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Muitos livros cabalísticos foram escritos, a começar por Abraão, o 

Patriarca, que, há quatro mil anos atrás, escreveu um livro chamado

Sefer Yetzirah (O livro da criação). O próximo trabalho importante foi o 

Livro do Zohar, escrito no século II d.C.

Após o Zohar, temos os escritos de Ari, um renomado cabalista do Séc. XVI.

O Séc. XX viu o surgimento dos trabalhos do cabalista Yehuda Ashlag.

Sefer Yetzirah >>> O Livro do Zohar >>> Os Escritos do Ari >>>

Os Escritos do Rav Yehuda Ashlag

SABEDORIA MARAVILHOSA
Origem

Os Escritos do Ari



Nem o Zohar, nem os escritos do Ari foram planejados para ser um estudo 

sistêmico da Cabala. Antes do século 20, não havia na verdade um livro de 

estudo. Com a finalidade de preencher os vazios, Rav Yehuda Ashlag, 

escreveu um comentário sobre o livro do Zohar e os textos do Ari.

Ele desenvolveu-se enquanto escrevia os comentários, e publicou Talmud

Eser Sefirot (O Estudo das Dez Sefirot), considerado o livro de estudo 

predominante do nosso tempo.

O Estudo das Dez Sefirot estabeleceu um conciso método

apropriado a todas as almas que descendem a este mundo.
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Introdução

São seis volumes com mais de 2.000 páginas.

Inclui tudo o que os Cabalistas têm escrito desde a 

alvorada do tempo, dos escritos de Adam (o Primeiro 

Homem), Abraão - o Patriarca, Moisés, Rav Shimon 

Bar-Yochai, àqueles do sagrado Ari. Esta obra mostra 

a Cabala de uma maneira concisa e apropriada ao 

estudo. Portanto, nós temos conosco hoje, tudo de

que precisamos para aprender como a criação

foi formada.
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Talmud Eser Sefirot
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Introdução

Quando nós aprendemos do livro “O Estudo das Dez Sefirot” sobre as 

corretas condições, quer dizer, da maneira correta e sob a correta 

orientação, o Mundo Superior se abre. Há uma abordagem especial ao 

material deste livro, e um ponto chave que explica como ler o texto, para 

fazê-lo abrir corretamente. Quando nós estudamos desta maneira, 

começamos a sentir o universo, a ver e a sentir em cada sensação o que 

existe além do alcance dos nossos sentidos, porque nossos sentidos

são corporais e limitados, e não podem perceber nada

além de seu alcance.
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Talmud Eser Sefirot
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Introdução

Rav Yehuda Ashlag, chamado de Baal HaSulam, escreve na introdução 

ao “O Estudo das Dez Sefirot” que:

Graças à permissão que ele recebeu do Alto para escrever o livro, 

qualquer um pode obter o mais elevado ponto da evolução da alma em 

nosso mundo, e qualquer um pode obter equivalência de forma com a 

Força Superior, quer dizer, o Criador.

Nós podemos obter o mais elevado dos níveis espirituais enquanto vivemos 

neste mundo, porque o corpo já não se posiciona como uma

barreira entre nós e as nossas almas. Não importa se a nossa

alma está vestida num corpo ou não.
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O Livro Sabedoria Maravilhosa
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Introdução

O leitor não deve considerar este livro como um livro 

acadêmico do ensino da Cabala, mas 

preferencialmente uma apurada introdução à 

Sabedoria.

Para leitores que desejem aprofundar os seus estudos 

da Cabala, Bnei Baruch oferece uma extensa 

quantidade de informação no maior site da internet 

no mundo:

www.kabbalah.info
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Este processo incrível chamado “vida como a conhecemos”, pode por vezes 

incluir uma irritação adicional. Esta contrariedade em particular, pode 

surgir a qualquer momento nas nossas vidas. Geralmente é tão sutil que ao 

princípio nem sequer reconhecemos qual é o problema?

"Qual é o sentido da minha vida?"

“O que estou fazendo no planeta?”

“Porque é que a minha vida está do jeito que está?”

“O que eu deveria fazer aqui? Isto é tudo?”

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 1
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Este livro foi escrito para todos vocês que sabem exatamente do que eu 

estou a falar, para aqueles que experimentaram esta “carência”.

