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NOTAAO LEITO

A palavra "kabbalah", em hebraico, deri
ber). Considera-se apropriado utilizar 0 voca
este som articulado e 0 que mais se assemelha
como indica 0 respeitado linguista argentino L
Diccionario de Hebraismos y Voces Afines, pub
Buenos Aires, na qual diz: "A Academia Esp
proparoxitona esta palavra (cabala), que em h
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Entre todos os textos e anotacoes q
rabino, Baruch Shalom Halevi Ashlag, havia
ele sempre levava consigo. Este continha tod
versas com seu pai, 0 rabino Yehuda Leib Ha
de Jerusalem, autor de 21 volumes do corne
do Esplendor"), de seis volumes de comenta
Ari e de muitas outras obras sobre a Cabala.
Em setembro de 1991, no ana novo
meu rabino me ligou tarde da noite para que
Deu-me seu caderno e disse-me: "Tome e e
faleceu em meus braces, deixando-me, e a m
sem urn guia neste mundo.
Ele costumava dizer: "Quero ensinarvez de se dirigir a mim, porque Ele e a unica
que existe, 0 unico que realmente pode auxil
cas de ajuda. Somente 0 Criador pode oferec
mula para se libertar do cativeiro deste mund
dele, a ajuda na descoberta de seu ser e na d
sua vida. 0 Criador e quem the envia todas e
de obriga-lo a se dirigir a Ele"
Neste livro, tento transmitir alguns c
do modo como os percebi. E impossivel re
escrito la, mas apenas 0 que se interpreta de
fato de cada urn de nos estar limitado pelas q
Portanto, a interpretacao reflete as percepcoe
cesso de interacao com a luz suprema.

que ajudem a todos nos a nos unirmos ao Criador no transcurso de nossas
vidas aqui, neste mundo!
Rabino dr. Michael Laitman
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seu filho mais velho, meu rabino, e tomara
t, irmos ao Criador no transcurso de nossas
I
I

COMO LER 0 LI
Rabino dr. Michael Laitman

A necessidade deste livro tornou-se
perguntas de meus alunos em varias confere
dos ouvintes dos meus programas de radio
nuam chegando de todas as partes do mundo
A dificuldade de explicar, e ensinar, a
mundo espiritual nao tern nenhum equivalen
objeto de nossos estudos esta claro, nossa co
poraria, 0 que aprendemos e captado por r
de nossa capacidade de entender, a qual se r
do Divino.
Portanto, urn tema que entendemos d
tempo, parecer confuso. Dependendo de nos
estado espiritual, 0 texto pode parecer reple
ou completamente sem sentido.
Nao se desespere se 0 que foi tao clar
fuso hoje. Nao se renda, se 0 texto parecer v
estudamos a Cabala com 0 proposito de ad
mas para que ela nos ajude aver e a perceber
Depois de ter contemplado eadquiri
mos aver e a perceber; em seguida, nossa ca
os niveis espirituais resultantes nos trara 0 v
Enquanto nao pudermos compreend
que isso significa para nos, nao entenderem
truido e como funciona, pois nao existem an
nosso mundo.
Este texto pode ajudar a facilitar nosso
cepcao das forcas espirituais. Em etapas post
zes de progredir com a ajuda de urn mestre.
Este livro nao deve ser lido de uma m
concentrar em urn paragrafo, pensar nele e te
que refletem os temas discutidos, para, depo
cia pessoal.
Devemos ler e pensar, paciente e repet
tentamos penetrar os sentimentos do autor.
mente, procurando extrair os matizes do esc
corneco de cada oracao.

- conforme nossos proprios sentimentos -, ou a perceber que carecemos
desses sentimentos em relacao ao assunto. A ausencia de tais sentimentos
constitui urn pre-requisite crucial para que avancemos espiritualmente.
Este texto nao foi escrito para uma leitura rapida, Apesar de abordar
urn unico tema - "como nos relacionarmos com 0 Criador" -, ele e enfo
cado de diversas rnaneiras, 0 que permite que cada urn de nos encontre a
frase ou a palavra especifica que nos conduzira ao seu amago.
Embora as acoes e os desejos do egoismo estejam descritos em ter
ceira pessoa, ate que possamos separar nossa consciencia pessoal de nossos
desejos, devemos considerar as aspiracoes e os desejos do egoismo como
proprios, A palavra corpo, no texto, nao se refere ao ser fisico, mas ao ego
ismo, isto e, ao desejo de receber.
Para obter 0 maior proveito deste material, recomendo a leitura dos
mesmos paragrafos em diversos horarios e em diferentes estados de animo.
Ao faze-lo, 0 leitor podera familiarizar-se melhor com suas reacoes e atitu
des em relacao ao proprio texto em diferentes ocasioes,
Discordar do material e sempre positivo, como 0 e estar de acordo
com ele. 0 aspecto mais importante da leitura e a reacao que gerar em cada
urn. Urn sentimento de desacordo indica que se atingiu a etapa preliminar
da cornpreensao ("ahoraim", a parte posterior), que constitui uma prepara
c;:ao para a etapa seguinte, a da percepcao ("panim",face).
E justamente por meio desta leitura, lenta e significativa, que podere
mos desenvolver sentimentos, ou recipientes ("kelim"). Estes sao necessaries
para recebermos as sensacoes espirituais. Uma vez os vasos, ou recipientes,
estando em seu lugar, a luz superior podera os penetrar. Antes disso, ela
simplesmente existe ao nosso redor, circundando nossas almas, embora nao
a possamos perceber.
Este texto nao foi escrito para aumentar conhecimentos. A intencao
tambem nao e que seja memorizado. De fato, nunca devemos nos por a
prova sobre 0 material de estudo. E ainda melhor, se nos esquecermos por
completo do conteudo, de modo que a segunda leitura pareca fresca e com
pletamente desconhecida. Esquecer 0 material significa que as sensacoes
anteriores foram captadas e que agora diminuiram, mas deixaram espac;:o a
ser preenchido por novas sensacoes, ainda nao experimentadas.
o processo de desenvolvimento de novos orgaos sensoriais e cons
tantemente renovado e acumulado na esfera espiritual nao percebida de
nossas almas. 0 aspecto mais importante de nossa leitura e a maneira como
nos sentimos em relacao ao material enquanto 0 lemos, e nao depois. Tendo
sido esses sentimentos experimentados, eles se revelam dentro do coracao e
da mente, e se manifestam, quando forem necessaries no processo de desen
volvimento da alma.
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ortante de nossa leitura e a maneira como
ial enquanto 0 lemos, e nao depois. Tendo
tados,eles se revelam dentro do coracao e
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Em vez de nos apressarmos para con
que nos concentremos nas partes do texto
entao ele podera nos ajudar enos guiar em
ritual pessoal.
o objetivo enos ajudar a criar em nos
terios da vida, tais como: por que nascemo
podemos entrar nos mundos espirituais? Po
da Criacao! E possivel perceber 0 Criador,
Como podemos cornecar a crescer espiritua
"Se escutares com teu coracao uma f
de que todas as tuas duvidas sobre dever e
sem deixar rastro. Essa pergunta amarga e ju
Terra se fazem: qual e 0 proposito da vida?':
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1. PERCEBER 0 CR

Geracoes vern e vao, mas cada uma d
a mesma pergunta acerca do proposito da v
nos tempos de guerra, de sofrimento global,
pelos quais cada urn de nos passa em algum
Qual e 0 proposito da vida que tanto
sofrimento, nao deveria ela ser considerada f
No Talmud, em "Eticas dos Pais", esta
nasces, contra tua vontade vives e contra tua
<;:ao teve sua parcel a de desgraca. Alguns de n
da Depressao, de guerras e de turbulencias d
geracao cheia de problemas e sofrimento, in
de se encontrar.
Nessa atmosfera, a pergunta relativa a
salta com especial clareza. As vezes, parece
propria morte; portanto, nao e de surpreend
afirme: "Contra tua vontade vives"
A natureza nos criou, e somos forcad
que nos foram impostas. E como se fossemo
ligentes: inteligentes apenas na medida em q
nossas acoes sao determinadas por nossas c
rentes, e as quais nao nos podemos opor. Se
entao e impossivel predizer para onde essa
nos levar.
Nossa natureza eresponsavel por gerar
individuos e nacoes inteiras, que, como anim
uma luta feroz de instintos. Porern, no inco
esse tipo de comparacao entre os homens, no
Mas se a forca divina que nos criou r
nao a percebemos? Por que se oculta de no
exige, com certeza nao teriamos cometido
quais somos castigados com sofrimento! Q
Criador nao se houvesse ocultado dos seres
percebido e visto por todos e cada urn de no
Nao teriamos, entao, nenhuma duvida
observar os efeitos de Sua Providencia sobre
ceriamos a causa e 0 proposito de nossa cr

consequencias de nossos atos e Sua resposta a eles. Poderiamos discutir
todos os nossos problemas em um dialogo com Ele; pedir Sua ajuda; buscar
Sua protecao e conselhos; mostrar-Lhe nossas aflicoes e pedir-Lhe que nos
explique por que nos trata dessa maneira.
Por fim, the pediriamos conselhos sobre 0 futuro; estariamos em
contato com Ele constantemente, corrigindo a n6s mesmos de acordo com
Suas recomendacoes, E, ao final, Ele estaria satisfeito e n6s tambem.
Assim como uma criatura esta consciente de quem e sua mae desde
o momenta de seu nascimento, do mesmo modo estariamos conscientes
do Criador. Aprenderiamos a maneira correta de viver pela observacao de
Suas reacoes a nossos atos e ate mesmo a nossas intencoes. Perceberiamos
o Criador tao pr6ximo quanta uma mae, pois 0 veriarnos como a fonte de
nosso nascimento, como nosso progenitor e como a causa de nossa existen
cia e de toda a existencia futura.
Se assim fosse, nao teriamos nenhuma necessidade de governos, esco
las ou educadores. A existencia de todas as nacoes seria essencialmente cen
trada em uma maravilhosa e simples coexistencia para uma causa comum
e evidente a todos: nossa unificacao espiritual com 0 abertamente visivel e
percebido Criador.
Os atos de todos seriam guiados por claras leis espirituais chamadas
mandamentos. Todos as obedeceriam, pois seria 6bvio que nao 0 fazer sig
nificaria intligir danos a si mesmos, 0 equivalente a saltar em uma fogueira
ou de um precipicio.
Se pudessernos perceber claramente 0 Criador e Sua providencia,
nao haveria nenhuma dificuldade para realizar as mais duras tarefas, visto
que 0 beneficio pessoal delas derivado seria evidente. Equivaleria a entregar
todos os nossos pertences a um estranho, sem pensar duas vezes no pre
sente ou no futuro. Alern do mais, isso nao seria absolutamente nenhum
problema, pois 0 conhecimento do divino dominio nos permitiria ver as
vantagens de agir desinteressadamente. Saberiamos que estamos nas maos
do benevolo e eterno Criador.
Apenas imaginem quao natural seria (e tambern quao antinatural e
impossivel e, no atual estado de divina ocultacao) nos entregarmos com
pletamente ao Criador, render-the todos os nossos pensamentos e desejos,
sem reservas, e sermos 0 que Ele quiser que sejamos.
Nao teriamos a menor preocupacao por n6s mesmos, e estariamos
completamente livres de pensamentos pessoais. De fato, deixariamos de
estar conscientes de n6s mesmos e transfeririamos todos os nossos senti
mentos para Ele, tentando nos aproximar d'Ele e vivendo conforme Seus
pensamentos e Sua vontade.
Disso tudo, deve ficar claro que 0 unico elemento faltante em nosso
mundo e nossa percepcao do Criador.
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A conquista de tal percepcao deveria s
mundo. E 0 unico objetivo pelo qual nao d
somente a percepcao do Criador permite ao
vando-o das calamidades desta vida e da mor
imortalidade espiritual, sem haja a necessida
o metodo de busca de nossa percepcao
Cabala. Nossa percepcao do Criador e chama
vocada, com frequencia acreditamos que a
sem ver, nem perceber 0 Criador.
Na realidade, a fe significa exatamente
a luz do Criador que cumula a pessoa, a luz
luz que da a sensacao de unificacao com Ele (
como a luz da je; au simplesmente fe.
A fe, a luz do Criador, nos da a sen
eterno, nos da uma compreensao do Criado
yao completa com Ele, assim como uma se
imortalidade, grandeza e forca. Torna-se evi
existencia temporal e de nosso sofrimento c;:ao de prazeres transitorios - depende som
equivalente a perceber 0 Criador.
Em geral, a unica causa de nossos info
rizada e temporal de nossas vidas e nosso fra
Cabala nos impulsiona para Ele, ensinandoo Criador e bondoso"
o objetivo deste texto e guia-lo pelas
percepcao do Criador.

JANELA PARA 0 CORA<;AO

Eevidente que, desde a criacao do mun
tormentas e dor de tal magnitude que, com f
a propria morte. Quem, entao, senao 0 Cr
sofrimentos?
No decorrer da historia, quantos ind
sofrer e a suportar dar, para alcancar a sab
elevacao espiritual? Quantos deles se subme
nias insuportaveis pelo bern de encontrar pe
yao e entendimento espirituais da forca su
com 0 Criador e para ser Seu servidor?
Apesar de tudo, a maioria dos homens
sem nunca ter recebido resposta alguma, e s
Foram-se deste mundo sem nada, assim com

e fez vista grossa a seus sofrimentosr
Todos esses seres humanos perceberam, inconscienternente, que ha
urn proposito sublime no Universo e em cada acontecimento que ocorre,
que se chama gota de unificacao do individuo com 0 Criador,
De fato, apesar de estarem imersos no egoismo e em seus torrnen
tos insuportaveis, quando experimentaram a rejeicao do Criador, imedia
tamente sentiram que uma janela que ate entao estivera fechada para a
Verdade se abria em seus coracoes. Ate esse momento, estes haviam sido
incapazes de sentir algo alem de sua propria dor e desejo.
Essa janela revelou que eram considerados dignos de experimentar
e de sentir a tao sonhada gota de unificacao, penetrando em cada coracao
por rneio de suas paredes quebradas. Assim, todas as suas qualidades foram
transformadas no sentido contrario, para se assemelharem as qualidades do
Criador.
S6 entao os homens perceberam que a unidade com Ele poderia ser
alcancada na profundidade de seu sofrimento. S6 entao foram capazes de
perceber 0 estado de ser uno com 0 Criador, posto que Sua presenca estava
ali, assim como a gota de unificaou: com Ele. No momenta de experimen
tar essa compreensao, ela se tornou evidente e cumulou as feridas dessas
pessoas.
Iustamente por meio de tais feridas de percepcao e de conhecimento,
e devido as terriveis contradicoes que atormentavam as almas dessas pes
soas,o proprio Criador preencheu-as com uma ilimitada felicidade, mara
vilhosa, a ponto de nada mais perfeito poder ser imaginado. Tudo isso foi
dado somente para faze-las sentir que sua agonia e seu sofrimento valeram
a pena. Isso era necessario, para que experimentassem a perfeicao suprema.
Tendo chegado a esse estado, cada celula de seus corpos os convenceu
de que qualquer urn em nosso mundo estaria disposto a passar tormentos
inimaginaveis, a fim de sentir, embora fosse uma vez na vida, a felicidade de
estar unido ao Criador.
Por que, entao, 0 Criador guarda silencio mediante as suplicas de
alivio dos seres humanos?
Isso pode ser explicado pelo fato de que as pessoas estao muito mais
preocupadas com seu proprio progresso do que com a gloria ao Criador.
Portanto, suas lagrimas estao vazias, e elas se VaG deste mundo como che
garam, sem nada. 0 destino final de cada animal e a extincao, e as pessoas
que nao perceberam 0 Criador sao como os animais. Por outro lado, se uma
pessoa se preocupa em glorifica-lo, Ele se lhe revelara.
As gotas de uniiicaciu: - isto e, 0 proposito da Criacao - fluem para
o interior dos coracoes de quem se dedica a glorificacao e ao amor pelo
Criador. Penetram quem, em vez de se queixar da injustica do Divino
20
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Criador fez e pelo seu bern.

o mundo espiritual nao pode ser di

podemos compreender 0 todo apenas de ma
preendamos por completo.

Portanto, 0 exito de nossos esforcos e
de nossos anseios. A luz espiritual flui some
sos coracoes que foram purificadas do egois
vamente a natureza de nossa existencia e tud
apreciar com mais detalhes a maravilha da C
De acordo com os cabalistas, que se
o Criador, Sua existencia tern importantes c
fato 0 Criador existe, e se Ele gera todas as cir
vidas, entao nao existe nada mais logico que
contato possivel com Ele.
Porem, se tentassernos arduamente e
contato, sentir-nos-iamos como que suspenso
visto que 0 Criador esta oculto de nossa pe
nem ouvir ou sequer receber alguma entr
envolvidos em urn esforco unidirecional, grit
Entao, por que 0 Criador nos fez de t
lo? E, mais ainda, por que se oculta de nos?
suplicamos, Ele nao aparece para responde
nos afetar, ocultando-se de nos por tras da n
Se Seu desejo fosse nos corrigir, isto e,
na Criacao, Ele ja 0 teria feito ha muito tem
Se Ele se revelasse, todos 0 teriamos visto e
por nossos sentidos e inteligencia, com os q
teza, entao, poderiamos saber 0 que fazer e c
supostamente criado para nos.
Alem disso, paradoxalmente, assim qu
o Criador, percebe-lo, para nos aproximarm
anseio por Ele se desvanece e desaparece. Ma
nossas sensacoes, por que entao priva desse
percebe-loi E nao so isso, por que tambern p
sivel em nosso caminho?
As vezes, e provavel que ate sintamos
dos quais dizem que devemos nos desfazer
teristicos do Criador! Afinal de contas, se 0
cialmente para com os que 0 buscam, por
resposta a nossas lagrimas e suplicasi

Se pudessernos trocar algo em nossas vidas, significaria que Ele nos
teria dado 0 livre arbitrio para faze-lo, Mas Ele nao nos dotou de suficiente
conhecimento para evitar 0 sofrimento que acompanha nossa existencia e
desenvolvimento espiritual.
Por outro lado, se nao ha livre arbitrio, 0 que pode ser mais dificil
que nos fazer sofrer de maneira insensata por anos no mundo cruel que Ele
criou? Certamente, tais agravos sao infinitos. E se 0 Criador e a causa de
nossa condicao, entao temos muito motivo para critica-lo e culpa-lo, 0 que
fazemos quando experimentamos dor e sofrimento.
o Criador ve tudo 0 que ocorre em nossos coracoes.
Quando estamos descontentes com algo, 0 sentimento de insatisfacao
pode ser interpretado culpando 0 Criador, mesmo se a culpa nao for direta
mente dirigida a Ele, ou ate mesmo se nao acreditarmos em Sua existencia,
Cada urn de nos esta certo ao sustentar qualquer crenca, seja ela qual
for, na condicao em que se encontrar. Isso se deve ao fato de que apoiamos
somente 0 que sentimos como verdade nesse momenta, assim como tam
bern 0 que analisamos com nossas proprias mentes.
Porem, aqueles que tern uma vasta experiencia de vida sabem de que
maneira podem mudar drasticamente seus pontos de vista ao longo dos
anos. Nao se pode dizer que antes a pessoa estava errada, mas que entao esta
certa; e importante perceber que e possivel que se comprove que urn ponto
de vista de hoje seja equivocado amanha. Portanto, as conclusoes derivadas
de qualquer situacao sao corretas para tal situacao especificamente; e mais,
pode ser que sejam diretamente contrarias as conclusoes obtidas em outras
circunstancias,
Da mesma maneira, nao podemos avaliar ou julgar outros rnun
dos, ou suas leis, baseando-nos em nosso proprio criterio atual: 0 de nosso
mundo. Nao possuimos inteligencia ou percepcao sobrenatural, e erra
mos constantemente, mesmo dentro dos limites de nosso proprio mundo.
Portanto, nao podemos tirar conclusoes sobre 0 desconhecido e julga-lo.
Somente quem possui os requisitos e qualidades sobrenaturais po de
formular juizos corretos referentes ao que existe acima e alem do natural.
Aquele que possui ambas as qualidades, as sobrenaturais e as nossas, pode
descrever mais de perto 0 sobrenatural. Tal pessoa so pode ser urn cabalista:
pessoa de nosso mundo, criada com as mesmas qualidades de cada urn de
nos, mas tambern dotada de outras qualidades pelo Alto, as quais the permi
tern descrever 0 que ocorre nos demais mundos.
Essa ea razao pela qual 0 Criador permitiu que certos cabalistas reve
lassem seu conhecimento a urn vasto numero de pessoas na sociedade, para
que as possam ajudar a se comunicar com Ele. Em uma linguagem compre
ensivel para n6s, os cabalistas explicam que a estrutura e a funcao do racio
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FE ACIMA DA RAzAo

Nao existe urn limite que separe nosso
espiritual. Mas, devido ao fato de 0 mundo e
caracteristicas, ser urn antimundo, ele esta si
cepcao que, a partir do momento em que che
pletamente tudo acerca de nossa anticondica
Naturalmente, a unica maneira de o
esse antimundo e adquirindo sua essencia, se
Como deveriamos alterar nossa natureza pr
completamente contrariai
A lei basica do mundo espiritual r
altruismo absoluto.
Como podemos adquirir essa qualidad
experimentemos uma transforrnacao dentro
meio desse ato interno poderemos perceber 0
viver em ambos os mundos simultaneamente
Esse ato e chamado de fe acima da raza
ista. Cad a desejo e cada acao que existem ne
razao humana ou pelo egoismo, mas sim pe
Criador.
Se 0 born senso fosse uma ferramenta
pareceria que nao somos capazes de nos libe
proprio intelecto. Porern, dado que este nao
cunstancias que 0 Criador colocou diante de
nos ajudara a resolver nossos problemas. Pe
tlutuando sem apoio e sem respostas logicas
Em nosso mundo, somos guiados apen
cinios. Em tudo 0 que fazemos, a razao - 0
egoista - e a base de todos os nossos desejo
a quantidade de prazer que esperamos exp
quantidade de dor requerida para conquistar
urn do outro para calcular 0 custo e depois
ou escolhemos a tranquilidade, Tal abordage
e chamada fe dentro da razao. Nesse caso, no
utilizaremos.
Com frequencia, agimos sem nenhum
do esforco, como no caso do fanatismo ou

sao determinados por decisoes posteriores, tomadas cegamente por outros,
em vez de responder a nossa razao ou ao nosso calculo pr6prios.
Nossas acoes tambern podem ser ditadas por nossa formacao, a qual
se tornou uma segunda natureza a tal ponto que devemos fazer urn esforco
para nao agir mecanicamente, pela forca do habito.
Para fazer a transicao de viver de acordo com as leis de nosso mundo
a viver conforme as leis do mundo espiritual devemos atender certas con
dicoes.
Em primeiro lugar, temos que descartar por completo os argumen
tos da razao e renunciar ao uso de nosso intelecto para determinar nossas
acoes. E, como se estivessemos suspensos no ar, devemos tentar nos aferrar
ao Criador com ambas as maos, permitindo-Lhe, e somente a Ele, determi
nar nossas acoes, Em sentido figurado, devemos substituir nossa pr6pria
mente pela do Criador, e agir de maneira contraria a nossa pr6pria razao.
Devemos colocar a Vontade Dele acima da nossa. Quando formos capazes
disso, nosso comportamento representara a fe acima da razao.
Em segundo lugar, tendo completado essa etapa, poderemos perceber
ambos os mundos: 0 nosso e 0 espiritual. Como consequencia, descobrire
mos que ambos os mundos funcionam conforme a mesma lei espiritual da

fe acima da razao.
A vontade de suprimir nossa pr6pria razao e de sermos guiados ape
nas pelo desejo de nos entregarmos ao Criador forma 0 recipiente espiritual
no qual recebemos to do nosso entendimento espiritual. A capacidade desse
recipiente, isto e, a capacidade de nossa razao espiritual e determinada pela
quantidade de razao terrena egoista que estamos tentando suprimir.
Com 0 prop6sito de aumentar a capacidade de nossos recipientes
espirituais, 0 Criador poe obstaculos paulatinamente maiores em nosso
caminho espiritual, fortalecendo nossos desejos egoistas, assim como nos
sas duvidas relativas ao Dominio do Criador. Estes, por outro lado, permi
tern-nos superar gradualmente os obstaculos e desenvolver desejos altru
istas mais fortes. Desta maneira, 0 Criador oferece-nos a oportunidade de
aumentar a capacidade de nossos vasos ou recipientes espirituais.
Se pudessemos mentalmente pegar 0 Criador com ambas as maos
(isto e, ignorar 0 enfoque critico da razao humana e regozijarmo-nos com
o fato de tal oportunidade ter-se apresentado), e se pudessernos enfrentar
essa condicao, mesmo que por urn instante, veriamos quao maravilhoso e 0
estado espiritual. Tal estado pode ser alcancado somente quando conquis
tamos a Verdade eterna.
Essa Verdade nao sera alterada amanha, como foi 0 caso de todas as
crencas anteriores, porque agora estamos unidos ao Criador e podemos ver
todos os acontecimentos pelo prisma da Verdade eterna.
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linha central, que consiste em ambas as linhas
tempo. Essa linha central tern conota 0 compo
razao e utilizada de acordo com 0 grau de fe d
Todos os objetos espirituais, seguindo a
Criador, estao distribuidos em camadas que c
espiral. Tudo no Universo, dividido em camad
somente em relacao as criacoes, e tudo e pr
chamado "Malhut" Isto e, todos os mundos
excecao do Criador, sao uma unica entidade
raiz ou a fonte original de todos os seres. Eve
mentado em muitas pequenas partes.
a total dos componentes de "Malhut" e
A luz do Criador, Sua Presenca e 0 recheio Div
cidos como "Shohen" a tempo requerido par
as partes da "Shekinah" chama-se tempo da c
os seres criados implementam correcoes inter
de "Malhut" Cada ser corrige a parte da qual
propria alma.
Ate 0 momento em que 0 Criador poss
os seres criados, revelando-se inteiramente a
ate que 0 "Shohen" possa preencher a "Shekin
(a raizdas aimas) e conhecida como 0 Exilio d
HaShekinah"). Nessa situacao, nao ha perfeic
Tambem em nosso mundo, 0 mais baix
ceber totalmente 0 Criador. Mas a maior part
em satisfazer nossos triviais desejos pessoais
alem de seguir cegamente 0 que 0 corpo dem
Ha uma condicao da alma chamada Sh
os prazeres espiritualmente puros sao cons
dos. Tambem e descrita como 0 Sofrimento d
humano provern do fato de estarmos obrigad
tamente todo 0 born senso e a proceder cegam
razao.
Assim, quanta mais razao e conhecim
fortes e inteligentes formos, mais dificil nos
Por conseguinte, ao tentar rejeitar no
nosso sofrimento.
Quem tenha escolhido 0 caminho do d

temos dificuldade de justificar os metodos do Criador. Porem, nao podemos
manter essa condicao por urn periodo prolongado, a menos que 0 Criador
decida nos ajudar, enos revele 0 quadro completo da Criacao.
Quando sentirmos que estamos em urn estado espiritual elevado, e
que todos os nossos desejos estao concentrados somente no Criador, estare
mos prontos para submergir nos textos apropriados da Cabala, e estaremos
aptos a ten tar compreender seu significado interno. Embora sintamos que
nao entendemos nada, apesar de nosso empenho, devemos continuar recor
rendo ao estudo da Cabala rnais e mais vezes, e nao nos desesperarmos, se
nao conseguirmos compreender 0 assunto.
De que maneira podemos nos beneficiar com esses esforcosi De fato,
nossos esforcos em compreender os misterios da Cabala sao equivalen
tes a nossas oracoes, nas quais pedimos ao Criador que se nos revele. Esse
anseio de vinculo e fortalecido quando procuramos entender os conceitos
da Cabala.
A forca de nossas suplicas e determinada pela forca de nosso anseio.
Em geral, quando investimos esforco para conseguir algo, nosso desejo de
alcanca-lo aumenta. A forca de nosso desejo po de ser julgada por quanta
sofrimento sentimos diante da ausencia do objeto desejado. 0 sofrimento,
nao expresso em palavras, mas sentido somente no coracao, e em si mesmo
uma suplica.
Com base nisso, podemos reconhecer que somente depois de arduos
e infrutiferos esforcos para conseguir 0 que desejamos poderemos rezar de
maneira tao sincera que 0 receberemos.
Se, durante as tentativas realizadas de submergir nos textos, nossos
coracoes ainda nao estiverem completamente livres de pensamentos extrin
secos, entao nossas mentes nao serao capazes de se dedicarem exclusiva
mente ao estudo, posta que a mente obedece ao coracao.
Para que 0 Criador aceite nossas oracoes, elas devem vir do mais pro
fundo de nossos coracoes, Isto e, todos os nossos desejos devem estar con
centrados nessa oracao. Por essa razao, devemos mergulhar no texto cente
nas de vezes, mesmo sem 0 entender. 0 proposito e alcancar 0 verdadeiro
desejo de cada urn: ser ouvido pelo Criador.
Urn desejo verdadeiro nao deixa espaco para nenhum outro.
Enquanto estudarmos a Cabala, examinaremos as acoes do Criador e, deste
modo, poderemos avancar em direcao a Ele. Entao, gradualmente, chegare
mos a ser dignos de compreender 0 que estudamos.
A fe, ou consciencia do Criador, deve ser tal que nos permita sentir
que estamos diante da presenca do Rei do Universo. Entao, sem duvida,
ficaremos saciados com os sentimentos necessaries de amor e medo.
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Ate atingirmos esse grau de fe, devem
isso. Somente a fe nos perrnitira gozar de um
mergulhemos nas profundidades do egoismo
buscadores de prazer.
Nossa necessidade de perceber 0 Criad
permanentemente entrincheirada em nosso s
atracao permanente a urn ser amado, sem 0 q
Tudo 0 que cerca os seres humanos
necessidade do conhecimento divino, visto
quer coisa externa reduz imediatamente a dor
enquanto gozamos dos prazeres deste mundo
permitamos fazer com que desapareca noss
Criador, visto que esses prazeres nos arrebata
o desejo de perceber 0 Criador e uma c
humanos. Porem, este nao e 0 caso de todos
provem da necessidade de entender 0 que s
mesmos, nosso proposito no mundo e nossa
sobre nos mesmos que nos impulsiona a busc

Ha duas linhas que revelam a influencia do Criador sobre Suas
criacoes. A linha direita representa a Sua Providencia pessoal sobre cada
urn de nos, independente de nossas acoes, A linha esquerda representa a
Providencia sobre cada urn de nos, dependendo de nossas acoes; representa
o castigo pelas mas acoes e a recompensa pelas boas.
Quando escolhemos certo tempo para avancar ao longo da linha
direita, devemos dizer a nos mesmos que tudo 0 que ocorre no mundo
acontece apenas por que 0 Criador assim 0 deseja. Tudo transcorre de
acordo com Seu plano e nada depende de nos. Sob esse ponto de vista, nao
temos culpas nem meritos, Nossas acoes sao determinadas pelos ideais que
recebemos do exterior.
Portanto, devemos agradecer ao Criador por tudo 0 que recebemos
d'Ele. E mais; 0 fato de perceber que 0 Criador conduz para a eternidade
pode desenvolver sentimentos de amor para com Ele.
Podemos avancar com uma apropriada cornbinacao das linhas da
direita e da esquerda, exatamente no meio das duas. Isto e, so mente pode
mos avancar ao longo da linha que se encontra justamente na metade do
caminho entre elas.
De qualquer maneira, mesmo se cornecarmos a avancar pelo ponto
de partida correto, se nao soubermos com precisao como verificar e corrigir
constantemente nosso curso, com certeza nos desviaremos do caminho cor
reto. E mais; se fizermos 0 mais leve desvio em qualquer ponto ao longo do
trajeto, en tao nosso erro aumentara a cada passo, enquanto continuarmos
avancando. Como consequencia, afastar-nos-emos mais e mais de nossa
meta estabelecida.
Antes de nossas almas descerem a este mundo, elas eram parte do
Criador - urn elemento diminuto d'Ele. Esse elemento e conhecido como
raiz da alma. 0 Criador poe a alma dentro do corpo, para que esta possa
elevar os desejos deste ao ascender e se fundir de novo com 0 Criador. Em
outras palavras, a alma e colocada no corpo, quando a pessoa nasce, chega a
este mundo, a fim de se sobrepor aos desejos deste. Ao superar tais desejos,
a alma ascende ao mesmo nivel espiritual do qual descendeu, experimen
tando prazeres muito maiores dos que tinha em seu estado inicial, quando
era parte do Criador. Nesse ponto, urn elemento diminuto transforrna-se
em urn corpo espiritual completo, e e 620 vezes maior do que foi 0 elemento
original antes de descender a este mundo.
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"Torah".
Ascender a urn novo nivel espiritual
espiritual"
Como result ado dessa elevacao, criame a alma recebe a "Torah", a luz do Criador.
o verdadeiro caminho para atingir essa
media, que implica combinar tres conceitos e
nho a seguir e 0 Criador. De fato, existem esse
hurnano, que se esforca para retornar ao Criad
seguir com 0 proposito de alcancar 0 Criado
pela qual 0 ser humano se esforca.
Assim como foi dito muitas vezes, nao
ramente, exceto 0 Criador, enos nao somos
dotados do senso de nossa propria existencia
perceber isso claramente no transcurso de no
Todas as nossas percepcoes, ou melh
nossas proprias, nao sao mais que respostas ao
ziu em nos. No final, nossos sentimentos sao
sintamos.
Enquanto nao tivermos alcancado uma
Verdade, veremos nao urn, mas tres conceit
caminho para 0 Criador e 0 proprio Criador.
cado a etapa final do desenvolvimento espirit
ao mesmo nivel do qual descenderam nossas
todos os nossos desejos corrigidos -, podere
Criador dentro de nosso corpo espiritual.
Dai, receberemos toda a luz do Criado
maneira, os tres objetos que uma vez existiram
cao - nos mesmos, nosso caminho espiritual
tornar-se uma (mica entidade: 0 corpo espirit
Portanto, para nos assegurarmos de qu
devemos realizar revisoes regulares, enquan
tual, Isso garantira que nos esforcemos, desde
com 0 mesmo desejo poderoso, independen
separados.
Desde 0 principio, devemos trabalhar p
do caminho, isso sera aparente. Na verdade, n

esforcarnos por compreender as caracteristicas do Criador com 0 prop6sito
de ser uno com Ele.
"Se nao estou para mim, entao quem estara para mim? E se estou
apenas preocupado comigo, entao 0 que sou?" Essas afirrnacoes contradi
t6rias refletem as atitudes conflituosas que enfrentaremos quando conside
rarmos nossos esforcos para atingir uma meta pessoal estabelecida. Por urn
lado, devemos acreditar que nao ha ninguern a quem pedir ajuda, alem de
n6s mesmos, e devemos agir com a certeza de que nossas boas obras serao
recompensadas, enquanto nossas mas acoes serao castigadas.
N6s, como individuos, devemos acreditar que nossas pr6prias acoes
tern consequencias diretas e que construimos nosso pr6prio futuro. Por
outro lado, devemos dizer a n6s mesmos: "Quem sou eu para poder der
rotar minha pr6pria natureza por mim mesmo? Tambem nao ha mais nin
guem que possa me ajudar".

A PROVIDENCIA DO CRIADOR
Se tudo acontece de acordo com 0 plano do Criador, entao para que
servem nossos esforcosi Como resultado de nosso pr6prio trabalho, base
ado no principio de castigo e recompensa, adquirimos do Alto a compreen
sao do Dominio do Criador. Depois, elevamo-nos a urn nivel de consciencia
do qual vemos c1aramente que e 0 Criador quem governa tudo e que tudo
esta predeterminado.
Porern, primeiro devemos alcancar essa etapa, e, ate que 0 facamos,
nao podemos determinar que tudo esta nas maos do Criador. Alem disso,
enquanto nao atingirmos essa etapa, nao poderemos viver ou agir conforme
Suas leis, porque nao e essa a forma como compreendemos 0 funciona
mento do mundo. Portanto, poderemos agir apenas de acordo com as leis
das quais temos conhecimento.
Somente quando tenhamos investido esforcos baseados no princi
pio "do castigo e da recompensa", seremos dignos da confianca absoluta do
Criador. Somente, entao, teremos 0 direito de ver 0 panorama verdadeiro do
mundo, assim como a maneira pela qual este funciona. E, ao chegarmos a
essa etapa e percebermos que tudo depende do Criador, ansiaremos por Ele.
Urna pessoa nao pode expulsar os pensamentos e desejos egoistas
de seu pr6prio coracao e deixa-lo vazio. Somente ao preencher 0 coracao
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sou?"Essas afirrnacoes contradi
~ enfrentaremos quando conside
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rem a quem pedir ajuda, alem de
:a de que nossas boas obras serao
esserao castigadas.
reditar que nossas pr6prias acoes
Limos nosso pr6prio futuro. Por
: "Quem sou eu para poder der
esmo? Tambem nao ha mais nin

plano do Criador, entao para que
de nosso pr6prio trabalho, base
adquirimos do Alto a compreen
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,r quem governa tudo e que tudo
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Somente ao preencher 0 coracao
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pode causar.
Porern, pode ser que nao tenhamos os
livrarmos do ego, e eventualmente percebamos
sibilidades expulsar 0 egoismo, posto que que
foi 0 Criador.
Apesar de nao podermos nos desfazer do
esforcos, quanta mais cedo percebermos que
exterminador espiritual, mais forte sera nosso
esse odio fara com que 0 Criador nos ajude a su
ate mesmo nosso egoisrno servira ao prop6sito
Diz 0 Talmud: "Criei 0 mundo somente
tos e para os completamente pecadores". E c
tenha sido criado para os absolutamente justo
foi criado tambem para aqueles que nao sao ne
pecadores absolutos?
Inadvertidamente, percebemos a Provid
como nos afeta. E"boa" e "gentil" se nos agrad
mento. Isto e, consideramos 0 Criador born o
percebemos nosso mundo.
Por conseguinte, nos, os seres humano
do Criador sobre 0 mundo somente de duas m
vemos a vida como algo maravilhoso; ou negam
sobre 0 mundo, e assumimos que este e gov
reza".
Apesar de possivelmente percebermos q
vavel, nossas ernocoes, em vez de nossa razao
para com 0 mundo. Portanto, quando observa
sas emocoes e nossa razao, cornecamos a nos c
Quando compreendermos que 0 Criado
beneflcios e 0 bern, perceberemos que isso so
marmos d'Ele. E, assim, quando nos sentirm
perceberemos isso como "mau" e, entao, nos c
Mas, se sentirmos que somos tao malva
ao Criador que nos salve, pedindo-lhe que se
de fugir da prisao de nosso egoismo para 0 m
nos ajudara imediatamente. E por essa forma

subir ao nivel dos absolutamente justos.
Assim, so poderemos ser dignos de perceber a grandeza do Criador
depois de nos termos libertado de toda a presuncao e de termos reconhe
cido a impotencia e a baixeza de nossos desejos pessoais.
Quanto mais importancia atribuirmos aproximidade com 0 Criador,
mais 0 perceberemos e melhor poderemos discernir Seus diversos matizes
e manifestacoes em nossa vida diaria, Essa profunda e comovente veneracao
por Ele gerara sentimentos em nossos coracoes, e, como resultado, a alegria
fluira internamente.
Podemos ver que nao somos melhores que os que nos cercam, e,
porem, tambem podemos ver que, diferente de nos, outros nao ganharam a
atencao especial do Criador. Mais ainda, outros nem sequer tern consciencia
de que existe a possibilidade de se comunicar com 0 Criador: tambem nao
lhes interessa percebe-Io e entender 0 significado da vida e do progresso
espiritual.
Por outro lado, nao fica claro para nos como e que somos merecedo
res de uma relacao tao especial com 0 Criador, que nos oferece, embora ape
nas ocasionalmente, a oportunidade de nos preocupar-nos com 0 proposito
da vida e de nosso vinculo com Ele. Se nesse ponto pudermos apreciar a
atitude especial do Criador para conosco, entao poderemos experimentar
gratidao e alegria ilimitadas.
Quanto mais pudermos apreciar 0 sucesso individual, mais profun
damente agradeceremos ao Criador.
Quanto mais matizes de sentimentos experimentarmos em cada
ponto e instante particular de contato com 0 Criador, melhor apreciaremos
a grandeza do mundo espiritual que nos for revelada, assim como a gran
deza e 0 poder do Criador onipotente. Isso traz como resultado 0 fortaleci
mento da confianca com a qual podemos antecipar nossa futura unificacao
com Ele.
Ao contemplar a vasta diferenca entre as caracterlsticas do Criador e
a de Seus seres criados, e facil chegar a conclusao de que ambos podem vir
a ser compativeis somente se os seres criados alterarem sua natureza abso
lutamente egoista. Isso e possivel apenas se as pessoas se anularem, como se
nao existissern; portanto, nao ha nada que as separe do Criador.
Somente se sentirmos que, sem termos uma vida espiritual, estamos
mortos (como quando a vida deixa 0 corpo), e somente se sentirmos urn
ardente desejo de uma vida espiritual, poderemos receber a possibilidade de
entrar nessa vida espiritual e respirar 0 ar espiritual.
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erradicado por completo 0 interesse proprio
mos? Como nosso desejo de nos dedicarmo
pode se tornar nossa {mica meta na vida, tan
mos como se estivessemos mortos?
A elevacao a esse nivel ocorre gradualm
de retroalimentacao, Quanto mais esforco fiz
caminho espiritual, tanto para estudar quanta
rituais, mais convencidos estaremos de nossa
essa meta por nos mesmos.
Quanto mais estudarmos os textos imp
vimento espiritual, mais confuso e desorgani
Quanto mais nos esforcarmos em melhor tra
lhantes - se estivermos realmente avancando
se tornara que todas as nossas acoes sao ditad
dos seguem 0 principio: Force-a, ate que diga
livrar do egoismo apenas se captarmos que e
que percebamos a verdadeira vida eterna, ple
Desenvolver odio peIo egoismo even
nossa libertacao dele.
o mais importante e nosso desejo de n
ao Criador, tomarmos consciencia de Sua gran
significa separar-se do "Eu")
A essa altura, devemos decidir qual e
atingir: a conquista dos valores transitorios
criamos permanece para sempre; tudo e tran
espirituais, tais como os pensamentos, os ato
sao eternos.
Portanto, ao nos esforcarrnos em imi
mentos, desejos e esforcos, de fato estamos ed
propria eternidade. Porern, dedicarmo-nos a
quando tomamos consciencia da Sua grandez
Em nosso mundo, e a mesma coisa: se
grandioso, sentimo-nos felizes por estar a se
tarnbern, sentir que quem recebe urn presen
aceita-lo, e nao 0 contrario,
Estes exemplos demonstram que a
mudar a forma externa de urn ato rnecanico
contrario. Portanto, quanta mais digno de en
Criador, com maior disposicao entregaremo
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PRIMEIRO ATO

Narrador: Em uma casa brilhanteme
espac;:osos, um homem de aparencia agradav
Esta preparando uma refeicao para seu tao
manipula as panelas e frigideiras, traz a sua
quais seu h6spede tanto se deleita. A feliz ex
que evidente. Cheio de graca e com os movim
mesa cinco diferentes pratos. Junto a mesa, ha
Batem, entao, na porta. 0 h6spede en
mina-se ao ve-lo, e 0 convida a sentar-se a
toma assento; 0 anfitriao fita-o com carinho
colocadas diante dele, e as cheira a uma dista
gosta do que ve, mas expressa sua admiracao
trando que sabe que a comida e para ele.

