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MÚSICA



COM QUE INTENÇÃO VENHO PARA O ENCONTRO



INTENÇÃO DO ENCONTRO

6. Rabash. Artigo 12. (1991) Estas velas são sagradas

Nós dizemos (na canção Poderosa Rocha da Minha Salvação), “Os gregos se juntaram a mim,

então nos dias dos hasmoneus, e quebraram as paredes das minhas torres”. “Gregos” são aquelas

pessoas que vão dentro da razão, que não podem fazer qualquer coisa se for contra a razão.

Naquele tempo, havia a governança dos gregos, significando que esse domínio governava sobre o

povo de Israel.

Essa autoridade é chamada de “o iníquo reinado da Grécia”, cujo papel era fazê-los “esquecer suaEssa autoridade é chamada de “o iníquo reinado da Grécia”, cujo papel era fazê-los “esquecer sua

Torah e movê-los das leis de Seu Desejo”. Isto é, o governo é ir especificamente dentro da razão.

Isto é o que causa a ruptura da parede que protege a torre. Uma "torre" significa que dentro do

homem há certa medida de grandeza do Criador. Este "muro" é chamado de "fé acima da razão" e,

especificamente, pela fé acima da razão, e uma pessoa pode sentir a grandeza do Criador, bem

como descrever para si mesma a grandeza do Criador.



INTENÇÃO DO ENCONTRO

6. Rabash. Artigo 12. (1991) Estas velas são sagradas

Quando uma pessoa sente a grandeza do Criador, ela é “como uma vela diante de uma tocha”,

anulada diante Dele. Mas os gregos, significando o domínio dentro da razão, que não os deixou ir

acima da razão, que é considerado como “quebrando as paredes das minhas torres”. Em outras

palavras, a fé acima da razão, que é uma parede.

Dentro destas paredes podemos construir torres, ou seja, obter a grandeza do Criador, que é

chamado de "uma torre". Isto é, especificamente através da fé acima da razão, somoschamado de "uma torre". Isto é, especificamente através da fé acima da razão, somos

recompensados com a "razão de Kedusha".



LEITURA DAS PORÇÕES

13. Primeiro Compartimento: Yesod

14. Segundo Compartimento: Hod

15. Terceiro Compartimento: Netzah

16. Quarto Compartimento: Tiferet



13. O Primeiro Compartimento Yesod

Yesod é um reino de escuridão onde residem entidades malignas e negativas. Por nossas 

próprias ações erradas, criamos as entidades do mal que desencadeiam estragos e 

causam sofrimento em nossas vidas.

40. O primeiro compartimento abaixo, O COMPARTIMENTO INFERIOR DE YESOD, QUE É

SEQUENCIALMENTE O PRIMEIRO A PARTIR DO ABAIXO, é um lugar de escuridão e não ilumina

nada. Foi construído para as moradas de espíritos, administradores de julgamento e espíritos violentosnada. Foi construído para as moradas de espíritos, administradores de julgamento e espíritos violentos

e tempestuosos. ESTAS KLIPOT são invisíveis e não têm luz ou escuridão, ou qualquer forma. CADA

UMA É MAIS FORTE QUE A OUTRA, COMEÇANDO COM A PRIMEIRA DAS QUATRO

KLIPOT. NESSE LUGAR, elas não são evidentes, porque não têm forma alguma. ESTE

COMPARTIMENTO CORRESPONDE À AUSÊNCIA DE FORMA, POIS NINGUÉM SABE DA

EXISTÊNCIA DESSAS KLIPOT.



