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MÚSICA



COM QUE INTENÇÃO VENHO PARA O ENCONTRO



INTENÇÃO DO ENCONTRO

47. No lugar onde você acha a grandeza Dele

Eu ouvi

"No lugar onde você encontra a grandeza Dele, você também encontra a humildade Dele". Isso

significa que, aquele que está sempre em verdadeira Dvekut (adesão) vê que o Criador se rebaixa,

ou seja, que o Criador está presente nos lugares abaixo.

Uma pessoa não sabe o que fazer, e por isso que está escrito: “Aquele que senta no alto, aquele

que olha para baixo no céu e na terra”. Uma pessoa vê a grandeza do Criador e então “aquele que

olha para baixo” significando Ele traz para baixo o céu para a terra. O conselho que é dado para

isto é pensar que se este desejo é do Criador, nós não temos nada maior do que isto, tal como

está escrito: “Ele levanta o pobre do lixo”.

Primeiro, a pessoa deve ter uma carência. Se não a tiver, ela deve orar para tê-la. Por que a

pessoa não tem? A razão pela qual ela não tem a carência é devido a diminuição da consciência

(percepção).



INTENÇÃO DO ENCONTRO

47. No lugar onde você acha a grandeza Dele

Portanto, em cada Mitzva (preceito) a pessoa deve orar por qual razão ela não tem consciência e

não está cumprindo plenamente a Mitzva. Em outras palavras, o desejo de receber a envolve de

tal forma, que ela não vê a verdade.

Se ela visse que estava em um estado tão baixo, certamente gostaria de não estar nesse estado.

Em vez disso, é preciso empenhar-se constantemente em seu trabalho, até chegar ao

arrependimento, como está escrito: "Ele te traz para baixo para o submundo e te eleva”.

Isso significa que, quando o Criador deseja que o ímpio se arrependa, Ele torna o submundo tão

baixo para a pessoa, que o próprio ímpio não quer mais ficar nele. Portanto, uma pessoa necessita

orar suplicando para que o Criador lhe mostre a verdade, ao acrescentar a Luz da Torah.



LEITURA DAS PORÇÕES

7. A SEXTA CÂMARA HESED

8. A SÉTIMA CÂMARA: BINAH



7. A SEXTA CÂMARA: HESED

Esta é a câmara dos justos que dizem: O que é meu é seu e o que é seu é seu. Os

verdadeiros justos compartilham tudo o que possuem, não desejando e guardando nada

para si mesmos. Esta sexta câmara é mais elevada do que todas as outras e governa

sobre todas as outras.



7. A SEXTA CÂMARA: HESED

24. A sexta câmara é a câmara dos justos. É PARA AQUELES CUJO CARÁTER É DIZER: "O QUE É

MEU É SEU E O QUE É SEU É SEU." ISTO SIGNIFICA QUE ELES COMPARTILHAM, MAS NÃO

RECEBEM NADA PARA SI MESMOS. Esta é uma câmara mais elevada do que as outras e governa

todas elas. ASSIM, UMA PESSOA NÃO PODE ALCANÇAR ESTA CÂMARA SE ELA NÃO PASSOU

POR TODOS OS NÍVEIS INFERIORES. É uma câmara à direita PORQUE O NÍVEL DE HESED É

CONSIDERADO COMO A COLUNA DIREITA, e não pode ser alcançada por NINGUÉM, exceto pelas

almas justas e sagradas e todos aqueles que amam muito seu Mestre.

Na entrada desta câmara estão aqueles que proclamam a unidade de seu Mestre a cada dia. ESTESNa entrada desta câmara estão aqueles que proclamam a unidade de seu Mestre a cada dia. ESTES

SÃO OS QUE ATRAÍRAM PARA BAIXO A REVELAÇÃO DA UNIDADE DO CIRADOR, BEM-

AVENTURADO SEJA, DA ABENÇOADA LUZ INFINITA PARA AS SEFIROT E TODOS OS MUNDOS.

E eles são os primeiros a ascender dali para as câmaras mais elevadas, SIGNIFICANDO QUE ELES

SÃO OS PRIMEIROS DOS JUSTOS NAQUELA CÂMARA QUE ASCENDE.