Anfitriao: Sente-se, por favor. Fiz est
voce, pois sei quanta the agradam. Ambos
estou com seus gostos e habitos de alimentaca
o quanta e capaz de comer, por isso preparei
gosta, na quantidade exata, sem deixar uma m
Narrador: Se sobrasse comida depois
anfitriao e 0 convidado ficariam inconforma
tisfeito, pois isso significaria que ele deseja
do que este desejava receber. Por sua vez, 0 h
por nao poder satisfazer 0 desejo do anfitria
oferecida. 0 h6spede tambern lamentaria 0
restassem manjares, se nao pudesse gozar de
nificaria que the faltara 0 desejo suficiente de
recido.
Hospede: (Solenemente) De fato, voce
eu queria ver na mesa e comer durante 0 jant
justamente a correta. Isto e tudo 0 que sempr
isso. Para mim, seria 0 maximo prazer divino.
Anfitriao: Bern, entao pegue tudo, e d
prazer.

portanto, meu gozo e cada vez menor. Quanto mais perto estou de ter a
sensacao de saciedade, menos desfruto a com ida.
E, ao receber todo 0 alimento, nao me resta mais que a mem6ria
do prazer, nao 0 prazer em si. 0 qual estava la somente enquanto eu tinha
fome. No momenta em que esta se desvaneceu, ocorreu 0 mesmo com 0
gozo. Recebi 0 que tanto desejava e, porem, fiquei sem prazer, nem alegria.
Nao quero mais nada, nao ha nada que me provoque alegria.
Anfitriao: (Urn pouco ressentido) Fiz todo 0 possivel para the dar
prazer. Nao e minha culpa que a simples recepcao do prazer acabe com a
sensacao de deleite, ja que 0 desejo foi embora. De qualquer forma, agora
voce ja esta cheio de tudo 0 que the preparei.
Hospede: (Defendendo-se) Ao receber tudo 0 que voce me preparou,
nem sequer consigo Ihe agradecer, porque deixei de gozar da abundante
comida que voce me deu. 0 principal e que sinto que voce me deu algo, ao
passo que eu nao the dei nada em troca. Portanto, voce me fez sentir vergo
nha, ao manifestar, inadvertidamente, que voce e 0 que outorga e eu sou 0
que recebe.
Anfitriao: Nao demonstrei que voce era 0 receptor, e eu 0 outorgante.
Mas 0 simples fato de voce ter recebido algo de mim, sem ser reciproco, deu
lhe a sensacao de estar recebendo algo de mim, apesar do fato de a benevo
lencia fazer parte de minha natureza. A (mica coisa que quero e que aceite
minha com ida. Isso, nao posso mudar. Veja bern: eu crio peixes. A eles, nao
importa quem lhes fornece a comida e os alimenta ... Tambern cuido de
Bob, meu gato. Ele tambern nao se importa, nem sequer urn pouco, com as
maos pelas quais the chega 0 alimento. Mas Rex, meu cachorro, importa-se
sirn, e nao pegaria 0 alimento de qualquer urn.
Narrador: As pessoas sao constituidas de tal modo, que ha os que
recebem sem sentir que alguern lhes esta dando, e somente tomam. Alguns
ate mesmo roubam sem remorso! Mas, quando as pessoas desenvolvem 0
senso de si mesmas, sabem quando lhes estao outorgando, e isso lhes des
perta a consciencia de que sao receptoras. Isso traz consigo vergonha, auto
reprovacao e agonia.
Hospede: (Urn pouco apaziguado) Mas 0 que posso fazer para rece
ber prazer, sem me considerar 0 receptor? Como posso neutralizar a sen
sacao interna de que voce e 0 que outorga e eu 0 que recebe? Se ha uma
situacao de dar e receber, e isso provoca em mim esta vergonha, 0 que posso
fazer para evita-la?
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Anfitriao: (Contraindo seus olhos e
falando em tom pensativo) Acho que, afinal
Voce seria capaz de encontrar um modo de n
cao dentro de si?
Hospede: (Seus olhos se iluminam) A
me ter como seu hospede. Entao, amanha, v
modo que faca com que sinta que voce e 0 rec
receptor, evidentemente, comendo tudo 0 que
sentirei como 0 que outorga.

SEGUNDOATO

Narrador: No dia seguinte, na mesm
comida fresca, exatamente com as mesmas de
se a mesa e 0 hospede entrou, com uma ex
rosto, um tanto misteriosa.
Anfitriao: (Com sorriso resplandecen
Estava esperando par voce. Estou tao content
Narrador: 0 hospede senta-se a me
mente.
Hospede: (Olhando a comida) Tudo is
Anfitriao: Mas, clare! Somente para vo
disposto a receber tudo isso de mim.
Hospede: Obrigado, mas na verdade n
Anfitriao: Bern, isso nao e verdade! Vo
certeza! Por que nao 0 quer receber?
Hospede: Nao posso receber tudo isso
desconfortavel.
Anfitriao: 0 que quer dizer com desc
voce coma tudo issol Para quem voce acha q
prazer, se voce comesse tudo ...
Hospede: Talvez voce tenha razao, mas
comida.
Anfitriao: Mas voce nao esta apenas re
me fazendo urn favor, ao sentar-se a minha

estaria recebendo tudo isso para mim! Nao estaria tomando, mas me dando
uma grande alegria. De fato, nao seria voce quem receberia com minha
comida, mas, ao contrario, eu obteria uma grande alegria de voce. Seria
voce quem estaria dando algo a mim, e nao 0 contrario.
Narrador: Quase implorando, 0 anfitriao desliza 0 cheiroso prato
diante de seu renitente hospede. Este 0 afasta de si. 0 anfitriao desliza outra
vez 0 prato em direcao a seu hospede, que 0 recusa novamente. 0 anfitriao
suspira, revelando, por meio da linguagem corporal, 0 quanta deseja que
seu hospede aceite os alimentos. Este assume a postura do outorgante: a de
que esta fazendo urn favor ao anfitriao,
Anfitriao: Eu imploro! Por favor, faca-rne feliz.
Narrador: 0 h6spede comeca a comer, depois para para pensar.
Depois, recorneca, e de novo se abstern. Cada vez que para, 0 anfitriao 0
estimula a continuar. Somente depois de certa persuasao, 0 hospede conti
nua. 0 anfitriao continua colocando novos manjares diante de seu hospede,
suplicando-lhe a cada vez que 0 satisfaca ao aceita-los.
Hospede: Se eu pudesse ter a certeza de que estou comendo porque
isso the da prazer, e nao porque eu assim 0 desejo, entao voce se tornaria 0
receptor, e eu 0 que outorga 0 prazer. Porem, para que isso ocorra, devo ter
certeza de que estou comendo somente por voce, e nao por mim.
Anfitriao: Mas claro que voce esta comendo somente por mim.
Afinal de contas, voce se sentou a mesa e nem sequer provou nada, ate que
lhe demonstrasse que voce nao estava somente comendo, mas me dando
uma grande alegria. Voce veio aqui para me dar prazer.
Hospede: Mas, se eu aceitasse algo que nao desejasse inicialmente,
nao 0 desfrutaria recebendo-o, e voce nao teria 0 prazer de me ver aceitar
voluntariamente seu oferecimento. Entao, acontece que voce pode receber
prazer apenas na medida em que eu desfrutar seu oferecimento.
Anfitriao: Eu sei exatamente quanta voce gosta desta comida e
quanto pode comer de cada prato. Portanto, preparei estes cinco pratos.
Afinal, eu sei 0 quanto voce deseja este prato ou aquele outro, rnais que
qualquer outra coisa em sua vida. Saber quanto voce gosta deles evoca em
mim a sensacao de seu prazer. Tarnbem me agrada que voce desfrute minha
comida. Nao tenho duvidas de que 0 prazer que recebo de voce e genuino,
Hospede: Como posso ter a certeza de que estou desfrutando estes
manjares somente porque voce assim 0 deseja e porque preparou tudo isso
para mim? Como posso ter a certeza de que nao devo recusa-Ios por que, ao
recebe-los de voce, na realidade 0 que faco e dar-Ihe alegria?
Anfitriao: Muito simples! Porque voce recusava completamente
~8
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Anfitriao: Pois coma tudo! Voce deseja
urn prazer ilimitado!
Hospede: (Desfrutando a comida e te
mas, depois, percebendo que ainda nao esta s
toda a comida e gostei. Nao ha mais comida
prazer, porque nao tenho mais fome. Ja nao
nos. E agora, 0 que faco?
Anfitriiio: Nao sei. Voce me deu urn
mim. Que mais posso fazer por voce, de m
vezes? Como e possivel que voce deseje come
o que the provocara 0 apetite mais uma vez?
Hospede: Certo, meu desejo de desf
conferir-lhe alegria, e, se agora nao posso d
lo? Afinal de contas, nao e possivel criar den
convite de cinco pratos!
Anfitriao: Eu nao preparei nada alem
o possivel, de minha parte, para agrada-lo.
continuar desejando mais, se recebo mais e m
Hospede: Mas, se 0 prazer nao satisfa
cebe-lo como prazer. Essa sensacao chega, qu
dades. Se nao estivesse faminto, nao poderia
tambem nao poderia conferir-lhe alegria. 0
cer com esse desejo constante, e oferecendomostrar meu prazer?
Anfitriao: Para conseguir isso, voce p
de desejo e de diversos meios de satisfacao.
tanto a comida quanta a satisfacao de comeHospede: Entendo! 0 problema e qu
por considerar que voce se beneficiaria com
apesar de toda a comida estar diante de mim
gonha de recebe-la. Essa vergonha era tao in
morrer de fome, apenas para evitar a sensac
tor.
Anfitriao: Mas, entao, quando voce se
recebendo para si mesmo, cornecou a recebe
isso, desfrutou tanto a comida quanto 0 praz

sentir sua alegria.
Anfitriao: Isso deve ser facil, pois estou totalmente aberto a isso.
Hospede: Sim, mas do que depende meu prazer? Depende de voce,
a quem estou dando 0 prazer. Isso significa que meu prazer depende da
magnitude de meu desejo de dar-lhe 0 prazer; isto e, 0 grau em que percebo
sua grandeza.
Anfitriao: 0 que posso fazer, entaoi
Hcspede: Se eu soubesse mais sobre voce, se tivesse urn conhecimento
mais intimo de voce, se voce realmente fosse grande, entao sua grandeza e
onipotencia teriam se revelado para mim. Nesse caso, eu teria desfrutado
nao somente por dar-Ihe prazer, mas tarnbem teria estado consciente de
quem 0 estava recebendo. Portanto, meu prazer teria sido proporcional a
revelacao de sua grandeza.
Anfitriao: Isso depende de mim?
Hospede: Veja,se eu dou prazer, para mim e importante saber quanta
estou dando e a quem. Se for aos entes queridos, por exemplo, a meus filhos,
entao, estou disposto a dar na mesma proporcao ao grande amor que lhes
tenho. Isso me da alegria. Mas, se alguern da rua vern a minha casa, estou
disposto a dar-lhe algo, porque posso sentir empatia para com urn necessi
tado, e espero que, quando eu estiver em uma terrivel necessidade, alguern
me ajude.
Anfitriao: E sobre esse principio que reside 0 conceito global do
bem-estar social. As pessoas perceberam que, se nao houver ajuda mutua,
todos sofreriam. Isto e, sofreriam, quando necessitassem. 0 egoismo obriga
as pessoas a dar, mas isso nao e, na verdade, outorgar. E simplesmente uma
maneira de garantir a sobrevivencia.
Hospede: Na realidade, nao acho que esse tipo de entrega seja genu
ina. Toda nossa "generosidade" nao e nada alem de uma forma de receber
mos prazer, ao satisfazer a nos mesmos e a nossos entes queridos.
Anfitriao: Entao, como posso the dar urn prazer que va alem do
encontrado nos alimentos?
Hospede: Isso nao depende de voce, mas de mim. Se a pessoa que
viesse a minha casa fosse uma personalidade muito importante, eu recebe
ria mais prazer em dar-lhe algo do que se se tratasse de uma pessoa comum.
Isso significa que meu prazer depende nao da comida, mas de quem a pre
parou!
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Anfitriao: Isso significa que, para 0 pra
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H6spede: Exatamente! Isso e 0 que cr
desejo de dar cresce em proporcao a sua gran
me livrar da sensacao de vergonha, pois e
minha fome.

Anfitriao: Desse modo, voce comeca
minha grandeza e seu desejo de me dar praze
nao deseja saciar meu apetite, mas se deleit
desejo de me agradar?

Hospede: E isso, 0 que tern de mau? Po
muitas vezes mais do que a comida em si po
fome urn segundo desejo: 0 de outorgar-lhe.

Anfitriao: Tambern devo cumprir isso

Hospede: Nao. A vontade de fazer iss
criarei em mim mesmo. Para isso, preciso a
mim e criarei dentro de mim 0 desejo de ou
prazer por dar, e nao pela eliminacao da verg

Anfitriao: 0 que voce ganhara com is
aumentar?

Hospede: (Claramente insinuando que
outro beneficio primordial: se eu criar em mi
fome inerente, tomar-rne-ei dono dessa vont
la, enche-la de prazer e conferi-la a voce, ao r
Anfitriao: Voce nao acha que esse des
satisfeito, tal como voce perdeu a fome?

Hospede: Nao, porque sempre poss
impressao maior de voce. Sempre posso cria

voce, e de perceber sua grandeza.
Anfitriao: Isso significa que, a fim de conseguir a auto-indulgencia
permanente - na qual, ao receber urn prazer egoista, a fome nao cessara,
mas aumentara por essa recepcao -, deve formar-se uma fome nova: a von
tade de sentir quem outorga.
H6spede: Sim, alern de receber os prazeres (os manjares), aquele que
recebe desenvolvera urn sentido da grandeza de quem outorga. A descoberta
do anfitriao e dos rnanjares, portanto, sao a mesma coisa. Isto e, 0 prazer em
si cria consciencia acerca de quem 0 outorga. Este, a comida e os atributos
de quem outorga sao urn e os mesmos.
Anfitriao: Entao 0 que voce inconscientemente queria no inicio era
que 0 outorgante se revelasse. Para voce, isso e de fato importante.
H6spede: No principio, nem sequer compreendia que era isso 0 que
eu desejava. Apenas olhei a comida e achei que isso era 0 que queria.
Anfitriao: Fiz isso de proposito, a fim de que voce desenvolvesse, gra
dualrnente, sua pr6pria vontade, que, se supoe, seria criada para atender a
voce mesmo. Simultaneamente, voce estaria tomando 0 lugar do h6spede e
do anfitriao,

H6spede: Por que tudo isso e assim?
Anfitriao: Com 0 prop6sito de leva-lo a plenitude. De modo que
voce deseje cada coisa em sua totalidade, e consiga a satisfacao suprema.
Para que voce possa desfrutar cad a desejo ao maximo, e a fim de que 0 pra
zer seja ilimitado.
H6spede: Por que, en tao, eu nao sabia disso desde 0 cornecoi Tudo 0
que eu via a meu redor eram objetos que eu desejava, sem suspeitar que 0
que realmente queria to do esse tempo era voce.
Anfitriao: E feito de tal maneira que, quando voce se encontrasse em
uma situacao na qual nao me percebesse, viria a mim e criaria essa vontade
interna por si mesmo.
H6spede: (Desconcertado) Mas se eu posso eriar essa vontade dentro
de mirn, onde voce entra?
Anfitriao: Fui eu quem criou em voce a simples vontade egoista, e
continuo desenvolvendo-a, ao cerca-lo constantemente com novos objetos
de deleite.
H6spede: Mas para que tudo isso?
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e criaria essa vontade

eu posso criar essavontade dentro

voce a simples vontade egoista, e
onstantemente com novos objetos

nunca alcanca-lo totalmente. No instante em
ele escorrega.
Anfitriao: E essa e justamente a raza
sentido de si proprio, e se torna consciente da
ten cia.
Hospede: Mas, se voce me mostrasse c
eu entenderia 0 significado e 0 proposito de
Anfitriao: Esse quadro e revelado ape
mente convencido da falta de proposito de s
ceber que precisa de uma nova forma de c
raizes e 0 significado de sua vida.
Hospede: Mas esse processo dura m
mina?
Anfitriao: Nada e criado desnecessari
ai com 0 unico proposito de revelar as criacoe
tencia. Esse processo e lento, porque cada pe
e ser reconhecido como algo que nao vale
preliminar.
Hospede: E ha muitos desejos desse ti
Anfitriao: Muitissimos, e em propor
recebera no futuro. Mas 0 prazer de receber
pode comer mais do que urn almoco por dia.
nao mudara. Portanto, a quantidade que che
voce nao muda. Porem, quando voce janta em
zer, esse pensamento especifico cria em voce
urn novo prazer, alem do prazer da com ida. E
nho e poder, ou em quantidade e qualidade,
zer que voce obtenha ao jantar em minha me
Hospede: Entao, como posso aumenta
para seu beneficio?
Anfitriao: Isso depende de seu apre
depende de quao grande voce me considerar
Hospede: Entao, como eu poderia aum
Anfitriao: Para isso, voce simplesm

Anfitriao: Se seu pedido provier de urn desejo de dar a mim, revelar
me-ei. Mas, se provier do desejo de agradar a voce mesmo ao me ver, nao
somente me absterei de me revelar a voce, como tarnbem me ocultarei ainda
mais profundamente.

Hospede: Por que? Por acaso nao the e indiferente

modo como eu
receber de voce? Afinal, voce deseja que eu desfrute. Por que se ocultar de
mim?
0

Anfitriao: Se eu me revelar por completo, voce recebera tanto prazer
por minha eternidade, onipotencia e plenitude, que nao sera capaz de acei
tar esse prazer para meu beneficio. Esse pensamento nem sequer the passara
pela cabeca, e depois voce se sentira novamente envergonhado. Alern do
mais, peIo fato de 0 prazer ser perpetuo - tal como vimos antes -, eliminara
seu desejo, e de novo voce ficara sem vontade.
Hospede: (Finalmente percebendo) Entao essa e a razao pela qual
voce se oculta de mim, para me ajudar! E eu pensei que fosse por que voce
nao queria que eu 0 conhecesse.
Anfitriao: Meu maior desejo e que voce me veja e que esteja perto
de mim. Mas, 0 que posso fazer, se nesse casu voce nao seria capaz de sentir
prazer? Nao seria isso 0 mesmo que morrerr
Hospede: Mas, se nao tenho consciencia de voce, entao, como posso
progredir? Tudo depende de quanto voce se revelar a mim.
Anfitriao: De fato, somente a sensacao de minha presenca eria em
voce a capacidade de creseer e receber. Sem esse sentido, voce simplesmente
consome tudo e, imediatamente, deixa de sentir qualquer prazer. Por isso,
quando apareco diante de voce, voce sente vergonha, a sensacao de quem
outorga, e a vontade de receber os mesmos atributos do provedor.
Hospede: Pois se revele a mim

0

quanta antes!

Anfitriao: Fa-lo-ci, mas somente ate 0 ponto que for para seu bene
ficia, apesar de querer aparecer diante de voce. Afinal, oculto-me de pro
posito, a fim de criar em voce condicoes de livre escolha. Desse modo, voce
pode ser livre para agir e escolher como pensar, independente de minha
presenca. Nao havera pressao par parte do anfitriao.
Hospede: Entao, como voce se revela para mim?
Anfitriao: Faco isso lenta e gradualmente. Cada ntvel de revelacao e
considerado urn mundo, desde 0 nivel mais oculto ate 0 mais exposto.
44

urn desejo de dar a rnim, revelar
dar a voce mesmo ao me ver, nao
como tambern me ocultarei ainda
he e indiferente 0 modo como eu
eu desfrute. Por que se ocultar de
pleto,voce recebera tanto prazer
itude, que nao sera capaz de acei
nsamento nem sequer the passara
amente envergonhado. Alern do
tal como vimos antes -, elirninara
tade.
) Entao essa e a razao pela qual
eu pensei que fosse par que voce
e voce me veja e que esteja perto
caso voce nao seria capaz de sentir
er?
'encia de voce, entao, como posso
se revelar a mim.

acao de minha presen<;:a cria em
essesentido, voce simples mente
Je sentir qualquer prazer. Por isso,
lite vergonha, a sensacao de quem
ns atributos do provedor.
uanto antes!

°

ate ponto que for para seu bene
Ie voce. Afinal, oculto-me de pro
de livre escolha. Desse modo, voce
[) pensar, independente de minha

10 anfitriao.

elapara mim?

ilmente. Cada nivel de revelacao e
lis oculto ate 0 rnais exposto.

dificuldade, ao decidir seguir 0 caminho da
pacao por nos mesmos. Alern disso, sentimosuspensos no nada, sem 0 apoio do born se
quer experiencia previa que nos de suporte.
E tambern como se tivessernos abando
familia e arnigos, para nos unirmos ao C
gem quando falta fe no Criador, quando na
Presenca ou Seu Dominio sobre toda a Criac
ausencia do objeto da fe.
Porern, ao cornecarrnos a sentir a Pr
prontos para nos submetermos totalmente a
mente - sempre preparados para nos anular
-, desacreditando nosso intelecto quase de m
Por essa razao, 0 principal problema
perceber a Presenca do Criador. Portanto, q
mento, vale a pena dedicar toda a nossa en
do Criador. Imediatamente devemos desejar
todo 0 nosso ser. Esse sentimento em relacao
o processo pode ser acelerado, se c
e importante. Quanto mais valioso for para
alcancar a fe, isto e, nossa consciencia do Cri
importancia atribuirmos a percepcao do Cri
tornar parte de nosso ser.
A sorte C'mazal', em hebraico) e uma
cia, a qual nao podemos influenciar de jeito
Divino que nos, como individuos, somos r
nossa propria natureza. Depois, 0 Criador
direcao e, eventualmente, mudara nossa natu
de nosso mundo.
Portanto, antes de realizar qualquer e
nao podemos esperar que forcas superiores,
mento especial do Alto intervenham em nos
mos comecar reconhecendo completamente
seguiremos 0 que desejamos.
Porern, uma vez tendo completado
estudo, ou realizado qualquer outro esforco
que se segue.

em todos os aspectos de nossa vida, de antemao deveremos procurar assi
milar essas contradicoes dentro de nos mesmos.
Por exemplo, pela manha devemos comecar nossa rotina diaria de
estudo e trabalho, deixando para tras todos os pensamentos do Dominio
Divino do Criador sobre 0 mundo e sobre seus habitantes. Cada urn de nos
deve trabalhar como se 0 resultado final dependesse somente de nos.
Mas, no fim, sob nenhuma circunstancia devemos nos permitir
imaginar que 0 que alcancamos e 0 resultado de nossos proprios esforcos.
Temos que perceber que, mesmo se permanecessernos na cama 0 dia todo,
de qualquer maneira chegariamos ao mesmo resultado, porque isso foi pre
determinado pelo Criador.
Portanto, quem desejar levar uma vida baseada na verdade deve, por
urn lado, obedecer as leis da sociedade e da natureza como qualquer outra
pessoa; mas, por outro, tam bern deve acreditar no dorninio absoluto do
Criador sobre 0 mundo.
Todos os nossos atos podem ser divididos em bons, neutros ou
maus. Nossa tarefa consiste em elevar os atos neutros ao nivel de bons.
Podemos conseguir isso ao nos conscientizarmos de que, mesmo
quando nos desenvolvemos, no fim, prevalecera a Vontade do Criador. Por
exemplo, quando estamos doentes, embora saibamos que a cura esta total
mente nas maos do Criador, devemos tomar 0 rernedio prescrito por urn
medico autorizado e acreditar que a habilidade do doutor nos ajudara a
superar nossa condicao.
Mas, quando nos recuperarmos, depois de ter tornado 0 rernedio
estrita mente de acordo com as ordens do medico, devemos acreditar que
teriamos nos recuperado de qualquer maneira, porque esse era 0 Plano do
Criador.
Portanto, em vez de agradecer ao medico, devemos agradecer ao
Criador. Desse modo, convertemos urn ato neutro em urn espiritual, e, ao
repetir esse procedimento com relacao a todos os atos neutros, podemos
gradualmente "espiritualizar" todos os nossos pensamentos.
Os exemplos e explicacoes dados sao importantes, porque, na rea
lidade, tudo 0 que foi dito poderia se tomar serio obstaculo, impedindo
nossa elevacao espiritual.
o problema, as vezes, cresce porque pensamos que entendemos os
principios do Dominio Divino. Concentramos nossas energias, artificial
mente, no fortalecimento de nossa crenca na onipresenca do Criador, em
vez de trabalhar de maneira ardua em nos mesmos.
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Porem, ao evitar responder a essas per
bilidade de progredir espiritualmente. Diz-se
pao com 0 suor de teu rosto" Ainda assim, qu
nos e dificil admitir que 0 resultado nao dep
ou de nossas habilidades, mas que foi fruto d
Devemos nos esforcar com 0 suor d
nossa fe no dominio absoluto do Criador.
Mas, a fim de crescer e experimenta
devemos fazer urn esforco para entender e
ria do Dominio Divino (que parece contra
cegueira). Somente entao saberemos com ex

Antes da Criacao, a unica coisa que podemos dizer e que existiu
somente 0 Criador. 0 processo da Criacao comeca quando Ele seleciona
certa parte de Si mesmo, com 0 proposito de dota-la, no futuro, de certas
caracteristicas diferentes. Ao dotar essa parte do senso de seu proprio ser, 0
Criador, em essencia, "expulsa-a" de Si mesmo.
Essa parte dotada constitui nosso "Eu" A distancia do Criador - uma
disparidade entre as caracteristicas d'Ele e dessa parte - e percebida como
"a ocultacao do Criador". Devido ao fato de essa parte nao poder perceber
o Criador, ha urn vazio entre ela e Ele, gerado pel as caracteristicas egoistas
dela.
Se 0 Criador desejar trazer a parte separada rna is proximo de Si
mesmo, entao 0 vazio escuro entre 0 Criador e a parte conferira a ela uma
sensacao de desesperanca. Se, por outro lado, 0 Criador nao desejar atrai-la
mais para Si mesmo, entao nao se sentira 0 vazio em absoluto. A distan
cia entre a parte e 0 Criador e que nao e percebida, simplesmente. 0 pro
prio Criador nao esentido pela parte, que, em suma, pode apenas imaginar
como e percebe-Lo.
o vazio escuro, percebido pela parte, e experimentado como nosso
sofrimento normal, causado por dificuldades rnateriais, doencas ou por
problemas familiares.
Porern, assim como 0 Criador constroi 0 entorno ambiental da parte,
tarnbem ecapaz de influencia-lo. Como e com que proposito isso acontece?
o Criador leva-nos a urn estado de miseria tao insuportavel - por meio
de problemas em nosso ambiente, com filhos, familiares, trabalho; dividas,
doencas -, que a vida parece uma carga alem de toda resist en cia. Isso aeon
tece, a fim de demonstrar que, para nos salvar do sofrimento, devemos nos
livrar de todo 0 egoismo.
Percebemos que essa condicao miseravel ocorre como resultado de
nossas ambicoes e de nossa tentativa de conseguir coisas. Depois, urn desejo
de nao desejar nada e despertado em nos. Em outras palavras, nao temos
rna is nenhum tipo de interesse pessoal, visto que eles somente nos trazem
sofrimento.
Por conseguinte, nao temos outra opcao, senao suplicar ao Criador
que nos salve do egoismo. Isso nos obriga a nos esforcar para superar todos
os nossos problemas, os quais nos trazem sofrimento.
Por essa razao, 0 Rabino Ashlag escreve em sua Introducao ao Talmud
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em vez da inteligencia ou do conhecimento
cado de nossa vida, 0 significado de nosso so
que nosso prazer -; sobre aquelas dificuldade
fazem a morte parecer urn alivio e uma libe
o torvelinho da dor nao se detern, ate que d
e devastados.
Quem se beneficia com isso? au, mai
ficiamos?
que mais uma pessoa deve es
cad a urn de nos esteja inconscientemente in
algumas vezes ela nos golpeia de forma ine
tornando-nos incapazes de fazer qualquer c
afundando-nos em urn abismo escuro de des
percepcao de nossa propria insignificancia.
Em resposta, optamos por continuar
rente da vida, sem refletir com muita profu
qual ninguern quer nem sequer pensar. Nao o
em nos, com toda a sua forca e amargura.
As vezes a trazemos a tona sem quer
nocauteando-nos. Continuamos como ante
mos, ao nos deixarmos a deriva na correnteza
entanto,o Criador oferece-nos tais sensacoes
almente, que todas as nossas desgracas e tod
fato de termos urn grande interesse pessoal n
Nosso egoismo, nossa natureza e esse
em "nosso proprio beneficio". E, devido ao fa
sao satisfeitos, continuamos sofrendo.
Porern, se anulassernos todos os nosso
quer area, romperiamos imediatamente as ca
mentariamos nosso mundo livre de dor e an
o metodo para se livrar da escravida
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Cabala.

a Criador intencionalmente colocou
miseria, entre Ele e nos. Fez isso, para nos
dade de nos livrarmos do egoismo, visto qu
sofrimento. Eliminar 0 sofrimento e sentir
prazer - somente e possivel, se realmente de
o egoismo.

Ele nos faz padecer, a tal ponto que deixar de sofrer torna-se nosso
unico desejo. Isso e possivel somente se nao tivermos absolutamente
nenhum interesse pessoal ou egoista no resultado de qualquer assunto que
se apresente em nossa vida.
Mas onde esta, entao, nosso livre arbitrio? Onde esta a liberdade de
escolha para decidir que caminho seguir, ou 0 que escolher na vida?
o Criador empurra 0 individuo a escolher uma solucao em particu
lar. Faz isso, colocando a pessoa em meio a tal miseria, que a morte parece
preferivel a vida. Porem, Ele nao da a pessoa a forca necessaria para acabar
com sua existencia rniseravel, e, assim, livrar-se do sofrimento. Pelo contra
rio, 0 Criador, repentinamente, da a pessoa urn vislumbre da unica solucao,
que aparece como urn raio de sol at raves de nuvens compactas. A solucao
nao esta na morte, nem em fugir da vida. Esta em libertar a si mesmo de
interesses pessoais mundanos. Essa e a unica solucao; somente isso pode
nos trazer paz e descanso do sofrimento insuportavel.
Nao ha liberdade de escolha nesse processo; urn individuo e forcado
a optar por isso, para livrar-se do sofrimento. 0 livre arbitrio existe, quando
tenta avancar, encontrando a solucao para seu est ado previo, fortalecendo a
si mesmo, a fim de que 0 prop6sito de todas as suas acoes seja somente em
beneficio do Criador. Viver para 0 bern de si pr6prio nao traz nada alern de
sofrimento.O processo constante de se corrigir e de controlar os pensamen
tos e chamado de processo de refinamento.
Os sentimentos de sofrimento, causados por interesses egoistas, tern
que ser tao agudos, que uma pessoa deve estar preparada para "subsistir a
base de urn pedaco de pao e urn gole de agua e dormir no chao ao relento".
Portanto, ela deve estar preparada para fazer to do 0 necessario, a fim de se
desfazer do egoismo e dos interesses pessoais na vida.
Quando a pessoa alcancar a condicao descrita, e se sentir conferta
vel com ela, entao entrara no reino espiritual, conhecido como 0 mundo
vindouro ("Olam HaBah"). Nesse sentido, 0 sofrimento pode conduzi-la a
decidir que a renuncia ao egoismo lhe seria benefica. Como resultado de
seus esforcos, constantemente recordando sofrimentos passados, mantendo
e fortalecendo essa resolucao em seu coracao, pode alcancar urn estado em
que a razao de ser e a execucao de todos os seus atos seriam somente em
beneficio do Criador.
Com relacao a si mesma, com excecao das necessidades de sua caren
cia, ela temeria ate pensar em beneficio pessoal e prazer, por medo de expe
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pessoa atingiu a etapa final de abandonar su
sua vida normal, acostumou-se a nao pensa
suas relacoes interpessoais, sua familia e seu t
nosso mundo. Exteriormente, se parecera co
a cerca. Em seu corpo, de acordo com 0 princ
uma segunda natureza, nao havera nenhum re
pessoais. Desse ponto em diante, pode passa
espiritual, e pode come~ar a desfrutar - agrad
Nao obstante, esse deleite ja nao e mais
Criador, pois a pessoa tera "aniquilado" toda a
no ser. Por essa razao, esse novo prazer e infin
magnitude, fato pelo qual nao e limitado pela
individuo. Somente nesse ponto, a pessoa pod
e 0 Criador, por the ter oferecido a oportunid
extraordinaria de uniao com Ele - em amor e

DEIXE QUEA CABALA SETA SEU GUIA

A fim de atingir essa meta da Criacao
sendeiro de uma pessoa.
A primeira traz consigo sofrimento e
pessoa se liberte do egoismo. Mas, tendo passa
se livrar de todos os seus desejos pessoais, se
seus pensamentos para 0 Criador, entao a p
cheia de regozijo espiritual e tranquilidade e
surgiu pela vontade do Criador, no comeco d
Nao e necessario, porem, para acostum
ismo, seguir 0 sendeiro da autonegacao total,
feitos com urn pedaco de pao, urn gole de agu
Em vez de suprimir forcosamente nossos des
a Cabala, e sua luz, que pode nos ajudar a nos
de todo 0 infortunio.
Isso significa que existe uma forca, cha
mite apessoa transcender os desejos do corpo
No entanto, a forca espiritual contida n
viduo apenas se ele acreditar que ela 0 ajud
sobreviver, em vez de perecer ao experiment

mente lutando para encontrar maneiras de se libertar. Ao estudar a Cabala,
busca as diretrizes para se livrar da prisao do interesse egoista. Uma pessoa
po de deduzir quao grande e a fe na Cabala, pode ter percepcao da sua neces
sidade de estuda-la e de busca-la. Se seus pensamentos estiverem constan
temente ocupados na busca da liberdade do egoismo, pode-se dizer que ja
tern fe absoluta. Isso e possivel apenas se, de verdade, sentir que nao poder
encontrar uma escapatoria para sua situacao e pior que morrer, porque 0
sofrimento causado pelo interesse pessoal e realmente irnensuravel.
Somente se a pessoa buscar verdadeiramente alivio, e com deter
minacao, a luz da Cabala a ajudara, Somente entao sera dotada da forca
espiritual que the perrnitira sair de seu proprio ego. E somente entao sera
verdadeiramente livre.
Por outro lado, para quem nao sentir uma necessidade tao urgente,
ou nenhuma necessidade, a luz da Cabala se tornara escuridao, Portanto,
quanta mais estudar, rna is a fundo mergulhara em seu egoismo, pois nao
utilizara essa sabedoria para seu unico e verdadeiro proposito.
Quando uma pessoa comeca a estudar a Cabala, e abre urn dos livros
de Rashbi, Ari, do rabino Yehuda Ashlag ou do rabino Baruch Ashlag, sua
meta deve ser obter uma recompensa: receber do Criador 0 poder da fe; e
ter exito em encontrar uma maneira de mudar. Dessa recompensa, resulta
o aumento de sua fe. A pessoa deve adquirir a confianca de que, ate mesmo
em seu estado egoista, e possivel receber 0 presente do Alto, que e como
uma ponte para urn estado oposto.
Mesmo se ela ainda nao experimentou to do 0 sofrimento que a for
caria a renunciar a todos os seus interesses pessoais na vida, de qualquer
maneira a Cabala a ajudara; em vez do sofrimento, recebera outro modo de
transitar por seu caminho.
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A luz que emana das escrituras dos gr
superar dois desafios: nossa teimosia e nossa
mento causado por nossa obstinacao. A prece
cao, a qual sera vista peIo Criador em nossos
Quando nos dedicarmos por compl
todo alivio que buscarmos; toda correcao de
No entanto, com 0 proposito de atin
entregar por completo a esse esforco - de cor
deira oracao, e sua respectiva resposta, isto e,
a condicao de que a pessoa se tenha compr
esforco, voltando-se por completo para isso
mais importante ainda- qualitativamente.
Porern, e somente por meio do estud
podemos aprender a como erradicar nossos e
pessoal. Nosso anseio por alivio deve ser sufic
comprometamos totalmente a estuda-la - in
sequer por urn momento, da busca de nos me
Nao obstante, se ainda nao tivermos
mento como urn animal assustado dentro de
falta do prazer nos mais profundos recantos d
remos que 0 egoismo ainda vive dentro de nos
veneer. Enquanto nao 0 fizermos, nao serem
angustia e de fazer urn esforco total para en
caminho para fugir dos con fins de nosso pro
sera nossa, enquanto nao vencermos 0 ego qu
Porern, apesar de estarmos cheios de
proposito, ao comecarrnos estudar, talvez nos
vertidamente durante 0 processo. Assim com
sos desejos determinam nossos pensamentos
instrumentos de suporte. Nossas mentes sim
para satisfazer a vontade e os desejos de nosso
Qual ea diferenca entre estudar a Cab
A resposta e simples: e somente por m
podemos encontrar a forca capaz de nos libe
Ao estuda-la, somos capazes de exami
cricoes dos atos do Criador, Suas caracteristic

ses ensinamentos apenas nos levam, contra nossa vontade, a uma discussao
sobre acoes materiais e assuntos legais.
Algumas pessoas talvez estudem a Cabala somente para amp liar seus
conhecimentos; assim sendo, nao serao capazes de extrair a luz que emana
de seus textos. So os que se comprometem com seu estudo a fim de se supe
rar receberao esse beneficio.
A Cabala e urn estudo do sistema de nossas raizes espirituais. Tal sis
tema emana do Alto. Estudamos de acordo com as leis escritas, que, quando
se fundem, apontam para urn unico proposito supremo: "A revelacao da
grandeza do Criador, de modo que esta seja compreendida pelas criacoes
neste mundo".
A Cabala, isto e, a percepcao do Criador, consiste em duas partes: 0
trabalho escrito dos que ja perceberam 0 Criador - os cabalistas; e 0 corpo
do conhecimento, que e percebido apenas por aqueles que adquiriram os
vasos, ou recipientes, espirituais e os anseios altruistas, nos quais podem
receber sensacoes espirituais ou as percepcoes do Criador.
Se, depois de atingir a elevacao espiritual, sucumbirmos diante dos
desejos impuros, entao os bons desejos que tinhamos durante nossa eleva
cao espiritual se acoplarao aos desejos impuros. 0 acumulo destes ultimos
diminui gradualmente e continua assim, ate que nos tornamos capazes de
ficar permanentemente no estado elevado de ter somente desejos puros.
Quando tivermos completado nosso trabalho, e revelado a nos mes
mos todos os nossos desejos, receberemos uma luz divina, tao imensa que
cobre nosso mundo e nos leva para morar de forma permanente no mundo
espiritual. Na verdade, aqueles que nos cercam nem sequer terao conscien
cia disso.
A linha direita denota uma condicao na qual, de acordo com nosso
ponto de vista, 0 Criador esta sempre no lado correto, fato pelo qual justi
ficaremos a supervisao do Criador em tudo. Esse estado, como ja foi dito,
chama-se [e.
Desde as primeiras tentativas de desenvolvimento e elevacao espiri
tuais, devemos procurar agir como se ja houvessernos alcancado a fe com
pleta no Criador. Devemos imaginar que ja podemos sentir, com toda nossa
essencia, que 0 Criador rege 0 mundo com suprema benevolencia, e que 0
mundo inteiro recebe d'Ele nada mais que bondade.
Mas, depois de examinar nossa propria situacao, e possivel que ainda
estejamos privados de tudo 0 que desejamos. Olhando ao nosso redor, pode
ser que vejamos 0 mundo inteiro sofrendo, cada pessoa a sua maneira.
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Assim como somos incapazes de determinar corretamente nossa
verdadeira condicao, tambern nao podemos discernir se estamos em uma
etapa de ascensao ou de descensao espiritual. Porern, e possivel que sinta
mos que nos encontramos em urn reyes espiritual; de fato, provavelmente
seja a Vontade do Criador, mostrando-nos nosso estado real. Isso evidencia
que, sem a auto-indulgencia, somos incapazes de funcionar, enos entrega
mos imediatamente ao desespero. Ate mesmo a depressao e a raiva podem
resultar do fato de nossos corpos nao estarem recebendo sufieiente prazer
com uma vida assim.
Mas, de fato, essa carencia representa uma ascensao espiritual, por
que, nesse momento, estamos mais pr6ximo da verdade que antes, quando
eramos felizes neste mundo.
Diz-se que "quem aumenta seus conheeimentos tambern aumenta
sua dor". Por outro lado, a sensacao de que a pessoa esta experimentando a
ascensao espiritual po de ser simplesmente urn estado mal-interpretado de
auto-indulgencia e de complacencia.
Somente quem ja percebe 0 Criador e Sua Divina Providencia sobre
todas as criacoes po de determinar corretamente a condicao espiritual na
qual se encontra.
De acordo com isso, e facil entender que, quanto mais avancarrnos ao
longo do caminho da auto-superacao, em uma tentativa de corrigir nosso
egofsrno, e quanta mais esforco fizermos para melhorar e estudar, mais
cresceremos para poder entender nossas pr6prias caracteristicas.
Com cada tentativa, com cada dia que passa, com cada volta, desi
ludimo-nos mais e mais com nossa pr6pria habilidade de alcancar qual
quer coisa. Quanto mais nos desesperamos em nossas tentativas, mais cres
cern nossas queixas do Criador. Depois, exigimos ser resgat ados do escuro
abismo, esse calabouco de desejos fisicos no qual nos encontramos.
Desse modo, os aconteeimentos transcorrem ate ter-se esgotado nosso
proprio potencial, e, tendo feito tudo 0 que esta em nosso alcance, perce
bemos que nao temos a capaeidade de nos ajudar a nos mesmos. Devemos,
entao, nos dirigir ao Criador, que coloca esses obstaculos em nosso cami
nho, justamente a fim de nos obrigar a recorrer a Ele para pedir Sua ajuda e
para fazer surgir em nos 0 desejo de estabelecer urn vinculo com Ele.
Porern, para que isso aconteca, nossas suplicas devem provir das pro
fundezas de nossos coracoes, Isso nao e possivel alcancar ate que tenhamos
esgotado todas as possibilidades e tornado consciencia de que permanece
mos desvalidos.
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Enquanto 0 Criador nao retificar noss
mos e pior nos sentiremos sobre nos mesmo
Na realidade, sempre fomos assim, mas
os atributos dos mundos espirituais, cornec
nossos desejos pessoais para entrar nesses mu
Nao obstante, apesar de nos sentirmos
qualquer maneira podemos retomar 0 contro
pos. Entao, tendo pensado cuidadosamente e
nao ha saida para nosso estado, pode ser que e
de tais emocoes enos forcemos a nos sentir fe
Ao faze-lo, atestaremos nossa confian
mundo e na benevolencia do Criador, bern co
mundo. Por conseguinte, ao faze-lo, n6s nos
almente adequadas para receber a luz do Cria
nossa perspectiva do que nos cerca na fe, elev
Nao ha momenta mais precioso na vid
cando espiritualmente do que aquele em q
energias se esgotaram, todos os esforcos foram
foi alcancada. S6 nesse instante a pessoa pod
do coracao, apelar ao Criador, porque en tao
prios serao totalmente inuteis.
Mas, antes de reconhecer a derrota, que
que nao precisara de nenhuma outra ajuda pa
Ainda incapaz de implorar de maneira suficie
assistencia, a pessoa cai vitima da voz engan
vez de pedir ajuda, realizar urn esforco aind
meta.
Por fim, quem busca percebera que, na
forte dos do is combatentes, e que e preciso a
en tao a pessoa percebe a pr6pria insignificanc
ego, e percebe que esta preparado para fazer r
rar Sua ajuda.
Porem, quando 0 buscador chegar a
claro que so as preces fervorosas para 0 Criad
dezas de sua pr6pria natureza.