Se você se encontra na descrição acima geralmente referida como 

"buscadores", com toda a certeza é a razão de ter aberto este livro.

Candidatos podem ser encontrados em todas as camadas sociais. Você 

pode encontrá-los nas mais horríveis das circunstâncias, na miséria,

tendo sofrido de calamidades numerosas demais para contar,

ou pode encontrá-los na outra extremidade do espectro.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 1
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Isso traz a pergunta:

“O que no mundo precisa ser descoberto?” Não descobrimos já tudo?

O que resta para descobrir?

O objeto da descoberta é um reino que ainda não habitamos.

É o domínio das fontes, desejos, sentimentos e pensamentos.

É o reino do Criador, e é simplesmente chamado de “espiritualidade”.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 1
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O Que é Espiritualidade ?

Tendo sido examinada de vários sentidos, a maioria das pessoas

concorda com um fato: a Espiritualidade é onde a “alma reside”.

Em outras palavras, é o meio ambiente da alma.

Então, o que é Alma ?

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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Vestida dentro de cada um dos nossos corpos físicos, há uma entidade 

eterna chamada de “alma”. A alma é eterna, e como objeto não tem 

praticamente nada a ver com o mundo em que vivemos fisicamente, salvo 

se habita um corpo. Tem uma existência completamente independente do 

corpo físico e existe antes, durante e depois da existência do corpo físico.

A alma contém certas qualidades que ela expressa, quando vestida em um 

corpo físico. Mais ainda, o corpo físico assume as qualidades espirituais da 

alma, enquanto esta o habita.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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Também é conhecida como abordagem "dualista", afirma a certeza de que 

as almas habitam os corpos, mas não necessitam fazê-lo para que o corpo 

físico exista. O corpo biológico pode existir como uma unidade totalmente 

independente, capaz de executar todas as funções da vida. Ele exibe 

qualidades próprias, apesar de nenhuma ser espiritual. Mas, a fim de 

possuir realmente qualidades espirituais, a alma deve habitar o corpo, tal 

como no conceito original religioso. E, uma vez que a alma é uma entidade 

espiritual, o corpo é o destinatário das boas qualidades

unicamente quando habitado pela alma.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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Basicamente esta ideia nega completamente a existência de uma alma ou 

espiritualidade. Na verdade, a única coisa que existe é o que está aqui, o 

que pode ser visto ou detectado fisicamente. Todo evento que o corpo 

realiza é uma função dos cálculos do cérebro no que diz respeito à dor e 

prazer. Os dados são recebidos através dos nossos sentidos e analisados 

pelo cérebro, que então determina se o que está sendo percebido causa dor 

ou prazer. O cérebro também tem a capacidade de armazenar informações 

sobre o que ele tem vivido como dor ou prazer. Ele tenta recriar

as situações de prazer repetidamente.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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O conceito "filosófico" ou "moderno" retira o melhor de todos os três 

conceitos e tenta fornecer uma explicação para a nossa existência física e 

espiritual. Sim, a alma existe. Sim, a alma é o verdadeiro "nós". Sim, a 

alma é um ser eterno e espiritual. Sim, a nossa composição genética e o 

ambiente afetam fortemente a nossa maneira de ser.

No fim de contas, os três conceitos que aceitam a existência da alma

não nos conseguem explicar como ela se relaciona ao corpo.

Nós sentimo-nos mais confortáveis com o que podemos ver,

ouvir, cheirar, tocar e sentir.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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Cabala é um sistema claro, que nos ajuda a descobrir essa misteriosa 

carência, e fornece-nos então um método comprovado para preenchê-la. 

Não se pode atingir o espiritual através do psicológico ou outro meio 

terrestre. Métodos que envolvem meditação ou música especial, 

certamente produzem fenômenos psicológicos que nos fazem sentir bem, 

mas que não é a espiritualidade a que me refiro.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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O mundo espiritual a que me refiro só pode ser 

revelado através de uma sabedoria que se apresente 

como um ramo entre o “aqui” e uma raiz “lá”.

O nosso mundo, bem como o espiritual, operam 

através de forças.

O estudo do método da Cabala é um sistema 

complexo composto do trabalho da pessoa, que atrai 

sobre si uma força muito especial e única.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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Muitos, quando começam os estudos, estão sob o equívoco que a Cabala 

“cita haver” mais do que uma Força, mas não é.