13. O Primeiro Compartimento Yesod

41. Este lugar tem um anjo governante chamado Tahariel, que está acompanhado por setenta ministros

voadores. Eles são vencidos pelas rajadas de chamas sobre eles. ALGUNS são destruídos E ALGUNS

SOBREVIVEM - mas estes não são vistos. ALGUNS SÃO VISÍVEIS, MAS APÓS UM EXAME MAIS

PRÓXIMO, realmente eles não estão lá. Quando chega a manhã, todos eles são restaurados. No

entanto, eles não são sustentados na existência, porque quando alcançam este lugar eles são

dissipados e não podem ser encontrados, porque vão para um buraco no abismo e

desaparecem. Quando chega a noite, eles são novamente exterminados pelas chamas de fogo até o

amanhecer.



14. O Segundo Compartimento: Hod

Este reino contém mais Luz do que os outros reinos discutidos até agora. Os anjos que

interagem com as pessoas pela virtude das nossas ações residem neste

compartimento. Esses anjos servem para conectar nossas ações e os Mundos

Superiores. Quando realizamos ações positivas, os Mundos Superiores refletem

influências positivas de volta para nós por meio dos anjos. O mesmo processo ocorre

com todas as nossas ações negativas.com todas as nossas ações negativas.



14. O Segundo Compartimento: Hod

42. O segundo compartimento é um local de maior iluminação. Ele ainda é escuro, mas não tão escuro

quanto o primeiro. É reservado como domínio dos anjos superiores. NÃO HÁ KLIPOT AQUI. ESTES

ANJOS são responsáveis   pelas ações das pessoas. ELES AS AJUDAM A REALIZAR BOAS AÇÕES

e também as conduzem para se extraviarem para o caminho do mal que elas trilham. OU SEJA, ELES

(ANJOS) DÃO FORÇA TAMBÉM ÀQUELES QUE ANDAM NOS CAMINHOS DO MAL. NO

ENTANTO, SÃO ANJOS SANTOS E NÃO, DEUS NOS LIVRE, KLIPOT. Este lugar é mais evidente

do que o primeiro COMPARTIMENTO, PORQUE O LUGAR ANTERIOR É, EM EFEITO, SEM

FORMA. O SEGUNDO, POR OUTRO LADO, É CONSIDERADO VAZIO, COMO ESTÁ ESCRITO

NAS ESCRITURAS, E É MAIS VISÍVEL. Esses anjos estão mais intimamente relacionados aos

humanos, SIGNIFICANDO QUE APARECEM PARA AS PESSOAS EM SUAS PRÓPRIAS FORMAS.

Eles são alimentados pelos sutis odores e perfumes que os humanos emanam a partir do abaixo, e

por causa das oportunidades que eles recebem estão aptos a ascender com o objetivo de receber –

por esta razão dar – mais luz.



14. O Segundo Compartimento: Hod

43.Eles são governados por um ministro chamado Kedumiel, QUE É DO LADO DE HESED,

PORTANTO 'EL' E SUA FUNÇÃO É PROTEGÊ-LOS DAS FORÇAS DE JULGAMENTO NO

TERCEIRO COMPARTIMENTO. Esses ANJOS SOB TAHRIEL começam a cantar, depois são

silenciados e afastados - PORQUE A CANÇÃO FORTALECE A FORÇA DA COLUNA

ESQUERDA. ISSO DESPERTA AS FORÇAS DE JULGAMENTO NA TERCEIRA CÂMARA. DEPOIS

QUE A CANÇÃO DELES É INTERROMPIDA E ELES SÃO AFASTADOS, eles não aparecem

novamente até que a nação de Yisrael abaixo NESTE MUNDO comece a cantar. Então eles retornam

aos seus lugares, RETOMAM SUA MÚSICA, e são vistos brilhando mais forte. Três vezes ao dia

cantam com santidade. E quando Yisrael está ocupado com a Torá, todos OS ANJOS DESTE

COMPARTIMENTO levantam vôo e dão testemunho acima; e o Santo, bendito seja Ele, tem

compaixão deles.



15. O Terceiro Compartimento: Netzah

A energia e a inteligência do Julgamento residem no terceiro compartimento. Os anjos 

negativos da destruição que residem aqui são os canais pelos quais os julgamentos nos 

acontecem.