fica que acreditamos na presenca de multiplas e diversas energias no mundo,
em vez de acreditar somente na vontade do unico Criador.
Portanto, ao destruir nosso proprio ego, podemos reconhecer a ver
dade ira condicao do mundo, onde nada existe, exceto a Vontade do Criador.
Ate entao, porem, nao teremos 0 merito de agir como aqueles que creern em
Sua unicidade. Assim, nosso progresso espiritual perrnanecera estanque.
A unica maneira de nos convencermos da unicidade do Criador e por
meio do trabalho arduo em nos mesmos e mediante 0 cultivo de aspiracoes
pessoais apropriadas. Somente tendo conseguido a un idade absoluta com 0
Criador em todas as nossas percepcoes, isto e, tendo ascendido ao mais alto
nivel dos mundos, poderemos compreender Sua unicidade. So entao pode
remos proceder em concordancia com essa visao precisa da realidade.
Antes de alcancar essa condicao, devemos agir de acordo com 0 nivel
no qual nos encontramos, e nao com 0 que fantasiamos e sonhamos. A fim
de melhorar nosso nivel atual de uma maneira genuina, devemos cornbi
nar a confianca em nossos proprios poderes no corneco do trabalho, com a
crenca de que 0 que conseguirmos como resultado de nosso proprio esforco
teria ocorrido de qualquer maneira.
Devemos tomar consciencia de que todo 0 universo desenvolve-se
de acordo com 0 plano do Criador e de acordo com Sua ideia da Criacao.
Podemos dizer que tudo transcorre de acordo com 0 Criador, mas somente
depois de termos realizado nossos melhores esforcos.
Esta alem da cornpreensao humana entender a essen cia de qualida
des espirituais como 0 altruismo e 0 amor totais.
Isso acontece pela simples razao de que os seres humanos nao conse
guem compreender como podem existir tais sentimentos, visto que, ao que
parece, todos precisam de urn incentivo para levar a cabo qualquer acao.
De fato, sem nenhum proveito pessoal, as pessoas nao estao dispos
tas a se entregar por completo. Por isso, uma qualidade como 0 altruismo
nao nos pode ser dada pelo Divino e somente quem a experimentou po de
entende-la,
Mas, se essa qualidade nos e concedida pelo ceu, por que, entao, deve
riamos procurar alcanca-lai Nao falhariam nossos esforcos para produzir
algum resultado por nos mesmos, enquanto 0 Criador nao nos ajudar enos
consignar novas qualidades e uma nova forma de ser?
o fato e que devemos rezar com humildade e pedir que essas mudan
cas ocorram. Temos que expressar urn forte desejo, para que 0 Criador
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torne realidade.
Enquanto procurarmos atingir a meta,
que nao temos nem a capacidade nem a ha
mesmos. Entao, teremos uma exigencia real
tar-nos dos impedimentos de nossas velhas qu
nova caracteristica, isto e, uma alma.
Mas isso e irnpossivel de acontecer, a m
aplicar todas as nossas forcas e habilidades p
mos. Somente depois de nos termos convenc
trazem resultados e de suplicarmos Sua ajuda
coracoes -, 0 Criador nos respondera.
Podemos exteriorizar esse clamor por a
lidades so depois de termos descoberto que
unico membro de nosso corpo, aceitam essa
ponto que nos entregaremos incondicional
medida de nosso desejo de permanecer como
igual a de nos tornarmos escravos do altruism
De fato, so depois de percebermos que
sos corpos jamais aceitem tamanha mudanc
Criador, do fundo de nossos coracoes, para q
aceitara nossa suplica, e respondera substituin
egoistas pelas altruistas, a fim de que, assim, n
Se considerarmos que somos obrigad
contra Sua vontade, entao, afinal de contas,
sos esforcosi Qual sera 0 motivo de nossos es
levarmos em conta tais perguntas, chegaremo
para mudar nao e tao dificil quanta provave
conseguirmos a mudanca, nossas qualidades
lade os grandes prazeres resultantes de nossos
o prazer surge quando vemos pelo
Portanto, consideramos nossos esforcos nao
como fonte de alegria. Quanto maiores forem
ficaremos ao receber essas novas qualidades, p
diatamente sentiremos uma recompensa gran
Ate mesmo em nosso mundo podemo
exaltacao tornam mais facil realizar intensos
grande respeito por alguern, e do nosso ponto
elevada do mundo, tudo 0 que fazemos po

Por essa razao, quem percebe e reconhece a grandeza do Criador
sente alegria pela oportunidade de agrada-Lo. 0 que, a principio, parecia
escravizante, torna-se liberdade cheia de prazeres. Como consequencia, se
nossas aspiracoes espirituais nos chegarem com dificuldade, e, se tivermos
que realizar forrnidaveis esforcos para alcancar 0 espiritual, isso nos deve
indicar que 0 Criador ainda nao e suficientemente grande, do nosso ponto
de vista ou nossa percepcao, e que nossa atencao esta sendo desviada para
outras metas que nao a conquista do espiritual.
Enquanto perseguirmos esses objetivos alternativos, nao receberemos
apoio do Criador e somente nos afastaremos cada vez rna is de nossa meta
principal.
Mas, mesmo ao aspirarmos chegar ao Criador, nao receberemos
Seu apoio espiritual de imediato.
Se recebessernos inspiracao imediata e alegria por nossos esfor
cos, entao nossos egos se regozijariam e continuariamos esmerando-nos
somente pelo prazer resultante. Teriamos perdido a oportunidade de trans
cender nossa natureza egoista e de nos elevarmos para 0 altruisrno puro. Em
termos ideais, deveriamos estar apenas interessados nos prazeres derivados
do auto-aprimoramento espiritual- superior a qualquer outro.
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Quando realizamos urn trabalho esp
volvemos uma cornpreensao especial sobre o
envolve. Por conseguinte, nao ha nada no mu
car a experimentar como resultado de urn
previamente 0 objeto em particular.
Porern, operamos sob uma limitacao fu
e entendimento: sentimo-nos separados do
que percebe, e ha urn objeto percebido por ess
a pessoa que compreende e, separadamente,
Certo contato entre quem percebe e 0 objeto
que ocorra 0 processo da percepcao: uma li
algo que tenham em comum durante a per
nosso entorno somente por meio de nossa pe
considerado inforrnacao veraz e confiavel.
Nao obstante, devido ao fato de serm
que nos cerca objetivamente, assumimos qu
mediante nossos sentidos e verdadeiro. Nao
alern de nossos sentidos, ou como pareceria
de sentidos diferentes dos nossos. Isso porque
realidade do modo como percebemos 0 ambi
que nossos sentidos sao exatos e aceitamos co
realidade que percebemos.
Se assumirmos que nada existe no un
criacoes, poderemos dizer que 0 panorama e
nos sao os meios pelos quais 0 Criador se apr
encia. Em cada etapa da elevacao espiritual,
vez mais do verdadeiro. No final, na etapa fin
ceber 0 Criador e nada alern d'Ele. Portanto,
tudo 0 que acreditamos que ha fora de nos,
relacao a nos; isto e, em relacao a quem perce
particular.
Se nao percebemos 0 Criador, ou Seu d
momento, entao se pode dizer que permane
Nao obstante, nao podemos determina
porque nossas percepcoes sao subjetivas. Som
dade dessa maneira.
Porern, se nos conscientizarmos de qu

a necessidade de Sua ajuda, a fim de nos levar para perto d'Ele.
Na realidade, 0 Criador fez tais condicoes especificamente para aque
les individuos que Ele deseja aproximar. Desse modo, e importante perce
berm os que a elevacao de urn individuo do estado de escuridao traz deleite
ao Criador, pois, quanto maior for a escuridao da qual uma pessoa tenha
emergido, mais claro sera seu reconhecimento da grandeza do Criador e
maior sera seu apre<;:o por seu novo estado espirituaI.
Mas, mesmo na escuridao, mesmo cegos ao dominio do Criador e
carentes de fe n'Ele, ao utilizar nossa forca de vontade podemos encontrar
uma saida para a escuridao - com a ajuda de urn livro ou de urn mestre -,
ate que percebamos pelo menos urn raio minuscule de luz, uma fragil per
cepcao do Criador.
Entao, ao fortalecer esse raio de luz cultivando constantes pensamen
tos no Criador, podemos sair da escuridao, e entrar na luz. Indo ainda mais
alem, se percebermos que esses estados de escuridao sao necessaries para
a avanco espiritual, e ate mesmo desejaveis e enviados a nos peIo proprio
Criador, entao eIes serao bern-vindos.
Reconheceremos que 0 Criador nos ofereceu 0 presente de perceber
sombras, ou a escuridao absoluta, a fim de que possamos buscar a fonte de
luz. Porem, se nao aproveitarmos a oportunidade de convergir com a luz,
entao 0 Criador se ocultara de nos por completo.
A escuridao absoluta prevalecera, trazendo consigo a sensacao de
ausencia do Criador e de Seu Dominic. Depois, nao entenderemos mais
como e por que as metas espirituais foram contempladas, e como a reali
dade e a razao pessoal poderiam ter sido ignoradas.
Essa escuridao absoluta continuara ate que 0 Criador faca brilhar em
nos urn sutil raio de luz.
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as desejos de uma pessoa, como dis
quais podem ser de luz espiritual ou prazer. P
de uma pessoa devem ser similares as qualida
trario, a luz nao podera penetrar a pessoa, se
Forma dos Objetos Espirituais.
A atividade dos objetos espirituais - se
se fundindo e se unificando - sempre se base
das propriedades.
o Criador conferira a uma pessoa
Criador.
Portanto, 0 coracao de uma pessoa, qu
com a percepcao do Criador no mesmo grau
Isso esta de acordo com a Lei de Equivalenci
o Vaso.
Podemos, de fato, dar inicio a nossa a
qualquer condicao na qual nos encontrarmos
ceber que, de todas as condicoes possiveis, va
baixa, 0 Criador escolheu a situacao na qua
melhor para comecar no caminho do avanco
Portanto, nao pode haver outro esque
circunstancias externas mais apropriado ou b
do que as circunstancias nas quais nos en
deprimentes ou nada esperancosas, Ao per
regozijar com a oportunidade de pedir ajud
mesmo estando na rnais desgracada das situa
Algo e catalogado de espiritual, se for
parecera do universo mesmo depois de alc
outro lado, 0 egoismo - todos os desejos orig
humano - e considerado meramente mater
desaparece.
Nossa essencia permanece ate 0 fim d
forma muda. Se nossos desejos forem corrig
ainda assim nossas qualidades negativas natas
der 0 Criador.
A existencia de urn lugar espiritual nao
espa<;:o atual. Todos os que alcancarn esse esta
lidades espirituais podem ver e perceber as m

uniforme entre cinco mundos espirituais, que sao os Mundos: de "Adam
Kadmon", de "Atzilut', de "Beriah", de "Yetzirah" e 0 de "Assiyah"
Cada nivel prove uma percepcao diferente do Criador, dependendo
de suas propriedades em particular. Por conseguinte, quem adquiriu as pro
priedades de urn nivel especifico ve a Cabala e 0 Criador de uma maneira
completamente nova. Quem atinge urn nivel especifico do mundo espiri
tual recebe a mesma percepcao que todas as demais pessoas no mesmo nivel
que 0 seu.
Quando os cabalistas disseram "Assim disse Abraao a Isaac", significa
que eles se encontravam no mesmo nivel que Abraao, Assim, entenderam
como Abraao respondeu a Isaac, pois, em seu estado espiritual, eram como
Abraao.
No transcurso de sua vida, 0 cabalista Rabino Yehuda Ashlag alcan
cou todos os 125 niveis. Desse lugar elevado, ele ditou a Cabala que pode
mos desfrutar nesta geracao. Desse nivel, escreveu seu comentario sobre 0
Zohar, a obra-prima da Cabala.
Cada urn dos 125 niveis existe objetivamente. Todos aqueles que per
cebem cada urn deles veern as mesmas coisas, tal como todos os que habi
tam nosso mundo veern as mesmas cercanias, se estao no mesmo lugar.
Assim que conseguirmos 0 rna is infimo desejo altruista, poderemos
embarcar em urn caminho de ascensoes e descensoes espirituais. Em urn
momento, estaremos dispostos a nos anular completamente mediante 0
Criador, mas no momento seguinte isso nem nos passara pela cabeca. De
repente, a ideia de uma elevacao espiritual se tornara absolutamente alheia
a nos e sera extraida de nossas mentes.
£. igual a maneira como uma mae ensina seu filho a caminhar. Ela
o leva pela mao, para que sinta seu apoio, e, depois, retira-se subitamente,
deixando-o ir. Quando a crianca se sente totalmente abandonada e carente
de apoio, ve-se obrigada a dar urn passo em direcao a mae. Somente desse
modo pode aprender a andar de maneira independente.
Por conseguinte, embora pareca que 0 Criador nos abandonou
subitamente, na realidade Ele esta esperando que tomemos a iniciativa.
Diz-se que 0 Mundo Superior encontra-se em urn estado de repouso
absoluto. A palavra repouso, no mundo espiritual, significa que nao ha
rnudancas no desejo.
a desejo de conferir 0 bern nunca muda. Todos os atos e movimen
tos, tanto em nosso mundo emocional interno (egoista) quanto no mundo
espiritual (altruista), tern a ver com a substituicao de urn desejo anterior
porum novo.
Se tal mudanca nao ocorresse, entao nada de novo teria sucedido e
nao se produziria nenhum avanco. Isso se aplica, mesmo quando 0 desejo
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Nesse sentido, quando se diz que a luz
de repouso absoluto, significa que a vontade d
firme e constante.
Encontramo-nos no mar da luz, mas
chamamos nosso "Eu" esta coberto por uma
estado, somos incapazes de desfrutar a luz, e s
flutuando.

FALSOS PRAZERES

as prazeres de nosso mundo, tal com
podem ser divididos em muitos tipos: os simbo
os de familia (naturais), os criminais (aqueles
da vida dos outros), os ilegais (experimentado
dos outros), os amorosos (rornanticos) e ma
pela sociedade, apesar de alguns serem conden
Existe, porern, urn certo tipo de prazer,
de sociedade, e que sempre gera protestos. Fa
mes somas na tentativa de combate-lo, apesar
dade ser, para alguns, talvez, 0 mais insignifica
as viciados em drogas, por exemplo, e
tensoes, profundamente imersas em suas sensa
proibimos nossos semelhantes de se envolve
sentam apenas uma "pequena arneaca a socie
nao lhes damos a oportunidade de desfrutar
zeres pacificos, que nao fazem mal aos outros
criminais, ilegais e outros?
A resposta e que os falsos prazeres, co
Fazem com que nos esquecamos de nos me
metas, com que passemos toda nossa vida per
Sera verdade, entao, que todos os obje
prazeres?
A questao e que, em vez de buscarmo
voltarmos para as coisas espirituais, buscamo
sempre mudam, em melhorar nossos estilos
artigos. E como se estivessernos em uma corr
novos prazeres, a menos que sintamos que
suficiente.

gui-los, pareceria que nao temos nenhum incentivo p~ra viver: Portanto,
nao se poderia dizer que todos os nossos costumes e estilos de vida, ~udo 0
que perseguimos constantemente, nao sao nada alern de que outro tipo de
droga?
Qual e a diferenca entre 0 prazer do viciado e 0 prazer mundano e
material? Por que 0 Criador - a Supervisao Divina - opoe-se aos prazeres
derivados das drogas? Por que nos faz aprovar legislacoes antidrogas neste
mundo? Por que nao aplicamos 0 mesmo enfoque a todos as demais praze
res materiais derivados dos objetos comuns deste mundo?
As drogas sao proibidas em nosso mundo justamente porque nos
permitem fugir da realidade. Fazem com que sejamos incapazes de encarar
os sopros e a beleza da vida, que sao causados pela ausencia de prazeres ego
istas. Esses sopros sao, de fato, meios para nos reformarmos, ja que s6 uma
pequena parte da populacao se volta para a religiao e para a Cabala com 0
prop6sito de mudar,
.
Paradoxalmente, dirigimos nosso olhar ao Criador em tempos de
dificuldade, quando somos sacudidos pela dor. E raro que nao nos afas
temos do Criador durante esses tempos duros, visto que foi Ele quem nos
enviou 0 sofrimento.
As drogas sao uma fonte de falso prazer e, portanto, proibidas.
Aqueles que caem sob a influencia das drogas estao sob um~ ilusao de pr~
zer que os impede de encontrar 0 caminho para 0 verdadeiro prazer espi
ritual. Par essa razao, elas sao vistas pela sociedade - inconscientemente
- como 0 mais perigoso vicio, embora haja quem diga que nao representam
nenhum perigo imediato para outras pessoas.
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A (mica coisa que 0 Criador criou em no
semos anular os efeitos de nosso egoismo, de n
o Criador e 0 elemento egoista desapareceria.
Ao trabalharmos sobre nos mesmos, de
de nossa propria inferioridade em relacao ao
pelo fato de - como seres humanos - sermos 0
coincidir essas ideias, para cumprirmos 0 pro
contrario, nao seremos nada alern de animais.
Como resultado de experimentar esses
obteremos duas respostas para 0 Criador: a
ajuda; a segunda, uma expressao de gratidao p
elevados espiritualmente.
o principal meio de progresso espiritu
fazemos ao Criador, pedindo-lhe que aument
desenvolvimento espiritual. 0 pedido para qu
nos ajudara a superar nosso medo do futuro.
mos as inclinacoes de nossos egos, devemos au
poder e unicidade do Criador.
Portanto, temos que the suplicar que n
mir nossos constantes impulsos de agir de acor
Alguns de nos insistimos em varias intencoes d
suplicas ou ate mesmo certas acoes.
o Criador, porem, nao escuta as palav
Ie os sentimentos que moram em nossos cora
Portanto, nao faz sentido gastar energia
que nao tern nenhum significado interior since
ou "kavanot" dos livros cabalisticos de oracoes
A unica coisa que nos e pedida e ansi
nosso ser, para entender a essen cia de nossos
modifique.
E, mais importante: nunca devemos dei
Criador!

EM MEMORIA DO CABALISTA RABINO

o Criador age sobre nos usando varies
Na realidade, os eventos que experimentamos s

,

redor, mas tarnbem utilizando tudo 0 que existe em nosso mundo. A estru
tura de nosso mundo e tal, que 0 Criador pode nos influenciar enos apro
ximar rnais da meta da Criacao,
E raro sentirmos a presenca do Criador nas situacoes cotidianas que
precisamos enfrentar. Isso porque nossos atributos nos situam contraria
mente a Ele enos impedem de senti-Lo. Assim que adquirirmos atributos
similares aos do Criador, comecarernos a senti-Lo de forma proporcional.
Portanto, quando as tribulacoes nos sufocam, e necessario fazermo
nos as seguintes perguntas: "Por que isso esta acontecendo comigo?", "Por
que 0 Criador esta fazendo isso comigo?". Os castigos, como tais, nao exis
tern, embora muitos sejam mencionados na Biblia (que inclui os Cinco
Livros de Moises, as Escrituras e os Profetas).
Ha so mente "incentives" que nos forcarn a corrigir nossos desejos
egoistas. A consciencia das coisas e apenas urn mecanismo auxiliar que nos
ajuda a entender apropriadamente 0 que sentimos.
Em qualquer momento em que imaginarmos nossas vidas, devemos
pensar em uma gigantesca sala de aula, com 0 Criador onisciente atuando
como professor, nos dando 0 conhecimento que estamos preparados para
receber. Isso desperta, progressivamente, 0 sentimento do Criador em nos
sos recern-nascidos orgaos sensoriais espirituais.
o Criador fez uma escada movel para nossa ascensao. Ela apareceu
no sonho de Jacob, e foi descrita pelo Rabino Yehuda Ashlag, Baal HaSulam,
e por seu filho, Baruch Ashlag. Com frequencia, menosprezamos a fonte
do conhecimento simbolizado ness a escada; somente por meio de nossos
esforcos, poderemos girar e comecar a avancar em direcao ao Criador. Essa
e a razao pela qual Ele nos envia mestres, livros, bern como companheiros
de estudo.
Os estudantes que seguem os ensinamentos da Cabala vivem no
mundo fisico e estao sobrecarregados por seu egoismo. Por isso, nao pode
mos entender de forma correta os sabios que estao fisicamente perto de
nos, mas que tambern evoluem nos mundos espirituais. Aqueles que dei
xam de lado a razao e as opinioes alheias e seguem os caminhos expostos
pelos escritores de livros autenticos dessa sabedoria serao capazes de ligar-se
inconscientemente ao mundo espiritual. Isso porque nao vernos, ou senti
mos, 0 Criador em nosso mundo e, portanto, nos e impossivel fazer com
que nosso egoismo se renda diante d'Ele.
Os pensamentos de professores, ou especialistas, podem penetrar os
estudantes e induzi-Ios a fe. Isso corresponde ao AHP ("Auzen", ouvido;
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dante).
Ascender ao nivel de AHP do mestre
sabedoria e seus pensamentos. Ainda que os
AHP de urn texto de sabedoria, ascenderao
mundo espirituallhes sera revelado.
Ao lermos as obras de cabalistas co
Bar-Yohai, unimo-nos diretamente com eles
Entao, somos iluminados, e nossos vasos d
importante, na leitura, ter em mente a dimen
vivo ou morto. Enquanto estudamos suas ob
a ele, por meio de nossos sentimentos.
Ha muitos caminhos que conduzem a
meios para agir sobre nos. Qualquer dificuld
em particular a morte de urn mestre, po de s
dade para a transforrnacao no ambito individ

A audicao chama-se fe, porque, se desejarmos aceitar como verdade 0
que ouvimos, deveremos acreditar no que ouvimos.
A visao charna-se conhecimento, visto que nao temos que depositar
nossa confianca em nada, mas ver por nos mesmos. Porern, enquanto nao
tivermos recebido qualidades altruistas do Divino, seremos incapazes de
ver, pois qualquer coisa que vejamos sera pereebida com nossos sentidos
egoistas.
Isso faz com que nos seja rna is diflcil romper as barreiras do ego
ismo. Por conseguinte, no corneco devemos caminhar cegamente, enquanto
superamos 0 que 0 egoismo nos diz para fazer. Depois, tendo adquirido fe,
comecaremos a adquirir conhecimento superior.
Com 0 proposito de substituir nosso egoismo pelo altruismo, e nossa
razao pela fe, devemos apreciar verdadeiramente a magnificencia e a gran
diosidade do plano espiritual, em comparacao a nossa lamentavel e material
existencia temporal. Devemos perceber quao insignificante e servir a nos
mesmos, quando comparado com servir ao Criador.
Tambern temos que ver quanto rnais benefico e agradavel e agradar
o Criador, em vez de agradar nossos egos insignificantes (nossos corpos).
De fato, 0 ego nunea pode estar satisfeito; somente pode nos mostrar seu
apre<;:o, concedendo-nos prazeres efemeros,
Quando comparamos 0 corpo humano ao do Criador, temos que
decidir a favor de quem devemos trabalhar, de quem nos tornaremos escra
vos. Nao ha outra alternativa. Quanto mais entendermos nossa propria
insignificancia, rna is facil nos sera a escolha: 0 Criador.
Ha quatro aspectos do desejo a receber: 0 inanimado, 0 organico, 0
animado e 0 [alante.
o aspecto da natureza inanimada representa a plenitude. 0 sentido
da perfeicao origina-se na luz circundante que chega de longe, e essa luz dis
tante brilha nas pessoas de nosso mundo, mesmo quando suas qualidades
forem opostas as do Criador. Da mesma maneira, uma pessoa espiritual
mente inanimada mantern sua existencia tal como e. Seu desejo nao difere
dos que sao similares, isto e, e incapaz e nao esta disposta a fazer nenhum
esforco espiritual por si mesma.
Assim como 0 mundo organico esta construido sobre 0 fundamento
da natureza inanimada, 0 mundo espiritual tambem requer uma base pre
via inanimada. A pessoa nao tern nenhuma outra opcao, salvo comecar por
esse nivel. Porem, aqueles que nao desejarem ascender do nivel espiritual
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rejeita seguir os outros cegarnente, mas tam
com a opiniao dos outros, os habitos ou a ed
A decisao de deixar de realizar atos mec
novo estado organico espiritual. Assim como u
se decompor na terra para crescer, uma pesso
tir qualquer vida espiritual entre as massas in
ber uma vida inanimada como morta. Essa se
uma prece para a transforrnacao.
A fim de nos tornarmos seres organico
individual espiritual, devemos realizar muito
mesmos, comecando com "lavrar" 0 solo inan
somente pode ser atingido mediante formas
de autogratificacao,
Portanto, se aspirarmos avancar em d
verificar regularmente nossos proprios dese
podemos aceitar. Devido ao fato de 0 Criador
temos que aceitar certos prazeres e excluir todo
o beneficio d'Ele.
Na linguagem da Cabala, isso pode ser
nossa for~a de vontade ("Peh de Rosh") - que e
- calcula a quantidade de prazer que pode se
posito de dar alegria ao Criador, e segundo a q
Ele. Podemos experimentar essa quantidade,
esteja destinada a beneficiar 0 Criador vai des
Assim, nossas acoes devem ser determi
agradar ao Criador, e nao pelo desejo de nos
medo de nos afastarmos. Essas duas ultimas
egoistas em comparacao com 0 amor incondi
o desejo de agradar 0 Criador ou 0 m
tam desejos altruistas. Nos experimentamos fo
dor, prazer e medo - com todo 0 nosso cor
parte dele. Se desejarmos verificar nossos de
cada parte de nosso corpo esta de acordo com
Por exemplo, ao rezarmos, devemos ter
sos pensamentos, desejos, assim como todos o
cordam com 0 que estamos dizendo. Tamber

surgir por nao compreendermos como a prece pode nos beneficiar se for
derivada das suplicas exteriorizadas de forma mecanica do livro de preces.
Vale, entao, a pena perguntar a nossos coracoes pelo que desejam
orar.
Vma prece nao e 0 que nossos labios dizem mecanicamente, mas 0
que todo 0 corpo e a razao desejam.
Portanto, diz-se que "a prece e 0 trabalho do coracao" - quando este
esta absolutamente de acordo com 0 que os labios dizem.
Apenas se trabalharmos com todo 0 corpo receberemos uma resposta
do coracao, 0 que significa que nem urn unico orgao deseja se libertar do
egoismo ou pedir ajuda ao Criador neste esforco. Somente entao seremos
capazes de elevar uma prece sincera ao Criador, pedindo-lhe redencao de
nosso exilio espiritual.
Devemos nos esforcar para fazer com que a razi10 de urn ate corres
ponda a acao mecanica de levar a cabo a vontade do Criador. Como 0 corpo
age como urn robo, fazendo a Sua vontade, sem entender a razao disso, ou
sem ver nenhum beneficio imediato, assim deve ser a razao de observar a
Sua vontade, "porque essa e a do Criador"
Ha uma maneira facil de verificar a motivacao por tras da acao efe
tuada por urn individuo. Se for "em favor do Criador", entao 0 corpo da
pessoa sera incapaz de fazer ate mesmo 0 mais leve movimento. Mas, se for
para beneficio proprio, neste ou no mundo vindouro, entao quanta mais
pensar em sua recompensa, mais energia usara para agir.
o que foi dito demonstra que e nossa motivacao ("kavanah") que
determina a qualidade de nossos atos. Urn aumento quantitativo em sua
realizacao nao necessariamente melhora sua qualidade. Tudo 0 que aeon
tece ocorre sob a influencia das forcas espirituais superiores. E nos, aqui
embaixo, em nosso mundo, estamos observando ha seculos a relacao causa
i 1 efeito das forcas espirituais.
Uma pessoa que pode ver com antecipacao as consequencias dos
acontecimentos e, portanto, predizer e evitar consequencias indesejaveis, e
chamada cabalista.
Nosso mundo e 0 mundo das rnanifestacoes que ocorrem como con
sequencia das forcas espirituais, ao passo que 0 cenario real da interacao
entre essas forcas situa-se acima e alern de nossas percepcoes,
Somente urn cabalista tern a habilidade de preyer os acontecimen
tos antes que se manifestem neste mundo, e possivelmente seja capaz ate
mesmo de preveni-los,
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acelerar nosso progresso espiritual.
o cabalista nao e urn mago que real
missao e ajudar as pessoas em geral, assistircia ao nivel necessario para dar inicio ao pro
esta aqui para ajudar as pessoas individualm
De jeito nenhum temos poder sobre
quao fortes, inteligentes ou capazes sejamos.
fazer e desenvolver mecanicamente boas ac
substitua nossos coracoes por novos. (A pa
todos os nossos desejos.)
Tudo 0 que se requer de n6s e que te
vez de muitos. Esse desejo e uma prece. Assi
o coracao - nao deixa espaco para nenhum
Esse imenso desejo pode ser criado e
meio de constantes e persistentes esforcos. N
inurneros obstaculos e agir, embora pensem
que nosso estudo da Cabala seja para beneft
Os obstaculos a serem superados inc
corpo e fraco; 0 conf1ito entre os esforcos es
de que - quando for a hora - 0 Criador tra
como Ele levou a pessoa a esse estado em pa
soa deve provar suas conquistas, ja que qual
por seus resultados.
Tambem e urn obstaculo a superar a
desde que se comeca a estudar a Cabala, ou
nheiros tern mais exito em seus estudos qu
infinitum, queixas, reprovacoes e acusacoes,
prio corpo, quanta de sua familia.
Somente com a superacao dessas dific
volver 0 verdadeiro desejo de espiritualida
superar tais obstaculos: "nocautear" 0 egoisr
Podemos ignorar as demandas do ego
sem nenhuma explicacao nem provas, visto
adas somente no egotsmo, que devo deixa
tenho nenhum outro sentido, nao posso es
sabios, que ja entraram nos mundos superio
deve agir. E, se meu coracao esta se tornand

Nesse pon~o, j~ nao experimentamos nenhuma das tentacoes do corpo. Esse
processo significa a substituicao do coracao de "pedra", que somente tern
consciencia de si mesmo, pelo de "carne", que tern consciencia dos outros.

.,
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~o de "pedra', que somente tern

que tern consciencia dos outros.

Neste mundo, avancamos usando no
pernas. Tendo avancado, utilizamos nossos o
Em contraste, os orgaos espirituais sa
mos subir as escadas somente se tivermos r
o que se sustenta na razao, Alern disso, pode
Criacao apenas abrindo nossas maos e dand
o proposito da Criacao e conferirCriador nos conduz a essa meta por urn cam
tar encontrar a resposta.
Primeiro, 0 Criador, em Sua perfeicao
o atributo da perfeicao maxima e0 e
mento e induzido pela carencia de algo, ou
o que se considera desejavel.
Os seres humanos tambern gostam d
a sacrifica-lo somente quando lhes faltar a
comida ou calor, entre outras coisas.
Quanto rnais sofrerem pela falta de alg
estao a fazer maiores esforcos para obte-lo.
fizer com que as pessoas sofram pela falta do
obrigadas a fazer urn esforco para alcanca-lo
Tendo atingido 0 plano espiritual, qu
pessoas experirnentarao 0 prazer que 0 Cr
razao, aquelas que desejam avan<;arespiritua
mento acarretado pelo ego como urn castigo
boa vontade do Criador em ajuda-las. Port
uma bencao, em vez de uma maldicao.
S6 depois de terem atingido 0 plano e
realmente ele e e quais sao os prazeres a e
sofrido somente por sua falta.
A diferenca entre os planos material e
carencia de prazeres materiais nos causa sof
prazeres espirituais nao, Assim, a fim de no
tuais, 0 Criador nos da uma sensacao de sof
coes espirituais.
Por outro lado, ao experimentar os pr
guiremos a satisfacao completa e infinita pr
zeres espirituais. Tao logo comecemos a adq

a nossa insipida vida. Nesse ponto, vemos que nao temos mais necessidade
da fe - a base de toda a espiritualidade -, porque fica claro que perseguir 0
espiritual vale a pena para nosso proprio beneficio.
Mas 0 Criador utiliza esse enfoque so mente para os principiantes, a
fim de atrai-los e depois corrigi-los. Cada urn de nos sente que sabe melhor
que ninguern 0 que deve fazer e 0 que eborn para si. Esse sentimento deriva
do fato de que, em urn estado egoista. percebemos somente 0 ser e nada
mais. Portanto, vemos a nos mesmos como os mais sabios, ja que somente
nos sabemos 0 que desejamos em cada momento de nossas vidas.
Criador governa nosso mundo estritamente de acordo com as leis
materiais da natureza. Portanto, e impossivel evita-las ou cornbate-las: se
saltarmos do precipicio, a queda nos provocara a morte; se carecermos de
oxigenio, sufocaremos, e assim sucessivamente.
Criador estabeleceu as leis da natureza, a fim de nos fazer enten
der que a sobrevivencia requer esforco e precaucao. No mundo espiritual,
quando nao podemos preyer as consequencias dos acontecimentos e nao
conhecemos as leis de sobrevivencia, devemos compreender desde 0 inicio
a principal lei. Esta nao pode ser evitada, tal como as leis da natureza em
nosso mundo nao podem ser evitadas.
A principal lei estabelece que nao podemos ser guiados por sensacoes
de prazer, dado que nao e 0 prazer, mas 0 altruismo, que determina se uma
vida espiritual ebenefica ou daninha.
Luz: emana do Criador, e e percebida por nos como urn imenso pra
zero Compreender 0 prazer, ou perceber 0 Criador (que e, na realidade, uma
e a mesma coisa, porque nao percebemos a Ele, mas a luz que nos alcanca),
e 0 proposito da Criacao,
Fe: 0 poder que da confianca ao individuo na possibilidade de alcan
car a vida espiritual, revivendo, depois de ter estado espiritualmente morto.
Quanto mais claro percebermos que estamos espiritualmente mortos, mais
forte sentiremos a necessidade de fe.
Prece: 0 esforco feito por urn individuo, particularmente em seu cora
cao, para perceber 0 Criador, e implorar a Ele que lhe de confianca na pos
, sibilidade de conseguir uma vida espiritual.
Somente se 0 Criador se ocultar dos seres humanos, qualquer traba
lho, esforco, ou qualquer oracao sao possiveis. Mediante uma prece genuina,
pede-se, de olhos fechados, ao Criador que conceda a forca para combater
o egoismo - sem que Ele se revele a pessoa -, po is esta e a maior recom
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•seres hurnanos, qualquer traba
sis, Mediante uma prece genuina,
~ conceda a forca para combater
ra -, pois esta e a maior recom

do receptor.
Alern do prazer que recebemos ao per
rimentamos prazer infinito ao perceber a Sua
de nossa uniao com a Perfeicao Maxima. A c
posito da Criacao,
Devido ao fato de 0 egoismo - nosso
essencia, ele predomina em todos os niveis
molecular, passando pelo hormonal, pelo ani
elevados.

o egoismo estende-se ate para cima,
elevados do raciocinio humano e do inconsc
jos altruistas. E tao poderoso, que somos in
qualquer situacao,

Portanto, se quisermos fugir do poder
Devemos agir contra os desejos de nosso co
pertinente a nosso avanco para 0 espiritual,
nenhum beneficio para nos mesmos,
Do contrario, nunca transcenderemos
Cabala, este principio de trabalho e conhecid

'eu quero'".

Quando 0 Criador nos ajudar, oferece
nossos corpos desejarao por si mesmos func
condicao e chamada 0 regresso ("Teshuvah").
A transforrnacao de nossa essencia eg
tece da seguinte maneira: em Sua sabedoria,
autogratificacao e 0 implantou nos seres hu
o egoismo, que e urn ponto preto na essencia
resuItado da contracao da luz ("Tzimtzum"),
Criador surgiu disso.
A correcao da essencia egoista acont
("Massach"), que transforma 0 egoismo em
de entender como uma transforrnacao miIag
mesmos a experimentemos. Parece-nos incri
mude de tal modo que, de repente, sejamos c
podiamos.
No firn, descobriremos que nossas aco

nao ha nada que possamos outorgar ao Criador, visto que Ele e perfeito e
Seu unico desejo e preencher-nos com Sua perfeicao.
Em troca do imenso prazer que recebemos do Criador, somos inca
pazes de retribuir com alguma coisa, exceto com 0 pensamento de que, ape
sar de continuar realizando os mesmos atos que antes, agora os fazemos
porque assim agradamos ao Criador, em vez de agradar a nos mesmos. Mas
ate mesmo esse pensamento nao e para 0 Criador, mas para nos. Isso nos
permite receber prazeres ilimitados, sem sentir vergonha de ter obtido algo
por nada. Pode ser que nos tornemos seres mais parecidos com 0 Criador,
ao nos transformarmos em pessoas altruistas. Ao faze-lo, seremos capa
zes de receber infinitamente e de experimentar prazer, devido ao fato de 0
altruismo nao ser para 0 eu.
Apesar de podermos nos forcar a realizar urn ato flsico especifico,
nao e possivel mudar nossos desejos a nosso bel-prazer, porque nao pode
mos fazer nada que nao seja para 0 eu. Os cabalistas dizem que uma prece,
sem a correta motivacao, e como urn corpo sem alma, pois as acoes perten
cern ao corpo e os pensamentos a alma.
Se ainda nao corrigimos nossos pensamentos (a alma), em favor dos
qU~is re~l~za-se uma acao (0 corpo), entao pode-se dizer que a propria acao
esta espiritualrnente morta. Tudo abarca tanto 0 geral quanto 0 particu
lar. ~ g:ral - 0 espiritualmente morto ("domem") - demonstra que, para
a maroria das pessoas, somente pode haver urn movimento geral, mas nao
urn movimento espiritual particular, pois em seu interior nao ha essa neces
sidade.
Portanto, nao ha crescimento individual particular, mas somente 0
crescimento geral, em consonancia com a Providencia Divina geral. Por essa
razao, as mass as sempre percebem a si mesmas como corretas e perfeitas.
Ser espiritualmente organico ("tzomeach") significa que cada indi
viduo possui seu proprio movimento e seu proprio desenvolvimento inter
nos. Neste ponto, uma pessoa torna-se 0 que se conhece como Homem ou
Adao, como esta escrito na Biblia: "Adao, uma arvore em urn campo". Como
o crescimento espiritual requer avanco, e 0 movimento so pode ser causado
por uma sensacao da escassez de algo, 0 Homem esta constantemente cons
ciente desses defeitos que 0 obrigam a buscar maneiras de crescer.
.
Se 0 Homem se detiver em qualquer nivel do desenvolvirnento espi
ritual, descendent em suas percepcoes, A intencao e insta-lo a se mover,
em vez de deixa-lo permanecer imovel,
Se, como consequencia, ele se levan tar de novo, sera para urn nivel
mais alto que antes. Como resultado, a pessoa pode ascender ou descen
der, mas nao permanecer estatica, pois tal estado nao e caracteristico do
Homem. Somente aqueles que pertencem as massas permanecem im6veis e
sem poder descer em seus niveis; por isso, nunca experimentam a queda.
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Dividamos mentalmente 0 espaco com u
da linha esta 0 mundo espiritual. Abaixo da l
Aqueles que preferem agir contrariamente a su
da linha.
Esses individuos rejeitam a razao terren
oportunidade de conhecer ever tudo. Preferem
dos - por meio da fe - e perseguir 0 mundo e
de egoismo).
Cada nivel espiritual e definido pela me
sente. Ocupamos aquele que corresponde a no
Os que estao acima da linha sao capazes de p
mais alto estivermos acima da linha na qual no
sera a habilidade de perceber.
A posicao superior, ou inferior, e deter
cada urn de nos. Essa tela reflete 0 prazer egoi
do Criador. A luz acima da linha charna-se "T
separa nosso mundo do espiritual, chama-se b
cruzar essa barreira jamais descendera espirit
mundo. Abaixo dela, encontra-se 0 reino do eg
altruismo.

AVANGANDO PARA 0 PRAZER ALTRUl

"Atzilut" e 0 mundo da percepcao comp
cao com Ele. Urn individuo, adquirindo qualid
dualmente ao mundo de "Atzilut" Ao atingi-lo
pleto a capacidade de "dar", e mesmo localizan
comecara a "receber em favor do Criador".
Nao destruimos nosso desejo de experim
nossa essencia, ao mudar a razao pela qual b
tuir ao poucos 0 egoismo pelo altruisrno, pod
bamos tudo 0 que merecemos, de acordo co
Neshamah"), que, na origem, era uma parte do
mundo "Atzilut"
Como resultado das correcoes que faze
almas se elevarao a urn estado de completa uni
processo, receberemos 620 vezes mais luz que
antes de entrar no corpo humano corporal.
Toda a luz, 0 prazer total que 0 Criado
e conhecida como a alma comum de todas as
designada a cada urn de n6s (a alma de cad

alma comum. Cada urn de nos deve receber essa parte, quando corrigir
seus desejos.
Poderemos perceber 0 Criador (a propria alma), somente depois de
termos corrigido nossos desejos de prazer,
Esse desejo e conhecido como vaso, ou recipiente, da alma ("Kli").
Isso significa que a alma consiste no recipiente e na luz, a qual provern do
Criador. Quando tivermos substituido totalmente 0 vasa egoista por urn
altruista, entao este se fundira por completo com a luz, pois tera adquirido
suas caracteristicas. E assim que poderemos vir a ser iguais ao Criador e
a nos fundir absolutamente com Suas qualidades, experimentando tudo 0
que existe na luz e na perfeicao,
Nao ha palavras para descrever esse estado. Por essa razao, diz-se que
a soma total de todos os prazeres neste mundo nao e nada alem de uma
faisca do fogo infinito do regozijo que a alma experimenta durante sua uni
ficacao com 0 Criador.
Podemos ascender na escada espiritual somente em concordancia
com a lei da linha media ("Kav Emtzait"). Esse principio pode ser descrito
breve mente: "a pessoa que e feliz com 0 que tern e considerada rica".
Devemos nos sentir satisfeitos conforme formos compreendendo 0
que estudamos na Cabala. 0 mais importante e que percebamos que, ao
aprender a Cabala, comecamos a realizar bons atos mediante 0 Criador.
Quando cumprirmos Sua Vontade, sentiremos como se houvessemos feito
o extremo.
Essa sensacao nos dara uma felicidade imensa, e sentiremos como
se tivessernos recebido 0 maior presente do mundo. Temos essa sensacao
porque consideramos 0 Criador 0 Rei do Universo, muito acima de nos
mesmos. Portanto, somos felizes, por termos sido escolhidos por Ele - entre
bilhoes de pessoas -, que, por meio de livros e mestres, nos deixa saber 0
., que Ele deseja de nos.
Tal estado espiritual e conhecido como 0 desejo de dar C'Hafetz
Hessed"). Nele, as qualidades da pessoa coincidem com as do objeto espiri
tual, conhecido como "Binah" Mas nao representa a perfeicao humana, visto
que nao utiliza nossa razao durante 0 processo de autocorrecao. Portanto,
somos considerados "pobres de conhecimento" ("ani be da'at"), porque nao
estamos conscientes da correlacao entre nossas acoes e suas consequencias
espirituais. Em outras palavras, agimos sem saber 0 que estamos fazendo,
guiados somente pela Fe.
A fim de realizar atos espirituais de modo consciente, devemos inves
tir muito esforco para perceber que nossos pensamentos tern que existir
"em favor do Criador". Neste ponto, comecaremos a sentir que nao estamos
ascendendo espiritualmente, mas, pelo contrario, cada vez que observarmos
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algo, tornar-se-a evidente que estamos mais
intencoes apropriadas para agradar ao Cria
que Ele deseja nos agradar.
Porern, nao devemos criticar nosso e
permite permanecer satisfeitos com a perfe
media ("Kav Emtzait"). Ao edificar nosso con
a linha esquerda ("Kav Smol"), poderemos al
Uma vez mais, analisemos 0 trabalho
Devemos comecar nossa ascensao esp
linha direita, que representa urn sentido de p
felicidade com 0 que nos coube e com 0 nos
do Criador sinceramente e sem egoismo.
Devemos nos perguntar: "Quanto pr
busca espirituali" Consideramos que qualqu
que temos certeza de que 0 Criador control
coisa que sentirmos durante nossa busca esp
o Criador.
Qualquer que seja nossa condicao, ela
a simples consciencia do Divino Dominio e
ciente para nos fazer felizes, para nos dar u
perfeicao enos induzir a agradecer-Lhe.
Mas este estado carece da linha esq
nossa propria condicao ("Heshbon Nefesh"
ao trabalho feito na linha direita, em que 0
glorificacao do plano espiritual e do Criador
de sua propria condicao.
Quando comecamos a verificar quao
o plano espiritual e que estamos tao perto da
imersos em nosso mesquinho egoismo, e n
urn dedo em favor de outros ou do Criador. A
mesmos, devemos nos esforcar para expulsa
'Y0S supremos nessa tarefa.
Devemos rezar para que 0 Criador nos
somos incapazes de nos transformar sem ser
duas lin has opostas em uma pessoa. Ao longo
tudo reside no poder do Criador e, portanto
mos nada, e, assim, somos felizes.
Na linha esquerda, nao sentimos inte
temos nocao alguma de progresso espiritual
mos presos na carapaca de nosso egoismo,
nao pedimos ajuda ao Criador para sair dess
interno, decidimos prescindir de nosso bor

dissuadir de realizar nossos esforcos para perseguir a impossivel tarefa de
corrigir nosso egoismo.
Ao mesmo tempo, devemos continuar agradecendo ao Criador pelo
estado em que nos encontramos, acreditando sinceramente que tal estado
seja 0 perfeito. Tambern devemos continuar sendo felizes, como erarnos
antes de comprovar nossa situacao. Se pudermos lidar com isso, avancare
mos ao longo da linha media. Nesse sentido, e crucial evitar sermos criti
cos demais conosco seguindo excessivamente a linha esquerda. E tambern
importante permanecer no estado de satisfacao da linha media. Somente
entao seremos capazes de entrar no reino espiritual com "ambos os pes",
por assim dizer.
Ha dois niveis de desenvolvimento humano: 0 animal e 0 humano.
(Estes nao devem ser confundidos com os quatro niveis do desejo, isto e,
imovel, vegetal, animal e falante). Como podemos observar na natureza, 0
animal continua vivendo no mesmo estado em que nasceu. Nao se desen
volve. As qualidades que the foram concedidas no dia de seu nascimento
sao suficientes para quanta durar sua existencia, 0 mesmo pode ser dito
de urn individuo que pertenca a esse nivel de desenvolvimento. A pessoa
permanece igual ao que foi durante sua formacao. Todas as mudancas que
ocorrem em sua vida sao por natureza somente quantitativas. Porern, nao
se pode dizer que esse individuo seja do tipo "ser humane" Nesse estado, a
pessoa nasce egoista. Em certo ponto, ela descobre que 0 egoismo governa,
e, em resposta, asp ira corrigir essa falha. Se uma pessoa deseja verdadeira
mente ganhar a revelacao do Criador, entao:
1. Esse desejo tern que ser 0 rna is forte da pessoa, de modo que nao
sinta nenhum outro. Alern disso, tern que ser perrnanente, pois 0 Criador e
eterno e Sua vontade de conferir 0 bern e con stante. Desse modo, se a pes
soa deseja se aproximar mais do Criador, tern que se assemelhar a Ele nessa
, qualidade tambem, Por exernplo, todos os seus desejos tern que ser constan
tes. Nao podem mudar, dependendo das circunstancias.