7. A SEXTA CÂMARA: HESED

25. Acima desta entrada, ONDE ESTÃO AS LUZES DE NETZACH, HOD E YESOD, está Abraão à

direita do Santo, bendito seja Ele. ISSO É, ELE ESTÁ DO LADO DO CHESED. E em outra entrada

está Isaac, que foi amarrado sobre o altar e foi um sacrifício sem mácula diante do Santo, bendito

seja Ele, E REPRESENTA GVURAH. E em outra entrada está Jacó, um homem perfeito, rodeado

por doze cabeças tribais que têm a Shechiná sobre suas cabeças. ELES CORRESPONDEM ÀS

LUZES DE CHESED, GVURAH E TIFERET DESTA CÂMARA, COMO ABRAHAM, ISAAC E

JACOB SÃO AS FORMAS DE CHESED, GVURAH E TIFERET, COMO NÓS SABEMOS.

26. E quando Yisrael está em um tempo de angústia, os três Patriarcas despertam e despertam a26. E quando Yisrael está em um tempo de angústia, os três Patriarcas despertam e despertam a

Shechiná para proteger Yisrael. Conseqüentemente, A SHECHINAH ascende e, após ser coroada

(recebendo O TRÊS SFIROT SUPERIOR, CHAMADAS COROAS), protege Yisrael. MAS ELA NÃO

PODE PROTEGER YISRAEL ATÉ QUE OS PATRIARCAS SEJAM ACORDADOS E ELA RECEBA

AS COROAS DOS TRÊS SFIROT SUPERIORES. Assim como as câmaras são encontradas no

Jardim do Éden inferior, as câmaras corrigidas podem ser encontradas no JARDIM celestial do

Éden. Essas câmaras construídas contêm o segredo da Fé, NAMELY MALCHUT. PORQUE

MALCHUT, APÓS SUA CONCLUSÃO, É CHAMADO 'FÉ' E CADA CÂMARA É UM ASPECTO DE

MALCHUT.



8. A SÉTIMA CÂMARA: BINAH

Esta é a mais oculta de todas as câmaras. Todas as outras estão conectadas e

coroadas por esta. Não é uma morada de almas, mas uma câmara para a qual

elas sobem no caminho para seus respectivos lugares.

A maior parte da turbulência e agitação da vida ocorre dentro da escuridão que

é criada a partir da ausência de Luz espiritual. À medida que examinamos as

letras que contam os segredos das sétimas câmaras, os versos trazem a Luz

abrangente do Criador para nossas vidas.



8. A SÉTIMA CÂMARA: BINAH

27.E todas essas câmaras estão conectadas e coroadas por uma câmara, que é a sétima câmara. Esta

câmara é mais oculta e remota do que todas as outras. No meio desta câmara está um pilar das cores

verde, branco, vermelho e preto. E quando as almas PRECISAM ascender A UM NÍVEL SUPERIOR,

elas entram NO PILAR QUE ESTÁ DENTRO desta câmara. E quem seja adequada para uma cor DO

PILAR ascende por ele, e quem é adequado para outra cor ascende por ele (também). Cada ALMA

ascende através da cor mais adequada a ela.

28. As primeiras seis câmaras são as moradas DAS ALMAS, como já dissemos. Esta sétima CÂMARA,

entretanto, não é uma morada DAS ALMAS; É APENAS UM LUGAR ONDE AS ALMAS SUBEMentretanto, não é uma morada DAS ALMAS; É APENAS UM LUGAR ONDE AS ALMAS SUBEM

ATRAVÉS DO PILAR ALI CONTIDO. E todas as seis CÂMARAS estão no segredo das seis. E o fato

de estar escrito: "Bara Sheet", BERESHEET ("NO INÍCIO) SENDO UMA ABREVIAÇÃO DAS

PALAVRAS BARA (PORT 'CRIADA') E SHEET (POR 'SEIS'), ENSINA-NOS QUE EXISTEM seis níveis

acima DENTRO DA PRÓPRIA BINAH e seis níveis abaixo. ESTES SÃO HESED, GVURAH, TIFERET,

NETZAH, HOD E YESOD DE ZEIR ANPIN E PRINCÍPIO DA FÊMEA. ESTES NÍVEIS SÃO

CHAMADOS OS SEIS DIAS DA SEMANA e todos fazem parte do mesmo segredo ISTO SIGNIFICA

QUE PODEMOS COMPREENDER APENAS AS SEIS SEFIROT DOS NÍVEIS INFERIORES E NÃO

DAQUELAS TRÊS SEFIROT SUPERIORES.
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