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MÚSICA



COM QUE INTENÇÃO VENHO PARA O ENCONTRO



INTENÇÃO DO ENCONTRO

Shamati 67. Afaste-se do Mal
Eu ouvi depois do feriado de Sukkot (Festa dos Tabernáculos) em Jerusalém, 5 de outubro de

1942

Devemos ter cautela com “o afastamento do mal”, para proteger os quatro pactos:

O pacto dos olhos, que é cuidar-se de olhar para as mulheres. A proibição não existe

necessariamente, porque tal ato pode derivar em pensamento. A prova disso, é que a proibição

também se aplica a um ancião de cem anos. Em vez disso, a verdadeira razão é que, ela setambém se aplica a um ancião de cem anos. Em vez disso, a verdadeira razão é que, ela se

origina de uma raiz muito elevada, se não formos cautelosos, podemos chegar a olhar diretamente

para a Sagrada Shechina (Divindade).

O pacto da língua, que consiste em distinguir com cuidado a verdade e a mentira. Os escrutínios

que existem agora, depois do pecado de Adam HaRishon, são escrutínios da dualidade de

verdadeiro e falso. No entanto, antes do pecado da árvore do conhecimento, os escrutínios eram

concernentes a dualidade de doce e amargo.



INTENÇÃO DO ENCONTRO

Porém, quando o escrutínio é verdadeiro e falso, é completamente diferente. Às vezes começa

doce e termina amargo. Portanto, pode existir uma realidade que está na correspondência com o

discernimento de amargo, que as vezes pode ser verdadeira.

Por essa razão, devemos ter cuidado ao mudar nossas palavras. Embora se pense que está

somente mentindo para um amigo, devemos saber que o corpo é como uma máquina, uma vez

que se acostuma a funcionar, continua funcionando da mesma forma. Portanto, quando se está

acostumado à falsidade e ao engano, será impossível andar por outro caminho, e isso obriga o

homem a prosseguir com a falsidade e o engano, mesmo com sua própria pessoa.homem a prosseguir com a falsidade e o engano, mesmo com sua própria pessoa.



LEITURA DAS PORÇÕES

10. As Sete Moradias dos mundos: superior e inferior

11. As Sete Moradias da Terra Inferior

12. As Sete Moradias da Terra Superior



•As Sete Moradias dos mundos: superior e inferior

Os mundos: espiritual e físico são divididos em sete. Estes são um reflexo das sete Sefirot ou dimensões.

35. AS PALAVRAS, "e a terra era sem forma e vazia" (Beresheet 1: 2) já foram explicadas. ALÉM DO

MAIS, a terra é a terra superior, O PRINCÍPIO DA FÊMEA DE ZEIR ANPIN, que não tem luz

própria. "Era" INDICA que estava originalmente em seu estado ordenado, mas agora se tornou sem

forma, vazia e escura. A ESCRITURA EMPREGA a palavra “era” justamente PARA CHAMAR NOSSA

ATENÇÃO PARA O FATO DE QUE ESTAVA COMPLETA. Mais tarde, ela diminuiu a si mesma e sua

luz, E NELA VEIO A RESPEITO DE falta de forma, o vazio, a escuridão e o vento - estes sendo os

quatro elementos deste mundo que foram construídos na TERRA.



As Sete Moradias da Terra Inferior

O reino físico inclui sete compartimentos ou mundos. Estes são chamados de Eretz,

Adamah, Gey, Neshiyah, Tziyah, Arka, Tevel. Nossa terra física corresponde a

Tevel. Quando Rabbi Yosi pergunta sobre a natureza do mundo chamado Tziyah, Rabbi

Abba responde que este reino é o local do Inferno.

O mundo de Neshiyah, explica o Zohar, é chamado de esquecimento. Está totalmenteO mundo de Neshiyah, explica o Zohar, é chamado de esquecimento. Está totalmente

esquecido, pois não tem forma.



As Sete Moradias da Terra Inferior

36. Outra explicação de "e a terra" é que as palavras incluem a terra inferior, que era feita de

compartimentos, assim tal como a TERRA superior. E isto é O QUE SIGNIFICA: "e a terra era sem

forma e vazia; e escuridão ... E o vento ...". E os compartimentos da terra são chamados Eretz (terra),

adamah (solo), Gey ( vale), Neshiyah (esquecimento), Tziyah (secura), Arka (chão) e Tevel

(mundo). O nível principal da terra é Tevel, sobre o qual está escrito: "E Ele julgará o mundo (Heb.

Tevel) com justiça" (Tehilim 9: 8). ISTO NÃO É DITO SOBRE QUALQUER OUTRO NÍVEL DE

TERRA, E ASSIM INFERIMOS QUE É O MAIS IMPORTANTE.

37. Rabi Yosi pergunta: Qual é A NATUREZA DESTA TERRA QUE É CHAMADA Tziyah? RABBI

ABA disse a ele: Esta é o local de Gehenom, como é dito "uma terra de seca" (hebr. Tziyah) e "a

sombra da morte" (Yirmeyah 2: 6). E COMO "A SOMBRA DA MORTE" É O LUGAR DE GEHENOM,

ASSIM É TZIYAH. Este é o segredo das palavras "e as trevas na face do abismo (Heb. Tziyah)"

(Beresheet 1: 2), aludindo ao lugar de Gehenom. Este é o deserto, o lugar do Anjo da Morte, de quem

se diz que escurece os rostos de todas as criaturas. Este é também o lugar das trevas superiores

REFERIDAS NAS PALAVRAS "E A TERRA ...".



As Sete Moradias da Terra Inferior

38. "Sem forma" é a terra chamada Neshiyah (esquecimento). É ASSIM CHAMADA PORQUE não tem aparência

de forma que é completamente esquecida. Portanto, é chamada de esquecimento. “Vazio” é Arka (chão), um

lugar que não pode ser esquecido. Rabi Chiya DISCORDA E diz, "esta terra chamada Gey (vale) ESTÁ VAZIA,

NÃO ARKA (CHÃO)." E as palavras, "um vento (também: 'espírito') de Elohim paira", aludem à TERRA

CHAMADA Tevel (mundo), que se alimenta do espírito de Elohim, A SABER DO ESPÍRITO DE BINAH

CHAMADO ELOHIM. Eles são todos partes do mesmo nível.



As Sete Moradias da Terra Superior

Tal como existem sete compartimentos na Terra inferior, também existem compartimentos nos

reinos celestiais. Eles estão organizados um em cima do outro em dimensões paralelas, além do

alcance da percepção humana.

39. Da mesma forma, há sete compartimentos na terra celestial (superior), MALCHUT DO MUNDO DE

ATZILUT, QUE É UM ASPECTO DA TERRA EM MALCHUT DO MUNDO DE ATZILUT, SEMELHANTE A DA

TERRA INFERIOR, DISCUTIDO ACIMA COMO MALCHUT DE ASIYAH. Existem sete compartimentos acima,

IN MALCHUT, organizados um nível acima do outro. E em todos aqueles compartimentos residem anjosIN MALCHUT, organizados um nível acima do outro. E em todos aqueles compartimentos residem anjos

celestiais, um acima do outro, DE ACORDO COM O NÍVEL DELES (ANJOS). Similarmente, existem anjos

abaixo NOS SETE NÍVEIS DA TERRA DE ASIYAH, e todos eles se agarram uns aos outros para que possam

ser um. Existem sete compartimentos acima, NO MUNDO DE ATZILUT, e a terra celestial, MALCHUT, os

inclui e eles residem nela. E eles contém o louvor do Criador. NO ENTANTO, os níveis e suas localizações

diferem uns dos outros.
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