2. Deve adquirir desejos altruistas. Deve dedicar todos os seus pen
samentos e desejos ao Criador. Esse nivel e chamado "Hessed" ou "Katnut"
Eventualmente, a pessoa chega a merecer a luz da fe, que the dara con
fianca.
3. Deve ganhar 0 conhecimento completo e perfeito do Criador. As
consequencias das acoes da pessoa sao determinadas por seu nivel espiri
tual. Porern, nao havera nenhuma diferenca entre os niveis espirituais, se
a luz do Criador iluminar 0 individuo, Pelo fato de 0 Criador conferir ao
recipiente 0 vasa e a Luz da alma simultaneamente, a pessoa percebe que 0
conhecimento recebido e perfeito. Normalmente, estamos em total acordo
com nossos corpos; 0 corpo dita-nos seus desejos, enos recompensa por
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:perseguir a impossivel tarefa de
aar agradecendo ao Criador pelo
ndo sinceramente que tal estado
uar sendo felizes, como erarnos
ermos lidar com isso, avancare
0, e crucial evitar sermos criti
nte a linha esquerda. E tambern
facao da linha media. Somente
espiritual com "ambos os pes",
I

humano: 0 animal e 0 humano.
quatro niveis do desejo, isto e,
demos observar na natureza, 0
em que nasceu. Nao se desen
idas no dia de seu nascimento
tencia, 0 mesmo pode ser dito
de desenvolvimento. A pessoa
macao.Todas as mudancas que
ente quantitativas. Porem, nao
o userhumano". Nesse estado, a
scobre que 0 egoismo governa,
uma pessoa deseja verdadeira
e da pessoa, de modo que nao
r permanente, pois 0 Criador e
nstante. Desse modo, se a pes
que se assemelhar a Ele nessa
us desejos tern que ser constan

cunstancias.
eve dedicar todos os seus pen
chamado "Hessed" ou "Katnut"
a luz da fe, que the dara con
pleto e perfeito do Criador. As
rminadas por seu nivel espiri
entre os niveis espirituais, se
o fato de 0 Criador conferir ao
amente, a pessoa percebe que 0
ente, estamos em total acordo
desejos, enos recompensa par

nosso trabalho, permitindo-nos experimen
tual, mas em nosso mundo tern que estar con
rial (por exemplo, a alimento, sexo, musica
experimenta-lo, Mesmo que, dentro de nos
incapazes de separa-lo totalmente de seu por
Diferentes pessoas desfrutam de difer
de portadores de prazer. Mas 0 prazer, em
o experimentemos em nossos cerebros com
Teoricamente, e possivel simular por comp
zeres, ao aplicar impulsos eletricos ao cereb
a receber variados prazeres na forma de s
prazer puro recriara as imagens de varios p
soa, de modo que a mente criara musica, 0
coisas.
Do que foi dito fica evidente que n
mutuamente. Portanto, quando nossos corp
ser recompensados com alguma forma de pr
Fugir das sensacoes desagradaveis pod
tipo de prazer. De qualquer maneira, qualqu
realizado e a recepcao de prazer (a recompen
de que a pessoa realizou urn ato egoista,
Por outro lado, se uma pessoa sente q
"Para que trabalhar?", isso significa que 0 c
rnaior grau de prazer para 0 futuro do qu
menos urn suficiente aumento no prazer pa
manecer no estado de repouso. Assim, nao v
seu estado.
Mas, se uma pessoa decidir abandon
escolher concentrar-se em me!horar a condic
mente, 0 corpo nao sera capaz de fazer nem
projecao do beneflcio pessoal par si mesmo
lhar. Assim, so mente uma solucao se the ab
ajude a seguir em frente.
o Criadar nao substitui 0 corpo de um
reza. Tambern nao faz milagres para mudar
reza. Porern, em resposta a uma prece genu
alma: 0 poder de agir sobre os principios da

Ao recebermos prazeres egoistas, a
enquanto isso ocorrer,

Isso parque os prazeres egoistas centra
mas tambern no que os outros nao tern, por
parativos e re!ativos.

Por essa razao, e impossivel formar uma sociedade justa com base no
egoismo razoavel. A natureza erronea dessa utopia foi comprovada pela his
toria: em comunidades antigas, na ex-Uniao Sovietica, por exernplo, e em
outras sociedades em que houve tentativas de edificar 0 socialismo.
E impossivel satisfazer cada membro de uma sociedade egoista, por
que cada individuo sempre se compara aos outros. Isso e mais evidente em
pequenos assentamentos.
Portanto, 0 Criador, que esta sempre disposto a conceder a todos urn
prazer ilimitado, estabelece uma condicao: que esse prazer nao seja limitado
pelos desejos do corpo. 0 prazer e recebido somente nos desejos indepen
dentes dos do corpo, conhecidos como altruistas ("Ashpaah").
A Cabala e uma sequencia de raizes espirituais, procedentes umas das
outras em concordancia com leis imutaveis, que se fundem e apontam para
urn unico proposito comum: "a cornpreensao da grandeza e sabedoria do
Criador por parte das criacoes deste mundo".
A linguagem cabalistica esta estreitamente relacionada com os obje
tos espirituais e seus atos. Portanto, so pode ser estudada em conexao com 0
exame do processo da Criacao,
A Cabala aborda certos temas que depois sao descobertos por aqueles
que buscam a percepcao espiritual: nao ha conceito de tempo, mas somente
da cadeia de causa-efeito, na qual cada efeito se torna, a seu momento, a
causa do seguinte efeito - a Criacao de urn novo ato ou objeto. Em princi
pio, 0 que concebemos como tempo, mesmo em nosso mundo, e na reali
dade nossa percepcao dos processos internos de causa-efeito. Ate mesmo a
ciencia afirma que 0 tempo, assim como 0 espaco, sao conceitos relativos.
Urn lugar ou espaco e urn desejo de prazer. Uma acao e a recepcao do prazer
ou sua rejeicao,
"No principio", isto e, antes da Criacao, nada existia, exceto 0 Criador.
, Ele nao pode ser denominado por nenhum outro nome, porque qualquer
nome implica certa percepcao do objeto. Mas 0 unico que percebemos n'Ele
e 0 fato de que nos criou. Por conseguinte, somente podemos nos dirigir a
Ele como nosso Criador, Pai etc.
o Criador transmite luz. Esta representa Seu desejo de ser artifice de
uma Criacao e de dota-la com 0 sentido de Sua com placencia. Somente esta
unica qualidade da luz que emana do Criador nos da a base para formar
nosso juizo acerca d'Ele.
Em termos mais precisos, a percepcao da luz nao nos permite fazer
juizos sobre 0 Criador, mas somente sobre as percepcoes que Ele deseja ins
pirar em nos. Por essa razao, referimo-nos a Ele como alguern que deseja
nos agradar.
Este prazer nao deriva somente da luz, mas do efeito desta em nos
sos 6rgaos de sensaroes espirituais. De maneira similar, urn pedaco de carne
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nao contem, em si mesmo, 0 prazer que sent
entrar em contato com nossos orgaos sensoria
car as sensacoes relacionadas ao prazer.
Qualquer ato, seja fisico ou espiritual,
uma acao que envolve 0 pensamento.
o pensamento do Criador econferir
consequencia, proporciona-nos prazer,
Esse ato e considerado "dar pelo motiv
urn ato simples, porque seu prop6sito corresp
A Criacao foi gerada para ser egoista p
nao temos outra meta alern de conseguir pra
ter a receber ou dar, como parte de nossa bu
a meta maxima sempre continuara sendo r
dermos alguma coisa a outra pessoa.
Se 0 ato caracteriza-se por ter a mesm
fica que, se 0 resultado de uma acao e receb
entao tal acao e denominada "urn ato simples
representa dar, mas 0 prop6sito e receber, en
ato complexo", porque seu prop6sito e sua dir

coes.

Somos incapazes de imaginar os desej
desejos alem do espaco, Portanto, apenas p
como uma forca espiritual que enche urn espa
Criador originalmente desenhou os seres hum
comprometer apenas com os atos simples; po
o design original.
Quanto mais alto ascendermos na es
serao as leis da Criacao, porque as categori
simples, nao complexas. Nao obstante, pelo fa
fonte da Criacao, e em vez disso vermos some
tas, visualizamos as leis da Criacao em nosso
guradas por condicoes e limitacoes e, portant
Pelo fato de os livros autenticos da Ca
que emana do autor durante a elaboracao de
int~n<;:ao ~orreta ao se estudar tais livros, isto
Cnador. E tambem muito importante, ao est
lecto espiritual e a compreensao que 0 autor
ligacao com ele e aborda-lo. Portanto, e tam
os trabalhos de outros autores, especialmente
os mundos espirituais. A razao disso e que, d
poderao intluenciar 0 leitor.
Se desejarmos obter conhecimento esp

uma rotina diaria especial e protegermo-nos de influencias estranhas, de
noticias irrelevantes e de livros daninhos.
Devemos evitar 0 contato com outras pessoas, exceto quando isso se
torna necessario por trabalho ou por estudo, sem evitar deliberadamente,
mas mantendo nossos pensamentos em constante revisao, Quando for
necessario, poderemos pensar em nosso trabalho. 0 resto do tempo deve
ser dedicado a conternplacao do proposito da vida.

Alcancar 0 proposito da vida depende mais da qualidade do esforco
feito que da quantidade; uma pessoa pode ficar dias inteiros absorta nos
livros, e outra pode dedicar apenas uma hora por dia a seus estudos,
devido as obrigacoes do trabalho e da familia.
Qualquer esforco pode ser medido apenas em relacao a seu tempo
livre, ao determinar 0 quanta uma pessoa sofre por ser incapaz de dedi
car rna is tempo ao plano espiritual. 0 resultado e diretamente proporcio
nal a intensidade das intencoes da pessoa; descobrir e 0 objetivo de dedicar
tempo ao estudo e a autocorrecao.
Ha dois metodos de alimentar uma crianca. Urn metodo e pela forca.
Este nao causa a crianca nenhum prazer, mas, de qualquer maneira, propor
ciona a nutricao necessaria para 0 crescimento e desenvolvimento de forca,
Na Cabala, esse tipo de nutricao espiritual e conhecida como a causa do
Mais Alto. Porern, a crianca pode desejar crescer espiritualmente ao tomar
o alimento espiritual sozinha. Isso pode ocorrer, depois de ter desenvolvido
o apetite para faze-lo (tendo tornado consciencia da necessidade ou tendo
experimentado 0 prazer da luz). Entao, a pessoa nao somente cresce espiri
tualmente, mas tambern desfruta do processo de viver, isto e, de desenvolver
a percepcao espiritual.
Na Cabala, uma sensacao aguda produzida em uma pessoa por seu
conhecimento do bern e do mal e conhecida como 0 processo de nutridio:
assim como uma mae carrega seu filho eo aproxima de seu peito para ama
rnenta-lo, do mesmo modo a luz contida no objeto espiritual superior e
proporcionada a urn cabalista, de modo que a pessoa possa ver e sentir cla
ramente 0 abismo entre 0 bern e 0 mal. E, entao, da mesma maneira que a
mae afasta 0 infante de seu peito, tambern urn cabalista perde 0 vinculo com
a fonte superior, assim como a clareza da distincao entre 0 born e 0 mau.
Esse processo foi projetado para impulsionar a pessoa a rezar ao Criador, a
fim de adquirir as mesmas capacidades para perceber C'Kelim") 0 born e 0
mau, alern da Fonte Superior.
Recebemos tanto 0 egoismo quanta 0 altruismo do Divino. A dife
renca reside no fato de os seres humanos receberem os desejos egoistas ao
nascer, ao passo que os altruistas requerem que os peca persistentemente.
Primeiro, devemos alcancar 0 estado no qual desejemos "agradar ao
Criador" da mesma maneira que Ele nos agrada, independente de nossos
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devemos determinar 0 que 0 agradara.
Como consequencia, veremos que ap
ao experimentar prazer. Isso e chamado rece
denota 0 nivel do mundo ("Atzilut").
Alcancar os diversos graus de intens
desinteressadamente ao Criador chama-se
("Beriah", "Yetzirah", "Assiyah"). Adquirir
Criador para Seu beneficio e conhecido com

Atzilut.

o "Beit-Midrash" e 0 lugar em que ap
a recepcao do Criador e da forca espiritua
demandar a percepcao da meta da Criacao
Criador. Devido ao fato de nos (nossos corp
naturalmente para ter contato com tudo 0 qu
mesmos, devemos orar ao Criador para que
nossa propria insignificancia em cornparaca
natureza, lutaremos para chegar a Ele, 0 maio
o mais importante para urn individu
gue. Por exemplo, as pessoas endinheiradas tr
inveja a outras. Mas, se a riqueza deixasse de
invejadas, e assim, nao teriam mais incentiv
mais valioso e perceber a importancia de pe
momenta em que urn individuo seja capaz
sem esforcos, visto que esses sao os recipiente
Antes de 0 cabalista Ari introduzir suas
tanto mais facil conseguir atingir 0 plano esp
abriu 0 caminho para compreender esse plan
renunciar aos prazeres deste mundo.
Na etapa anterior a Ari, as vias espiri
havia na realidade nenhuma predisposicao
criacoes. Ari abriu ligeiramente a fonte da
para as pessoas combaterem seu egoismo, po
e mais sofisticado.
Isso pode ser ilustrado, esquematicam
Suponhamos que, antes do tempo de Ari, a pe
de compreensao, Cada esforco equivalia a um
mento de uma unidade de percepcao, Hoje
foram introduzidas no mundo, por Ari, a pe
de percepcao por apenas uma unidade de
mente mais dificil de faze-lo.
o rabino Yehuda Ashlag (Baal HaSu

mundo para que, hoje em dia, urn individuo nao possa enganar a si mesmo,
pensando que e perfeito, mas para que siga 0 caminho da fe, acima do
conhecimento. Apesar de 0 caminho ter se tornado urn tanto mais claro,
esta geracao e incapaz de realizar a quantidade e a qualidade de esforcos
requeridos, do modo como as geracoes anteriores puderam, apesar da per
cepcao dos defeitos individuais ser mais clara que antes. Esta geracao nao
eleva 0 plano espiritual ao nivel apropriado de seu conhecimento, isto e,
acima do material, do modo como as geracoes anteriores fizeram, quando
a maioria das pessoas estava dis posta a fazer qualquer coisa em favor da
ascensao espiritual.
Uma revisao significativa foi introduzida no mundo peIo cabalista
Baal Shem-Tov. Ate as massas puderam sentir urn leve aumento na quanti
dade de espiritualidade no mundo. Por urn tempo, ate se tornou mais facil
alcancar 0 plano espiritual para aqueIes que assim 0 desejavam.
Com 0 prop6sito de selecionar estudantes dignos de fazer parte de
seu grupo cabalistico, Baal Shem-Tov instituiu a "Admorut", uma divisao da
sociedade judaica em secoes, contando com urn cabalista como lider espiri
tual em cada uma delas. Esses lideres (''Admorim'') escolheram individuos
os quais consideravam dignos de estudar a Cabala em seus "Heder" (quarto,
sala de aula), onde se comprometeram a fun dar a geracao seguinte de caba
listas e lideres.
Mas 0 efeito da revisao introduzida por Baal Shem-Tov jei passou, e
nem todos os lideres de nossa geracao sao cabalistas, nem sao capazes de
perceber 0 Criador. Depois da partida de Baal HaSulam, nosso mundo ficou
em urn estado de degradacao espiritual, 0 que sempre precede a elevacao
que se aproxima.
Como resultado de nossa natureza egoista e devido ao fato de ins
tintivamente nos afastarmos de qualquer coisa que nos cause sofrimento, 0
Criador utiliza isso para nos conduzir ao bern. Ele tira 0 prazer do mundo
material que nos cerca e nos concede prazer somente por meio de atos
altruistas, Este e 0 caminho do sofrimento.
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12. ERRADICANDO 0

o caminho da Cabala e diferente de o
prazeres em nosso mundo, podemos nos afa
(acima da razao) no proposito da Criacao, e
corpos e nossa razao nos dizem. Dessa form
simplesmente 0 que nossos corpos e nossa ra
Quando fazemos isso, comecarnos a ex
assim como a sentir Seu am or por nos. Este e
e da fe no fato de que 0 caminho longo e, na r
sofrimento.
Quando ainda nao somos capazes de
Pnimih"), nosso desenvolvimento espiritual
encia da luz circundante ("Ohr Makif").
Este caminho do desenvolvimento esp
ralou 0 curso do sofrimento ("Derech Beito
dade. Outra alternativa para nosso desenvol
estabelecer uma ligacao pessoal com 0 Criad
em tres linhas. Este caminho chama-se 0 cur
"Derech Ajishenah"), e e muito mais curto d
Assim dizem os cabalistas: a pessoa q
o Criador reduz 0 tempo da correcao. Apesa
mento nao nos forcar a faze-lo, e muito imp
os resultados de nosso trabalho dependem a
Isso significa que devemos acreditar no
pensa e castigo. 0 Criador recompensa 0 in
pensamentos e desejos. Devemos obter a fe
estudos e com os livros.
Porem, tendo conquistado a fe - a per
nos convencer de que ela nos foi outorgada p
Superior pode ser urn rernedio para a vida,
de trabalhar. Porem, e considerado urn vene
determinado peIo Divino e que nada depend
o principal esforco deve ser a preserva
outorgadas peIo Divino. Primeiro, chegamnas; depois, chega a epoca do trabalho duro
manecer nesse nivel espiritual especifico, por
nos concentrar na apreciacao do valor de nos
comecemos a ignorar 0 que adquirimos, ou
com isso, comecaremos a perder 0 nivel espi

Tudo 0 que jaz sob 0 poder do egoismo esta situado no ponto cen
tral da Criacao C'Nekudah Emtzait"). Tudo 0 que nao deseja a gratificacao
propria esta situado acima desse ponto. Portanto, diz-se que a linha ("kav")
que representa a descensao da luz estabelece contato (revivendo, assim, a
Criacao de maneira imperceptivel) e nao 0 estabelece (nao preenchendo a
criacao com a luz do Criador) com 0 ponto central.
Diz-se que quem deseja avancar espiritualmente e ajudado, rece
bendo uma alma - uma parte do Criador -, a luz. Como resultado, corneca
a se sentir parte do Criador!
Como a luz do Criador gera 0 desejo de que a alegria derive d'Ele?
Por exemplo, em nosso mundo, uma pessoa que recebeu honras ines
peradas, que depois lhe foram arrebatadas, desejaria os prazeres familiares
derivados dessas honras. 0 desejo de recuperar 0 prazer subtraido e conhe
cido como recipiente, vasa ("Kli"). A luz faz 0 recipiente crescer gradual
mente, a fim de enche-lo de prazer (da luz).
Abraao perguntou ao Criador: "Como posso ter certeza de que salva
ras meus descendentes? Como posso ter certeza de que meus filhos pode
rao se libertar do egoismo com a ajuda da Cabala? Para que lhes dar a luz,
se nao a desejam?". 0 Criador respondeu que lhes daria uma sensacao de
escravidao por seu egoismo, e, assim, em contrapartida, lhe ofere ceria uma
sensacao da 1uz.
Ao tentar superar nossos desejos, e necessario que reconhecarnos que
nossos corpos nao compreendem as dirnensoes do tempo e, portanto, nao
percebem 0 passado ou 0 futuro, mas somente 0 presente. Por exemplo, se
for crucial realizar urn esforco por cinco minutos, a fim de poder descansar
mais tarde, 0 corpo de todas as maneiras se recusara a realizar esse esforco,
porque e incapaz de captar 0 beneficio que logo chegara,
Ainda quando, depois de trabalhar duro, recordamos 0 prazer que
alcancarnos
antes, nossos corpos guardarao a forca necessaria para comple
.,
tar a tarefa. Isso po de ser similar ao caso de uma pessoa que recebe anteci
padamente por urn trabalho, e nao quer verdadeiramente se esforcar para
completa-Io.
Portanto, e importante nao adiar a luta contra 0 corpo, mas, ao con
trario, fazer uso de cada oportunidade em urn momenta determinado para
opor-se ao corpo com pensamentos elevados.
Posto que somos 100% egoistas, jamais desejaremos formar volun
tariamente urn vinculo com 0 Criador. Apenas com a certeza de que esse
vinculo nos trara certo beneficio, desejaremos tal conexao,
Assim, podemos conduir que simplesmente ver nosso proprio mal,
e entender que somente 0 Criador pode enviar ajuda, e ainda urn impeto
insuficiente para buscar Sua assistencia. Perceber que nos aproximarmos do
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Criador e com Ele formarmos uma ligacao trar
para procurar ajuda.
A Cabala oferece-nos seu caminho, em ve
tempo muda as condicoes a nossa volta: dois m
apenas poucos homens valiosos buscararn a co
na epoca do Rabino Shimon.
Nos tempos de Ari e de Rarnchal, ja hav
vidos no estudo da Cabala. Nos tempos do Ba
grupos aumentou as duzias.
Por firn, nos tempos de Baal HaSulam,
mais. Em nossa epoca, a barreira que separa as
mente apagada, e resta apenas certa resistenci
passado, s6 os de carater muito forte podiam
hoje em dia, principiantes, e ate mesmo crianc
mos resultados simplesmente estudando a Cab
visao,
Somos incapazes de separar 0 bern do m
pazes de discernir entre 0 que e born para n6s m
Apenas 0 Criador pode nos ajudar com relacao
Somente entao cornecaremos aver tudo, 0 que
Mas, enquanto nao tomarmos a consci
absoluta da constante conexao com 0 Criador,
Dessa forma, Ele nos induzira a pedir compaixa
Nas sensacoes espirituais internas do ca
nivel superior, do estado futuro ("AJaP"). Que
superior como urn vazio nada atraente, em vez
nao recebe tal percepcao do nivel superior. Ape
de luz, 0 nivel inferior 0 percebe somente no gr
inferior lhe permitem faze-lo. Pelo fato de as q
suficientes para receber a luz superior, 0 individ
A ocultacao do Criador faz com que cad
mendo esforco para conseguir 0 nivel de exis
por nossa sociedade. Movemo-nos cegamente
silenciosos sussurros internos de nosso egoismo
cegas do ego, apressarno-nos a executar suas or
tigados pelo sofrirnento; isso nos impulsiona a a
tra nossa pr6pria vontade, realizando seus dese

Nosso egoismo esta arraigado tao pro
comecamos a aceita-lo como parte fundament
representa nossos desejos verdadeiros.

Nosso egoismo penetra todas as celulas d
a avaliar todas as nossas percepcoes de acordo
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bern nos forca a planejar nossas acoes, de acordo com sua configuracao,
aumentando, assim, 0 beneficio derivado delas.
Nem sequer imaginamos que podemos nos despojar da influencia
do egoismo enos purificarmos dele. Mas e possivel expulsar a nuvem ego
ista que toma a forma de nosso corpo, penetra-nos e veste a si mesma com
nossa carne. Quando tivermos ficado sem tais desejos, 0 Criador nos conce
dera Suas aspiracoes altruistas.
Porern, enquanto a presenca egoista permanecer em nos, seremos
incapazes de imaginar qualquer beneftcio que nos faca desejar erradica-la.
E, ainda, os pensamentos altruistas e os desejos nos parecerao inaceitaveis,
insensatos, nao series e certamente incapazes de formar a base de nossa
sociedade, muito menos a do universo.
Mas isso acontece somente porque nossos pensamentos e desejos
permanecem sob a influencia do egoismo. Com 0 proposito de ser objetivos
sobre a nossa propria condicao, devemos tentar considerar 0 egoismo como
algo fora de nossa essencia, como urn inimigo que procura se fazer passar
por urn amigo.
Devemos tentar ver 0 egoismo como algo estranho a nos, que foi
posto em nosso interior pela Vontade do Criador. Tais acoes sao considera
das tentativas de reconhecer 0 mal que provern do ego. Mas isso somente e
possivel no nivel em que possamos sentir a existencia do Criador e perceber
Sua luz, pois tudo e entendido simplesmente em relacao a outros objetos,
pela percepcao dos opostos.
Desse modo, em vez de concentrar toda nossa energia na busca do
mal dentro de nos, devemos fazer 0 maximo esforco para perceber a luz do
Criador.
Todas as criacoes, com excecao dos seres humanos, funcionam de
acordo com as leis do altruismo,
Somente os seres humanos e 0 mundo que nos cerca (nosso mundo,
"Olam Hazeh") sao criados com 0 oposto, as qualidades egoistas. Se, por
acaso, tivessemos urn vislumbre do Criador e de todos os mundos espiri
tuais, entenderiamos de imediato quao pequeno realmente e nosso mundo
em cornparacao com os mundos espirituais. Portanto, as leis da natureza
egoista funcionam somente dentro de urn mundo minusculo, do tamanho
de uma ervilha.
Por que, entao, 0 Criador se esconde, depois de nos ter situado deli
beradamente em urn mundo cheio de escuridao, inseguranca e tristeza?
Quando 0 Criador nos foi criando, Sua meta foi conceder-nos uma
existencia eterna junto a Ele. Porem, devemos alcancar esse estado por nos
sos proprios meios, a fim de nao nos sentirmos envergonhados por termos
injustamente adquirido prazer eterno. Assim, 0 Criador gerou urn mundo
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oposto a Ele em sua natureza e que simbolizava
Sua Essencia: 0 desejo de autogratificacao, ou 0
Por conseguinte, Ele nos dotou dessa qu
o ser humano e int1uenciado por essa qualidad
imediatamente deixa de perceber 0 Criador. A
para nos dar a ilusao de possuir livre-arbitrio
nosso mundo e 0 do Criador - 0 mundo superi
Se, apesar de nosso egoismo, fossemos cap
ralmente prefeririamos Seu mundo ao nosso, v
todo 0 prazer e nenhum sofrimento.
Porern, a liberdade de escolha eo livre-ar
tir na ausencia de nossa percepcao do Criador
oculto. Mas, se, a partir do momento do nasc
mente dominados peIo ego, de modo a nao pode
ser e ele, como podemos escolher ser livres de su
Alern do rna is, que opcao pode na realid
esta cheio de sofrimento e morte, e no do Cri
imortalidade? 0 que resta aos seres humanos pa
Com 0 proposito de nos permitir ter 0 li
nos duas opcoes:

1. Ocasionalmente, Ele se revela a urn de
Sua grandeza e Providencia e, como resultado, e

2. Ele nos deu a Cabala, 0 estudo que evid
luz espiritual ("Ohr Makif"), assumindo que
deseja sair do est ado atual e perceber 0 Criador.

o

processo de nosso vinculo com 0 Cria
mais baixo (no qual vivemos) e estendendo-se p
o Criador), pode ser comparado a subir os degra
Todos os seus degraus existem nos mundos espi
degrau mais alto, enquanto a categoria mais bai
mundo. Os seres humanos estao situados abaix
baixo, pois nosso nivel inicial egoista nao est a
estado espiritual, que e completamente altruista
Podemos perceber urn nivel espiritual su
sas qualidades e as do estado espiritual. Entao, n
proporcional ao grau de congruencia entre noss
tual. Podemos perceber 0 nivel superior porque
estao arranjados de forma sequencial, desde 0 m
ainda, os estados subsequentes encobrern-se en
estado superior esta situada dentro da metade
(0 AJaP do superiorcai no GE do inferior).

Portanto, a parte inferior de nosso estado superior esta sempre pre
sente dentro de nos, embora normalmente nao a sintamos. 0 estado supe
rior acima de nos refere-se ao "Criador", porque funciona como Ele para
nos. Engendra-nos enos da vida, enos guia. Por nao termos uma percepcao
desse estado superior, com frequencia insistimos no fato de 0 Criador nao
existir.
Mas, se estivermos em urn estado no qual vemos daramente 0
dominio superior do Criador sobre todas as criacoes neste mundo, entao
perderemos a possibilidade de escolher livremente.
Poderemos ver somente uma Verdade, uma Forca e uma Vontade que
opera em todos e em cada urn.
Devido ao fato de que a vontade do Criador e conceder a cada ser
humano 0 livre-arbitrio, entao a ocultacao do Criador de Suas criacoes e
necessaria. Somente se Ele estiver oculto, poderemos argumentar que dese
jamos, par nosso livre-atbitrio, nos unir ao Criador, agindo em Seu favor,
sem nenhum vestigio de interesse proprio.
o processo completo de autocorrecao e possivel apenas se 0 Criador
nao nos e visivel. Tao logo Ele se revelar para nos, tornar-nos-ernos ime
diatamente seus servidores e cairemos sob 0 controle de Seu pensamento,
grandeza e poder,
Neste ponto, e impossivel determinar quais sao nossos pensarnen
tos verdadeiros. Portanto, com 0 proposito de nos permitir agir livremente,
Criador deve se ocultar de nos. Por outro lado, para nos dar uma oportuni
dade de nos libertarmos da cega escravidao do egoismo, Ele deve se revelar.
lsso porque 0 ser humano obedece somente a duas forcas neste mundo: a
forca do egoismo - 0 corpo - e a forca do Criador - 0 altruismo.
Entao, alternar entre os dois estados e necessario, Em tais estados,
acontece a ocultacao do Criador de nos, quando somente percebemos a nos
mesmos e as forcas egoistas que nos controlam, e a Revelacao do Criador,
" quando sentimos 0 poder das forcas espirituais.
A fim de que a pessoa que permanece ainda sob a influencia do
egoismo possa perceber 0 mais proximo Objeto Superior (0 Criador), 0
Criador deve igualar algumas de Suas qualidades com as do ser inferior, isto
e, a pessoa que busca com Ele uma conexao, Para poder entrar em equili
brio com a pessoa que busca conexao com Ele, 0 Criador provera algumas
de Suas qualidades altruistas como se fossem egoistas.
A parte superior eleva a "Malhut-Midat Hadin", ao nivel de Sua
"Galgalta ve Eynaim" (GE). Em consequencia, Seu AJaP adquire qualidades
egoistas. Desse modo, Seu AJaP "descende" para a parte inferior (0 nivel
espiritual de quem busca), e entra em urn estado de equivalencia com as
qualidades da parte inferior. De inicio, a parte inferior nao era capaz de per
ceber 0 estado espiritual superior. Porern, pelo fato de 0 Criador ter ocul
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tado Suas rna is altas qualidades altruistas por
de descender ao nivel da pessoa, para que esta
Posto que em tal ponto percebemos qu
Istas, n6s nao podemos verdadeiramente ca
parece que nao ha nada positivo no espiritual
inspiracao, confianca ou tranquilidade. Ejust
a oportunidade de exercer nossa forca de von
afirmar que a carencia de prazer e de gosto n
deve-se, para nosso beneficio, a deliberada oc
nao possuirmos as qualidades espirituais nec
ceber os prazeres espirituais superiores; pe
desejos terrenos sao governados pelo egoismo
Ecrucial para os principiantes entend
nadas a depressao e a aflicao, a fim de que as
Eles podem dirigir ao Criador suas s
podem estudar ou fazer boas obras. 0 fato d
ou vitalidade nas aspiracoes espirituais e gove
principiantes 0 livre-arbitrio de chegar a con
zer origina-se na ausencia, em si mesmos, das
istas. Portanto, 0 Superior deve ocultar deles
Assim, devemos lembrar que a primei
ritual e a sensacao de privacao espiritual. Se
perceber que 0 plano superior oculta-se dev
dades dela, e ainda se essa parte inferior ped
prio egoismo por meio de uma prece ("Ma'
revelara parcialmente (elevara Seu AJaP), e
qualidades, que ate esse momenta estiveram
Como resultado, 0 prazer espiritual ta
conseguinte, a parte inferior comeca a expe
zer espirituais sentidos pelo ser superior, que
altruistas. Dado que a parte superior elevou
ponto de vista do individuo, Ele 0 elevou ass
elevou a GE do inferior junto a Seu pr6prio N
Esse estado espiritual e conhecido co
pessoa ("Katnut"). A parte superior, de cert
rior a seu pr6prio nivel espiritual, ao revela
grandeza das qualidades altruistas. Ao ver a m
tual e 0 comparar com 0 plano material, pode
acima de nosso mundo.
Quando percebemos 0 nivel espiritua
tade, nossas qualidades egoistas transforma
qualidades do Criador. Com 0 prop6sito de
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tome total posse do primeiro nivel superior, a parte superior revela-se total
mente, e todas as suas qualidades, a essa parte inferior; 0 que significa que
revela sua grandeza, realiza "Gadlut"
Nesse ponto, a pessoa percebe a parte superior como 0 Unico
Soberano Absoluto de todo 0 universo. Ao mesmo tempo, a parte inferior
capta 0 mais alto conhecimento do prop6sito da Criacao e do dorninio do
Superior. Torna-se evidente, para a parte inferior, que nao ha outra maneira
de se conduzir, a nao ser do modo prescrito pela Cabala. Portanto, a razao
da parte inferior requer agora tomar uma atitude apropriada. Como resul
tado dessa clara percepcao do Criador, a pessoa deve enfrentar a contradi
<;:ao entre a fe e 0 conhecimento, entre a linha direita e a esquerda.
Tendo adquirido as qualidades altruistas (UKatnut"), a parte inferior
prefere proceder somente por meio da fe na grandiosidade do Criador. Isso
serve como urn indicativo do desejo sincero de quem busca se aproximar
do Criador.
Porern, a revelacao da grandiosidade do Criador ("Gadlut") obstrui
agora, por meio da fe, 0 avanco do individuo, Em consequencia, ele deve
prescindir voluntariamente do conhecimento adquirido.
Quando alguern suplica proceder cegamente, confiando apenas na
sua fe na magnificencia do Criador, em vez de perceber Seu poder e Sua
grandiosidade, utilizando a razao na mesma proporcao de sua fe, entao 0
Criador ve-se obrigado a limitar Sua revelacao. Quando isso acontece, 0
Criador diminui a revelacao de Seu dorninio geral, de Sua onipotencia e de
Sua luz (UOhr Hochmah") - a tela de Hirik.
Por meio desta tela, a revelacao da razao superior pode ser diminu
ida (a linha esquerda), ate 0 ponto no qual possa ser balanceada com a fe
(a linha direita). A correta correlacao entre a fe eo conhecimento chama
se equilibrio espiritual, ou linha media. Como individuos, determinamos 0
estado em que desejamos estar. Existindo a correta correlacao entre a fe e 0
conhecimento, podemos atingir a perfeicao, Eis a linha media.
A parte do conhecimento revelado (a linha esquerda) que podemos
usar em proporcao a nossa fe (a linha direita), procedendo de acordo com
a fe acima da razao (a linha media), e acrescentada as qualidades espiritu
ais que possuiamos antes, no estado de "Katnut" 0 nivel espiritual recern
adquirido e conhecido como "Gadlut (grande e completo).
Depois de ter alcancado, por completo, 0 primeiro nivel espiritual,
seremos iguais - em qualidades - aos do primeiro estado (0 mais baixo) da
escada espiritual. Como ja foi mencion ado, todos os estados, ou degraus da
escada, encobrem-se entre si. Tendo alcancado 0 primeiro nivel, pode ser
que descubramos a presenca de urn nivel mais alto dentro de n6s. Usando
o mesmo principio de quando avancamos para 0 primeiro nivel, podemos
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prosseguir, degrau par degrau, em direcao a
completa com a Criador, no mais alto nivel,
Uma parte essencial de nossa ascensa
processo especial que exige que, ao descobrir
pe<yamos ao Criador nos conceder a forca n
receberemos essa forca na forma de uma luz
Esse processo continua, ate que alcanc
ginais de nossas almas. Nesse ponto, nosso e
corrigido e banhado de luz.

A BUSCA DO CRIADOR

Quando estamos distraidos com pen
que eles atrapalham a estabelecimento da con
nossa forca e nossa mente sao desperdicadas
tes, e nossos coracoes vao se enchendo de des
tos como esses, perdemos a fe no fato de que
verdade ira vida.
Ao superarmos essa condicao, saimos
mas para a luz, recebendo uma superior, qu
Desta rnaneira, nossos pensamentos irrelevan
nosso progresso espiritual.
Podemos superar obstaculos somente
conseguimos trabalhar em alga, se percebe
nisso. Porem, nossos corpos, coracoes e in
beneficios podem advir do altruismo.
Par conseguinte, assim que tentarmos
altruista, perdemos toda a forca da mente, do
mas nada alem de nos dirigirmos ao Criador
sem nenhuma disposicao de faze-lo e sem n
mas em direcao ao Criador, ate que nos fund
Nao deveriamos nos queixar par nao t
inteligentes, fortes au valentes, ou por carece
possuem.

Se nao avancamos pelo caminho cor
mos dotados do melhor potencial e das mel

Pode ser que urn individuo talentoso
mas, sem uma conexao com a Criador, a seu
falhara, assim como acontece com a maioria
E crucial atingir a nivel da pessoa just
gar todo a nosso potencial para as tarefas c

10 em vao. Ate mesmo as habilidades mais fracas e triviais que nos foram
outorgadas pelo Criador devem ser utilizadas em favor das metas mais
elevadas.
Se estivermos em urn estado de descensao espiritual, sera inutil ten
tarmos nos animar ou nos submeter a escutar a sabedoria aprendida por
outros. Nada que outros disserem podera nos ajudar. As historias do que
outras pessoas viveram e seus conselhos nao nos alentarao, quando esti
vermos deprimidos, porque teremos perdido a fe em tudo, inclusive nas
conquistas dos outros.
Porern, devemos repetir a nos mesmos 0 que costumavamos dizer
e sentir, quando nos encontravamos em urn estado de regozijo espiritual,
cheio de vida, contrario a morte espiritual, como no presente. Se lembrar
mos de nossas proprias metas e progressos espirituais, entao poderemos
crescer para recuperar nosso born animo.
Ao lembrar que, em certo ponto, tinhamos fe e que avancavamos na
vida por meio da fe acima da razao, poderemos nos ajudar a emergir do
estado de morte espiritual. Por essa razao, sernpre devemos confiar em nos
sas proprias recordacoes e experiencias. Somente elas nos motivarao a dar
as costas ao estado de depressao.
A tarefa de quem atingiu urn certo nivel espiritual e fazer uma selecao
entre os milhares de prazeres que surgem, descartando de imediato todos
os que nao podem ser balanceados pela fe, por nao serem adequados para
o uso. Na Cabala, essa parte de prazer que uma pessoa recebe em favor do
Criador com 0 unico proposito de fortalecer sua fe e considerada alimento.
Por outro lado, a outra parte que a pessoa nao pode receber e con
siderada dejeto. Se alguem for inca paz de distinguir entre as duas e dese
jar devorar a porcao inteira (em termos cabalisticos, "embriagar-se com 0
excesso de prazer"), entao essa pessoa perdera tudo, ficara sem nada. Na
Cabala, tal pessoa e conhecida como "pobre"
Para todos nos esta "prescrito" 0 que podemos ou nao fazer. Se
decidirmos ignorar a "prescricao'; entao seremos castigados.
Se nao tivermos consciencia da dor e do sofrimento que podem resul
tar do desrespeito a lei, entao estaremos destinados a faze-lo, po is, como
resultado, receberemos prazer. Em consequencia, receberemos tambem 0
castigo, a fim de que percebamos que, no futuro, nao deveremos agir desse
modo especifico.
Por exemplo, existe a lei que estabelece que nao e permitido roubar
dinheiro. Mas, se uma pessoa possuir forte atracao por dinheiro e souber de
onde de pode ser roubado, 0 delito sera cometido. Isso acontece, mesmo se
nao houver duvidas de que, depois do roubo, vira urn castigo; 0 ladrao em
potencial de qualquer maneira sera incapaz de perceber a total envergadura
do sofrimento que acarretara a transgressao. Portanto, a pessoa decidira que
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o prazer de adquirir 0 dinheiro superara 0 s
tigo. Mas, quando 0 sofrimento chegar, 0 ladra
ultrapassou em muito suas expectativas, e q
que 0 prazer adquirido pelo roubo. Nesse mo
para respeitar a lei. Quando a pessoa se libe
castigo pela pr6xima transgressao sera muito
que ela nao se esqueca do sofrimento que ex
desejo de roubar surgir de novo, a pessoa se l
do passado quanta da advertencia de que 0 ca
severo que 0 anterior. Isso proporcionara cert
ver-se no roubo.
Do exemplo anterior, e de muitos ou
mente, vemos que 0 sofrimento dirige a pes
outra maneira, ela nao teria escolhido, se segu
roubar que ganhar; descansar que pensar ou t
vez de sofrer.
A pessoa que decidir aprender a Cabal
seu pr6prio bern. Em outras palavras, uma pe
sera beneficiado com tais acoes. Nenhum de n
mesmo 0 peso do trabalho completamente al
urn rendimento monetario, honra, prazeres
melhor. Mais ainda, somos incapazes de nos
nao produza nenhum resultado ou nenhum
outro; que nao resulte em nenhum beneficio a
aparente somente produzir esforcos sem sent
E natural que nossa razao egoista e no
parados para tal tarefa, porque foram projet
ber prazer. Somos forcados a sentir e a agir
sofrimento que recebemos em nossas vidas
qualquer deleite, ou desejo na vida, e a nossa
incapazes de receber ate mesmo 0 minimo pr
optamos pelo altruismo, com a esperanca d
caminho, mesmo nao sendo esse novo enfoqu
isrno absoluto - visto que a meta de nossas a
salvacao. Nao obstante, tal enfoque aproxima
Isso nos permite caminhar gradualmen
a influencia da luz encoberta em nossas aco
uma maneira altruista - mesmo nos benefi
porque damos a fim de receber -, cornecare
encoberta em nossas acoes. A natureza dessa
Podemos observar acontecimentos sim
plo, pode haver uma chuva forte, mas nao n

maior beneficio. Assim, pode ser que a chuva caia no deserto, onde produ
zira pouco efeito, em vez de cair nos campos, onde ate a rna is leve precipita
cao pode dar lugar a uma variedade de colheitas.
Do mesmo modo, uma pessoa pode estar envolvida na leitura cons
tante de textos espirituais, mas 0 fruto, isto e, a cornpreensao espiritual do
Criador, a qual deve resultar desses esforcos, pode ser fugidia. Por outro
lado, e possivel que, ao investir urn esforco muito menor no estudo das par
tes corretas da Cabala, a pessoa recolha os beneficios de uma colheita maior,
como resultado dos esforcos realizados.
o mesmo pode ser aplicado ao estudo da Cabala. Se 0 processo com
pleto de estuda-la for dedicado a busca do Criador, em vez de a simples acu
mulacao de conhecimento, entao todo 0 efeito da Cabala como suporte de
vida se produzira no lugar apropriado. Mas, se a pessoa estiver estudando
somente para receber maior conhecimento, ou, pior ainda, para se exibir e
se orgulhar do intelecto, a Cabala nao rendera os resultados corretos. Nesse
caso, porem, isso pode revelar a meta apropriada do estudo, ajudando,
assim, a focar os esforcos na direcao correta.
Esse processo de corrigir a direcao do pensamento do individuo
ocorre constantemente no estudo da Cabala, po is a tarefa de cada ser
humano e levar os pensamentos e os fatos para a direcao correta. Assim
fazendo, a sua tarefa coincidira com a meta da Criacao. Isso e especialmente
importante no estudo a Cabala, pois nao ha meios mais poderosos de apro
ximacao ao espiritual.
Na Biblia, 0 Egito simboliza a supremacia de nosso egoismo (conhe
cido como "Mitzraim', palavra derivada de "mitz" e "ra", que significam a
COI1CelltrartW do mal). "Amalek" representa a tribo que fez a guerra contra
Israel (palavra cuja origem deriva de "isra' e "El', que significam direto para
a Criador, isto e, as que deseiaiu dirigir-se diretatnentc £10 Criadori.
"Amalek" personifica nosso egoismo, que, sob nenhuma circunstan
cia, quer permitir as pessoas serem livres de seu poder. 0 egoismo mani
festa-se somente nos desejos da pessoa que tenta sair do cativeiro do Egito
(egoismo). Se 0 individuo estiver no corneco de seu carninho, "Amalek"
impedira de imediato a sua passagem.
Um repentino aumento na percepcao do egoismo e enviado somente
aqueles que forem diferenciados e escolhidos pelo Criador. Apenas os que
forem selecionados para alcancar uma cornpreensao superior do Criador
receberao 0 "Arnalek" A intencao e invocar nessa gente uma necessidade
real do Criador, em vez da mera necessidade de melhorar suas qualidades
pessoais ou simplesmente "tornar-se uma boa pessoa"
Urn individuo, assim como escolheu, comeca a experimentar gran
des dificuldades no reino da auto-superacao. 0 desejo de estudar, que era
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tau forte nu pass ado, diminui rcpcntiuarncntc
quando enfrenta as acoes que deve realizar, A l
lecto, nosso "eu") foca a desejo deste de en te
para onde deve ir e par que e, ainda, se se ben
esforcos,
Casu contrario, sen 1 nenhum beneticio,
terao energia ou motivacao para fazer alguma
retos, visto que e ridiculo realizar acoes sern sab
Nao ha outra maneira de superar as lirnitacoes d
de penetrar no metamundo espiritual, senao ad
jos comuns a esse metarnundo.
Esses desejos sao opostos, em natureza, a
tudo 0 que percebemos e sentimos e tudo 0 qu
rnundo" e 0 produto de nossos inte1eetos e corac
por rneio do processo de substituir as nocoes ex
(a fe pela razao e 0 "dar" pelo "receber"), podere
ritual.
Mas, por possuirmos apenas as ferrurncnt
dos originalmente, isto e, 0 intelecto e 0 egoism
inteiecto funciona somente com 0 prop6sito de
nao podemos produzir internamente as diversa
percepcao, Estas devern ser obtidas do exterior,
Por essa razao, Ele nos atrai para Si, derno
que somos incapazes de mudar sem Sua ajuda.
devemos procurar e incentivar um vinculo com
essa ligacao facilitara nossa redencao espiritual.
Nao deveriamos pedir ao Criador a capac
milagres, acreditando falsarnente que essa experi
o ego e a trazer uma apreciacao da grandiosida
vez de scrrnos sirnplesrnente presos pela fe ceg
tal pensarnento, ao relatar a hist6ria do exodo d
atacou as pessoas, Moises os derrotou somen
pedindo 0 poder da fe.

