cabalah? E assim pensarás 

que os textos são triviais ou, pura ciência, talvez. Se assim compreenderes, não alcançastes o valor 

das fórmulas e nem meditastes sobre a importância extraordinária da tarefa, do estudo. Aos 

espíritos curiosos, e, ou psíquicos, escapa o que de fato é importante porque estes só vêm o 

aparente do aparente, a história, os personagens, castigos ou recompensas, ou, no máximo, o 

aparente do oculto. Não vêm que toda a humanidade está submetida às Leis Naturais e, portanto, 

Divinas. Não conceberam a humanidade saindo da “Noite Escura da Alma” (veja: São João da Cruz), 

apesar da percepção de caos, e possuidora de uma inteligência coletiva, resultante das inteligências 

individuais. Por isso, os espíritos hílicos e psíquicos encaram a Cabalah como histórias imaginadas 

ou superstições criadas pela incapacidade de compreensão dos fenômenos naturais, muitas vezes 

paranormais, inerentes às experiências espirituais. Muitos estudantes, mesmo alguns pneumáticos, 

não distinguem as experiências espirituais, pois, com sua parte-ciência muito aflorada e sua 

quantidade de inevitável ignorância, estando desatentos, só vêm sistemas de superstições e atos 

ainda não explicados pela ciência. Não reconhecem, por exemplo, que certas religiões, são apenas 

etapas do caminho que conduz à noção de Deus. Então, as renega, ou as abraça cegamente. 

 

A Cabalah, no entanto, para evidenciar a plenitude da Grandeza Divina, age sobre o estudante por 

uma série de cognições, diretamente proporcionais ao desejo de autocorreção do postulante. Sem 

dúvida, atrai milhares de curiosos pela ideia do segredo. O segredo da Cabalah, porém, consiste 

apenas na indispensável condição do indivíduo fortemente desejar descobrir qual o seu papel na 

Criação. Segredo tal, que será revelado inteiramente, apenas quando, no desejo de aprender, o 

estudante sentir a necessidade do próprio aperfeiçoamento e de encontrar conforto nas 

aproximações mentais relativas aos Mundos Espirituais. O progresso do cabalista emana das 

sucessivas concepções das Verdades Divinas, embora muitos se afeiçoem aos fenômenos que lhes 

são inerentes. Se escolheres evoluir, evoluirás! Mas, lembre-se: nada acontece da noite para o dia. 

Tudo demanda exercício e paciência, e a ansiedade com qualquer resultado a curto prazo, com 

certeza, destruirá seus melhores propósitos. Apenas estude e se empenhe da melhor forma 

possível, sem preocupações com resultados. Seu empenho sincero e amoroso o levará a prestar 

atenção em algo a mais, dentro de você. Então, terás desenvolvido um sexto sentido. 