44.O terceiro compartimento DOS SETE NA TERRA SUPERIOR é um lugar de línguas de fogo e

fumaça que sobe. Lá, os riachos do Rio de Fogo (Nahar Dinur) jorram, PORQUE ESTE É A FONTE

DO RIO DE FOGO. É um crematório das almas dos maus, o lugar onde o fogo desce sobre as

cabeças dos ímpios - AQUELES QUE MORAM EMBAIXO, EM GEHENOM. E lá residem também os

anjos da destruição, cuja tarefa é esmagar as almas que habitam EM GEHENOM.anjos da destruição, cuja tarefa é esmagar as almas que habitam EM GEHENOM.

45. Às vezes podem ser encontrados caluniadores, que falam mal de Yisrael e os levam para longe

DO CAMINHO DO BEM, MAS ELES NÃO PODEM FAZER YISRAEL NENHUM MAL se Yisrael

tomar precauções para mantê-los longe. Eles são governados por um ministro do lado

esquerdo. TODOS OS ANJOS EXISTEM ALI são do lado das trevas, como se diz, "e das trevas na

face das profundezas". E o anjo mau Samael reside neste compartimento.



16. O Quarto Compartimento: Tiferet

O quarto compartimento é um local de luz e energia positiva. Os anjos que habitam

este reino são responsáveis   pelos atos de misericórdia que aparecem em nossas

vidas. Esses anjos também trazem a salvação que é merecida quando as pessoas se

arrependem e se transformam.

46. O quarto compartimento, TIFERET, é um lugar de onde emana luz para os anjos celestiais da

direita. Eles começam a cantar e, em seguida, encerram abruptamente a canção deles. No

entanto, eles não são destruídos por canto deles, como são aqueles no primeiroentanto, eles não são destruídos por canto deles, como são aqueles no primeiro

COMPARTIMENTO - que começam a cantar e então são chamuscados por serem sugados

abaixo para dentro do fogo ardente, apenas para serem restaurados novamente pela manhã,

como antes. Os ANJOS AQUI são preservados e não são destruídos - eles são os anjos da

misericórdia, que nunca mudam. PORQUE SÃO DO ASPECTO DE MISERICÓRDIA, QUE

ATRAI DO LADO DE HESED, ELES NÃO SÃO AFETADOS PELO JULGAMENTO ATRAÍDOS

PARA O ABAIXO PELO CANTAR - E ASSIM PODEM TERMINAR A CANÇÃO DELES.



16. O Quarto Compartimento: Tiferet

47.Sobre ESSES ANJOS é dito: "Ele faz os Seus anjos como espíritos" (Tehilim 104: 4). Eles

executam sua missão no mundo sem serem vistos pelos humanos, e só podem ser vistos por

meio de visões e outros meios, como meditações intensas. Um anjo os governa e seu nome é

Padael. ESTE NOME É UMA COMBINAÇÃO DAS PALAVRAS PADA EL, SIGNIFICADO 'EL

REDIMIU-SE.' TODOS OS QUE ELEVAM MAYIN NUKVIN (ÁGUAS FEMININAS) PARA ESTE

COMPARTIMENTO ATRAVÉS DE SUAS BOAS AÇÕES RECEBEM A ILUMINAÇÃO DE

HASSADIM DESTE ANJO, E MESMO SE FOREM SENTENCIADOS À MORTE, SÃO

REDIMIDOS E NÃO MORREM. ENTÃO O ANJO É NOMEADO PADAEL. Nesta CÂMARA, as

chaves dos portões da misericórdia são acessíveis para aqueles que se arrependeram para o seu

Mestre. Essas chaves abrem os portões pelos quais as orações deles entram - E ASSIM SÃO

RESPONDIDAS.



ORAÇÃO DE MUITOSORAÇÃO DE MUITOS
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