No proeesso da ascensao espiritual, ad
constanternente, e eia aurnenta a cada nivel alc

Como resultado, devemos aumentar co
nossa fe, de modo que este seja sempre maiar q
eontrario, poderemos, uma vez mais, submergir
Esse processo continuara ate que nos afe
Na ultima etapa, conquistaremos a maxima com
\ao da luz ("Ohr Hochmah"), sem nenhuma

como "a luz que foi criada no primeiro dia da Criacao, na qual 0 homem
viu 0 mundo de urn extrema 0 outro". Na Cabala, diz-se: "No comeco da
Criacao, tudo estava envolvido na luz suprema".
Em outras palavras, quando a luz ilumina a todos, sem distinguir os
niveis, entao tudo se torna claro. Nesta luz, nao ha principio nem fim, nem
matizes, e tudo e absolutamente compreensivel.
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13.0 CAMINHO DA C

o caminho da Cabala e urn longo e difi
metas pessoais na vida de uma pessoa, de rea
definicao da direcao dos seus desejos, de uma
cas motivadoras de suas acoes, da tentativa de
as exigencias da razao, alem de captar por com
o caminho da Cabala e, ao mesmo te
periodo de sofrimento para tentar satisfazer os
odo de desilusao em que a pessoa e incapaz
genuine das aspiracoes pessoais. E 0 mome
saida da maxima fonte de sofrimento (egoismo
mentos altruistas, os quais excluirao qualquer
conduzirao, gradualmente, a pensamentos so
por sua vez, suscitarao tamanhas sensacoes ag
pessoa nao desejara pensar em qualquer outra
Apenas depois de ter passado por todas
espiritual inicial - 0 caminho da Cabala -, co
superior - a luz da Cabala -, que brilha mais e
ascendemos em cada degrau da escada espiri
maxima com 0 Criador.
Portanto, a totalidade de nosso camin
o caminho da Cabala e a luz da Cabala.
o caminho da Cabala e urn periodo de
samentos e desejos, durante 0 qual experime
mento. Mas uma vez cruzada essa ponte qu
Criador, penetramos no mundo da espiritual
ponto, conquistaremos a meta final da Criac
Criador.
A geracao do Diluvio chama-se 0 perio
passo que a geracao da construcao da torre da
o periodo do trabalho com 0 intelecto.
Cada urn de nos se esforca para satisfa
meiro momento de sua vida ate 0 momenta
reside no objeto do qual desejamos receber pra
espiritual. Apenas 0 involucre externo cria a
do prazer. Por essa razao, inconscientemente,
vestimenta externa do prazer, esperando rece
luz descoberta do Criador.

Porem, pelo fato de a diferenca entre nos residir em nossas aspiracoes
a diferentes involucres externos de prazer, julgamos as pessoas de acordo
com os diversos nomes desses involucros, ou vestimentas, de prazer consi
deradas normais, amplamente aceitas, tais como 0 amor pelas criancas, pelo
alimento, pelo calor etc. As outras vestimentas sao muito menos aceitaveis,
como as drogas, 0 assassinato ou 0 roubo, fato pelo qual devemos encobrir
nossas aspiracoes em relacao a esse tipo de prazer.
Porern, toda a humanidade aceita que 0 egoismo pode ser utilizado
sem nenhuma vergonha dentro de certos limites. Mais ainda, os limites acei
taveis, dentro dos quais pode ser utilizado, variam constantemente; assim
como a moda, que dita padroes,
Cada urn de nos, no curso de nossas vidas e sob a influencia da idade
- 0 que significa sob a providencia geral do Criador; a natureza -, tambem
muda as vestimentas que utilizamos para satisfazer nossa necessidade de
prazer.
De urn individuo a outro, a mudanca de urn involucre a outro e
drarnatica. Por exemplo, uma menina recebe prazer ao brincar com uma
boneca, mas nao e capaz de receber prazer ao cuidar de urn bebe verda
deiro. Por outro lado, sua mae nao consegue receber nenhum prazer de uma
boneca, assim como eincapaz de convencer sua filha a se regozijar ao cuidar
de uma crianca de verdade.
Do ponto de vista da menina, formado de acordo com suas proprias
percepcoes, sua mae trabalha arduamente cuidando do bebe verdadeiro e
isso nao the causa nenhum prazer. Na mente da menina, e impossivel rece
ber prazer de uma crianca de verdade, porque esta nao e uma boneca. Ela
tern certeza de que sua mae sera compensada por seu duro trabalho no
mundo vindouro, mas ela deseja receber 0 prazer neste mundo; entao opta
por brincar com a boneca. A menina pensa deste modo, e ninguem vai dis
cordar dela, porque nao tern idade para experimentar 0 prazer derivado dos
objetos verdadeiros deste mundo. Portanto, 0 prazer vern dos brinquedos
- 0 ilusorio -, dos objetos irreais.
Todos nos, sendo criacoes divinas, aspiramos somente ao prazer que
emana do Criador. Todos nos podemos ter somente 0 desejo d'Ele, e per
ceberemos somente por meio dessa aspiracao. Nesse sentido, nao somos
diferentes a nossas almas de antes de sua descensao a este mundo, quando
se vestiram com nossos corpos. Tambem nao somos diferentes de nossas
almas depois de termos passado por todos os ciclos da vida, e de regressar
mos por fim ao Criador.
Fomos criados de modo a desejarmos ser gratificados pela luz que
emana do Criador, e isso nao pode ser modificado. Nem deveria ser modi
ficado!
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Tudo 0 que se exige de n6s e que troqu
prazer, e que substituamos a boneca pelo beb
mos 0 prazer real! 0 ser humano e como um
deseja receber apenas 0 que quer.
Mas, se tiverem certeza de que 0 praze
seres humanos realizarao certo esforco. Se qui
a auto-superacao e com 0 estudo da Cabala, e
fara a pergunta: por que isso e necessarioi
Ha quatro respostas para essa pergunta

1. Para incomodar os outros. Essa e a
veis, porque tern como prop6sito causar sofri

2. Para receber uma boa posicao, honr
trar urn born parceiro para si mesmo. Esta m
porque traz algo de util para os outros. Isso e
outros, pois as pessoas compensarao quem rea

3. Para mostrar apenas ao Criador os es
rar, mantendo segredo dos outros, 0 que evita
se somente a recompensa do Criador. Isso e
Criador, porque a pessoa espera apenas a reco

4. Para 0 Criador aceitar todos os fruto
ela esperar nenhuma recompensa em troca. S
fara a pergunta: "0 que voce conseguira com is
avel que se possa dar a si mesmo, entao a soluc
razao e contra os pr6prios sentimentos, ou s
toda a tarefa fica reduzida ao unico esforco
mentos do processo de avaliacao critica do pr
a pessoa deposita a confianca total no Criad
ais devem implicar a concentracao de todos o
no Criador e na grandiosidade da vida espiri
razao desafiar a pessoa, propondo argumento
assuntos cotidianos, essa pessoa deve respond
verdade foi cumprido". Ao mesmo tempo, ca
devem ser para 0 beneficio do Criador. Mais
toda a critica da voz interna, ate mesmo qua
no ar, sem nenhuma base concreta, racional o
cido como estar acima da razao e dos sentimen

Quanto maior for 0 prazer recebido de
pessoa a considera. Quanto mais valorizamos
Como uma pessoa podera perceber a importa
ter experimentado a espiritualidade? Ela toma

ao se encontrar no estado de vazio espiritual, quando esta preocupada com a
falta ate da minima percepcao da grandeza do espiritual. Isso quer dizer que
se sente completamente distanciada do Criador e incapaz de mudar. Seus
esforcos, nesse estado, considerados como seu trabalho cotidiano, dao lugar
a importancia de atingir a percepcao espiritual, conhecida como "Shabbat"
(0 sabados. Esse e urn periodo no qual a pessoa ja nao precisa (na realidade,
e proibido) trabalhar em si proprio, mas e somente obrigado a observar 0
"Shabbat", para nao perder essa dadiva do Criador.
Se urn individuo tern urn interesse pessoal em algo, ja nao consegue
julgar com objetividade nada ligado a isso. Por essa razao, se outra pessoa
ten tar dizer diretamente a este individuo que certo comportamento seu e
incorreto, sera improvavel que ele aceite os comentarios, Para ele, 0 com
portamento em questao e conveniente e, portanto, ele tern certeza de que
esta agindo corretamente. Porern, se esse individuo aceitar comportar-se de
acordo com as instrucoes de outros, 0 tempo revelara que a verdade jaz nao
em suas acoes e pensamentos anteriores, mas no comportamento que lhe
fora sugerido.
Pelo fato de 0 objetivo do Criador ser beneficiar Suas criacoes (refe
rindo-se a nos, visto que todo 0 resto e criado por Ele apenas com fins auxi
liares), enquanto uma pessoa nao souber discernir 0 essencial no recebi
mento de prazer, e deixar de ver as deficiencias em qualidade, em nivel etc.,
nao tera atingido a meta da Criacao,
Mas, a fim de receber prazer - a meta da Criacao -, a pessoa deve,
primeiro, embarcar na correcao de seu proprio desejo de ser gratificado.
Deve ser agradado simplesmente porque 0 Criador assim deseja. Nao preci
samos nos preocupar em receber prazer, pois tao logo seja feita essa corre
cao, sentiremos 0 prazer imediatamente. Portanto, devemos nos concentrar
na tarefa de corrigir nosso desejo de receber 0 prazer, isto e, nosso vaso.
Isso pode ser comparado ao processo de adquirir urn apartamento.
Nao devemos nos preocupar em como consegui-lo. Nao devemos nos preo
cupar em como paga-Io e em como ganhar 0 dinheiro necessario. Assim que
o aspecto financeiro for arranjado, possuiremos 0 apartamento. Portanto,
todos os esforcos devem se concentrar no dinheiro, nao no apartamento.
o mesmo pode ser aplicado a percepcao do plano espiritual. Todos
os esforcos devem ser dirigidos para a criacao das condicoes necessarias
para receber a luz, e nao para a propria luz. Quando nos concentrarmos em
cultivar em nos mesmos pensamentos e desejos altruistas, sentiremos de
imediato 0 prazer espiritual.
o beneficio do progresso da humanidade - embora esta aparente
errar constantemente e nunca pareca aprender com seus proprios erros 
esta no processo de acumulacao do sofrimento, que acontece na alma eterna,
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oposta aos corpos temporaries. Com relacao
sofrimento se perde. Em algum momento vi
zira, eventualmente, ao reconhecimento da
em direcao a elevacao espiritual, na busca da
Em relacao ao nosso mundo, e corret
tuais superiores como antimundos, posta qu
leis da natureza sao construidas sobre a base
e entender. Em contraposicao, a natureza dos
no altruismo absoluto, isto e, no esforco de d
natureza espiritual e da material sao tao diam
existe nenhuma sernelhanca entre eles.
Por conseguinte, todas as nossas tentat
no outro mundo nao produzirao nenhum
mando os desejos do coracao de captar em
intelecto de entender por crer, contrariame
percepcoes espirituais. Ambos os desejos es
apesar de 0 desejo de cap tar encontrar-se
encontrar-se no cerebro, Isso e assim, porqu
o egoismo.
A Cabala explica que 0 nascimento
quando "0 pai leva a mae ao exterior", a fim d
cao "move" a razao de analisar os arredores p
nova e superior, independente de qualquer d
mente objetiva.
A simples fe no Criador nao e suficient
do Criador, em vez de ser para 0 beneficio pe
considerada uma forma de nos dirigirmos ao
desejo de nos ajudar a buscar, por meio da ora
de Sua reverencia e de Sua grandiosidade.
E somente esse voltar-se em Sua direca
reaja, elevando a pessoa que ora para 0 mund
Sua grandeza. Dessa maneira, a pessoa pod
para elevar-se acima de sua propria natureza.
Somente ao receber a luz do Criador,
ciente para superar sua propria natureza ego
cao de ter alcancado a eternidade e a certeza.
nao pode haver nenhum regresso ao egoism
ten cia eterna no mundo espiritual. Por essa
presente e 0 futuro como iguais, 0 que produ
a eternidade.

o DESEJO DE RECEBER PRAZER
Pelo fato de a Criador permanecer sempre no estado de repouso
absoluto, nos, como Suas criacoes, tambern nos esforcamos para alcancar
tal estado, a fim de conseguir 0 que desejarnos.
Ele criou duas forcas para nosso desenvolvimento: a que nos empurra
por tras, isto e, 0 sofrimento, que nos forca a fugir do insuportavel estado
no qual nos encontramos; e a forca de atracao, que, mediante as prazeres
antecipados, nos atrai.
Apenas a cornbinacao dessas duas forcas, em vez de cada uma em
separado, pode nos fazer avancar, Portanto, sob nenhuma circunstancia
devemos nos queixar de que a Criador criou em nos a ociosidade, dedu
zindo, assim, que, devido it Sua falha, nos e tao diflcil comecar a avancar,
Pelo contrario, a fato de sermos preguicosos significa que nao seguimos,
impulsiva e irrefletidamente, cada pequena tentacao da vida, mas que ava
liamos se 0 objeto da tentacao vale a pena 0 esforco requerido para conse
gui-Io. Nao tentamos fugir do sofrirnento diretarnente. Primeiro, procura
mas determinar 0 proposito de qualquer sofrimento recebido, e, com isso,
procuramos aprender como evita-lo no futuro, pais ele nos forca a agir e a
nos movermos, 0 que tentamos evitar.
Em todas as situacoes da vida, prefeririamos usar nossos egos. Porern,
as pessoas a nossa volta nos impedem de agir de tal maneira. As regras da
conduta social sao construidas segundo 0 tacite acordo comum de utilizar
mos 0 egoismo de modo a causar 0 menor prejuizo possivel aos outros.
Esse arranjo resulta do fato de que esperamos receber 0 beneficio
maximo de qualquer contato social em que nos envolvamos. Por exernplo,
urn vendedor preferiria receber dinheiro sem ter que se separar do objeto
que pas a venda. Por outro lado, 0 comprador gostaria de receber a merca
doria sem ter que pagar por ela. Urn empregador sonha com trabalhadores
...
nao remunerados, ao passo que os trabalhadores querem ser remunerados
sem ter que trabalhar.
Nossos desejos podem ser medidos apenas com relacao ao grau de
sofrimento resultante da ausencia do que se deseja. Quanto maior for 0
sofrimento pela falta do objeto desejado, maior sera 0 desejo por ele.
Diz-se: "0 Criador deseja morar nas criacoes inferiores" Nosso pro
posito na vida, assim como 0 da Criacao, e criar em nos mesmos as condi
coes apropriadas para que 0 Divino more dentro de nos.
A adoracao do idolo C'avodah zarah") e 0 apego aos desejos egoistas
do corpo. Em contrapartida, 0 trabalho espiritual C'avodat haShem","avodat
haKodesh") resulta do apego aos desejos ou metas altruistas, se ainda nao
existirem os desejos.
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r sempre no estado de repouso
m nos esforcamos para alcancar
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for~as, em vez de cada uma em
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IOU em nos a ociosidade, dedu
etao dificil comecar a avancar,
sos significa que nao seguirnos,
I tentacao da vida, mas que ava
o esforco requerido para conse
diretamente. Primeiro, procura
ofrimento recebido, e, com isso,
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riarnos usar nossos egos. Porem,
gir de tal maneira. As regras da
icito acordo comum de utilizar
prejuizo possivel aos outros.
esperamos receber 0 beneficio
: nos envolvamos. Por exemplo,
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lor gostaria de receber a merca
gador sonha com trabalhadores
dores querem ser remunerados

ipenas com relacao ao grau de
se deseja. Quanto maior for 0
.ior sera 0 desejo por ele.
.riacoes inferiores" Nosso pro
:riar em nos mesmos as condi
ntro de nos.
e0 apego aos desejos egoistas
tual ("avodat haxhem', "avodat
metas altruistas, se ainda nao

o apego esptritual acontece quando as
espirituais sao completamente similares. 0 a
de apego total de duas qualidades opostas: ur
os seres humanos nao tiverem 0 desejo de r
governar seus proprios desejos, entao terao c
do Criador, em vez de uma simples subordina
A congruencia de qualida des significa
experimenta alegria por ter uma influencia p
seres humanos tarnbem a experimentam com
possivel retribuir algo ao Criador.
o retorno, "teshuvah", e nosso reg ress
mundo - ao estado espiritual da existencia, n
foram criadas, isto e, ao estado do primeiro A
Temos duas fontes de acao e do is corn
o pensamento e 0 desejo. Ambos devem pass
base egoista em uma altruista,
Todos os nossos prazeres sao experime
Por conseguinte, se pudermos rejeitar qualqu
entao mereceremos receber os verdadeiros p
nao usamos mais nosso egoismo.
Por outro lado, 0 intelecto nao recebe p
fazendo. Se pudermos nos envolver em uma
mais que por nosso proprio entendimento, e
ria aos argumentos da razao (acima da razao
egoismo da mente, e poderemos seguir 0 raci
nossa propria cornpreensao.
A luz do Criador penetra em todas as
rnundo, apesar de nao a sentirmos.
Essa luz chama-se luz que da vigor a C
criacoes e os mundos existem. Sem ela, toda
material do mundo desapareceria.
Ela da vida. Em nosso mundo, mostra s
tas materiais dos objetos e em diferentes fen
de nossos olhos. Tudo 0 que nos cerca - inc
simples criatura - nao e mais que a luz do Cr
Devido ao fato de respondermos a car
da luz, nos a percebemos como a muitos obj
a luz do Criador, a (mica e incornparavel for
criacoes.
A maioria das pessoas nao a percebe, m
externa. Ha pes so as que a percebem apenas
os que veern a luz do Criador em tudo 0 que

o que nos cerca como a luz divina que emana do Criador e enche tudo
consigo.
o Criador decidiu colocar 0 ser humane neste mundo com 0 pro
p6sito de que este se elevasse espiritualmente - da profundidade do estado
original ao nivel do Criador -, tornando-se, assim, urn ser parecido com Ele.
Por essa razao, criou a qualidade do egoismo: 0 desejo de receber prazer.
No principio da Criacao, a luz (0 prazer) encheu toda a extensao
criada (0 egoismo) e todo tipo de desejos de receber prazer. Estes foram
criados como parte do egoismo concebido.
Depois, 0 Criador restringiu a expansao da luz e a encobriu. No lugar
da luz que existiu na Criacao - no desejo de receber prazer e no egoismo -,
veio a dor, 0 vazio, a escuridao, a aflicao e tudo 0 que se po de imaginar que
surge quando ha ausencia de prazer.
Com 0 prop6sito de manter, na pessoa, 0 minimo desejo de viver
e prevenir 0 suicidio pela falta de prazer, 0 Criador dotou os seres huma
nos do desejo de ser gratificado, inclusive com uma pequena porcao de luz
("Ner Dakik"). Esta encontra-se em diferentes objetos de nosso mundo, aos
quais aspiramos.
Em consequencia, de maneira inconsciente e autornatica, persisti
mos na busca constante da luz do Criador, e somos escravos dessa aspira
<;:ao natural. Devemos acreditar que a ocultacao do Criador e a sensacao de
desesperanca que advem da falta do prazer nos sao outorgadas pelo Criador
de prop6sito, para nosso beneficio.
Se a luz do Criador preenchesse nosso egoismo, perderiamos a opor
tunidade de exercer nosso livre-arbitrio, e nao seriamos capazes de agir livre
e independentemente. Em vez disso, tornar-nos-iarnos escravos do prazer
que nos preenche.
Somente estando separados da luz do Criador experimentamos Sua
ocultacao, 0 que faz com que nos percebamos como seres completamente
... independentes e auto-suficientes. Isso nos permite tomar decisoes com rela
cao a nossas acoes. Mas esse tipo de independencia e demonstrada apenas
em certas circunstancias, porque, apesar do fato de 0 Criador se ocultar de
nos, ainda possuimos 0 egoismo, que dirige todos os nossos pensamentos e
sentimentos.
Portanto, a verdadeira liberdade existira somente quando: 1. 0 indi
viduo nao experimentar a outorga do Criador; 2. 0 individuo puder agir
independentemente dos desejos do corpo.
A oportunidade de exercer nosso livre-arbitrio existe somente na
vida terrena, e e justamente para isso que existimos aqui.
Cada individuo deve acreditar que nao ha nada no mundo alem do
Criador,
A pessoa percebe em seu Eu urn certo grau de independencia apenas
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porque 0 Criador dotou de egoismo nossa p
semos dessa qualidade, tornariamos a ser pa
Devemos acreditar que Ele esta encob
mos percebe-lo, e que essa ocultacao foi p
beneficio. Portanto, enquanto nao estivermo
dade, devemos acreditar que ela e muito dif
cebemos.
A verdade so pode ser captada de um
no grau em que tenhamos atingido a perfeica
espiritual torna-se possivel apenas enquant
estiver oculto de nos. So entao seremos capaz
mento em relacao ao plano espiritual foi env
e que, de fato, nada e mais perfeito que este p
Se, em vez dos sentimentos de tristeza,
argumentos da razao, pudermos buscar a per
proceder acima de nossa propria razao, de
acima da raziio, entao Ele se revelara para n
de ser, esperamos essa revelacao,
o verdadeiro desejo de perceber 0 C
foi descrito, e constitui a condicao necessar
A forca da fe na habilidade de percebe-Lo e
nossa queda espiritual, de onde podemos faz
Porem, devemos entender que, sem
perceber 0 Criador, involuntariamente obter
rimentar tal fenorneno espiritual. Portanto, d

1. A preparacao necessaria para exper

2. A forca necessaria para conservar
depois da revelacao do Criador.

Ha dois tipos de obstaculos derivad
pot") que atuam em nos: a restricao ("Ajiza
("Yenikat Klipot"). Quando nao experimen
estudo ou com a auto-superacao e avancar
"Klipah" mostra-nos os defeitos da existenci
Como resultado, sentimos que nao h
portanto, a "Klipah" recebe uma oportunid
de estudar, por nao vermos nenhuma grand
conhecido como A Revelacao do Criador nas
Po rem, se, com forca de vontade, p
comecaremos a receber 0 gosto pelo trabalho
a "Klipah" comeca a se alimentar de nossas
apropriar-se de tudo 0 que ganhamos com

e.spiritual). A "Klipah" alcanca esta meta, infundindo-nos 0 desejo de con
tmuar trabalhando. Porern, a rnotivacao por tras desse trabalho e 0 prazer
pessoal, em vez do fato de esse trabalho ser desejado pelo Criador. Se esti
vermos de acordo com essa tendencia, entao todo 0 prazer se rendera por
completo diante do ego da pessoa. Isso e conhecido como sugar 0 alimento
das klipot. Nesse caso, devemos pedir ajuda ao Criador para resistir a tenta
'Tao dos pensamentos daninhos.
Concluindo, no come'TO devemos pedir ao Criador que nos de prazer
com a Cabala, e depois devemos implorar que esse prazer nao seja absor
vido pelo egoismo. Os protestos do corpo contra 0 trabalho espiritual que
nao gera nenhum prazer para 0 corpo nem da a certeza de que a recom
pensa chegara no futuro - sao conhecidos como rna lingua.
A fim de nos livrarmos da tentacao, devemos pretender ser cegos e
surdos aos chamados do corpo, e imaginar que a luz superior existe, mas
q~e e invisivel. So mente entao 0 Criador abrira nossos olhos, para que
sejam capazes de perceber Sua luz, e nossos ouvidos, para que possam ouvir
o que Ele nos esta dizendo, somente a nos.
Os esforcos que dedicamos a cada tarefa de perceber 0 plano espiri
tual acumulam-se gradualmente, ate chegar a uma quantidade suficiente
para formar 0 vaso ("kli") ou a vestimenta ("levush") necessaries para rece
ber a luz do Criador, isto e, nossas almas espirituais.
>
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14. REVELA<;AO E OC

Nao ha nada no mundo exceto a Luz
criado pela Luz (a pessoa, que permanece d
pode percebe-La, quando houver uma corres
des e as do Criador. Se tais qualidades nao se
podera perceber a luz do Criador.
No comeco, colocam-nos nas condico
completo do egoismo, conhecido como "nos
de nossos proprios esforcos poderemos aos
dentro de nos, 0 desejo e a necessidade de per
para a Sua luz), ate 0 ponto de cornecarrnos
Nossos esforcos devem voltar-se para
com toda a forca que tenhamos, ate que sej
para atingir a meta desejada serao inuteis, En
para 0 Criador por meio de uma prece, pedin
libertacao do egoismo e a uniao com Ele.
Esse processo pode levar meses, ate m
esse esforco sob a direcao de urn mestre caba
ou reencarnacoes ("guilgulim"), se 0 esforc
propria conta, pelo caminho do sofrimento.
Somente os esforcos corretos, na dire
da alma, no qual 0 Criador se nos revelara. N
nossas acoes sao conhecidas como os pais, e a
conhecidas como osfilhos (os atos espirituais

o individuo nao nasce por sua propria

e forcado a nascer - a receber uma alma: a l
por meio do sofrimento. Mas tern a capacida
meio da Cabala.

o individuo nao vive por sua propria

acordo com sua vontade egotsta, a verdadeir
sera a recompensa, 0 que, por certo, pode-se c

o individuo nao morrepor sua propria

(espiritualmente), ou se quiser permanecer
(sem a alma; sem a luz do Criador), en tao na
propria vontade.
o trabalho da linha media da alma c
linha direita, ja que seu uso esta proibido ire
sabedoria ("Ohr Hochmah") mostra 0 egois

pessoa sente que nao existe urn ato pior do que trabalhar em beneficio de
si mesmo. Porern, ela ainda nao possui 0 desejo, nem a forca, para traba
lhar em favor de outros, isto e, de dar. Portanto, ha necessidade da linha
esquerda, que nos proporciona desejos altruistas e forca.
Os orgaos espirituais de percepcao, tal como nossos cinco sentidos
(visao, audicao, olfato, paladar e tato), funcionam de acordo com uma meta
particular estabelecida. 0 efeito da luz da sabedoria faz-nos reconhecer que
nao ha nenhum beneflcio pessoal no uso dos cinco sentidos; isto e, nao tern
sentido trabalhar por nosso egoismo.
Na ausencia do desejo de autogratificacao - 0 que em geral induz os
cinco sentidos a funcionarem -, experimentamos uma falta total de energia
para realizar qualquer ato, a qual nos conduz a letargia e a inacao, Nessa
etapa, ainda nao percebemos que a meta de nossos esforcos pode ser 0 dar,
isto e, que nossas acoes podem ser altruistas.
Por essa razao, precisamos da influencia de outra qualidade espiritual,
conhecida como a luz vermelha, a linha esquerda ("Malhut memuteket be
Binah"). Essa qualidade e necessaria para convencer nossos desejos a acei
tarem trabalhar de maneira altruista (as qualidades de "Binah"). Quando
tivermos recebido a energia espiritual e 0 movimento altruista tiver se ini
ciado, comecaremos a agir com uma combinacao de ambas as qualidades,
da linha direita e da linha esquerda.
Como resultado, receberemos a luz do Criador em nossos novos dese
jos (a linha media), e assim continuaremos recebendo prazer com a perfei
cao. Se estivermos prontos para receber os poderes da fe e do altruismo,
entao eventualmente seremos capazes de receber a razao mais elevada.
o principio de rejeicao da autogratificacao - que foi adotado por
uma das principais religioes do mundo - e principio de conseguir prazer 
que foi escolhido por outra - provern das forcas impuras ("klipot"), egois
tas, das linhas direita e esquerda da ascensao espiritual. Portanto, 0 ponto
.. no qual a Cabala trata 0 tema de impor limitacoes a si mesmo requer uma
etapa preliminar: trabalhar em si - fazer uma tentativa de rejeitar a ideia de
autogratificacao, usando a propria forca de vontade.
As raizes de todos os diversos tipos de fe, de todas as tendencias espi
rituais, de todos os grupos e de todas as filosofias religiosas podem ser loca
lizadas na variedade de "klipot" Estas circundam as linhas espirituais puras,
esquerda e direita, que se mantern no processo de pegar, captar ("ahizah")
ou por meio do sugar 0 alimento ("yenikah").
No entanto, a meta de qualquer tarefa e alcancar a linha media, ascen
der para 0 infin ito, que nao tern fim ou limite, atingindo, assim, a percepcao
do Criador, ilimitada pelas particulares qualidades humanas.
No vocabulario espiritual, urn desejo e considerado urn lugar. A
ausencia do desejo e considerada a ausencia de um lugar. Isso e similar a
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quando uma pessoa declara que nao tern nen
o alimento, pois nao tern mais desejo de com
o lugar espiritual, ou 0 desejo de urn in
e conhecido como 0 vasa ("Kli"), 0 recipien
vasa recebe a luz do Criador ou a Sua revelac
alma da pessoa. 0 proprio Criador e conhec
Posto que todos os nossos desejos esta
ismo (0 desejo de receber), a luz do Criador
o egoismo e expulso de nossos desejos, fica d
desejo nao corrigido e conhecido como egois
mado de "Israel".
Quando 0 lugar e esvaziado, como res
a luz do Criador revela-se, mas Ele contin
encoberta. Depois de termos corrigido e pu
res, recipientes), perceberemos 0 processo da
aparencia da luz. Porem, na realidade, nenhu
contrario, como no processo da revelacao
gradualmente em nossa percepcao,
Devido ao fato de nao podermos perc
sobre nossos recipientes, dirigimo-nos ao
associado a Sua Revelacao: "Shekinah" Som
essencia pelas sensacoes e pelas emocoes que
a revelacao do Criador e conhecida como "S
Se Ele se ocultar, entao se diz que a Sh
Criador esta escondido. Se urn individuo con
Criador, entao isso sera conhecido como 0 re
o grau variavel segundo 0 qual 0 Cri
alma ("Neshamah").

Assim que formos capazes de corrig
desejos altruistas, receberemos uma imedia

Nesse sentido, diz-se que a alma huma
Quando alcancarrnos a etapa final da
todos os nossos desejos, isto e, Ele se revelar
nejou revelar-se a Suas criacoes. No inicio da
jos foram projetados para esse proposito sup
"Shekinah" e a raiz e a soma de todas a
das almas e parte da revelacao geral do Cria
expressando Seu desejo de agradar Suas cria
que alcancam a percepcao do Criador,
Nao podemos responder a pergunta
desejar nos criar com 0 proposito de nos
abrange 0 processo que ocorreu antes da C

•
preender 0 que nos pode ser revelado, isto e, 0 que se desenvolveu depois
da Criacao.
A etapa inicial na qual comecarnos a compreender a Criacao e a per
cepcao do prazer que emana do Criador. Por essa razao, a meta da Criacao
- "0 desejo do Criador de agradar" - refere-se somente as criacoes que ja 0
percebem.
Todas as perguntas que se referem aos assuntos alem deste nivel estao
acima de nossa habilidade de entendimento. Sempre devemos lembrar que
toda a com preensao humana e 0 conhecimento derivam somente da per
cepcao pessoal.
A (mica coisa da qual somos constituidos e de nosso desejo de sermos
satisfeitos.
Todo nosso potencial fisico e mental, todas as nossas capacidades e
todo nosso progresso existem com 0 unico proposito de nos permitir rece
ber prazer de varies objetos, os quais continuamos inventando, descobrindo
e considerando necessaries, na moda ou aceitaveis. Isso assim e com 0 unico
objetivo de sermos capazes de receber prazer constantemente.
Nao podemos nos queixar das ilimitadas formas do desejo de receber
prazer. Foi suficiente para 0 Criador gerar nada rnais que urn unico desejo,
a fim de induzir os seres humanos a se sentirem como seres independentes,
que desejam e sao capazes de se comportar de modo autonorno, com base
em urn unico instinto, 0 de maximizar 0 prazer pessoal.
Esse processo acontece com a ajuda de todas as nossas faculdades:
intelectual, inconsciente, fisica, etica, e muitas outras. Tambern inclui todos
os niveis de memoria, desde a molecular e biologica ate as de niveis rnais
altos de nosso intelecto.
Por exemplo, urn homem gosta de dinheiro, mas dispoe-se a renun
ciar a toda sua fortuna mediante uma ameaca de morte feita por urn assal
tante. Desse modo, ele troca uma fonte de prazer (0 dinheiro) por urn pra
... zer ainda maior (permanecer vivo).
Somos incapazes de fazer alguma coisa, sem termos a certeza de que,
como resultado, ficaremos em uma posicao mais vantajosa. E irrelevante a
maneira como 0 beneficio sera conferido. 0 crucial e que 0 nivel resultante
de prazer exceda 0 nivel inicial. Somente entao agiremos.
Qual e, entao, a diferenca entre 0 prazer recebido do egoismo (de
obter) e 0 prazer recebido do altruismo (de dar)? A diferenca significa
tiva e que, ao recebermos prazer pelo egoismo, nossa sensacao de prazer e
invariavelmente acompanhada por uma sensacao de vergonha. Mas, ao
recebermos para 0 beneficio do doador, nao sentimos nenhuma vergonha,
e nosso prazer e absoluto.
o ser espiritual original, conhecido como a alma comum ou 0 pri
meiro homem, nao pede realizar essa transforrnacao de pensamento, quando
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como a alma comum ou 0 pri
rmacao de pensamento, quando

recebeu 0 grandioso prazer do Criador. Por
600.000 partes (almas). Cada parte, cada alm
cao da carga do egoismo que deveria corrigir.
rem corrigidas, unir-se-ao novamente para fo
gida. Quando tal estado for alcancado, cornpl
conhecido como "Grnar Tikun"
Por exemplo, em nosso mundo, uma
bar uma pequena quantidade de dinheiro
quantidade insignificante de prazer. 0 med
o sentimento de vergonha, prevalece acima d
a quantidade de dinheiro for suficientement
gratificacao sera muito mais forte que a capa
Assim, 0 Criador gerou as condicoes
de escolha de que precisamos para superar
alma em uma multiplicidade de pecas, e depo
tas etapas sucessivas de fases corretivas (nas
em urn corpo humano). Depois, Ele fragment
em urn certo numero de ascensoes e descenso
mento, a fim de alterar a natureza da pessoa.
Se sentirmos amor pelo Criador, de
procurar acrescentar em n6s sentimentos d
garantir que nosso sentimento de amor nao
aproximarmos rnais do Criador, e de maneira
temor e 0 amor estiverem presentes.
Aqueles que experimentam urn anseio
nao percebem 0 Criador, enchem-se de panic
de terem recebido do Divino 0 desejo de cap
ainda nao estao prontos para dar 0 passo a
dente, rumo ao fim desejado. Por outro lado,
enviado urn desejo divino muito forte, que se
a frente. Perrnitira que percebam que cada se
estao plenos do desejo do Criador de atrair
incitar a se aproximarem d'Ele, Sera, entao, p
Criador.
E por essa razao que cada urn de n6s
muito pessoal e interpreta de modo unico tu
regra que diz que "ha tantos pontos de vista q
de que cada urn de n6s e unico.
Ao prestar atencao a nossos pr6prios s
urn dialogo com 0 Criador, de acordo com
pessoa e uma sombra do Criador". Assim co
movimento do individuo e todos os movime

repetem os do individuo, nossos movimentos internos - nossos desejos,
aspiracoes, percepcoes, essen cia espiritual e a perspectiva sobre a vida 
repetem os movimentos (os desejos) do Criador.
Portanto, se uma pessoa experimentar repentinamente urn desejo
de perceber 0 Criador, devera reconhecer de imediato que esse desejo nao
resultou de nenhuma acao individual, mas do fato de 0 Criador ter dado
urn passo adiante em direcao a ela, criando urn empuxo e uma atracao
para Ele.
No corneco do caminho, 0 Criador utiliza cada oportunidade apro
priada para se comunicar conosco, despertando-nos nostalgia e angustia
pelas percepcoes espirituais. Po rem, cada vez que Ele nos da urn puxao em
direcao ao plano espiritual, Ele espera uma reacao igual de nossa parte.
Portanto, se entendermos que 0 vigor com que desejamos perceber 0
Criador e tao forte quanto 0 vigor com que 0 Criador deseja nos aproximar
d'Ele, deveremos desenvolver e fortalecer em nos mesmos esses sentimen
tos. Dessa maneira, podemos avancar rumo a Ele, ate que possamos, final
mente, nos juntar a Ele em todos os desejos e qualidades.
Mas, quando estamos ainda no principio do caminho, nao sentimos
o Criador nem 0 entendemos. Depois de ter fracassado em varias tentativas
de avancar em Sua direcao, de repente parece-nos que, enquanto desejamos
nos aproximar do d'Ele, Ele faz pouco caso de nos.
Em resposta, em vez de aumentar nosso anseio ao grau requerido
para nos unirmos a Ele, em nossos coracoes cornecamos a culpa-Lo por nos
ignorar. Ficamos zangados, e esquecemos completamente que Ele nos quer
exatamente na mesma medida e, por essa razao, nos deu tais desejos com
relacao a Ele.
Enquanto nos faltar a fe absoluta na unicidade do Criador, inevita
velmente repetiremos nossos enos muitas vezes, ate que 0 Criador nos faca
.. perceber que to do nosso desejo por Ele provern d'Ele proprio e que Ele
aceitara todos os esforcos de que precisamos enos ajudara, revelando-se a
nos, demonstrando a verdadeira e completa imagem dos mundos e d'Ele
mesmo.
Somente poderemos nos unir ao Criador dirigindo todos os nossos
anseios com alegria, "de to do 0 coracao" lsso compreende inclusive aqueles
desejos que nao sao requeridos para chegar a equivalencia de forma com 0
Criador.
Se pudessernos suprimir completamente todos os desejos egoistas
que nos foram revelados antes, quando sentimos felicidade em nossos cora
coes, estabeleceriamos as condicoes que nos levam a encher nossos coracoes
com a luz do Criador.
o aspecto mais importante da tarefa da auto-superacao e alcancar urn
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ponto no qual encontremos alegria nas acoe
porque tudo 0 que se faz por beneficio pes
todos os nossos esforcos devem visar nosso
Criador e por adquirirmos a docura dos p
acerca d'Ele,
Quando nos sentimos vazios, este e 0
car a grandeza do Criador e de encontrar ap
des nos considerarmos, e quanto mais perc
o grau ao qual poderemos ascender apos L
alivie a situacao em que nos encontramos.
o Criador produz essa elevacao depo
a fim de oferecer a forca necessaria para seg
precisamos do Criador e de Sua ajuda, post
rando para uma direcao completamente dif
vazio existe justamente com 0 proposito de q
da grandeza do Criador, chamada je.
Uma pessoa justa e aquela que, em
mau, justifica as acoes do Criador, indepe
experimentados pelo corpo, pelo coracao e p
sensacoes recebidas do Criador, e como de ss
ao Criador, 0 chamado passodireito.
Sob nenhuma circunstancia devem
estado e nossos sentimentos, independent
sejam. Mesmo se situacoes dificeis como ess
mos tentar anula-Ias, Agindo dessa maneira
para frente.
A perfeicao no crescimento espiritua
mente avancarrnos, alternando ambas as con
Uma pessoa absolutamente justa e
acoes do Criador para si mesma e para tod
o individuo que tenha conseguido a
as sensacoes fora das limitacoes dos desejo
so mente deseja ser feliz ao dar. Em tal estado
tar quedas espirituais, pois cada acontecime
vista do interesse pessoal.
Assim, qualquer coisa que acontece,
devido ao fato de a meta do Criador, na Cri
os seres criados se beneficiem especificamen
tos - a conquista do nivel da pessoa justa
homem.
Portanto, depois de uma pessoa alc