Eles perguntam:

“Quer isto dizer que não existe uma única Força, uma Força suprema em 

todo o universo?”

Pelo contrário, é a nossa mudança de perspectiva que provoca esta ilusão 

de que há mais do que uma Força e diferentes Luzes:

Estas são diferentes percepções do Criador.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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O Criador também pode ser considerado como a Coleção das Forças que 

vamos descobrindo, a Soma das partes. Esta Força Coletiva na verdade, 

controla todo o sistema da criação. Sob esta perspectiva, o Criador é Uno 

e é completamente Único.

Esta é considerada a lei principal dos mundos espirituais.

Todas as outras leis são um ramo dessa lei, que caem em cascata e são 

responsáveis por tudo o que acontece.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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Como devemos observar esta lei?

A resposta mais simples é:

Que cada coisa que acontece a você a cada segundo do dia, tem um único 

objetivo: levá-lo ao ponto de êxtase absoluto, e ser completamente 

preenchido pela Luz do Criador.

Não há nada além Dele!

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2
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Quando nós, como Suas Criaturas, sentimos

aquele rebocar, a puxar para o interior, 

normalmente sentimos isso como dor. Essa dor é o resultado da nossa 

resistência. Mas quando começamos a colaborar com essa Força e a 

trabalhar com ela, com a intenção de chegarmos mais perto do Criador, 

nós não iremos sentir qualquer dor. Em vez disso, a Força vai se tornar 

uma fonte de prazer. Ela será uma boa sensação.

Evidentemente, a antítese também está correta.

Quanto mais nós resistimos, mais dor se sente.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2

As Criaturas
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Como criaturas, nós estamos no centro da criação do Criador.

Evidentemente, nosso objetivo final é realizar o Seu único propósito, o 

deleite da Sua criação. Nós realizamos esta tarefa através de um processo 

chamado de "correção", que significa conseguir a equivalência da forma.

A correção de uma pessoa torna possível, ela ser preenchida com a Luz do 

Criador, que significa sentir o Criador. Esta sensação é exatamente onde 

experienciamos o mundo espiritual. Para realizar a nossa tarefa, devemos 

estar completamente preenchidos com o Criador.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2

As Criaturas
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Os mundos espirituais são medidas de ocultação do Criador de Suas 

criaturas. A fim de esclarecer este ponto, deixe-me repetir que os mundos 

espirituais não são mundos como pensamos deles na corporalidade.

Eles são apenas ferramentas de medição, os seus rótulos são semelhantes 

a sinais de diferentes níveis de ocultação do Criador.

A nossa percepção inicial, aquele primeiro contato, é considerada a 

ascensão da alma ao primeiro grau espiritual. O que acontece depois? A 

alma continua o processo de correção, tornando-se mais e mais 

semelhante ao Criador. Então, em certo ponto, chegamos a uma

etapa final: Gmar Tikkun ou o “fim da correção” da alma.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2

A Correção

P
á
g

in
a
 2

0



027

Correção, significa que cada pessoa deve transformar a vontade de auto-

prazer em vontade de agradar ao Criador. Ao executar esta simples 

tarefa, o resultado é que o nosso desejo de desfrutar se iguala justamente 

ao desejo do Criador em nos dar prazer.

Assim, a correção é a do objetivo, acima dos desejos que aparecem numa 

pessoa. Em outras palavras, para cada desejo único que aparece numa 

pessoa, ela deve utilizá-lo para beneficiar os outros.

É importante notar que estas correções não podem ser realizadas

pela criatura, mas sim pelo Criador. Elas são realizadas num

grau espiritual mais elevado, do que o nosso atual.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 2

A Correção
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Cada ato que fazemos, nasce de um desejo.

Do menor, mais insignificante e consciente ato, às ações que requerem 

vastas quantidades de energia, todos eles são feitos por uma única razão:

Um desejo entrou em nós e nos afetou o suficiente para agirmos de

forma a preenchê-lo. A Cabala chama a Força que nos propulsiona ao 

preenchimento destes desejos de:

“a vontade de receber”.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 3
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Nós somos completamente controlados por desejos.

Sem um desejo, nós permanecemos perfeitamente imóveis, sem nos

mexer um centímetro sequer. Mas qual é a meta?

O que nós estamos tentando alcançar seguindo consciente ou 

inconscientemente os nossos desejos?