hora de cornecar gradualmente a restaurar 0 egoismo que foi destruido apos
alcancar esse nivel. Esse mesmo desejo egoista que a pessoa justa restituiu a
si pode ser acrescentado ao desejo de fazer 0 Criador feliz - este, adquirido
por meio do trabalho espiritual.
Devido a isso, 0 individuo pode nao somente dar prazer, mas tam
bern receber prazeres dos desejos egoistas restituidos, sempre com a inten
cao de dar felicidade ao Criador. E como urn altruista deste mundo, que
deseja fazer 0 bern aos outros pelo fato de que essas qualidades ja estavam
presentes nele desde 0 momenta de seu nascimento.
De fato, 0 altruista nao as recebeu do Criador como uma recompensa
por seu trabalho em si mesmo. Na verdade, ele nao quer nada, pois 0 gozo
de conferir 0 bern aos outros enche seu ego. 0 altruista e incapaz de agir de
maneira diferente.
lsso guarda sernelhanca com aquela situacao na qual uma pessoa e
convidada a comer na casa de urn amigo. Quanto maior for 0 apetite do
convidado e 0 prazer pelo oferecido, mais satisfacao sera recebida pelo anfi
triac. Esse prazer nao poderia ser recebido, se 0 convidado nao tivesse fome.
Mas, pela possibilidade de 0 convidado sentir vergonha por todo 0 prazer
recebido, e possivel que decline oferecimentos adicionais. Ao declinar com
muita frequencia, 0 convidado comecara a sentir que, quando as delicias
oferecidas forem aceitas, 0 anfitriao estara recebendo urn favor. Entao, todos
os sentimentos de vergonha desaparecerao e 0 convidado experimentara 0
prazer em toda sua extensao.
Nas sensacoes espirituais nao existe 0 auto-engano, tal como a pre
ten sao de que uma pessoa justa nao queira receber prazer por seu proprio
interesse. Ganhando niveis de retidao, e com a ajuda do Criador, que substi
tui nossa natureza egoista pela altruista, a pessoa rejeitara verdadeiramente
todo prazer egoista, e desejara somente beneficiar 0 Criador.
Mas, quando uma pessoa justa percebe que 0 Criador recebe prazer
apenas quando suas criacoes se deleitam com os prazeres que d'Ele emanam
- os prazeres que nao sao desprezados ou destruidos -, ve-se novamente
forcada a voltar-se para 0 egoismo. Porem, desta vez ha uma meta diferente:
experimentar prazer em favor do Criador.
Ao fim e ao cabo, 0 Criador e 0 individuo convergem totalmente em
suas intencoes e acoes, na medida em que cada parte tenta agradar a outra;
e, por meio disso, obtern prazer. Dessa maneira, nao ha limites para perce
ber 0 prazer.
Por outro lado, quanto mais elevada for a sensacao experimentada
de prazer, maior sera 0 nivel espiritual conseguido. Ha tambern prazer no
reconhecimento da forca infinita, do poder e da energia, sem nenhuma pre
ocupacao por si mesmo.
Portanto,o nivel de uma pessoa justa nao e suficiente para satisfazer
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a meta da Criacao, Ao receber prazer da luz q
ciais para a correcao de nossas intencoes sabe
mos prazer"
A conquista do nivel dos justos permi
vergonha que experimentamos quando rec
Assim como 0 egoismo constitui nossa natur
e considerado uma nocao ut6pica, eles sao p
aqueles que ocupam 0 reino do mundo espir
As dificuldades surgem da ocultacao
somente quando satisfazemos nossos desejos
e mau, prejudicial para n6s. Nao entendem
que nao podemos perceber prazer no sofrim
acreditar que 0 sofrimento e born para n6s
acoes, ou pensamentos, produz uma multipl
Mais ainda: quanta mais pr6ximo est
espiritual ("Mahsom"), mais complexa se tor
verdade fica evidente: "ha muitos pensamen
mas somente 0 conselho do Criador sera esta
A diferenca entre uma pessoa que dese
que deseja adquirir as caracteristicas espiritu
e uma pessoa que satisfaz Sua vontade em tro
tado da educacao recebida) e a seguinte: 0 u
no castigo e, por essa razao, atende a vontade
o Criador e como urn empregador qu
como urn empregado que nao se importa co
rio: a recompensa eo castigo, neste mundo,
da ao empregado a forca necessaria para obse
que se perguntar: "por que estou fazendo a vo
e: porque 0 empregado acredita em recompe
Porem, aquele que procura fazer a vo
pagamento em troca, pergunta-se constantem
isto?"; "Se esta e a Vontade do Criador, para
perfeito e completo, entao por que nossas a
cOlsa ..
Pode parecer que tais perguntas sao ap
que depois comecaria a se perguntar: "0 que
do Criador?". Pouco a pouco, ela percebe que
tade do Criador e sua pr6pria autocorrecao
"Nesharnah" (a alma) - a luz do Criador.
A Cabala ensina que, para os pecad
•

f))

ismo) parece uma mecha de cabelo (urn pequeno obstaculo), enquanto
que, para a pessoa justa, parece uma montanha alta.
A Cabala deve ser aplicada como se referisse justamente a uma pessoa
cujos pensamentos e desejos caracteristicos sao chamados por uma multi
plicidade de nomes de nosso mundo.
Portanto, sob as categorias de pecadores e justos sao descritos os esta
dos de urn unico individuo. A ocultacao refere-se nao somente a ocultacao
do Criador, mas tambern a ocultacao de uma pessoa de si mesma. Na rea
lidade, nos nao nos conhecemos, nem a nossas caracteristicas verdadeiras.
Estas nos sao reveladas somente no grau em que formos capazes de corrigi
las. (Nesse sentido, a pessoa pode ser comparada a urn cesto de lixo: quanta
mais procura dentro de si, mais cheira mal.)
Por essa razao, 0 Criador demonstra aqueles que estao ainda no
corneco do caminho - os pecadores - que seu egoismo nao e tao grande que
nao possa ser superado. Isso acontece para que nao percam a esperanca, e
vislumbrem 0 trabalho inapropriado para a atual tarefa. Para os que ja estao
no caminho, 0 Criador revela uma medida maior do mal (egoismo) dentro
deles, e em grau apropriado ao sentimento de importancia da correcao e ao
poder de resistencia do seu egoismo. Por fim, aos que desejam ser justos, 0
Criador revela a magnitude completa de seu egoismo, que, por conseguinte,
lhes parece uma montanha alta e insuperavel,
Portanto, a medida que a pessoa progride, 0 mal intrinseco e reve
lado mais e mais, em quantidades corrigiveis. Devido a isso, se uma pes
soa repentinamente toma consciencia de algo novo negativo dentro de si
mesma, isso indica que e possivel corrigi-lo nesse momento. Em vez de cair
em desespero, deve pedir ao Criador que 0 corrija.
Por exernplo, quando comecamos a trabalhar em nos rnesmos, pode
mos sentir apenas 10 gramas de prazer de todos os prazeres do mundo que
nos cercam; e somos capazes de prescindir deles. Depois, 0 Criador nos da
para provar 15 gramas de prazer. No corneco de nosso trabalho, devido
a nosso gosto adicional pelos prazeres, sentimo-nos mais humildes (pela
sensacao de fascinio com coisas que nao nos atraiam antes) e rnais fracos
(devido a diferenca entre a forca de nossa atracao aos prazeres e 0 poder de
nossa propria resistencia a eles). Porern, em uma situacao como esta, deve
mos nos dizer que, se 0 Criador acrescentou 5 gramas de prazer ao gosto
dos prazeres que recebemos do mundo a nossa volta, ainda somos incapazes
de nos corrigir, por isso devemos pedir the forca, Mas, ao recebermos a
forca necessaria para superar os 15 gramas de prazer, obteremos 5 gramas
adicionais de gosto pelo prazer, e mais uma vez nos sentiremos mais fracos
e mais humildes, e 0 processo continua.
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TRANSFORMANDO 0 EGOISMO EM A

Aquele que desejar experimentar 0 v
prestar atencao especial ao ponto espiritual em
Cada urn tern urn ponto no coracao. Porern, e
de vida e nao ilumina, e, por isso, nao temos
Este e 0 chamado "ponto preto", que e a
teristica e ser altruista, porque e uma semente
luz e uma porcao da do Criador.
Porern, em seu estado inicial, esconde
apreciarrnos, e, por essa razao, esse estado e
Shekinah" tPresenca Divina). Tal estado da al
Se elevarmos a importancia desse pon
acima de nossas cabecas, ele sera como uma c
sob nossos pes. Entao a luz sera emitida do ce
e, nesse centro potencial, surgira a fonte da fo
vacao espiritual.
Portanto, em vez de todas as nossas
nossa unica prece deve ser pedir que tomemo
de perceber 0 Criador como urn meio para no
A habilidade de realizar atos de bon
urn meio, mas uma recompensa para aquele
Criador.
A ordem sequencial do processo pelo
egoismo e vai em direcao ao mundo espiri
Biblia, no exodo de Egito. 0 aparecimento d
pessoa chama-se exodo do Egito.
Porem, os desejos altruistas (vasos de ou
deve seguir 0 caminho da fe, em vez 0 do con
e possivel ao sentirmos a espiritualidade, qua
luz da sabedoria divide 0 "Yam suf" (mar Verm
pessoa passa pelo limite entre dois mundos.
Para isso, 0 Criador realiza urn milagr
ria ("Ohr Hochmah"), mesmo que nao tenh
recebe-la, Com a ajuda dela, poderemos ro
Depois, findo 0 milagre, aqueles que tiverem
nao voltarao ao nivel de nosso mundo.
Na etapa seguinte, adquiriremos urn
sabedoria, e isso se consegue no caminho do
ate que merecarnos receber a luz do Criador
Nesse estado, observamos os mandamento

conhecimento, quando colocamos nossos proprios pensamentos e desejos
abaixo da fe.
o assim chamado estado menor ("Katnut") - nesse caso, significa
"Malhut" - tern somente a conotacao de centro ou coroa ("Keter"). Em tal
presenca minima, nossas malvadas predisposicoes egoistas nao podem nos
dominar, porque colocamos a fe acima do conhecimento e da percepcao,
Este e urn estado menor porque nele nao levamos em conta 0 ego
ismo, ja que nao temos forca para cornbate-lo. Essa situacao pode ser com
parada com a capacidade de alguern consumir apenas uma pequena quan
tidade de alimento e rejeitar a porcao inteira.
Porem, urn vinculo com a luz do Criador so po de surgir, se formos
capazes de recebe-la dentro de nos; isto e, se formos capazes de trabalhar
de forma altruista com nos so proprio egoismo. A medida que 0 transfor
marmos em altruismo, 0 vasa modificado sera preenchido com a luz do
Criador.
Esse estado de nosso vasa espiritual (do egoismo corrigido, 0 "Kli") e
chamado 0 estado mais grandiose ("Gadlut"). "Malhut" descende de "Keter"
ao nivel em que podemos resistir ao apelo da autogratificacao e em que
somos capazes de receber, mas nao para nosso proprio prazer.
Receber totalmente a luz do Criador, percebe-Lo em toda a exten
sao de nos sa capacidade para se aferrar a Ele so e possivel utilizando, ao
maximo, nosso egoismo em service do altruismo, Tal estado e conhecido
como 0 jim do processo de correfiio - a meta da Criacao.
Todas as nossas percepcoes sao estritamente subjetivas, a visao do
mundo disponivel para nos depende inteiramente de nossos estados inter
nos: :spirituais e fisicos, de nossos estados de animo etc. Mas, na percepcao
espiritual, as sensacoes compreendem a propria realidade, pois entendemos
o presente segundo nos sa posicao espiritual.
Nosso mundo e considerado nossa sensacao imediata. 0 mundo
vindouro e 0 que sera sentido no instante seguinte. Nao ha dimensao de
tempo, mas somente uma mudanca de sensacoes. Se percebermos tudo pela
fe acima do conhecimento, entao viveremos completamente no futuro.
Por exernplo, na vida diaria, se formos donos de urn negocio, deter
minaremos sistematicamente 0 resultado de nosso trabalho e de nossos
lueros. Se virmos que nossos gastos e esforcos nao sao justificados, isto e,
o luero e menor que 0 investirnento, entao fecharemos 0 negocio e abrire
mos urn novo, porque a perspectiva de ganho perrnanecera diante de nossos
olhos. Sob nenhuma circunstancia nos enganamos, mas determinamos com
clareza nossos beneficios, em forma de dinheiro, honras, farna, tranquili
dade, em qualquer forma que desejarmos.
Poderiamos nos perguntar: "por que nao somamos 0 resultado geral
de nossas vidas, por exemplo, uma vez por anoi" E poderiamos considerar:
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"com que proposito vivemos durante 0 ana
lidamos, mesmo que ligeiramente, com noss
entao por que precisamos nos questionar sob

Nosso mundo e de falsidade.

Como resultado, nossos corpos nao de
tas, porque, para elas, respostas nao podem
poderia ser nossa resposta, quando 0 ana che
da vida se aproxima?
Tudo passa - 0 bern eo mal-, e 0 que
mos para as necessidades de nossos pr6prios
que nao ha recompensa pela vida passada. Por
fazer essas perguntas.
A espiritualidade, par outro lado, posto
pensa e eterna, faz-nos a pergunta com a fin
que obtenhamos maiores beneficios por nos
nos corrigiremos em urn grau maior, e recebe
eterna.
Por que, entao, 0 Criadar nos da falsa
mundo? 0 processo de criar urn vaso espiritu
Acreditamos que devemos experimentar 0
mundano para experimentar tudo, em toda su
seus falsos prazeres, ate os seus rna is baixos ni
No transcurso de nosso trabalho, enq
limite entre 0 reino fisico e 0 espiritual, acum
enfim, alcancemos 0 reino espiritual. Esse pr
cia nao ocorre em uma unica revolucao dura
a inforrnacao e guardada em nossas almas e
priado.
Mas, ate entao, 0 processo de aquisica
rimentamos apenas nosso estado atual. De
essencia centrar-se em nosso desejo de receb
conhecida como falsidade - a quem ainda na
espiritual, com 0 que tera uma fonte de forca
Ha uma luz que traz a diminuicao do v
traz consigo conhecimento e prazer. Em esse
Criador; mas somos nos mesmos que dela ex
que queremos utilizar para nossos objetivos e
"Abandona 0 mal e faz 0 bern". A prime
se 0 reconhectmento do mal, porque tao logo n
ismo e 0 nosso inimigo mais perigoso e morti
naremos. Nesse momento, uma situacao com
Porern, nao e necessario fugir do mal, m

e, e, depois, instintivamente nos separaremos do que e prejudicial. A per
cepcao do que e 0 mal ocorre justamente ao estarmos sob a influencia da
realizacao de atos bons, enquanto cum primos os mandamentos e aprende
mos a Cabala, porque, quando nos encontramos sob sua influencia positiva,
comecarnos a desejar a perfeicao espiritual e a sentir 0 que exatamente nos
esta impedindo de experimentar a vida espiritual.
A ocultacao do Criador- 0 que se experimenta como sofrimento -,
as perguntas sobre a Providencia Divina, a falta de confianca n'Ele, assim
como a interferencia de pensamentos, tudo isso chama-se noite. A revelacao
do Criador- que se experimenta como prazer -, a confianca na Supervisao
Divina, a sensacao de estar conectado com 0 eterno, a compreensao das fon
tes superiores de todas as leis da natureza, tudo isso chama-se dia.
Enquanto 0 Criador permanecer no estado de ocultacao, deveremos
trabalhar para adquirir a fe no fato de tal estado ser bene fico para nos, visto
que, em todos os estados, 0 Criador nos faz somente 0 que e mais uti I e
benefice.
Se estivessemos prontos para receber a luz do Criador sem nos pre
judicar, indubitavelmente Ele se nos revelaria.
Mas por nao sermos capazes de controlar os prazeres que ja sentimos,
o Criador nao nos outorga tais prazeres imensos, como os de Sua luz, visto
que imediatamente nos tornariamos escravos deles e jamais conseguiriamos
fugir das correntes de nosso egoismo. Por essa razao, ficariamos, inclusive,
mais distantes d'Ele.
Cada nova geracao, em sua maioria, determina 0 valor e a beleza
das coisas, objetos, acontecimentos e categorias, rejeitando as normas da
geracao anterior. Portanto, nao existem normas absolutas; por outro lado,
a maioria em cada geracao dita suas proprias normas de modo que 0 resto
possa segui-las. Por essa razao, sempre ha novas tendencias e modelos de
conduta aos quais uma pessoa pode aspirar. Portanto, tudo 0 que e ditado
pela maioria e considerado maravilhoso e os que mantern esses valores
recebem respeito e honras. Em consequencia, a pessoa esta disposta a fazer
grandes esforcos para alcancar aquilo que e valorizado pela sociedade. Por
isso, e dificil adquirir as qualidades espirituais, ja que as tendencias atuais
nao ditam para a maioria ter esse objetivo em alta estima.
Na realidade, e mesmo tao importante perceber 0 plano espiritual? De
fato, a espiritualidade e extremamente importante. Porem, se isso e assim,
por que 0 Criador a mantern oculta? A resposta e que, a fim de que nao
estraguemos tudo, Ele criou urn "truque" especial chamado ocultacao. Isso
impede que toda a grandeza do mundo espiritual seja vista, pois nao pode
mos controlar os sentimentos que ja experimentamos, assim como ja foi
explicado. E, como agora se oculta de nos, somente podemos confiar na fe
concernente a imensa importancia de perceber 0 Criador. Porern, segundo
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15. CORRE<;:AO ESPIRITUAL GRADUAL
A fe acima da razao perrnite-nos perceber nosso maior inimigo (0
que se interpoe em nosso caminho para a conquista do bern) justamente
pelo raciocinio. Podemos sentir e perceber 0 mal apenas no grau em que
acreditarmos no prazer espiritual acima da razao. Objetivamente, nao ha
nada alem do Criador, mas essa cornpreensao ocorre no mais alto nivel da
percepcao cabalistica.
Porern, ate entao, tambem percebemos nos mesmos neste mundo.
No processo de conquistar tal percepcao, chegamos a entender 0 que e: 1.
o Criador; 2. a primeira Criacao; 3. As criacoes: e 4. 0 prazer que 0 Criador
deseja conceder a Suas criacoes,
A progressao completa, naturalmente, vai se desenvolvendo de acordo
com a cadeia de "causaDefeito", e nao de acordo com 0 tempo. 0 Criador
existe.O Criador deseja fazer surgir uma criacao para satisfaze-la. Ele gera
o desejo de se encantar justamente com esse prazer (tanto em quantidade,
quanta em aparencia) que deseja prover.
o primeiro ser criado chama-se "Malhut" A primeira percepcao da
luz do Criador pelo ser criado e conhecida como 0 mundo sem Jim. Usa-se
o termo "sern fim", porque, nesse estado, "Malhut" recebeu luz do Criador
sem que a sua quantidade fosse limitada. 0 ser criado obteve muito pra
zer como produto da recepcao dessa luz. Porem, enquanto recebia 0 prazer,
tambern sentiu 0 proprio Criador, Seu desejo de outorgar. Como "Malhut"
desejava se parecer com Ele, rejeitou receber a luz e ela entao se foi.
Essa acao de "Malhut" chama-se restricao - a restricao da recepcao
da luz ("Tzimtzum"). 0 Criador nao tern nenhuma carencia, portanto,
"Malhut" nao pode dar-Lhe da mesma forma que Ele da a "Malhut"
Como "Malhut" pode dar ao Criador? Pode, ao fazer Sua vontade 
que e outorgar 0 bern aos seres criados e d'Ele receber, agradando-O. Da
parte do ser criado, isso e considerado dar.
"Malhut" somente pode mudar a forma na qual recebe. Essa rnudanca
pode acontecer, ao acrescentar ao ato de receber a intencao de satisfazer
o Criador. A primeira etapa requerida para alcancar essa nova forma e a
restricao, tendo-se retirado a luz. Depois, "Malhut", essa parte rest rita do
Criador, divide-se em muitas partes ou almas, cada uma das quais com 0
proposito de corrigir separadamente seu egoismo.
Essas pequenas porcoes de "Malhut" desprovidas da luz do Criador
colocam-se, entao, na condicao e situacao que chamamos nosso mundo.
Depois disso, pouco a pouco essas porcoes abandonam 0 desejo de receber
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o objetivo da correcao e 0 regresso ao e
cao, no qual 0 prazer e recebido nao para ben
do Criador. Tal condicao e conhecida como 0 J
Todos os pensamentos e todas as pergu
meta da Criacao e os nossos proprios esforcos
rio?"; "De qualquer maneira, 0 Criador agira
plano e Seus desejos, entao, por que Ele reque
porque sao enviados diretamente pelo Criad
uma pergunta: "Para que?".
Se todas as perguntas que nos surgem
fortalecessem em nosso caminho rumo ao pla
cado de tais perguntas seria claro. Porem, para
viagem ha constantes pensamentos sobre a dif
desvantagens desse caminho.
Nao existe outra forca e outro desejo a
criado por Ele para ganhar a compreensao s
incluindo, evidentemente, as perguntas "preju
forcas que entorpecem nosso progresso em Su
o Criador poe muitos obstaculos no ca
a nossa elevacao espiritual, justamente a fim d
nao alcancar nossa meta de perceber Sua grand
perrnanecamos para sempre em nosso estado d
pode convencer nossos coracoes a desejar 0 al
Devemos entender que somente 0 Criad
nossos coracoes para 0 nosso reconhecimento
ritual. E as perguntas prejudiciais surgem ju
necessidade.
Urn dos questionamentos mais basicos f
ser expresso da seguinte maneira: "se 0 Criado
a mim; e, se Ele assim 0 fizesse, en tao eu (m
ditador atual) imediata e automaticamente co
atos egoistas pelos altruistas, e Ele se torn ari
a liberdade de escolher minhas proprias aco
certo, que 0 melhor, para mirn, e nao pensar
Somente entao 0 merecerei verdadeiramente

mim mesmo, por isso deixo que Ele venha e 0 faca por mim, pois Ele me
eriou assirn, e somente Ele pode corrigir 0 que fez".
Certamente,o Criador da apessoa 0 desejo e 0 sentimento pelo plano
espiritual, assim chamado de despettar do Divino. Porern, se 0 Criador assim
nao 0 fizesse, nunca seriamos capazes de fugir do dominio ditatorial do
desejo egoista de nos gratificar a nos mesmos, e seriamos forcados a traba
Ihar pelo prazer, sem uma livre escolha.
Nao se considera que esse trabalho seja feito em favor do Criador,
mas com 0 fim de receber prazer. A meta do Criador enos induzir a esco
Iher 0 caminho correto na vida por nosso Iivre-arbitrio, justificando, assim,
Suas acoes na Criacao. Poderemos en tender isso apenas quando estivermos
completamente Iivres do egolsmo, independentemente do prazer pessoal.
Por essa razao 0 Criador determinou uma condicao essencial para
a elevacao espiritual: a aceitacao da fe n'Ele e em Sua justica como nosso
Supervisor. Devido a isso, nossa tarefa resurne-se no seguinte:
1. Acreditar que ha urn Soberano no mundo.

2. Reconhecer que, embora, para nos, a fe nao seja importante, 0
Criador nos escolheu especificamente esse caminho.
3. Acreditar que devemos seguir 0 caminho de dar, e nao 0 de rece

ber.
4. Acreditar, enquanto trabalhamos "em favor do Criador", que Ele
aceita nosso trabalho, independente de como possa parecer diante de nos
sos olhos.
5. Atravessar, durante 0 processo de auto-evolucao, duas categorias de
fe acima da raziio: a) proceder por meio dela, porque nao temos outra alter
nativa; b) escolher segui-la ate mesmo se nos tornarmos suficientemente
conhecedores, de modo que nao precisemos rnais depender deIa.
6. Saber que, se 0 trabalho foi feito dentro dos terrenos do egoismo,
.. os frutos de todo exito - que em nossa imaginacao esperamos alcancar
- dirigem-se a nosso proprio prazer. Porern, quando uma pessoa ama 0
Criador, todos os beneficios serao alegremente entregues a Ele, e todos os
frutos de seus esforcos aos outros.
7. Agradecer ao Criador pelo passado, porque disso depende 0 futuro,
pois 0 grau de apreco peIo passado, 0 qu.al a pessoa agradece ao Criador, e
igual ao apreco 0 qual recebe do Divino. E quando sornos capazes de preser
var e conservar a ajuda divina recebida.
8. Realizarotrabalhoprimario-queeprincipalmenteavan<;:araolongoda
linha direita - com uma sensacao de plenitude. 0 individuo e feliz, ate
mesmo com uma pequena conexao com a espiritualidade. E feliz por ter
merecido receber 0 desejo e as habilidades de realizar ate mesmo 0 mais Ieve
ato no reino espiritual perante 0 Criador.
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9. Avancar tambem na linha esquerda. Nao
dia sao suficientes para refletir 0 quanto a pesso
acima do amor pr6prio. No mesmo grau em q
carencia, devera orar ao Criador sobre esses se
Ele a aproxime mais do verdadeiro caminho, qu
No trabalho em si, devemos concentrar
jos em uma ordem especifica:

1. Aprender os caminhos do Criador e
modo que esse conhecimento possa ajudar a
Essa e a meta principal do individuo.
2. Desejar corrigir por completo a alm
Criador.
3. Desejar reconhecer
mento de Sua perfeicao.

0

Criador e aferra

o Criador esta em urn estado de repouso

soa que alcanca a meta da Criacao, E evidente
pode ser apreciado apenas por alguern que tenh
de movimento, esforco e trabalho. Posto que aq
espiritual, evidentemente a intencao e que 0 mov
e 0 trabalho sejam tambern por natureza espirit
o trabalho espiritual consiste em esfor
Criador.
Todo nosso trabalho corneca exatamen
desejo de receber) opoe-se ao trabalho que ca
pessoal. Isso porque 0 corpo (0 egoismo) nao
trabalho altruista, e nisso nao ve nenhuma reco
Grandes esforcos sao exigidos de n6s p
justificaveis (em principio) do corpo. Por muit
uma tentativa de alcancar alguma cornpreensao
o que recebemos em troca? Voce conhec
tacado nessa tarefa? Sera possivel que 0 Criado
jeito?
Aprenda com sua pr6pria experiencia, 0
atual estado de saude, voce pode abusar de si
Pense em voce, em sua familia, em seus filhos q
Se 0 Criador assim 0 desejasse, Ele cont
mesma maneira que nos trouxe a Cabala, visto
dirige! Todas essas queixas e muitas outras sim
parentes, que tambem estao relacionados com
absolutamente justificadas, mas nao ha resposta

De fato, nao sao necessarias respostas, porque se desejarmos sair dos
limites de nossos corpos simplesmente nao devemos aceitar essas discus
soes e nem lhes prestar atencao, Por outro lado, devemos nos dizer: "nossos
corpos estao co netos, as discussoes sao logicas e suas queixas sao verdadei
ras. Porem, desejamos sair de nosso corpo, ou, em outras palavras, deseja
mos eliminar nossos desejos. Portanto, seguiremos 0 caminho da fe e nao 0
do born senso. Somente em nosso mundo, nosso raciocinio e considerado
logico.
No mundo espiritual, nao obstante, apesar de nao 0 entendermos
devido ao fato de ainda nao termos a visao ou 0 intelecto espiritual, tudo
funciona de acordo com uma lei diferente, que nos parece estranha neste
mornento, ja que nao esta fundada sobre a base da realidade fisica. "Tudo
funciona de acordo com a lei da onipotencia do Criador e pela rendicao
completa e voluntaria a Ele, tanto em mente quanto em espirito, com a fe
total em Sua ajuda, contrariamente ao desejo do corpo de receber e a seus
protestos".
Esse trabalho em nos mesmos chama-se conferir pelo beneficio de
conierit; isto e, trata-se de urn ato puramente altruista, representado pela
linha direita. Damos tudo simples mente porque desejamos dar. 0 prazer
que recebemos de tal trabalho emana de nossa sernelhanca com 0 Criador,
pois somente damos, tal como 0 Criador. Isso se chama luz da fe ou luz da
misericordia ou "Ohr Hassadim".
Se uma pessoa procurar comportar-se deste modo, entao 0 Criador
nela abrira 0 sentimento de Sua grandeza infinita e de Seu poder. A fe dara
lugar ao conhecimento; 0 corpo sentira a importancia d'Ele, permanecendo
disposto a fazer tudo em Seu favor, porque agora percebeu a importancia de
Sua magnitude e de Seu consentimento de receber qualquer coisa de nos.
Isso e ace ito como a conquista de prazer. Mas, nesse caso, sentimos
novamente que 0 progresso foi conseguido com 0 corpo. Nao e a grandeza
do Criador que determina nossas acoes, mas 0 prazer e 0 grau de confianca
pessoal no trabalho feito pelo bern de Sua magnitude. Assim, mais uma vez
caimos nas maos do egoismo e do interesse pessoal.
Nossa inabilidade pessoal para perceber 0 Criador perrnite-nos insis
tir no fato de que realizamos todas as acoes em Seu favor, tanto altruista
quanto espiritualmente. A Sua revelacao, representada pela linha esquerda,
e conhecida como 0 conhecimento da luz da Sabedoria.
Portanto, a revelacao do Criador faz com que nos seja necessario apli
car restricoes estritas na aquisicao do conhecimento, na manipulacao e na
percepcao de Sua grandeza. Isso balanceia a fe e 0 conhecimento e a ausen
cia da percepcao e 0 deleite no Criador em uma proporcao que garantiria
que nao caissemos de novo como presas do egoismo.
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Ao acrescentar uma pequena porcao d
podemos usar essa pequena porcao e ainda
semos aprendido nada, tal como no est ado o
direita com uma pequena quantidade da linha
media.
A parte da linha esquerda na linha me
nosso nivel espiritual. 0 estado espiritual, po
estado de magnitude. 0 grau seguinte leva ao
fusao com 0 Criador em nossas qualidades e d
Isso ocorre pelo aumento gradual e a
esquerda. 0 equilibrio entre ambas as linhas o
espiritual. No estado da linha direita, devem
razao, somente pelo pensamento de que 0 Cri
Nao precisamos de nenhuma outra condicao
conhecido como estarfeliz cam a que se tem.
condicao, ela e considerada absoluta. Mas,
nosso estado espiritual, veremos que de jeito
do Criador. Por tambern termos experimentad
corrigir a nos rnesrnos, pedimos ajuda ao Cria
a su perar 0 egoismo do corpo (0 desejo de r

alma.

A forma mais segura de determinar se
ever se sentimos que estamos prontos para
seja prazer ou pagamento, independente do
cao que tenhamos como resultado de nosso p
Somente neste caso, tendo recebido pr
fizemos em favor do Criador, e nao para nos m
o caminho completo da ascensao espi
para receber prazeres cada vez maiores: pri
mundo, e, depois, os prazeres espirituais verda
a percepcao do Criador. Ele se ocultou, a fim
mos gradualmente a essa tarefa. Portanto, a o
vista como urn aspecto de nossa correcao, e d
revele, pois assim que formos capazes de per
mos, Ele se revelara.
Se pudessernos sentir 0 prazer de perceb
egoista inicial, nunca reuniriamos forca sufic
nosso egoismo, para pedir-Lhe que nos conc
resistir a atracao da satisfacao. Assim como as
a luz que as mata, faleceriamos nas chamas
capazes de resistir-Ihes,

Somente quem experimentou a falta de forca mediante urn grande
prazer entende que nao seriamos capazes de nos abster do prazer, se 0 gozo
fosse maior que nossa forca de vontade e nosso reconhecimento do mal.
o Criador oculta-se de nos justamente para nosso proprio bern, para
que nao sejamos sufocados pelos prazeres e para que, desse modo, nos seja
possivel trilhar 0 caminho da fe, a fim de adquirir os vasos de outorga. Se
desejarmos fazer algo que nao seja para nosso beneficio, entao nossos cor
pos (egoisrno) exigirao uma contabilidade exata, com 0 objetivo de saber se
vale a pena faze-lo,
Por nao termos uma meta, sem a recompensa do prazer nao
somos capazes de trabalhar e procuramos todo tipo de deficiencias, dese
jos espirituais e defeitos em nossa meta ou proposito espiritual. Nossos
corpos perguntam-se, entao: "com que proposito temos que nos envol
ver nisso?". Nessa situacao, 0 corpo chama-se a inclinacao ao mal. Na
etapa seguinte, impede-nos de conquistar 0 que haviamos planejado.
Entao, charna-se Satii (em hebraico, "sata" deriva do verba "listot", que
significa virar), porque deseja nos fazer virar no (mudar de) cami
nho. Depois disso, mata nossa espiritualidade ao nos arrebatar todos os
sentimentos de espiritualidade de nossa aprendizagem e de nossa relacao
com a Cabala, e, em especifico, nos da prazeres envoltos em vestimentas
mundanas. Nesse caso, chama-se 0 anjo da morte.
Ha apenas uma resposta para todos os agravos do corpo: "Eu sigo
adiante, apesar do que voce me diz sobre a forca da fe, porque 0 Criador
assim 0 quer".
Essa condicao do Criador e conhecida como a lei dos mundos do alem.
Nao temos a forca para resistir ao prazer, a menos que nos convencamos de
que isso nos prejudica. Isto e, a menos que coloquemos nossas mentes con
tra nossos coracoes.
Porem, ainda neste caso, sera preciso calcular 0 que e benefice para
.. nos: 0 prazer imediato eo sofrimento consequente, ou evitar 0 prazer e per
manecer em nossa situacao atual. Sempre que rejeitarmos 0 prazer, deve
remos dar a nossos corpos uma conta exata do motivo pelo qual nao nos
convern derivar prazer do que veio a nos.
Assirn, podemos responder a nossos corpos no mesmo idioma que
eles entendem - 0 do prazer -, ao qual convern livrar-se de imediato de seus
prazeres tontos e ocasionais em favor dos prazeres do mundo vindouro.
Podemos responder tambem no idioma do sofrimento, 0 qual nao convem
desfrutar agora, mas depois de passar pelo sofrimento do inferno. Desse
modo, devemos construir a linha de defesa contra nossos corpos.
Devemos ter em conta, porem, que, assim fazendo, 0 desejo pelos
prazeres pode prevenir uma contabilidade delicada e esbocar uma imagem
falsa da correlacao entre os prazeres e 0 sofrimento. A unica solucao segura
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e dizer ao corpo que decidimos trabalhar pela
beneficio para nos.
Nesse caso, cortamos todas as conexoes
ja nao pode mais interferir em seus calculos
trabalhar ou nao. Essa resposta chama-se 0 tra
ele que deseja prazeres.

16. QUALIDADES INTERNAS E ASPECTOS EXTERNOS

A resposta ao inteIecto deve ser assim: "eu acho que 0 Criador escuta
todos os meus pedidos e todas as minhas oracoes por ajuda" Se formos
capazes de nos manter firmes em nossas respostas a ambos - 0 intelecto e 0
coracao -, entao 0 Criador se revelara a nos, de modo que veremos e senti
remos somente Ele.
Em cad a urn de nos ha setenta desejos fundamentais. Estes se cha
mam as setenta nacoes do mundo. Portanto, nossas almas correspondem ao
"Partzuf de Zeir Anpin" no mundo de "Atzilut', que inclui setenta "Sefirot"
Depois de comecarrnos a buscar uma maior proximidade com 0 Criador, e
de recebermos a luz da Cabala, ser-nos-ao outorgados sentimentos e desejos
que nunca imaginamos existir.
Os setenta desejos derivam de duas fontes, pois avancarnos na com
binacao das duas linhas: a da direita e a da esquerda. Nossas acoes segundo
a linha direita sao combatidas por nossas mas (egoistas) inclinacoes
(casca, "Klipah"), que se opoem ao trabalho do coracao, chamado "Klipat
YishmaeI".
o trabalho na linha esquerda e combatido por uma forca maligna,
contraria ao trabalho do intelecto, chamada "Klipat Eisav" Porern, ao pro
gredirmos rnais em nosso trabalho, vemos que, para entrar no reino espi
ritual, devemos nos livrar de ambas as "Klipot" ("Eisav" e "Yishmael"),
porque elas nao desejam receber as leis do reino espiritual. Assim como
menciona a Biblia, 0 Criador, antes de dar a Torah (as leis do reino espi
ritual) a "Israel", ofereceu-a a "Eisav'' e a "Yishmael, mas estas nao qui
seram recebe-la. Somente depois de vermos que nao somos capa
zes de receber as leis espirituais altruistas, seja pela forca direita ou pela
esquerda, progrediremos cuidadosamente para a linha media, que se
traduz em [aremos e depois ouviremos, 0 que significa com 0 proposito de
outorgar. E, entao, que se considera Israel.
Devido ao fato de todos nos, junto com nossos pensamentos,
intencoes e desejos, estarmos completamente submersos em nosso ego
ismo, nao somos capazes de pensar de maneira independente, objetiva e
altruista. Portanto, somos incapazes de nos criticar. Em geral, nao temos
nenhuma necessidade disso, posta que ja sabemos que tudo 0 que fazemos
esta baseado em nossos desejos egoistas. Po rem, no trabalho em nos mes
mos, ao empenharmo-nos contra nossos desejos e investirmos esforcos
no desenvolvimento dos desejos espirituais, precisamos examinar nosso
estado. Nos mesmos devemos avalia-lo, nao 0 Criador, que ja sabe qual e
nossa situacao,
1]6
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sendo, vemos que a prova nao e determinar se
fisicos ou ernocionais, mas examinar nosso estad
Mantemos a mesma alegria, sem nos im
Criador 0 que imaginamos ser ou nao necessario
A Cabala diz que 0 individuo e como 0 m
dentro de cada um de nos, se encontra tudo 0 qu
nacoes, os gentios, os justos das nacoes do rnun
mesmo 0 Criador - 0 ponto em nossos coracoes
Em primeiro lugar, a Cabala ens ina 0 ref
internas, e depois prossegue com os aspectos ex
sequencias das qualidades internas e, portanto, d
tivos nomes. Alem disso, 0 estado espiritual das
de forma direta tanto 0 estado espiritual dos a
influencia deste ultimo sobre nos.
Como seres humanos, nosso estado espi
Quem corneca a se esforcar para se aproximar do
uma pessoa justa dospovosdo mundo. Como algue
de fato, nesse nivel?
Pelo fato de 0 homem possuir somente de
carece da satisfacao do ego e percebido como se
como se 0 desejado houvesse sido possuido e dep
Temos esse sentimento porque, em noss
niveis espirituais anteriores -, nossas almas fora
mente pelo bern; mas, quando descendemos espi
tudo isso se perdeu, Por conseguinte, 0 mome
desejo por algo equivale a estar cheio de queixas
foi expropriado ou pelo que nunca foi oferecido
De tal forma, se formos capazes de
cao, que tudo 0 que e feito pelo Criador e
se formos capazes de sentir alegria e amor p
se houvessemos realmente d'Ele recebido
mos imaginar, e ainda se formos capazes de
supervisiona, entao teremos completado, com s
intencoes ("kavanah"). Quem tenha obtido exito
como uma pessoa justa dospovos do mundo.
Se, com a ajuda do Criador, continuarmos
nosso desejo de receber, en tao os nossos pensam
objeto da verificacao, mas sim nossas acoes. 0 C
sempre desejamos, e recebemos apenas a parte qu
em favor d'Ele, mas devemos estar preparados pa
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Em muitas situacoes, experimentamos as provas como uma opcao
entre duas possibilidades: sentimos como se uma metade de nossos desejos
nos guiasse para urn lado e a outra, para 0 outro. Em geral, nao sentimos
dentro de nos nenhuma luta entre as forcas opostas do bern e do mal, visto
que apenas as forcas do mal nos governam par dentro; 0 problema que per
siste equal forca nos trara 0 maximo de beneficio. Quando as forcas opostas
sao equivalentes, nao podemos escolher, ou preferir uma em detrimento da
outra, pois sentimos que estamos entre duas forcas que nos influenciam.
Nesse ponto, nossa {mica solucao enos dirigirmos ao Criador, para que Ele
nos conduza para 0 lado do bern.
Assim, somos obrigados a considerar tudo 0 que nos acontece como
se fosse urn julgamento divino. Quando assim fizermos, ascenderemos rapi
damente para a meta da Criacao, A fim de entende-la em geral e os detalhes
do que nos acontece, devemos entender 0 seu objetivo final. Depois, enten
deremos as acoes do Criador, pois todas elas dependem e emergem da meta
final.
Isso e similar a nosso mundo, no qual, se nao reconhecermos 0 resul
tado futuro das acoes de uma pessoa, seremos incapazes de entende-las,
Diz-se: "Nao mostre algo por inteiro, se estiver na metade do trabalho"
o Criador representa a Criacao inteira, a luz. Sua meta e satisfazer
nos com essa luz. Por conseguinte, a unica coisa que Ele deve criar e 0 desejo
de sermos satisfeitos. Tudo 0 que existe representa a luz e 0 desejo de estar
mos satisfeitos. Todo 0 resto criado, afora nos, tern como unico proposito
ajudar-nos a alcancar a meta final da Criacao.
Existimos dentro do Criador, no oceano da luz que enche tudo com
si mesma. Mas podemos percebe-Lo somente no grau em que form os com
paraveis a Ele em Suas qualidades. A luz podera penetrar apenas os desejos
similares aos do Criador que mantivermos.
Na medida em que nos diferenciamos das qualidades e dos desejos
d'Ele, nao 0 percebemos, porque Sua Luz nao nos pode penetrar. Se todas
as nossas qualidades forem opostas as d'Ele, entao nao 0 perceberemos
totalmente, e imaginaremos a nos mesmos como os unicos no mundo.
o Criador esforca-se para nos dar prazeres, por meio de Sua qua
lidade do desejo de dar. Por essa razao, Ele criou todos os mundos e seus
habitantes com a qualidade contraria, a desejo de receber. Ele gerou todas as
nossas qualidades egoistas; portanto, nao somos culpados par nosso estado
inferior. Nao obstante, deseja que nos corrijamos e, assim, nos tornemos
seres como Ele.
A luz da vida a todas as substancias: inanimada, vegetal, animal e 0
ser humano. Em nosso mundo, ela se oculta e, assim, nao podemos senti-lao
Ao nadarmos no oceano de luz do Criador, se uma parte dela nos penetrar,
chamaremos de alma. Pelo fato de a luz do Criador dar vida, emitir ener
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gia vital e prazer, os que nao a recebem, mas
insignificante para sustentar sua existencia f
espiritualmente e carentes de alma.
Somente uns poucos neste mundo,
(Cabala deriva da palavra "lekabbel", que sig
sobre 0 metoda de adquirir a luz), conseguem
Cada urn de nos comeca a partir de seu estad
absolutamente consciencia do oceano de luz
Devemos, portanto, conquistar a repo
esta e a meta da Criacao ou a correcao final. E
cado durante uma de nossas vidas terrenas.

NIVEISESPIRITUAIS

As eta pas do processo em que vamos n
luz do Criador chamam-se niveis espirituais
lacoes da vida forcam-nos a nos dirigir para
vez de prazer, 0 ego experimenta grandes sof
eles, esta disposto a renunciar ao desejo de r
preferivel a receber tormentos.
Diversas aflicoes perseguern-nos, ate q
receber, e desejamos somente dar. A unica dife
diferentes tipos de prazer que esperam receb
(corporais; tambern encontrados nos anima
poder) e os cognitivos (descobertas, conquist
o impeto para cada urn desses prazer
unicas especificas das pessoas. 0 intelecto h
formas de atingir uma variedade de metas, a
como uma ferramenta para nos ajudar a co
por sua vez, podem mudar.
Quando 0 ego comeca a sofrer, deixa
propensao de se transformar em urn desejo
necessario para erradicar completamente 0 e
numero nao tern nenhuma relacao com noss
o egoismo e conhecido como corpo. Q
encia, nos 0 sentimos morto espiritualmente
mas em cinco etapas, desde a mais simples at
Para os desejos egoistas que resistimo
Dessa rnaneira, recebemos cinco tipos de l
"Ruach'; "Neshamah"; ''Hayah'' e "Yehidah".

As etapas de nossa elevacao espiritual incluem:
1. A busca pelos prazeres egoistas deste mundo. Pode acontecer de
terminarmos nossas vidas sem sair dessa etapa, a menos que comecemos a
estudar a Cabala. Depois, passaremos asegunda etapa.

2. 0 reconhecimento do egoisrno como mau e prejudicial para nos,
seguido de nossa renuncia a ele. Exatamente no centro de nossos desejos
egoistas encontra-se a fonte ou semente de nossa espiritualidade. Em certo
momenta de nossas vidas, comecarnos a sentir desejo e anseio pela compre
ensao e percepcao da espiritualidade. Se nos comportarmos de acordo com
esses desejos, desenvolvendo-os e os cultivando, em vez de suprimindo-os,
eles cornecarao a crescer. Mais adiante, ao acrescentar a intencao apropriada,
adquirida como produto do direcionamento de nosso Mestre, cornecare
mos a sentir pela primeira vez a luz espiritual em nossos novos desejos espi
rituais. Sua presenca nos ajudara a conquistar a confianca e a forca de que
precisamos para continuar corrigindo nosso egoismo.
3. A conquista do estado no qual, por meio de cada uma de nossas
acoes, desejamos apenas satisfazer ao Criador.
4. A correcao do desejo recern-adquirido de dar para desejos de reee
berem favor do Criador. Para faze-lo, devemos desejar obter prazer, mas com
a intencao em favor do Criador. 0 corneco des sa tarefa chama-se 0 renascer
dos mortos. Nesse estado, transformamos os desejos egoistas rejeitados em
seus opostos, ganhando, assirn, em dobro. Somos capazes de usufruir pelo
Criador e por nossa sernelhanca com Ele. A conclusao do processo de trans
formar 0 egoismo em altruismo e conhecida como 0 final da correcao.
Cada vez que corrigimos uma parte de nossos desejos recebemos
uma porcao de nossas almas, cuja luz permite-nos continuar, ate que nos
transformemos por completo e recuperemos nossas almas. Essa quantidade
de luz, parte do Criador, corresponde exatamente a nosso prot6tipo de ego
~ ismo assim como foi criado por Ele.
Ao transformar totalmente nosso egoismo em altruismo, podemos
eliminar qualquer barreira restante para a recepcao da luz do Criador. Pode
ser que, nesse ponto, nos sintamos plenos do Criador, fundindo-nos por
completo com Ele - ao percebermos to do 0 oceano de luz a nos sa volta e
ao desfruta-lo,
Repetindo, fomos feitos para termos consciencia de nosso limitado
potencial para entender 0 mundo. Quanto menos nos entendermos, menos
poderemos entender 0 Criador. Todas as nossas percepcoes sao 0 resultado
de sensacoes subjetivas, sao reacoes de nossos corpos aos estimulos exter
nos. Em outras palavras, recebemos e percebemos somente a quantidade de
inforrnacoes que nos e seletivamente enviada, de acordo com a qualidade e
quantidade, ou profundidade, de nosso potencial de percebe-Ia.
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QUATRO PERSPECTIVAS FUNDAMEN

Por carecermos das inforrnacoes concr
cao de nocoes superiores evasivas as quais nao
nos filosofar e discutir sobre como poderiam
riam funcionar. Isso e parecido com as discus
tern razao em relacao a algum assunto totalm
Quando filosofias religiosas, seculares,
procuram definir a alma e 0 corpo, focam qu
tais.

Perspectiva religiosa

Tudo 0 que existe em qualquer objeto e
cia- se de outra por suas qualidades, conhecid
de uma pessoa. As almas exist em independe
nascimento; isto e, antes de serem vestidas do c
Esse ultimo processo e totalmente biologico em partes. (0 conceito de urn crente nao e igu
Assim, a morte do corpo fisico nao af
serve somente para separar a alma do corpo.
A alma representa algo eterno, pois nao
mundo. Por natureza, e indivisivel. Nao consis
nao pode ser dividida nem desintegrada; por
rer.
o corpo fisico biologico e a vestiment
com a qual a alma se veste e, agindo por mei
dades intelectuais e espirituais, assim como s
parado ao momenta em que guiamos urn ca
desejos, carater e intelecto na maneira como 0
Alern disso, a alma da vida e movimen
tege. 0 corpo, em si rnesrno, emateria morta,
alma 0 deixar no momenta da morte. Sem a a
ao corpo. 0 momenta da morte e chamado a
resultado, todos os sinais de vida dependem
senca da alma.

Perspectiva dualista

Como resultado dos progressos cienti
pectiva com relacao ao corpo fisico: a crenc

nenhum tipo de componente espiritual que 0 alimente. De fato, 0 corpo
pode existir absolutamente independente da alma. Isso foi comprovado por
meio de experimentos biol6gicos e medicos que agora sao capazes de revi
ver 0 corpo ou seus orgaos. Porern, 0 corpo, em urn estado como esse, nao
e mais que urn objeto biologico, urn composto de substancias albuminosas
existindo de forma independente. 0 fator que determina diversas qualida
des pessoais e a alma, que descende ao corpo do Divino, como sugere 0
enfoque religioso.
A diferenca entre os dois enfoques reside no fato de 0 enfoque reli
gioso propor que a alma tanto prove ao corpo vida quanto the confere suas
qualidades intelectuais e espirituais.
Ja 0 ponto de vista dualista sustenta que a alma concede ao corpo
apenas qualidades espirituais, visto que, com base em experimentos, e evi
dente que 0 corpo pode existir por si mesmo, sem a ajuda de nenhum poder
superior adicional. Assim, a unica funcao da alma e ser a fonte de todas as
boas qualidades espirituais, mas nao materiais.
Mais ainda: nesse enfoque, apesar de sua capacidade de existir de
maneira independente, 0 corpo e 0 produto da alma. Assim, a alma e pri
mordial, posto que e responsavel pelo nascimento e pela manutencao do
corpo.

Perspectiva do nao crente
Urn nao crente e alguem que nega a existencia de qualquer estrutura
espiritual, assim como a presenca da alma no corpo. 0 nao crente reconhece
apenas a existencia de substancias materiais e suas propriedades.
A interpretacao e a seguinte: pelo fato de nao haver alma, 0 intelecto
~ do ser humano, assim como suas demais propriedades, e 0 resultado do
corpo que 0 gerou. 0 corpo e urn sistema que controla suas caracteristicas
enviando diretrizes por meio de sinais eletricos por condutores dos nervos.
(Urn nao crente nao e a mesma coisa que urn nao religioso.)
Os nao crentes dizem que todas as sensacoes do corpo ocorrem pela
interacao de terminacoes nervosas equipadas com estimuladores externos.
As sensacoes passam pelos condutores dos nervos para 0 cerebro, onde
depois sao analisadas e classificadas como dor ou prazer.
A mente reage a urn orgao especifico em resposta apercepcao de dor
ou de prazer. Alem disso, acredita-se que tudo est aconstruido como em urn
mecanismo com sen sores, por meio dos quais os sinais sao transmitidos,
processados e emitidos pelo dispositivo do cerebro.
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cos, igual a uma fotografia. A principal difer
urn animal e 0 fato de que 0 cerebro humano
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mentos.
Indubitavelmente, de todos os enfoqu
este e 0 mais logico, cientifico e compreensive
experiencia e, portanto, trata somente de noss
nocoes efemeras conhecidas como alma. Por
mais confiavel, ja que se ocupa de nossos corp
Porern, 0 seu defeito e que e insatisfat
para os nao crentes. Esse conceito apresenta o
nas maos da natureza cega (qualidades prede
evolucao social, exigencias de nossos corpos p
prazer etc.). Tudo isso priva-nos do estado de
Desse modo, se urn ser humano e simp
cado a agir de acordo com dados previamente
aceitas pela sociedade, entao essa teoria nega
e do direito de escolher nossas acoes (pensam
Embora nos, seres humanos, sejamos c
ramo-nos mais sabios que ela.
Como resultado, essa visao nao po de
que nao acreditam no intelecto superior, pos
completamente governadas por uma naturez
plano ou meta, que simplesmente joga com
nenhum proposito, sem dar nenhuma razao a
A fim de suavizar de alguma maneira
logico, embora espiritualmente inaceitavel, s
tencia, a humanidade, em nossos tempos, gra
pectiva "moderna" sobre si mesma.

A perspectiva moderna

Esta se tornou popular, em especial no
tendencia a aceitar 0 anterior enfoque materi

cientificamente confiavel e compreensivel. Esta em yoga tarnbem admitir
que algo eterno, imortal e espiritual existe dentro de nos, que se veste com 0
envoltorio material do corpo. Especificamente, esta e a nossa essencia espi
ritual, conhecida como alma, ao passo que 0 corpo e somente a sua vesti
menta.
Nao obstante, os seguidores desse ponto de vista nao podem explicar
como a alma se reveste com 0 corpo, qual e a relacao entre eles, entre a fonte
e a essencia da alma. Assim, ao fechar os olhos a todas essas duvidas, os seres
humanos recorrem a urn velho e comprovado metodo de complacencia
pessoal: esquecem-se de todas as suas preocupacoes na torrente de cargas
insignificantes e prazeres diarios, vivendo hoje como 0 fizeram ontem.
Quem pode entender perguntas tais como: "0 que e 0 corpo e 0 que e
a alma?"; "Qual e a relacao entre ambos?"; "Por que nos percebemos como
seres compostos de duas partes, uma material e outra espiritual?"; "Em qual
delas podemos encontrar a nos mesmos, a nosso 'eu' eterno?"; "0 que ocorre
com nosso 'eu' antes de nosso nascimento e depois de nossa morte?"; "Resta
o mesmo 'eu, tal como 0 percebemos agora?"; "Ele e 0 mesmo que 0 sentido
dentro de nosso corpo e fora dele antes do nascimento e depois da rnorte!"
o mais importante e que utilizamos nosso intelecto fisico para ana
lisar tais questionamentos, e propor alternativas possiveis. E assim que ava
liamos de que maneira nossas almas sao transformadas e recicladas e como
nossos corpos transformaram-se em algo material.
Essas imagens serao verdadeiras ou simplesmente produtos de nossa
imaginacao, fabricadas por nossas mentes materiais? A mente cria imagens
do mundo espiritual, do caminho desse mundo ao nosso e do regresso do
nosso a ele de acordo com sua com preensao terrena e pela falta de qualquer
outra informacao,
A mente pode operar somente com base no modo como percebe 0
mundo nela impresso e, desse modo, produz fantasias e suposicoes.
,
De maneira similar, nao podemos conceber urn ser extraterrestre
totalmente diferente de nos em todos os aspectos e sem nenhum elemento
de nossa estrutura fisica.
Enfrentamos a seguinte pergunta: "0 que aconteceria, se tudo 0 que
somos capazes de imaginar, que e a base de nossas teorias de vida, nao fosse
mais que 0 esforco de nossas mentes para captar algo alem de nossa capa
cidadei"
Se aceitarmos como verdade as nocoes que nossas mentes produzem
com base em nossas experiencias neste mundo (na falta de qualquer alter
nativa melhor), entao deveremos perguntar se, neste mundo, de acordo com
nossas capacidades de perceber, existe alguma resposta a pergunta: "0 que
sao a alma e 0 corpoi"
Ja mencionamos, em outras partes deste livro, a respeito de nossa
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17. FUNDIR-SE COM 0 CRIADOR
A Cabala charna-se a ciencia do oculto porque revela a quem a estuda
o que estava previamente escondido. A imagem verdadeira da existencia e
revelada apenas a quem a capta, como esta escrito no poema do Rabino
Ashlag:

A milagrosa verdade irradiara,
E a boca projerira somente essa verdade,
E tudo 0 que sera revelado confidencialmente
Voce 0 vera, e ninguem mais!
A Cabala e 0 ensinamento do secreto, visto que se oculta do leitor
comum e vai se revelando somente sob condicoes muito especiais. Aqueles
que a estudarem verao que gradualmente esses segredos irao aparecendo
dos proprios ensinamentos, junto com uma orientacao especial que dirige
os desejos e os pensamentos do leitor.
Somente aqueles para quem a Cabala deixar de ser urn ensinamento
oculto e se revelar verao e entenderao a construcao do mundo. Para eles,
alma e corpo serao vistos e entendidos. Nao obstante, ainda eles serao
incapazes de transmitir as revelacoes percebidas da Criacao a outros, por
nao terem 0 direito de transmitir essa inforrnacao, salvo no seguinte caso:
durante a ascensao espiritual, uma pessoa aprende a verdade sobre a Criacao
- nao ha nada mais, alem do Criador!
Os orgaos sensoriais com os quais fomos criados sao capazes de per
ceber somente uma pequena parte de toda a Criacao, conhecida como nosso
, mundo. Todos os mecanismos que inventamos ampliam 0 alcance desses
orgaos. Somos incapazes de imaginar quais os orgaos sensoriais que nos
fazem falta, porque nao sentimos nenhuma privacao por sua au sencia.
Isso po de ser comparado a nao sentir a necessidade de urn sexto dedo
na mao. Por nao termos os sentidos requeridos para perceber outros mun
dos, nao os podemos sentir. Portanto, apesar de estarmos cercados por urn
entorno tao rico, somos capazes de ver apenas urn pequeno fragmento dele.
Mais ainda, ate este pequeno fragmento que percebemos e bastante distor
cido, ja que apenas captamos uma pequena parte dele.
Porern, ao utilizar 0 que percebemos como uma base, criamos nos
sas perspectivas de toda a existencia, Assim como aqueles que veern tudo
como uma radiografia, na qual se percebe a imagem do esqueleto que blo
queia os raios-x, nos temos uma visao distorcida do universo. Assim como
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visao radiografica, tarnbem nao podemos ent
Criacao, por meio de nossos limit ados sentid
Nenhuma medida de imaginacao po
habilidade de perceber, visto que ate mesmo
das com base em experiencias passadas. Apes
coneeito simples do chamado outro mundo, a
de nossa concepcao, que esta alern do alcance
Primeiro, imagine que voce est a em u
urn caminho. Ao longo do caminho, em ce
quais partem do zero, on de voce esta parad
Essas marcas dividem 0 caminho em tres par
Nao percorremos 0 caminho pelo ava
mas por mudancas alternadas nos desejos.
No mundo espiritual, 0 lugar, 0 espa<;
como os conhecemos. 0 mundo espiritual
existem fora do reino dos corpos fisicos.
Os objetos sao as ernocoes. 0 movime
dos objetos. 0 lugar e certa qualidade, e esta
risticas. Portanto, 0 movimento espiritual e d
qualidadesdas emocoes do individuo, similar
nosso mundo fisico.
Assim, 0 caminho que procuramos en
nossas qualidades internas, de nossos desejos
A distancia entre objetos espirituais e
ren<;:a em suas qualidades. Quanto mais simil
pr6ximos serao considerados os objetos. A pr
os objetos e definida pela mudanca relativa e
objetos sao identicos, entao se fundem em
nova qualidade em urn dos objetos espiritua
separara da primeira, e, deste modo, nascera
No final do caminho, 0 pr6prio Criad
buto - a completa vontade de oferecer - de
Por nascermos neste mundo apenas com ca
distanciados d'Ele como 0 leste do oeste. E a
de n6s e conquistar Suas qualidades, enquant
que possamos nos fundir espiritualmente com
Nossa trajet6ria deve nos conduzir a um
qualidades, ate que estas sejam exatamente
qualidade d'Ele que define Sua essencia e a
rastro de egoismo.
A isso se segue a ausencia de qualque

..

ou a condicao e 0 poder de cada urn, isto e, a ausencia de tudo 0 que consti
tui a essencia de nossos pensamentos e aspiracoes, Mas, por existirmos neste
mundo dentro de determinado envoltorio externo, devemos nos preocupar
o imprescindivel para mante-lo. Isso nao e considerado egoismo,
Em geral, podemos determinar se urn pensamento, ou urn desejo, do
corpo e egoista, por meio de uma prova simples. Se desejarmos nos livrar
de algum pensamento ou alguma acao, mas nossa sobrevivencia depender
disso, entao esse pensamento ou essa acao serao considerados involuntarios,
nao egoistas, e, portanto, tambem nao nos separarao do Criador. 0 Criador
faz-nos avancar em direcao anossa meta da seguinte maneira: Ele nos dota
de urn mau desejo, ou de sofrimento, 0 que pode ser comparado com avan
car com 0 pe esquerdo.
Se encontrarmos, dentro de nos, a forca necessaria para pedir ajuda
ao Criador, entao Ele nos dara urn born desejo, ou prazer, 0 que pode ser
comparado com avancar com 0 pe direito. Uma vez mais, receberemos do
Divino urn mau desejo, ainda mais forte, ou duvidas a Seu respeito, e, de
novo, com urn esforco ainda maior da vontade, devemos pedir- the que nos
ajude. 0 Criador nos ajudara, proporcionando-nos urn born desejo ainda
maior, e assim sucessivamente.
Assim, continuamos avancando. Nao ha marcha are. Quanto mais
puros forem os desejos de uma pessoa, rna is longe e!a estara do ponto de
partida do egoismo absoluto. 0 movimento para adiante pode ser descrito
de varias maneiras, mas e sempre urn avanco alternado por todos os senti
mentos.
Depois de uma sensacao de algo espiritual, uma percepcao incons
ciente da existencia do Criador, segue-se uma sensacao de confianca, que,
em seguida, da lugar a uma de alegria. Depois, esse sentimento comeca a
se desvanecer, indicando que subimos outro degrau na ascensao espiritual,
0 que nao podemos perceber, devido a falta de orgaos sensoriais com os
quais poderiamos experimenta-lo por completo. Devido ao fato de ainda
nao termos alcancado 0 nivel seguinte pe!o sofrimento, esforco e trabalho
(nao construimos os vasos apropriados), a percepcao desse nivel seguinte
ainda nao nasceu.
Os novos orgaos sensoriais para a etapa seguinte (0 desejo de prazer
e a sensacao de sofrimento pe!a carencia desse prazer) podem ser desenvol
vidos de duas maneiras:
1. 0 caminho da Cabala: aqui, comecarnos a perceber 0 Criador,
depois perdemos nossa conexao. Em seu lugar, aparece 0 sofrimento, por
que nao podemos sentir prazer.
o sofrimento e necessario, para que eventualmente sintamos prazer.
Assim, entao, nascem novos orgaos sensoriais que nos permitem per
ceber 0 Criador em cada etapa consecutiva. Assim como em nosso mundo,
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sem 0 desejo de uma meta, ou objeto, somo
prazer com ISSO.
As diferencas entre 0 homem e 0 anima
que escolhem para que lhes forneca prazer.
nao e possivel sem primeiro sentir uma caren
do que desejamos.
2. 0 caminho do sofrimento: se uma pe
do esforco, dos estudos, das suplicas ao Criad
se elevar aos novos desejos de amar e temer 0
profundidade de pensamento, falta de respe
pelos prazeres baixos, entao ela descenderia a
Nesse caso, a pessoa caminharia ao lon
correspondentes aos mundos malvados (egois
"Yetzirah"; "Assiyah"). Nao obstante, 0 sofrim
tro do qual uma nova percepcao do Criador p
o progresso feito pelo caminho da Cab
caminho do sofrimento pelo fato de estarmo
Esta e a sensacao da presenca do Criador, que
Quando carecemos desse prazer, come
anseio e 0 vaso, ou urn novo grupo de orgaos
podemos receber uma percepcao do Criador.
para adiante, ate que recebemos as percepcoe
Quando avancarnos por meio do sofrim
ele, diferentemente do caminho da Cabala, em
desejo do prazer. 0 Criador dirige-nos de aco
levar, nos transferir a todos e a cada urn de no
vida ou nas seguintes, ao ponto final desta via
Esse caminho representa os passos qu
marmos d'Ele, enquanto assumimos mais de
fundindo nossas qualidades com as d'Ele con
cepcao da criacao do mundo, e veremos que n
Todos os mundos e seus habitantes, t
volta, assim como nos mesmos, compreende
Mais exatamente, nos somos Ele. Todos os no
nossas acoes sao determinados por nossos des
para nos ajudar a alcancar 0 que desejamos.
jos, eles nos sao conferidos pelo Divino, e som
muda-Ios.
Ele fez isso intencionalmente, para que
nos aconteceu no passado, 0 que ocorre no p
futuro, em cada area da vida, depende exclus
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coes podem melhorar apenas se 0 Criador assim 0 desejar, posta que Ele e a
unica causa do que aconteceu, acontece e acontecera.
Isso e necessario para que possamos reconhecer e sentir a necessidade
de uma conexao com Ele. Podemos rastrear esse processo a partir da falta
do desejo inicial de reconhece-Lo, no comeco do caminho, ate quase 0 final,
quando nos teremos apegado a Ele completamente.
Quando uma pessoa experimenta repentinamente urn desejo de se
aproximar mais do Criador, urn desejo e uma atracao pelo plano espiri
tual, isso assim ocorre como resultado da Sua conducao para atrai-la para
Ele, que a ela infunde tais sentimentos. Em uma situacao inversa, percebe
se que, ao decair em suas aspiracoes, ou ate mesmo em seu status mate
rial, social ou qualquer outro, por meio de carencias e privacoes, a pessoa
comeca gradualmente a compreender que isso tambern e feito intencional
mente pelo Criador.
Desse modo, 0 individuo pode se sentir dependente da Fonte de tudo
o que ocorre, entendendo que somente 0 Criadorpode ajudar, de outro modo,
perecera. 0 Criador assim 0 faz de proposito, para nos despertar uma firme
necessidade d'Ele, para que 0 estimulemos a mudar nosso estado espiri
tua1. Dessa maneira, ansiamos por mais proximidade d'Ele, e isso pode, de
acordo com nossos desejos, nos aproximar d'Ele.
Imediatamente depois, vemos que 0 Criador nos ajuda, salvando-nos
de urn sonho espiritual ou de uma situacao na qual permanecemos con
tentes com nosso estado atua1. Com 0 proposito de que progridamos para
a meta definida pelo Ele, 0 Criador nos envia sofrimento e fracasso, tanto
fisico quanta espiritual, por meio de nosso entorno, familia, amigos, colegas
e conhecidos.
Fomos criados de modo a perceber que qualquer coisa agradavel e 0
result ado de nossa aproximacao d'Ele. Tambern sentimos 0 contrario: que
tudo de desagradavel e causado por nosso distanciamento d'Ele. Por essa
razao, nosso mundo esta construido de tal maneira que dependemos da
saude, da familia, do amor e do respeito dos que nos cercam.
Para 0 Criador, tudo isso funciona como urn mensageiro, de modo
que Ele pode exercer influencias negativas que nos forcam a buscar solu
coes para as pressoes, para que, por fim, reconhecamos que todo 0 mundo
depende somente d'Ele. Entao, com forca e paciencia suficientes, pode
mos vir a ser dignos de associar tudo 0 que acontece na vida com 0 desejo
do d'Ele, rnais que com qualquer outra causa, ou ate mesmo com nossas
proprias acoes e pensamentos do passado. Com 0 tempo, ficara claro que
somente Ele e a causa de tudo 0 que acontece.
Este e 0 caminho para cada urn de nos, e para toda a humanidade.
Partindo do ponto inicial - aquele em que nos encontramos segundo nos
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1. A falta absoluta de percepcao (a ocu

As consequencias desse estado sao: aus
na Sua Supervisao Divina; crenca no proprio
da natureza, das circunstancias e do acaso.
Toda a humanidade esta nessa etapa
espiritual, nossas vidas tornam-se, devido aos
urn processo de acumulacao de experiencias e
A alma acumula experiencias pelos rep
em diversos corpos. Quando ela adquire um
experiencias, a pessoa e capaz de perceber 0 p
2. A nebulosa percepcao do Criador.

As consequencias desse estado sao uma
pensa, e uma crenca de que 0 sofrimento e 0
do Criador. 0 prazer e visto como 0 resultado
Sob a influencia dessas grandes dificul
etapa anterior. Porern, inconscientes do pro
encias, continuamos aprendendo, ate que per
reconhecimento completo do governo do Cri
gredir.
Nas duas situacoes anteriores, temos
supervisao superior. Se tentarmos, apesar de
fortalecer nossa fe e trabalhar para perceber 0
mundo, entao, depois de urn numero especif
Ele nos ajudara, revelando tanto a Si mesmo
tencia.

3. A revelacao parcial de Seu governo n

Nesse nivel, somos capazes de ver a rec
castigo pelos maus fatos. Portanto, somos inc
seja 0 bern enos abstemos do mal; cada urn d
bern ou de prejudicar a si mesmo.
Porern, essa etapa do desenvolvimento
que, nesse momenta, todas as nossas acoes sa
tado de nosso conhecimento do castigo e da r
etapa adicional do desenvolvimento espiritua
que tudo 0 que foi feito pelo Criador assim
eterno - para os seres que criou.

4. A revelacao do panorama completo da administracao do Criador
sobre 0 mundo,
Nesse nivel, tem-se uma clara percepcao de que 0 governo do Criador
no mundo baseia-se nao na recompensa e no castigo pelas acoes de uma
pessoa, mas em Seu ilimitado amor por Suas criacoes.
Atingimos tal etapa de desenvolvimento espiritual, quando vemos
claramente que, em todas as circunstancias, com todas as criacoes em geral
e com cada uma em particular, sem julgar se suas acoes sao boas ou mas, 0
Criador sempre as manipula e as supervisiona apenas com amor absoluto
e ilimitado.
Quando sentimos esse nivel espiritual superior, ja percebemos 0
estado futuro de cada urn. Podemos perceber a situacao de quem ainda nao
o atingiu, assim como a daqueles - do passado e do presente - que ja 0
atingiram. E tambem apreendemos 0 conhecimento, para experimentar a
mesma etapa como individuos e como urn todo.
Essa apreensao resulta da revelacao do design inteiro da Criacao e da
relacao do Criador com cada alma em cada geracao, pela duracao completa
da existencia de todos os mundos.
Esses mundos foram criados com urn unico proposito: fornecer pra
zer aos seres por Ele criados. E 0 unico proposito que determina todas as
acoes do Criador.
Isso continua do principio ao fim da Criacao, de modo que todos
juntos e cada urn separadamente possam experimentar urn prazer ilimitado
com 0 apego a Ele. Como resultado, quando pudermos ver claramente que
as acoes d'Ele sao somente para fazer 0 bern e beneficiar os seres por Ele
criados, se forrnarao dentro de nos essas mesmas acoes.
Assirn, somos imbuidos de urn sentimento de amor ilimitado pelo
Criador, e, como resultado da similaridade de sentimentos, 0 Criador e a
pessoa fundem-se em uma entidade.
Por essa etapa representar a meta final da Criacao, as tres primei
ras etapas compreendem os passos preliminares necessaries para atingir a
quarta.
Todos os desejos de urn individuo parecem estar alojados no cora
cao porque sao sentidos nele de uma maneira fisiologica. Portanto, nossos
coracoes sao considerados representativos de todos os desejos do corpo e de
nossa essencia. As mudancas nos desejos do coracao revelam as mudancas
na personalidade. Desde nosso nascimento, isto e, desde 0 momento em que
aparecemos neste mundo, nossos coracoes estao ocupados com nada alern
das preocupacoes com 0 corpo; e somente os desejos do corpo lhes dizem
respeito. 0 coracao esta cheio apenas de desejos do corpo e deles vive.
Porern, no mais profundo do coracao, na profundidade de todos os
desejos, por detras dos desejos mais mesquinhos, ha urn ponto escondido
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epcao de que 0 governo do Criador
a e no castigo pelas acoes de uma
,uas criacoes,
imento espiritual, quando vemos
ias, com todas as criacoes em geral
tr se suas acoes sao boas ou mas, 0
'isiona apenas com amor absoluto

iritual superior, ja percebemos 0
ebera situacao de quem ainda nao
passado e do presente - que ja 0
mhecimento, para experimentar a
m todo.
) do design inteiro da Criacao e da
dageracao,pela duracao compIeta

rm unico proposito: fornecer pra
orop6sito que determina todas as

da Criacao, de modo que todos
experimentar urn prazer ilimitado
ido pudermos ver claramente que
bern e beneficiar os seres por Ele
nesmas acoes,
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de de sentimentos, 0 Criador e a

l

final da triayao, as tres primei
ninares necessaries para atingir a

parecem estar alojados no cora
reira fisiologica, Portanto, nossos
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s estao ocupados com nada alern
e os desejos do corpo lhes dizem
esejos do corpo e deles vive.
.ao,na profundidade de todos os
[uinhos, ha urn ponto escondido

que nao e percebido por nos. E a necessidad
ponto e uma parte do proprio Criador.
Se, conscientemente, por meio do pode
rar e saltar por cima da indiferenca e da ocios
Cabala as maneiras de nos aproximarmos rn
se enchendo gradualmente de desejos puros
percepcao do Criador do primeiro nivel esp

"Assiyah".

Depois, percebendo todas as etapas do
mos cornecar a perceber 0 Criador no mundo
vamente, ate que alcancarnos 0 mais alto nive
mundo de "Atzilut",
E cada etapa experimentamos todas as
ponto interno de nossos coracoes, No pass
estavam sob a influencia dos desejos do corp
nao recebia absolutamente nenhuma percepc
apenas pensar nos desejos que 0 corpo nos for
o que ele nos forcava a desejar.
Se enchermos nossos coracoes de desej
de oracoes e pedidos a Ele para nossa redenc
perceber 0 Criador. Entao, seremos capazes de
terao brotado pensamentos e desejos relaciona
Assim, sempre desejamos somente 0
pela influencia espiritual que recebemos, e d
nos encontramos.
Isso posto, torna-se claro que nao deve
nossos proprios pensamentos, mas devemos
os mude, po is todos os nossos desejos e pensa
encias do que recebemos, ou, mais exatamente
o Criador.
Com relacao a Criacao completa, e e
Criador, mas Ele nos criou com urn certo gra
A capacidade de dirigir os proprios des
atingem as eta pas de ABYA. Quanto mais alto
mais alto sera nosso grau de liberdade.
A fim de esclarecer, podemos compara
volvimento espiritual com 0 desenvolvime
nosso mundo. Toda a natureza e 0 universo
do unico desejo de autogratificacao, que exis
grau variavel. Com 0 aumento desse desejo, s
nosso mundo, porque 0 desejo induz a ment
intelecto para a satisfacao das necessidades do

Nossos pensamentos sao sempre 0 result ado de nossos desejos. Eles
seguem e sao dirigidos para a conquista de nossos desejos. Alern disso, os
pensamentos tern urn papel especial: com sua ajuda, podemos aumentar
nossos desejos.
Se constantemente aprofundarmos e expandirmos nossos pensa
mentos acerca de algo, enos esforcarrnos por nos voltar continuamente
para esse pensamento, gradualmente esse desejo comecara a aumentar com
relacao a outros desejos. Desse modo, poderemos modificar a correlacao
de nossos desejos. Com pensamentos constantes sobre urn pequeno desejo,
poderemos aurnenta-lo e torna-lo urn desejo tao grande que ofuscara todos
os outros e deterrninara nossa essencia.

FASES DA REVELA<;AO

o nivel rnais baixo na escala espiritual assemelha-se a parte inani
mada da natureza, similar aos corpos no espaco ou aos minerais, e assim
sucessivamente. Esse nivel inanimado chama-se tambern nao vivo. Alguern
que se encontre no nivel inanimado no plano espiritual nao e capaz de agir
de uma maneira independente. Tambem nao pode revelar caracteristicas
proprias de si mesmo, posto que seu desejo de ter prazer e tao pequeno,
que e definido como simples guardiao de suas caracteristicas, e nao como
promotor de seu desenvolvimento. A falta de individualidade, nesse nivel
da Criacao, e enunciada no fato de nao se possuir nada independente. Sua
funcao e focada cegamente, realizando os desejos de seu Criador automa
ticamente, pois nao pode conceber qualquer outra coisa, ja que nao tern
nenhum desejo individual.
Pelo fato de 0 Criador querer que os objetos inanimados se compor
tern exatamente dessa maneira, Ele lhes deu 0 mais baixo nivel de desejos,
o que nao requer seu desenvolvimento. Assim, nao tendo nenhum outro
.. desejo, salvo os originalmente implantados pelo Criador, esses objetos rea
lizam cegamente suas tarefas, preocupando-se unicamente com suas neces
sidades de uma natureza espiritual inanimada, sem perceber seus arredores.
Do mesmo modo, nas pessoas ainda espiritualmente inanimadas tambern
existe a falta de qualquer desejo individual. Somente os desejos do Criador
os guiam, e, devido a sua natureza, devem seguir essa direcao meticulosa
e inconscientemente, de acordo com 0 programa neles implantado pelo
Criador.
Portanto, apesar de 0 Criador ter idealizado a natureza humana desse
modo, para Seu proprio proposito, nesse estado espiritual os individuos nao
podem perceber nada alern de si mesmos. Como consequencia, tambem
nao podem fazer nada pelos outros, somente trabalhar para seu proprio
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mado .
Urn grau mais alto de desenvolvimento
reza das plantas. Pelo fato de 0 Criador ter con
maior de prazer que 0 dado aos objetos inan
certo movimento e certo crescimento para sa
entanto, estes sao atributos de urn grupo, nao
Em pessoas que pertencem ao nivel veg
certo grau de independencia espiritual do Cria
programa. Posto que 0 Criador construiu toda
ismo absoluto (0 desejo de autogratificacao),
viduos comecarn a desenvolver inclinacoes pa
neles implantados. Como consequencia, corn
pelos outros, isto e, contra sua natureza.
Apesar de as plantas neste mundo cre
e possuirem uma certa liberdade de movime
urn movimento coletivo. Afinal, nenhuma pl
absoluta do desejo apropriado - nem mesmo
movimento individual.
Do mesmo modo, uma pessoa perten
desejos nao e capaz de aspirar esforcos indivi
do coletivo, da sociedade e de sua formacao,
servar e obedecer todas as normas e leis de
compreende urn grupo de pessoas similares, q
vegetativo de desenvolvimento.
Portanto, assim como a planta, a pessoa
separada e individual, mas sim vive como par
muitos seres similares em natureza.
Tanto para as plantas quanto para as p
encontrar uma vida comunitaria, em vez de u
urn dos seres. Todas as plantas, em geral, pode
organismo vegetativo, em que cada planta po
separado do corpo.
As pessoas que pertencem ao nivel e
podem ser comparadas com esse exemplo. E
suas naturezas egoistas, nao obstante perman
sociedade e por seu entorno - posto que se
e minimo. Nao tern nenhum desejo individ
sociedade ou a sua formacao, apesar de, em alg
propria natureza e agirem em beneficio de ou
Na graduacao espiritual do desenvolv
seguido pelo animalista. Este e considerado m

jos do Criador desenvolvem os seres a tal ponto que encontram satisfacao
na capacidade de se mover e de pensar independentemente de outros, com
o fim de satisfazer seus desejos.
Cada animal tern urn carater individual e sentimentos nao relacio
nados com 0 ambiente circundante. Consequenternente, uma pessoa, nessa
etapa de desenvolvimento, tern uma maior capacidade de funcionar de
forma contraria as inclinacoes egoistas e pelo bern de outros.
Mas, apesar de se ter conseguido urn grau de independencia do cole
tivo, conduzindo a uma vida pessoal individual, nao form ada pelas opinioes
da comunidade, os sentimentos proprios continuam sendo supremos.
Os que existem no nivel humano (falante) do desenvolvimento ja sao
capazes de agir contra sua natureza e em sentido oposto ao coletivo (dife
rentemente da planta).
Essas pessoas sao totalmente independentes da sociedade na escolha
de seus desejos. Podem compadecer-se de qualquer outro ser e, portanto,
podem se preocupar com os outros. Podem ajuda-los em sua busca pela
melhora de si mesmos, identificando-se com seu sofrimento. As pessoas
desse nivel, diferentemente dos animais, podem perceber 0 passado e 0
futuro e, portanto, podem agir guiadas pelo reconhecimento de urn propo
sito central.
Todos os mundos e as eta pas atribuidas a eles podem ser vistos como
uma sequencia de telas que nos e ocultada (a luz do Criador). Ao adqui
rirmos a forca espiritual para superar nossas proprias naturezas, cada uma
de suas forcas, cada uma das telas, consecutivamente desaparece, como se
dissolvesse.
Oconto a seguir ilustra a progressao de nossa busca espiritual para
dissolver as telas, e viver como Urn, com 0 Criador.
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18.0 MAGO ONIPOTE
NAO CONSEGUIA HCA
Urn conto para os rnais velhos

Sabe por que os velhos contam lendas?
rias mais inteligentes do mundo! Tudo no mu
deiras hist6rias permanecem. As lendas sao s
e preciso ter grandes conhecimentos, ver 0 qu
isso, e precise ter vivido bastante. Como esta
livro magico, 0 Zohar, "urn velho e alguern qu
que os velhos sabem como conta-las.
As criancas gostam de escutar lendas
cerebro para conceber tudo, nao somente 0
de verem 0 que os outros nao veem, elas sa
Se uma crianca cresce e continua aver 0 qu
se alguern sabio e inteligente, adquire sabed
crianca sabia, como tambem esta escrito no Z

Era uma vez urn mago, grande, nob
atributos que os livros infantis em gerallhe
benevolo, ele nao sabia com quem compart
a quem dar seu afeto, com quem brincar, co
quem pensar.
o rnago tarnbern precisava se sentir q
estar sozinho. 0 que deveria ele fazer? Penso
pequena, mas linda, e talvez essa fosse a respo
"Esfregarei a pedra e sentirei que ha alg
e ambos nos sentiremos bern, porque e muito
Agitou, entao, sua varinha e, em urn in
lado, e exatamente como ele queria.
Comecon a esfrega-la, a abraca-la e a lh
Permanecia fria, e nao the retribuia 0 que el
que fizesse apedra, ela permanecia 0 mesmo
Isso nao pareceu nada bern ao mago.
nao responds!" Criou rnais pedras, depois ro
renos, a Terra, a Lua e a Galaxia. Mas todas e
ainda se senti a triste e completamente sozinh
Em sua tristeza, pensou que, em vez
planta, que floresceria maravilhosamente. Ele

.

de ar, urn pouco de sol, tocaria urn pouco de musica para ela e ela ficaria
feliz. Entao, ambos ficariam contentes, porque era triste estar sozinho.
Agitou, entao, mais uma vez a sua varinha e, em urn instante, havia
uma planta, exatamente como desejara. Estava tao feliz que comecou a dan
car em volta dela, mas a planta nao se mexia. Nao dancou com ele nem
seguiu seus movimentos. Apenas lhe respondeu nos termos mais simples. Se
lhe dava agua, crescia; se nao lhe dava, morria. Isso nao era suficiente para
urn mago tao benevolo, que queria dar de todo 0 coracao. Ele tinha que
fazer algo mais, porque e muito triste estar sozinho. Entao criou todo tipo
de plantas, de todos os tamanhos, criou campos, selvas, hortas, plantacoes
e arvoredos. Mas todos se comportaram da mesma maneira que a primeira
planta, e de novo ele estava sozinho, triste.
"0 que devo fazer? Criar urn animal! Que tipo de animal?", pensou
o mago. "Urn cachorro?", concluiu. Sirn, urn simpatico cachorro, pequeno,
que com ele sempre estaria. Ele 0 levaria a passear, e 0 cachorro pularia,
brincaria e correria. Quando voltasse a seu castelo, hi estaria 0 cachorro,
que ficaria tao contente por ve-lo que correria a cumprimenta-Io. Ambos
ficariam felizes, porque e muito triste ficar sozinho.
Mais uma vez, 0 mago agitou sua varinha, e havia urn cachorro, exa
tamente como ele desejava. Comecon a cuidar do cachorro, a alimenta-Io, a
lhe dar de beber, e sempre 0 acariciava. Ate corria junto com ele, lavava-o e
levava-o a passear.
Mas 0 amor de urn cachorro resume-se a estar ao lado de seu dono
onde quer que este esteja. 0 mago estava triste por perceber que 0 cachorro
nao podia ser reciproco, mesmo brincando tao bern e indo a todos os luga
res com ele. 0 cachorro nao podia ser seu amigo verdadeiro, nao podia
apreciar 0 esforco que fazia por ele e nao compreendia seus pensamentos
e desejos.
Mas era 0 que 0 mago queria: ter urn amigo verdadeiro. Entao agitou
a varinha e criou outras criaturas: peixes, aves, outros mamiferos, mas tudo
sem nenhum proveito - nenhuma delas 0 entendeu. Era muito triste estar
tao sozinho.
o mago sentou-se e pensou muito. Depois percebeu que, para ser
urn amigo verdadeiro, devia ser uma criatura que buscasse pelo mago, que
o desejasse muito. Seria como 0 mago, assemelhar-se-ia a ele, seria capaz de
amar, de entender, de ser companheiro. Companheiro? Amigo verdadeiro?
Teria que ser algo proximo a ele, que compreendesse 0 que lhe daria e
que pudesse retribuir, dando-lhe tudo de volta. Os magos tambern desejam
amar e ser amados. Assim, ambos ficariam contentes, porque e muito triste
estar sozinho.
E 0 rnago, entao, pensou em criar urn homem. Poderia ser seu amigo
verdadeiro! Urn homem poderia ser como ele. Apenas precisaria de sua
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ajuda para isso. Depois, os do is se sentiriam
estar sozinho.
Mas, 0 mago pensou que, a fim de 0 pr
este deveria antes se sentir sozinho, e ficar tris
Mais uma vez, 0 mago agitou sua varinh
teve a distancia,
o homem nao sentiu que 0 mago ha
plantas, as colinas, os campos, assim como a
nao sabia que 0 mago havia criado urn mun
lhas, ate com computadores e futebol, que 0
carencias.
o mago, por outro lado, sentia-se triste
E 0 homem nao sabia que havia urn m
o amava e 0 esperava, e que dizia que, juntos
muito triste estar sozinho.
Mas como 0 homem, que se sente conte
computador e futebol, que nao conhece 0 ma
conhece-lo, aproximar-se dele, ama-lo, ser seu
nos sentiremos bern, porque e muito triste est
o homem conhece apenas seus arredore
perto dele fazem, fala como falam, deseja 0 qu
der, pede presentes com boas maneiras, urn
futebol.
Como e possivel ao homem saber que
sozinho?
Mas 0 mago e benevolo e constantemen
chega 0 momenta oportuno, agita a sua varinh
muito silenciosamente.
o homem, en tao, pensa que esta busca
o mago que 0 esta chamando, dizendo: "Venha
porque e muito triste estar sozinho sem voce"
Entao, 0 mago outra vez agita sua varin
senca. Comeca a pensar no mago, a imaginar
porque e muito triste estar sozinho, sem 0 ma
Outro movimento da varinha do mago,
torre magica - cheia de bondade e de forca o homem percebe que somente ali se sentira
estar sozinho.
"Mas onde fica essa torre? Como poss
nho?", pergunta-se 0 homem, desconcerta
encontrar 0 mago?", questiona-se.