A resposta é: prazer.

Nós os perseguimos a fim de receber prazer...

... De uma forma ou de outra.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 3
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Ação = Prazer - Dor

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 3

A
d

en
d

o

Uma Chave para Abrir Portas



031

Este desejo de receber é tão complexo e perspicaz que na melhor das 

hipóteses, nós raramente percebemos que somos escravos dele.

Claro que ninguém no seu perfeito juízo admite que seja escravo de 

alguém ou de algo. Mas, se a pessoa parar e refletir seriamente porque faz, 

o que faz, até mesmo ações da mais alta moral serão justificadas pelo 

Desejo de Receber Prazer. Nós agimos somente para receber prazer

para nós mesmos.

Este é um conceito extremamente difícil de entender. Como professor de Cabala,

eu noto que, a maioria dos estudantes, ao início, debate-se com tal conceito.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 3
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De fato, cada pessoa em cada exemplo fez algo que talvez possa até

ter tido um impacto negativo causando grandes sacrifícios a elas mesmas, 

mas elas não seriam felizes com nenhuma outra ação.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 3
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A Vontade de Receber

O corredor espanhol Ivan Fernandez

Anaya achou que não seria correto se

aproveitar de uma distração do seu

adversário para ganhar a corrida. Então,

parou antes de cruzar a linha em primeiro

lugar e...

...esperou o queniano Abel Mutai, que se

atrapalhou com a sinalização.
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As pessoas recebem os seus desejos de dois lugares distintos:

1) Existem os desejos animais: que são os mesmos de qualquer outro 

animal biológico - desejos por comida, descanso, abrigo e procriação são 

genéticos e evidentes, não importa se a pessoa vive em sociedade ou não.

Depois a sociedade assume o controle...

2) Existem desejos, tais como: dinheiro, honra, conhecimento e

poder que nós dependemos da sociedade para obtê-los.
(PPP: Posse-Prestígio-Poder)

SABEDORIA MARAVILHOSA
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 3
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A Pirâmide         de Maslow
A Hierarquia de necessidades de Maslow,

também conhecida como Pirâmide de

Maslow, é uma divisão hierárquica

proposta por Abraham Maslow, em

que as necessidades de nível mais

baixo devem ser satisfeitas antes

das necessidades de nível mais

alto.

Abraham Harold Maslow

Psicólogo americano

1908 – 1970
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Toda ação é predeterminada pelos nossos desejos e de cada um de nós.

Nós recebemos estes desejos de duas fontes diferentes:

da nossa genética e do nosso meio ambiente.

Nós somos conduzidos pelo cálculo Ação = Prazer – Dor.

Os desejos da sociedade entram em nós por meio dos nossos 5 sentidos. 

Quando nós cheiramos uma torta de maçã, um desejo que anteriormente 

não estava lá aparece. Mas existe mais um desejo...

Qual é a base fundamental para este desejo e como o realizar?

Quem somos nós, realmente? A resposta está na descoberta

singular daquela entidade espiritual chamada “a alma!”

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 3
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A       Alma é um desejo criado pelo Criador para desfrutá-lo.

Ela está realmente em perfeita caridade com o Criador.

Mas a Alma precisa concretizar esta condição por si mesma.

Só assim obterá uma equivalência de forma independente.

Para tal, o Criador separa completamente a alma de Si, dando à Alma

um atributo oposto ao que Ele possui (a vontade de receber).

Por meio da disparidade de forma, a Alma perde a percepção do Criador

e é revestida de um corpo físico com a vontade de receber prazer.

Se a Alma não sente o Criador, o que é que sente?

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 4
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... Sente o “nosso mundo”, o lugar que consideramos ser o todo.

A Alma deve assumir a tarefa de alcançar os atributos do Criador.

A Alma, como ela existe no “nosso mundo”, não é mais do que um ponto. 

Deste único ponto, nós só podemos perceber a nossa própria vontade,

que é dar prazer aos nossos corpos físicos nos quais residimos.

É importante aqui não confundir a Alma com o desejo de receber para

nós mesmos, nossa condição atual. Lembre-se que a Alma é um

desejo único para desfrutar o Criador.

De certa maneira, a Alma é como uma parte do Criador.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 4
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Os seres humanos desenvolvem desejos por prazeres físicos e, em seguida 

por riqueza, poder, controle e conhecimento. Após esses desejos por 

prazeres mundanos, geralmente chamados de “coração”, está o desejo

por espiritualidade. Este desejo é o fim da linha, onde nada neste mundo 

pode, eventualmente, cumprir essa carência.

O Ponto no Coração começa assim a crescer e expandir sob a influência 

dessa Luz, e finalmente evolui em Dez Atributos que a Cabala chama de 

Sephiroth. A Luz Superior é capturada por estes Dez Atributos, ou 

Sephiroth. Esta é a maneira como uma pessoa começa a

sentir o mundo espiritual, o Supremo, o Criador.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 4
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A Alma é o desejo de deliciar-se com o Criador.

Por outras palavras, é o desejo de receber a Luz que vem d’Ele.

O desejo de receber é chamado de Recipiente, ou Kli.

O propósito do Criador é satisfazer esse desejo de prazer dentro

da Alma, desde que a própria alma queira.

Quando a Alma se afasta do Criador, ela começa a querer

aproximar-se d’Ele por sua própria vontade.

Isso cria gradualmente um desejo por Ele.

A Alma criada é chamada Adam.

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 4
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SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 4
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Os 4 Adãos

Somente o 4º Adão, dos 4, era um ser limitado e

Unissexual; os demais eram andróginos.

Esses 4 Adãos podem ser encontrados na visão

de Ezequiel:

O Homem Celestial

1º Mundo: Atziluth: Adão Kadmom

2º Mundo: Briah: Adão de Gênesis 1

3º Mundo: Yetzirah: Adão Terreno

4º Mundo: Assiah: Adão Quedado.

“... a semelhança de quatro animais; e esta era sua aparência: tinham a semelhança 

de homens; e cada um tinha quatro rostos ... e à mão direita todos os quatro tinham 

rosto de leão; e à mão esquerda todos os quatro tinham rosto de boi, e o

rosto de águia todos os quatro”.

Ez. 1:5, 6, 10

Estes são os aspectos do Homem Celestial.
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Os Materiais de Pesquisa da Cabala

Adão escreveu o livro Raziel Hamalaach (O Anjo Raziel)

O Patriarca Abraão escreveu o livro Sefer Yetzirah (O Livro da Criação)

O Zohar foi escrito por volta de ~1.900 anos atrás

Talmud Eser Sefirot (O Estudo dos 10 Sefirot): principal livro, fundamental

Sempre que os livros de Cabala digam, “Assim foi escrito no livro”...

referem-se ao Zohar. Aparentemente, todos os outros livros não são considerados 

livros, porque a palavra “livro” (Sefer em hebraico) vem da palavra Sefira,

que por sua vez vem da palavra “safira”, radiância, uma revelação.

Safira; Radiância: da Luz, O Criador.

Isto só se encontra no Zohar.
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O Zohar

O Livro do Zohar não é um livro através do qual se alcança a espiritualidade.

Ele foi escrito para aqueles que já a alcançaram.

Para compreendê-lo adequadamente, precisamos estudar primeiro diversos

outros livros, tais como:

A Ciência da Cabala   +   Introdução ao Livro do Zohar +   Prefácio ao Livro do Zohar

Sem antes adquirir o conhecimento claro e correto destes materiais

introdutórios, o livro nos permanecerá incompreensível.
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Porque o Zohar foi ocultado?

Nos últimos 6.000 anos de

Evolução Espiritual da Humanidade

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
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Porque o Zohar foi ocultado?

Os primeiros 2.000 anos de Tohu

As almas que desceram eram sublimes. Com desejos pequenos e Luzes pequenas

O desejo era apenas limitado à existência física

Não lhes foi dada a Torah

Pois para essas almas a simples existência era suficiente para a sua correção
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Porque o Zohar foi ocultado?

Os 2.000 anos seguintes de Torah

As almas desceram com desejos mais evoluídos

Precisavam de Luz maior para a sua correção, a Luz da Torah

Os últimos 2.000 anos dos Dias do Messias

Desceram as almas mais grosseiras

Tais almas necessitam das maiores Luzes para a sua correção – a Luz da Cabala

Antes desse período, a Cabala não foi necessária

Do mesmo modo que a Torah não foi necessária nos primeiros 2.000 anos
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O Estudo das Dez Sephiroth

Foi somente no Estudo das Dez Sefirot, que o sistema foi processado de forma 

completa.

Por essa razão, nós não estudamos os outros livros que Rav Tzemach,

Rav Paprish e Shmuel Vital publicaram.

Embora, às vezes, retiremos trechos dos mesmos.

Assim foi feito também por Baal HaSulam no Estudo das Dez Sefirot.

Além do Estudo das Dez Sefirot...

nenhum outro livro contém a sistemática da ciência da Cabala.
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Estudar a Cabala

A Alma inicia a sua existência no mundo de Ein Sof (Sem Fim)

Ela então desce através de 5 Níveis de Ocultação

No 5º Mundo a Alma veste o nosso corpo físico

A Cabala refere-se como “5 Mundos Cabalísticos ou Superiores”

Os nomes deste sistema de mundos superiores são:

Adam Kadmon – Atziluth – Briah – Yetzirah - Assiah

Só seremos capazes de entender quando e como a Lei do Altruísmo

funciona, estudando a Sabedoria da Cabala



049

SABEDORIA MARAVILHOSA
Capítulo 6

P
á
g

in
a
 4

1

Estudar a Cabala

A lei principal dos Mundos Superiores é a Lei do Altruísmo

Esta lei age quer estejamos conscientes ou não

Nós devemos segui-la, quer queiramos ou não

Desobedecer a esta lei leva a catástrofes e tragédias

Esta lei não é cancelada, apesar de pararmos assim que a quebramos

Só seremos capazes de entender quando e como esta lei funciona, estudando a 

Sabedoria da Cabala.
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Quem pode estudar a Cabala?

Qualquer um que incansavelmente pergunta:

"Qual é o sentido da minha vida?”

Esta grande sabedoria só pode ser estudada quando há uma necessidade interior

e não através da coerção. Quando Rav Kook foi questionado sobre a quem era 

permitido estudar Cabala, ele respondeu:

“Qualquer um que queira”

Se uma pessoa realmente quer estudar,

é um sinal de que ele ou ela está pronta
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O Método de Estudo da Cabala

Nos estágios iniciais de seus estudos, deve ler bastante.

Mas apenas o que pode entender.

Leia bastante e não pare.

Evite partes difíceis.

Aquilo que você pode entender com facilidade hoje,

irá ajudá-lo mais tarde a entender as partes mais difíceis.
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O Método de Estudo da Cabala

O material de aprendizagem da Cabala é dividido em duas partes:

Parte 1

O estudo da criação dos mundos, os Partzufim e as Sefirot, a gradação dos níveis de 

ocultação do Criador. Esta parte é crucial para o nosso entendimento do sistema da 

criação e suas ações. É estudada na seguinte ordem:

Prefácio à Sabedoria da Cabala

O Estudo das Dez Sefirot

Trechos selecionados do Zohar e do livro A Árvore da Vida

Este material deve ser estudado de maneira sistemática
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O Método de Estudo da Cabala

O material de aprendizagem da Cabala é dividido em duas partes:

Parte 2

A ascensão da alma através dos níveis dos Mundos Espirituais, de baixo para cima. 

O estudante deve ler e reler livremente as partes que são de maior interesse.

São estudadas por meio de artigos e cartas.

Não foram escritas na mesma linguagem do livro O Estudo das Dez Sefirot.

Linguagem das emoções, da ética, da análise das ações, etc.

Não é a sabedoria da Cabala realmente, mas como é utilizada para a

ascensão da alma, você irá ler sobre isso nos livros de Baal HaSulam

e de Rabash, como também nos livros de Dr. Michael Laitman.
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“Imaginem 7 bilhões de pessoas que se encontram em união, em amor, em

garantia mútua. Não necessitam buscar garantias para receber um 

empréstimo no banco, não necessitam esconder nada dos demais. Ninguém 

tem que cuidar do que tem, colocar limites. Não é necessário decretar leis 

para tudo, como não é necessário fazer leis para explicar a uma mulher 

como tratar a um bebê que acaba de nascer. O amor a orienta naturalmente. 

Quando há amor não existem leis, exceto uma, a lei do amor. É difícil para 

nós captarmos como tudo seria simples se somente tivéssemos o atributo do 

amor. Não teríamos que vigiar nem dizer nada a ninguém. Cada um

buscaria somente a maneira de beneficiar aos demais e

receberia em troca um prazer infinito”.
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