...

o homem, entao, sente mais uma vez a sacudida da varinha do mago
em seu coracao, e nao consegue dormir. Com frequencia, ve magos e torres
poderosas, e nao consegue nem comer.
Isso e 0 que acontece quando alguern deseja muito algo, nao conse
gue obter, e esta triste por estar sozinho.
Mas, para ser como 0 mago - sabio, grandioso, nobre, benevolo, cari
nhoso e amigo -, agitar a varinha nao e 0 suficiente. Deve-se aprender a
fazer maravilhas por si mesmo.
Entao 0 mago, secreta e sutilmente, suave e inofensivamente, conduz
o homem ao maior e mais antigo livro magico, 0 Zohar, e the mostra 0
caminho para a torre poderosa.
o homem aferra-se ao livro para poder encontrar rapidamente 0
mago, juntar-se a seu amigo e dizer-lhe: "Venha, ambos nos sentiremos bern
juntos, porque e muito triste estar sozinho".
Porem, ha uma parede alta que circunda a torre e muitos guardas
repelem 0 homem, sem deixar que ele e 0 rnago fiquem juntos e se sintam
bern.
o homem se desespera, 0 mago se esconde na torre, atras de portoes
bloqueados. A parede e alta, e os guardas vigilantemente impedem 0 acesso
a ela. Nada pode ultrapassa-Ia.
o que acontecera? Como 0 homem e 0 mago poderao estar juntos,
sentir-se bern, porque e triste estar sozinho?
Cada vez que 0 homem se debilita e se desespera, repentinamente
sente a varinha se agitar, e ele corre de novo para a parede, tentando evitar
os guardas a qualquer preco! Deseja ultrapassar os portoes, chegar a torre,
subir os degraus da escada e alcancar 0 mago.
Cada vez que aparece e quanto mais se aproxima da torre e do mago,
mais alertas ficam os guardas, mais fortes e dificeis, empurrando-o sem
misericordia.
Mas, a cada assalto, 0 homem torna-se mais valente, mais forte e rnais
sabio. Aprende a usar todo tipo de truque, a inventar 0 que somente urn
mago poderia fazer.
Quanto mais 0 empurram para tras, mais ama 0 mago. Sente que
seu amor por ele e cada vez maior. Mais do que qualquer outra coisa no
mundo, deseja estar com 0 mago ever seu rosto, porque sera born estarem
juntos. E, mesmo se the concedessem tudo no mundo, sem 0 mago se sen
tiria sozinho.
Entao, quando ja nao consegue mais suportar estar sem 0 mago, os
portoes da torre se abrem. E 0 mago - 0 seu mago - corre para ele e diz:
"Venha, ambos estaremos bern juntos, porque e muito triste estar sozinho".
E, desde entao, sao amigos fieis, estreitamente ligados; nao ha melhor
prazer do que 0 existente entre eles - para sernpre, ate 0 infinito.
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FIM

A sequencia das telas nos oculta 0 Criad
mesmos e em nossas almas. Porern, 0 Criador
e de nossas almas, com suas respectivas telas i
perceber a pequena parte do entorno externo
Tudo 0 que esta fora de nos foge compl
Da mesma maneira, neste mundo apenas ve
superficie interna do olho, quando entram no
Nosso conhecimento dos mundos espi
e sensacoes conquistadas pelas almas dos ca
para nos.
Porern, suas conquistas sao restringid
espiritual. Portanto, todos os mundos espiritu
tern somente em relacao a essas almas.
Isso posto, a Criacao inteira pode ser di

1.0 Criador
Nos nao podemos discutir com Ele, poi
menos que estao ao alcance de nossa percepc
terem atravessado as telas interferentes.

2. 0 proposito da Criacao
Esse e nosso ponto de partida; devem
Criador.
Alguns argumentam que sua essencia es
coes, mas, devido a falta de inforrnacoes, na
sobre a relacao d'Ele conosco.
o Criador desejou que sentissemos Su
por isso, criou nossos receptores sensoriais de
tam senti-Ia como tal.
Mas, como toda percepcao e captada pe
sobre outros mundos sem relacionar 0 assu
perceber esses mundos. Sem a capacidade da
mundos nao existern.
As telas de interferencia colocadas entr
apresentam esses mundos. "Olarn" deriva da p
fica ocultaiiio. Os mundos existern somente co
apesar de pequena parte, 0 prazer (luz) que em

.

3. Almas
Estas sao entidades geradas pelo Criador que percebem a si mesmas
como existindo independentemente. Essa sensacao e muito subjetiva e, em
essen cia, traduz-se na alma, isto e, na pr6pria individualidade. Foram assim
feitas especificamente pelo Criador. Porern, na realidade, sao uma parte
integral d'Ele.
o caminho espiritual total do desenvolvimento de uma pessoa, desde
a etapa inicial ate a final, na qual ela se funde por completo com 0 Criador
em todas as suas qualidades, divide-se em cinco etapas. Cada uma delas, por
sua vez, divide-se em cinco etapas secundarias, que depois se fragmentam
em mais cinco. No total, ha 125 etapas.
Em cada etapa, uma pessoa experimenta as mesmas sensacoes e
influencias que outra pessoa nessa mesma etapa. Possui os mesmos orgaos
sensoriais espirituais de outra na mesma etapa, sentindo portanto a mesma
coisa.
Do mesmo modo, cada pessoa, em nosso mundo, possui os mesmos
orgaos perceptivos, que produzem percepcoes identicas, mas que nao per
mitem a percepcao de outros mundos.
Por conseguinte, os livros de Cabala podem ser compreendidos
somente por aqueles que atingem a etapa do autor, posto que, entao, 0 autor
e 0 leitor terao experiencias comuns. lsso tambern se aplica aos leitores e
autores que descrevem os acontecimentos deste mundo.
Dos mundos espirituais, a alma recebe 0 reconhecimento da proxi
midade do Criador, assim como a gratificacao espiritual e a iluminacao que
acompanham a unificacao com Ele. A alma tambem recebe, da compreen
sao de Seus desejos e das leis de Seu dorninio, a chamada luz do Criador, ou
a capacidade de percebe-Lo.
A medida que avancamos em nosso caminho espiritual, percebemos
gradualmente que estamos sendo levados para mais perto d'Ele. Essa e a
razao pela qual adquirimos uma nova perspectiva da revelacao do Criador
em cada fase de nosso caminho.
Para aqueles que podem captar apenas nosso mundo, a Biblia parece
uma colecao de leis e eventos historicos que descrevem 0 comportamento
dos seres humanos neste mundo. Porern, para os que estao rna is avancados
em seu caminho espiritual, acontece a percepcao das acoes espirituais do
Criador por tras dos nomes de objetos e acoes de nosso mundo.
Com tudo isso, torna-se mais claro que, na Criacao, ha dois partici
pantes: 0 Criador e 0 ser humano, que foi criado pelo Todo-poderoso.
Todas as outras visoes que nos surgem, seja a percepcao de nosso
mundo ou mesmo a percepcao dos mundos superiores, sao so mente as
diversas fases da revelacao e da divulgacao do Criador em Seu caminho para
se aproximar de nos.
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19. NIVEISESPIRIT

Toda a Criacao pode ser descrita como
metros: tempo, alma, mundo e fonte de existen
vontade e pelos desejos do Criador.
Tempo: uma sucessao de aconteciment
dao com cada alma e com toda a humanidade
desenvolvimento historico da humanidade.
Alma: todo 0 universo organico (vivo), i
Mundo: todo 0 universo inorganico (sem
tuais, isso corresponde ao nivel inorganico de d
Fonte da existencia: 0 plano para 0 des
mentos, que ocorre com cada urn de nos em pa
em geral; e0 plano para governar toda a Criac
determinada no inicio.
Quando decidiu criar todos os mundos e
leva-los para perto d'Ele, 0 Criador gradualm
diminuindo Sua luz em nosso mundo. As quat
(de cima para baixo) da presenca do Criador s
dos, que sao:
"Atzilut": aquele em que os presentes en
ficados com 0 Criador.
"Beriah": aquele em que os presentes
Criador.
"Yetzirah": aquele em que os presentes p
"Assiyah": aquele em que os presentes
percebem totalmente 0 Criador. (Esse nivel inc
o mais baixo e 0 mais afastado do Criador.)
Todos os mundos mencionados emergi
modo, sao replicas urn do outro. Cada mund
Criador, e uma versao mais tosca, embora uma
E interessante que cada mundo seja um
metros: mundo, alma, tempo e fonte de exist
mundo e urn resultado direto de processos q
em urn mundo mais elevado, e tudo 0 que acon
ocorreu antes, e assim sucessivamente, ate 0 p
metros - mundo, tempo, alma e fonte de exis
unica fonte de existencia, 0 Criador! Esse lugar
o arranjo do Criador nas vestimentas do

.

e "Yetzirah" (Seu aparecimento diante de nos, por meio de iluminacoes
atraves das telas que debilitam esses mundos) e conhecido como Cabala. 0
arranjo do Criador na vestimenta de nosso mundo, 0 mundo de "Assiyah", e
conhecido como Torah escrita.
Porem, na realidade, nao ha diferenca entre a Cabala e a Torah deste
mundo. A fonte de tudo e 0 Criador.
Em outras palavras, estudar e viver de acordo com a Torah, ou estu
dar e viver de acordo com a Cabala, e determinado pelo nivel espiritual
do aluno. Se este estiver no nivel deste mundo, entao vera e percebera este
mundo e a Torah como tudo.
Porern, se 0 aluno passar para urn nivel superior, surgira urn pano
rama diferente. 0 envoltorio deste mundo desaparecera, e 0 que restara
serao os envoltorios dos mundos "Yetzirah" e "Beriah"
No nivel de "Yetzirah', a Torah e toda a realidade the parecerao dife
rentes, como parecem para os que alcancam esta etapa. Tambern a Biblia,
com todas suas historias sobre anirnais, guerras e objetos deste mundo, se
transforrnara numa descricao do mundo "Yetzirah', em Cabala.
Se a pessoa se elevar ainda rna is, para 0 mundo de "Beriah", ou de
"Atzilut'; entao aparecera urn quadro completamente novo do mundo e do
mecanismo que 0 governa, em conformidade com seu estado espiritual.
Nao ha diferenca entre os acontecimentos da Biblia do mundo espiri
tual e da Cabala. A diferenca esta no nivel espiritual dos envolvidos. Na rea
lidade, se duas pessoas lessem 0 mesmo livro, uma nele veria acontecimen
tos historicos e a outra a descricao do dominio sobre os mundos claramente
percebido como 0 do Criador.
Aqueles para quem 0 Criador esta completamente oculto existem 110
mundo de "Assiyah" Essa e a razao pela qual, afinal, para eles, nada parece
born. Devido a ocultacao do Criador, 0 mundo lhes parece cheio de sofri
mento, pois nao 0 podem perceber de outra maneira. Se, de fato, experimen
tam prazer, parece simplesmente ser urn prazer advindo do sofrimento.
Somente ao alcancar 0 nivel de "Yetzirah", 0 Criador revela-se par
cialmente a pessoa e the permite ver Seu governo por meio do castigo e
da recompensa. Assim nascern, na pessoa, 0 amor (dependendo da recom
pensa) e 0 medo (dependendo do castigo).
o terceiro degrau - 0 amor incondicional- aparece quando a pessoa
percebe que 0 Criador nunca nos fez mal, apenas 0 bern. Isso corresponde
ao nivel de "Beriah" Quando 0 Criador revela 0 quadro completo da Criacao
e de Seu dominio sobre todas as criacoes, en tao surge na pessoa urn amor
absoluto pelo Criador, po is Seu amor absoluto por todas as Suas criacoes se
torna visivel. Essa compreensao eleva a pessoa ao nivel do mundo "Atzilut"
Portanto, nossa capacidade de entender Suas acoes depende do grau
no qual 0 Criador Se nos revelara, posto que somos criados de tal maneira
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que a Sua conduta nos afeta (nossos pensame
maticamente. Por isso e que s6 podemos pedi
Independente do fato de todos os atos
mente bons, ha forcas, tarnbern originarias d
de maneira contraria a Seus desejos. Essas forc
critica de Seus atos e, portanto, sao conhecida
Em cada degrau, desde 0 primeiro ate
existem duas forcas opostas. Ambas foram c
as forcas puras e impuras. A forca impura d
desconfianca enos empurra para longe do C
de qualquer modo nos esforcarrnos, suplican
entao fortaleceremos nosso vinculo com Ele
forca pura. Isso nos elevara a urn nivel espiritu
a forca impura deixara de nos afetar, visto que

A forca impura do mundo "Assiyah" (
Essa forca pretende infundir acontecim
existencia do Criador.

A forca impura do mundo "Yetzirah" (
Essa forca pretende nos convencer de q
por meio do castigo e da recompensa, mas po

A forca impura do mundo "Beriah" (p
Essa forca pretende neutralizar nossa p
por nos, que, por sua vez, invoca nosso amor

A forca impura do mundo "Atzilut" (p
Essa forca pretende nos provar que 0
acordo com 0 amor absoluto por todas as Su
prevenir nossos sentimentos do amor absolut
Portanto, torna-se claro que nossa elev
tivos niveis espirituais, em busca da revelaca
do prazer por nos aproximarmos d'Ele, reque
forcas opostas. Estas surgem nas formas de p
quando forem superadas e que poderemos as
outro passo para adiante em nosso caminho.
De tudo isso, concluimos que 0 campo
ais e dos sentidos dos quatro mundos - "As
"Atzilut" - tem um alcance correspondente
a sentimentos provenientes dos quatro mu
"Yetzirah", "Beriah" e "Atzilut" 0 movimento
de alternancia,

Somente depois de superar todas as forcas e obstaculos impuros
enviados a nos pelo Criador, e depois de pedir-the que se revele - dotando
nos, assim, da forca necessaria para suportar 0 poder das forcas, os pensa
mentos e os desejos impuros -, poderemos alcancar a etapa pura.
Desde 0 nascimento, cada urn de nos se en contra em urn est ado no
qual 0 Criador esta completamente encoberto. A fim de avancar no cami
nho espiritual descrito, e necessario:
1. Perceber nosso estado atual como insuportavel,
2. Sentir, pelo menos em certo grau, que 0 Criador existe.
3. Sentir que dependemos apenas d'Ele,
4. Reconhecer que somente

0

Criador pode nos ajudar.

Revelando-se;o Criador pode alterar nossos desejos de imediato enos
dotar de uma inteligencia com uma essencia nova. 0 aparecimento desses
fortes desejos desperta em nos de imediato os poderes para satisfaze-los.
A unica coisa que define nossa essencia e a combinacao e a colecao
de nossos desejos.
Nosso raciocinio existe somente para nos ajudar a conquistar nossos
desejos. Na realidade, 0 raciocinio serve apenas como uma ferramenta de
ajuda.
Avancamos ao longo de nosso caminho em etapas, e passo por
passo, sendo influenciados de forma alternada pela forca egoista impura
(esquerda) e pela altruista pura (direita). Ao superar as forcas da esquerda
com a ajuda do Criador, adquirimos as caracteristicas da direita.
o caminho e, entao, como dois trilhos: 0 esquerdo e 0 direito, como
duas forcas que repelem e atraem 0 Criador, similar a dois desejos: 0 ego
ismo e 0 altruismo. Quanto mais longe nos movermos de nosso ponto de
partida, rna is fortes serao as forcas opostas.
..
Ao nos tornarmos mais parecidos com 0 Criador, tanto em desejos
quanto em amor, avancarnos, posta que 0 amor do Criador e 0 unico sen
timento divino para nos, do qual emergem todos os outros sentimentos.
Ele so nos deseja fazer 0 bern, levar-nos ao estado ideal, que so pode ser urn
estado semelhante ao d'Ele, Esse e 0 est ado da imortalidade, pleno do ilimi
tado prazer por sentir 0 amor infinito pelo Criador, que nos transmite igual
sentimento. Alcancar esse estado eo proposito da Criacao; todos os demais
desejos sao considerados impuros.
A meta do Criador enos levar ao estado de sernelhanca a Seu proprio
estado. Essa meta e imperativa para cada urn de nos e para a humanidade
em geral, quer queiramos ou nao. Para nos, e impossivel almeja-la, sim
plesmente porque so conseguimos perceber todos os prazeres e encontrar a
redencao de to do 0 sofrimento na unificacao com 0 Criador.
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car, para nos obrigar a mudar nossos ambien
perspectivas, posto que, instintivamente, estam
tar do sofrimento. Alern disso, nao podemos ex
experimentar 0 sofrimento, assim como nao po
se nao houver uma pergunta; nenhuma sacied
Assim, para experimentar qualquer sensa
rimen tar 0 oposto. Portanto, para experimenta
pelo Criador, devemos experimentar os senti
tais como a raiva e 0 alinhamento das ideias, d
Nenhum sentimento pode nascer de urn
definitivo de conquista-lo. Por exemplo, uma p
en tender e, portanto, amar a rmisica. Uma pess
felicidade de quem e educado, de quem, depoi
cobre algo novo que esteve almejando por mui
o desejo de algo e conhecido, na termin
("kli"), devido ao fato de a sensacao de carenc
cao necessaria para que 0 prazer a preencha. A
pessoa recebera no futuro depende, evidentem
Mesmo em nosso mundo podemos obse
estornago, mas sim 0 do desejo, a sensacao de
prazer derivara dos alimentos. 0 nivel de sofri
deseja determina 0 tamanho do vaso, e isso, po
tidade de prazer a ser recebido.
o prazer que satisfaz 0 desejo de ser gr
luz, porque esta da ao vasa uma sensacao de p

Portanto, deve existir urn desejo tao f
sua carencia, Somente, entao, pode-se dizer
para receber a abundancia que a pessoa tanto
o proposito da criacao das forcas im
como "klipot", e criar em uma pessoa urn dese
nao fosse pelos desejos das "klipot", nunca ex
de algo alem das necessidades basicas do corpo
de desenvolvimento da crianca, Sao elas, enta
novos prazeres, ja que constantemente criam n
rem atendimento, 0 que nos forca rumo ao de
A conquista das qualidades que caract
conhecida como a ressurreicao dos mottos, po
mamos todos os desejos impuros (mortos) em
mundo de "Atzilut', como se deslocasse sobr
pessoa so pode mudar os desejos por contrarie
todos os desejos em puros.

...

Ao entra~ no mundo de "~tzilut", podemos corrigir desejos passados,
alcaOl;:a.ndo, assim, eta pas supenores de elevacao espiritual. Esse processo e
conhec!do como a ressurreifao dos mortos (os desejos).
E evidente que a ressurreicao, nesse caso, nao se refere a nossos cor
pos. fisicos. Eles, como os de todas as criacoes que povoam este mundo,
desintegrar-se-ao quando a alma os abandonar e nao tern nenhum valor
sem a presenca dela.
Se, como resultado pelo trabalho em nos mesmos, ja nao formos
controlados pelos desejos impuros, de qualquer jeito continuaremos sendo
distraidos por eles e incapazes de nos conectarmos com 0 Criador. Essa situ
acao chama-se "Shabbat" (sdbado). Mas se nossos pensamentos e anseios
pelo Criador fossem desviados, seja por nos ou por meio da influencia dos
pensamentos de outros, e permitissemos que esses pensamentos ou desejos
estranhos entrassem (violafao do Shabbat), entao nao os considerariamos
estranhos, mas os assumiriamos como proprios. Teriamos, sem duvidas,
certeza. de que ~sses sao os pensamentos corretos, em vez daqueles que antes
nos guiaram diretarnente em nosso caminho rumo ao Criador.
Se um grande homern, expert em certa area, associa-se com outros
do mesmo campo, mas de segunda categoria, e eles 0 convencem de que e
melhor trabalhar sem entusiasmo que com toda sua alma, entao esse grande
especialista perdera seu talento gradualmente.
Porern, se um especialista, proveniente de area de pericia diferente,
~e e.ncontrar .entre trabalhadores mediocres, entao tal pessoa nao sera pre
judicada, pois nao havera associacao entre ela e os outros trabalhadores.
Portanto, quem deseja verdadeiramente ter sucesso em urn campo especi
fico de destreza deve se esforcar por ser parte de urn ambiente de especialis
tas que tratam seus trabalhos como uma arte.
Alern disso, a diferenca mais evidente entre um especialista e um tra
balhador comum e que 0 especialista obtern prazer com 0 trabalho e com
seus resultados, e nao com 0 salario percebido por esse trabalho. Como con
sequencia, aqueles que desejarem verdadeiramente se elevar espiritualmente
devem verificar com cuidado 0 entorno e os que 0 cercam.
Se for um ambiente de pessoas que carecem de fe no Criador, entao os
que buscam ~ elevacao espiritual serao como experts entre especialistas em
um campo diferente, A meta do expert e crescer espiritualmente, ao passe
que ados outros especialistas e adquirir 0 maior prazer deste mundo.
. Portanto, as opinioes dos especialistas nao representam grande
pengo. Mesmo se por um instante a pessoa adotasse 0 outro ponto de vista,
no momenta seguinte ficaria evidente que este se originara nos nao crentes.
Nesse momento, ele seria descartado, e as metas originais seriam restabe
lecidas.
Porem, a pessoa deve ter cuidado aqueles que acreditam, mas DaO
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aqueles que acreditam, mas nao

prestam a atencao apropriada as razoes cor
mentos.

Essas pessoas antecipam a recompen
vindouro e cumprem os mandamentos so me
devem ser evitadas a todo custo.
o individuo deve ser especialmente
chamam a si mesmos de cabalistas, ou misti
maximo posstvel. Tais pessoas podem prej
adquiridas pelo individuo nessa area.
A Cabala apresenta a Criacao como al
ponentes: 0 Criador e 0 Seu desejo de ser gr
a Ele. Esse desejo de satisfacao, como fonte d
e conhecido como alma. E igual a todos os n
forma fisica.
A causa e a meta da Criacao e 0 desejo
sas almas. 0 desejo da alma e que ela seja rec
desejos do Criador e 0 da alma sao atendido
outro e ambos se unificam. Quando as qualid
o resultado e unificacao e proximidade.
Do mesmo modo, em nosso mundo co
xima a nos devido a sensacao de proximidad
pela proximidade da pessoa em si. Assim com
maior for a distancia inicial da separacao, ma
tos no caminho do desejado e maior sera 0
aquilo pelo que nos esforcarnos.
Por essa razao, 0 Criador coloca a alm
contraria a Ele: oculta-se por completo como
planta a alma em urn corpo com 0 desejo de
o cerca.
Apesar da ocultacao do Criador e do
desejos de nosso corpo, podemos desenvolve
aproximarmos enos aferrarmos a Ele. Enta
obstaculos causados pela oposicao do corpo,
maior de receber prazer do Criador do que aq
entrada de nossas almas em nossos corpos.
o metodo ou a instrucao sobre como po
e conhecido como Cabala. A palavra cabala d
significa receber prazer do Criador. Com a aju
nosso mundo, a Cabala relata-nos as experien
De acordo com a Cabala, tudo 0 que
Cinco Ltvrosde Moises, as Escrituras e os Profet
<;:ar a meta da Criacao.

A Cabala ve os seguintes significados nas palavras: "no comeco (no
comeco do trabalho sobre si mesmo, no inicio de uma maior aproximacao
do Criador), nossos antepassados (0 estado inicial dos desejos de uma pes
soa) eram adoradores de idolos" (todos os desejos pessoais foram dirigidos
ageracao de prazer). "E, depois, 0 Criador escolheu urn deles (de todos os
desejos do individuo, escolheu urn, que e unir-se ao Ele) e deu-lhe a ordem
de se separar de sua terra e de seu povo e se estabelecer em urn lugar dife
rente" (a fim de perceber 0 Criador, devemos elevar urn desejo acima de
todos os outros - 0 desejo de perceber 0 Criador - enos distanciarmos de
outros desejos).
Se podemos escolher apenas urn dos desejos, vamos cultiva-lo e viver
somente por ele - pelo desejo de uniao ao Criador. Entao, isso sera como
se passassernos a uma vida diferente, a vida da espiritualidade. Se desejar
mos avancar, ou se ja estivermos no caminho direto para 0 Criador, entao
seremos chamados de "Israel". A palavra Israel deriva de "yashar" (direto), e
''1'El'' (ao Criador).
A Criacao do mundo, inc1uindo sua concepcao e manipulacao, per
mite a ele existir e avancar de acordo com 0 plano predeterminado para 0
fim pelo qual foi criado.

.
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20.0 RETORNO AO CR

A fim de implementar a supervisao div
escolha nas acoes do homem, dois sistemas
Em oposicao a cada forca pura e positiva, ha
- impura e negativa. Quatro mundos de "ABY
foram criados, opostos a quatro mundos nega
tum'ah" (impureza).
Em nosso mundo, a diferenca entre os p
eaparente, assim como tambem nao parece ha
alguern que est a ascendendo espiritualmente r
esta,
Nos mesmos nao somos capazes de sabe
gredimos ou se permanecemos estaticos. E nao
forca positiva, ou negativa, age sobre nos. Po
fianca de que nossos caminhos sao verdadeiro
enganosa e, com frequencia, e possivel nao esc
Mas, se estamos no corneco de nossa vi
mos avancar de modo correto a fim de alcan
nossa existenciar Sem uma cornpreensao defini
o mau para nosso destino final e para nosso b
em vez da satisfacao ilusoria e efernera, como
nho correto neste mundo?

Toda a humanidade vaga perdida, com
teorias equivocadas sobre a meta essencial d
la.

,

Mesmo aqueles, dentre nos, que se enc
caminho apropriado nao tern nenhum alvo vis
minar se seus pensamentos e desejos sao corre
Sera possivel que 0 Criador nos tenha c
algum tipo de ajuda para superar nosso est ado
vel? 0 born senso diz que nao e razoavel criar
depois abandonar 0 processo nas rnaos de cria
nos.
E certo que 0 Criador nao teria agido d
velmente em todas as situacoes, Ele nos deu
caminho apropriado. De fato, 0 unico modo
Em todos os nossos caminhos, experimenta
por onde nao devemos ir. Nao temos sucesso

tropecemos primeiro. Ao sentirmos que chegamos a urn est ado de deses
pero, precisaremos do Criador.
De fato, existe uma confirrnacao muito importante sobre a exati
dao do caminho escolhido, e essa e a ajuda d'Ele! Aqueles que escolhem 0
caminho dos mundos "ABYA" impuros e egoistas nao alcancarn seu destino
espiritual, perdem toda sua forca no processo e, por fim, chegam a barreira
do desespero maximo, posto que nao ganham do Criador a divulgacao do
panorama completo da Criacao,
Por outro lado, os que seguem os caminhos dos mundos "ABYA"
puros sao recompensados com a percepcao e a cornpreensao de toda a
Criacao, outorgadas como uma bencao do Criador. Esses tern a capacidade
de alcancar 0 mais alto estado espiritual.
Portanto, essa e a unica prova, em nosso mundo (em nosso estado),
de "Assiyah", quanta ao caminho que devemos seguir, como devemos agir
e quais pensamentos devemos escolher para nos ajudar a atingir nossas
metas, independente dos pensamentos e desejos que recebamos de ambos
os mundos, 0 puro e 0 impuro.
A diferenca entre os que seguem 0 caminho correto e os que erram
eque, aos primeiros, 0 Criador se revelara e d'Ele os aproximara, e nao 0
fara aos ultimos.
Assim, se percebermos que os segredos da Cabala nao se tornam apa
rentes para nos, entao deveremos conduir que esse caminho e incorreto,
apesar de 0 entusiasmo, a firme conviccao e a imaginacao indicarem outra
direcao e mostrarem que ja alcancarnos certa altura espiritual. Esse e 0 final
comum aos envolvidos em estudos nao profissionais da Cabala e de filoso
fias "misticas"
Nosso caminho completo de ascensao espiritual ao longo das etapas
dos mundos "ABYA" pode ser descrito como 0 emprego alternativo de forcas
... que emanam de cada uma das etapas consecutivas em que nos encontramos
em qualquer momento. Cada uma dessas forcas e representada por uma
letra especifica do alfabeto hebraico. Isto e, cada letra simboliza uma forca
espiritual que governa uma certa fase nos mundos "ABYA". Mas somente
uma forca pode nos salvar e libertar do dominio dos desejos egoistas: a ben
cao do Criador, representada pela letra "beit"
Nao ha forca oposta correspondente nos mundos impuros de
"ABYA': posto que a bencao tern origem no unico e incomparavel Criador,
e nao pode haver nada igual a Ele em qualquer mundo impuro. Portanto, 0
mundo existe somente pela bencao do Criador, e somente ela pode iluminar
a distincao entre 0 bern e 0 mal, ou mais especificamente, entre 0 que traz 0
bern a uma pessoa e 0 que funciona em seu prejuizo.
Somente com a bencao do Criador a pessoa pode distinguir as forcas
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quer mundo impuro. Portanto, 0
dor, e somente ela pode iluminar
pecificamente, entre 0 que traz 0
1 prejuizo.
I pessoa pode distinguir as forcas

puras das impuras e pode superar as ultimas
da vida rumo ao final da Criacao. Isso demon
engana-se a si mesma ou se esta verdadeiram
espirituais.
Cada forca no reino das forcas impura
que recebe sustento de uma forca corresponde
no reino das forcas puras. A unica excecao e a
Criador.
Assim, este mundo nao poderia ter sid
forca, somente pela unica nascida da bencao d
no inicio do processo, essa forca emana do C
inteiro dos mundos, alcancando todo 0 camin
rior das etapas: 0 nosso mundo.
Essa forca e capaz de retificar as criac
melhorarem e comecarern a ascender espiritu
forca que 0 universo foi criado. As forcas egois
nuir 0 seu poder nem aproveita-lo em seu pr
efeito onde as forcas puras estao fracas.
Portanto, essa ajuda-nos a distinguir ent
impuros, e, tao logo nossos pensamentos se vo
poder da forca da bencao desaparecera,
as sons das letras ("nekudot") simboli
<;:ao do Criador. Cada percepcao d'Ele, qualque
preende dez "Sefirot" Comecando pela mais
correspondem a seguinte graduacao: 1) "kam
4) "tseireh"; 5) "shvah": 6) "Holarn"; 7) "Hirik
10) sem sorn, isto e,0 correspondente a "Malh
que nunca chega a ser preenchida.
As vezes, no processo de avanco para a
rna is do Criador, de repente nos sentimos frac
cimento da Cabala e somos incapazes de real
sado. Em vez de estuda-la, nossos pensamento
nosso sucesso neste mundo.
Entao caimos no desespero e dizemos
dade de aproximar do Criador foi dada, de n
com poderes, qualidades, pensamentos e des
essa meta, pessoas cujos coracoes anseiam pe
ramento.
Mas, depois, surge outra sensacao: 0 rec
tern urn lugar preparado ao lado do Criador e
sera merecedor dos prazeres espirituais ao a

~

flutuando de nosso desespero e reconhecemos que 0 Criador e Todo-pode
roso e planeja 0 caminho de cada urn, sabe 0 que cada urn de nos sente,
nos conduz e espera que 0 busquemos com 0 nosso pedido para d'Ele nos
aproximarmos mais.
Em seguida, lembramos que mais de uma vez ja nos dissemos isso,
mas nada mudou. No fim das contas, permanecemos submersos em pensa
mentos sobre nossa depreciavel debilidade e insignificancia. Mais adiante,
percebemos que essa sensacao foi enviada a nos pelo Criador para que a
pudessernos superar.
Entao, cornecamos a nos empenhar em melhorar, utilizando toda a
vontade que possuimos. De repente, recebemos algo da condicao futura a
qual aspiramos. Isso significa que a luz do estado futuro brilha ao longe,
posta que nao pode brilhar por dentro, enquanto nossos desejos ainda
forem egoistas por natureza. A luz (prazer espiritual) nao pode entrar e bri
lhar (nos satisfazer) com tais desejos.
Como criacoes, somos uma essencia concentrada de desejos egois
tas e somos conhecidos como seres humanos.
o Criador, por outro lado, esta totalmente despojado de egoismo. Por
conseguinte, retornar ao Criador, aferrar-se a Ele e percebe-lo vern como
consequencia de nos tornarmos equivalentes, em forma, a Ele. Esse retorno
ao Criador echamado um retorno superior.
Essa e a razao pela qual 0 retorno a Ele, a fusao com Ele, 0 reconheci
mento de Sua existencia, nao pode ser considerado de outra maneira, senao
por meio da similaridade com Ele em certas qualidades. Esse retorno ao
Criador e conhecido como "Teshuvah"
A pessoa pode determinar que atingiu tal retorno somente se 0 pro
prio Criador "atestar" 0 que e esse testemunho? E quando a pessoa tern
a capacidade de sentir Sua Presenca constantemente, 0 que torna possivel
estar com Ele em todos os pensamentos. E, assim, a pessoa pode se desvin
cular dos desejos do carpo.
Somente nos, como individuos, podemos sentir se, de fato, voltamos
ao Criador. A forca adquirida quando percebemos 0 Criador permite que
nos voltemos por completo para Ele, e, gradualmente, transformemos todos
os desejos egoistas em altruistas.
Quanto rnais desejos "maus" possuirmos no inicio de nosso caminho,
tanto mais auto-aprimoramento empreenderemos, e, como consequencia,
mais perto chegaremos do Criador. Essa e a razao pela qual jamais deve
mos lamentar nossas mas qualidades, mas, em vez disso, pedir sua correcao,
Devemos nos voltar para esse modo de pensar cada vez que vierem amente
pensamentos de falta de coragem.
Todos esses pensamentos e sentimentos sao despertados em nos
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devido ao fato de nos sentirmos distantes d
sentimentos, e nao a outros, mas somente se
receber. Outros nao consideram a si mesmo
seu egoismo. Pelo contrario, tern certeza de q
Esses pensamentos nao sao enviados
sofrer ou cair em desespero, mas para nos es
gindo ser libertados de nos mesmos e de noss
Cada vez que nos sentirmos sem corag
mentado os mesmos sentimentos no passado
cisamos voltar a esses sentimentos de fracass
que, a cada vez que passamos por esse process
recoes, as quais se acumulam, e 0 proprio Cr
Todos esses sentimentos negativos so
distancia do Criador, ao descontentamento co
nossas -queixas sobre os inumeros estados de
mos tudo isso no grau requerido, para que m
e obter os prazeres que d'Ele emanam. E ent
sao abertos, e e somente ao atravessa-los que
do Criador.
Mesmo se nos sentirmos sufocados pe
sia de nossos egos, nao devemos dizer que 0 C
ciente para enfrenta-los, ou que nascemos ca
equanimidade e acuidade mental. Tarnbern
Criador nao nos tenha dado as condicoes apr
e para sermos capazes de conseguir 0 que alg
Tarnbem nos e proibido afirmar que 0
sos pecados anteriores, ou que e"0 que nos c
coes passadas nos conduziram a tal estado.
renunciar a esperanca sem nada fazer, po is
minima forca e os talentos que temos teremo
Precisaremos de cada atributo que 0 C
rnais simples, tanto hoje quanta no futuro, p
recao da alma.
Esse processo e como plantar uma se
solo fertil e cuidada apropriadamente, entao
seu fruto. Assim, precisamos de urn born m
(solo), a fim de que todos os nossos atribut
brem - com todos e cada urn deles -, comb
cao apropriada que nos ajude a alcancar noss
Cada pergunta que nos surge e envia
nossa resposta correta. A resposta as pergunt
las egoistas como "para que?" e "0 que eu g

uma resposta, a qual

0

corpo nao entende: "E a vontade do Criador que eu

o alcance desta maneira"
Todas as palavras da Cabala e todos os conselhos que fornece ocu
pam-se de urn unico assunto: como podemos alcancar 0 Criador enos
unirmos a Ele. Todas as nossas deficiencias provem de nossa inabilidade de
detectar a grandeza do Criador. Tendo apenas comecado a almejar a aproxi
macae a Ele, ja queremos experimenta-Lo em nossos sentidos.
No en tanto, isso e impossivel enquanto tivermos uma tela ("masach")
que rejeite a luz do Criador. Assim acontece, enquanto nao temos vasos
de outorga. E, enquanto nao tivermos as qualidades de outorga, seremos
somente capazes de ter uma distante sensacao do Criador, a qual se chama
luz circundante, que pode brilhar de longe para quem continua distante do
Criador em qualidades.
A luz circundante e sempre maior que a luz interna, conseguida com
a ajuda de uma tela, visto que a pessoa possui certas qualidades altruistas.
A luz circundante e 0 proprio Criador; a luz interna (a alma) e so mente a
"parte" do Criador que 0 individuo pode adquirir depois de ter melhorado,
em urn certo grau, suas proprias qualidades.
Entao, como poderemos receber a luz do Criador, se ainda nao tiver
mos reparado nossa disposicao] A resposta e simples: somente por meio
da intensificacao da iluminacao proveniente da luz circundante. Em outras
palavras, alcancarernos esse estado apenas aumentando a grandiosidade e a
importancia do Criador a nossos olhos, ansiando constantemente por senti
Lo como a fonte de toda a existencia e de tudo 0 que foi feito.
Devemos entender que tudo 0 que nos acontece e urn ato de Deus e
que nao hoi nada no mundo alem d'Ele. Todos os nossos esforcos devem se
concentrar nisso: nao pensar que 0 que nos acontece e devido ao acaso, ou
ao destino, ou consequencia de nossas acoes anteriores, ou devido avontade
de outros. Devemos nos esforcar para nao esquecer 0 Criador.
"
Sob nenhuma circunstancia devemos interpretar 0 texto de qualquer
parte da Biblia (Os Cinco Livros de Moises; de acordo com nossas proprias
percepcoes, comparando os acontecimentos descritos com os de nosso pro
prio mundo.
Por exemplo, como mencionei em me us livros anteriores, "0 malvado
Lavan" mencionado na Biblia e 0 nivel mais alto da alma sendo preenchido
com a luz do Criador. 0 "farao" eo simbolo da totalidade de nosso ego
ismo.
Outro exemplo encontrado na Biblia conta sobre como certo indi
viduo chamado Ptachia foi a uma cidade e reuniu em torno de si pessoas
vazias, e todas e1as foram com e1e ao deserto. 0 nome "Ptachia" deriva do
verba "liftoach" (abrir), significando uma pessoa que abreos olhosdos outros.
Ele, entao, reuniu todas as pessoas "vazias", que sentiam 0 vazio em suas
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vidas. "Ele as levou da cidade ao deserto" ele a
como esta escrito na Biblia: "Lech aharai ba
Criador a pessoa, "aharai ba midbar" (atras de
que sua vida, sem a percepcao do espiritual,
gota de agua, e que uma pequena fagulha de r
lhe parecera "uma fonte fresca sobre sua alma
Outro exemplo pode ser encontrado n
a Pascoa, 0 exodo do Egito, do cativeiro espir
"0 farao morreu", diz 0 texto. Por fim, 0 indiv
e para seu bern, mas que 0 mata e 0 obriga
Do seu ponto de vista, esse principio "morre
que seu egoismo e seu unico inimigo, 0 indiv
servidao no Egito (0 cativeiro dos desejos do
e favoravel, E, mesmo mais adiante, as vezes (
ele chora pelos "pratos de carne e pao" que
serviram abundantemente a seu egoismo.
Enquanto 0 egoismo no coracao de um
- que governava todos seus pensamentos e de
a vontade dela, quais seriam seus desejos e a
ela se encontra no exilio (prisao) do Egito, ca
("mitzraim" deriva das palavras "mitz" e "ra"
N6s mesmos nao conseguimos enten
governa e rna. E isso acontece somente enqua
bern. Este e0 sentido da frase: "E contempla,
Ele nos da essas experiencias de vida, q
que 0 egoismo e nosso inimigo. Somente en
rnorrera e sentiremos que somos incapazes de
trabalhando por nada.
"Os filhos de Israel gemeram devido
somente assim fizeram, depois de terem per
sequer se mover sem algum beneficio egoist
nao tinham conquistado uma natureza espiri
"E 0 clamor de ajuda por sua servidao e
sua voz." Isso somente ocorre se a pessoa ver
profundo da alma e se tiver chegado aos lim
sofrimento.
Somente entao 0 Criador enviara aju
forma inesperada. Urn individuo nunca pode
sera a ultima lagrima, Todas as lagrirnas devem
sem as ultimas. Quanto a ajuda do Criador - "
-, ela aparece de repente e sempre de forma in
o Zohar e considerado por muitos c

baseado na Cabala, posto que esta escrito na linguagem de mandamen
tos, prescrevendo 0 que 0 individuo deve fazer. E evidente que, ao definir 0
Zohar de tal maneira, as pessoas tentam negar sua essencia oculta e mistica.
Os autores desse livro, que trata somente da cornposicao e do funciona
mento dos mundos espirituais, escreveram-no em uma linguagem delibera
damente escolastica e legalista. A intencao foi nao deixar nenhuma duvida
nas mentes dos leitores sobre 0 proposito principal da Cabala: nao e a sabe
doria em si mesma que interessa, mas 0 fornecedor da sabedoria. De fato,
o proposito principal da Cabala e das leis espirituais e desenvolver nossa
necessidade do Criador e 0 desejo de nos aproximarmos mais d'Ele, na qua
lidade da alma.
Todos os obstaculos que encontramos em nosso caminho rumo
ao Criador, a fim de entrar no reino espiritual, sao na realidade mostras
de nossa aproximacao d'Ele, das portas do espiritual. Isso porque nao ha
nenhuma situacao mais distante do Criador do que quando nao pensamos
nem urn pouco na existencia do reino espiritual, ou quando somos incapa
zes de desejar experimenta-Io,
Quando nos sentimos distantes do reino espiritual e porque 0 Criador
nos deixou reconhecer nosso estado verdadeiro, e desta maneira despertou
urn desejo de aproximacao em nos. Se essa sensacao de distancia do Criador
nao houvesse despertado dentro de nos, nao teriamos nenhuma oportuni
dade de comecar a nos aproximar d'Ele.
Portanto, a sensacao de distancia e urn sinal do comeco da aproxi
macao. E assim continua durante to do 0 caminho do avanco em direcao ao
Criador: constantemente experimentamos to do tipo de obstaculos. Na rea
lidade, esses obstaculos nao sao nada alern do Criador nos ajudando, des
pertando-nos sentimentos de raiva e de descontentamento com nosso atual
estado, para nos dar a necessidade de the pedir que 0 modifique.
,
Todos os obstaculos que devemos superar na aproximacao do Criador
sao necessaries para que nos acostumemos a seguir 0 caminho do distancia
mento, reconhecendo nosso egoisrno e a separacao d'Ele. Nao obstante, esse
sentimento realmente nao deveria alterar nossas acoes.
Em vez disso, devemos reconhecer de anternao que esse sentimento
revela nosso verdadeiro estado, e que 0 estado anterior nao era melhor que
o atual, embora nao houvesse conhecimento desse fato. E continua ate que
deixemos de focar nossas preocupacoes sobre nossa condicao, e as subs
tituamos por pensamentos e desejos que visem urn unico desejo: preocu
parmo-nos apenas com 0 modo como 0 Criador nos considera.
Esse desejo deve determinar todas as nossas acoes e todos os nossos
pensamentos. 0 que 0 Criador deseja ver em cada urn de nos fica evidente
enquanto 0 individuo estuda a Cabala e segue todos os direcionamentos
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piritual, ou quando somos incapa
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das leis espirituais para atingir a meta final.
tornam-se uma ferramenta de unificacao com
Ao comecarrnos medir todas as nossas
mentos contra os desejos do Criador, na realid
as acoes contrarias aos desejos de outros que i
e estaremos, assim, defendendo nossos pensa
somos livres para agir por n6s mesmos. au s
les que determinam nosso comportamento e
samentos e acoes sao ditados pela vontade do
com absoluta liberdade. A ocultacao do Criad
pr6prio beneflcio,
Assim como em nosso pr6prio mundo
sua totalidade nos atrai mais que urn objeto e
urn veu 0 mundo espiritual e imprescindivel
nosso desejo de nutrir a importancia de conq
Nunca somos verdadeiramente capaze
do Criador e dos mundos espirituais que con
do Criador. Mas, justamente devido a Sua oc
Ele nos concede urn sentido de ocultacao e d
cebe-Lo desperta, assim como a percepcao de
para entender 0 que esta encoberto.
Por outro lado, 0 grau de ocultacao e
especifica de a pessoa conquistar 0 que esta o
almente reconhece quae importante e alcanca
despojada do objeto de seu desejo veemente.
a caminho para alcancar 0 que esta
diferente de qualquer outra experiencia neste
uma pessoa e honrada e isso the enche 0 ego
prejuizo a alma. a prejuizo e considerado ta
proeminentes, que obtiveram uma popula
seguidores, consideraram tal fama na realidad
Por outro lado, existem os proeminen
proteger, de modo que nao percam nenhum
nivel espiritual. A esses, 0 Criador envia nao
bern quem os odeie, os inveje, quem se oponh
pre pronto a difama-los. Assim, Ele equilibra
por essas pessoas de destaque, com 0 sofrim
maos de seus conternporaneos.
Para quem ainda nao entrou no reino
beu a forca e os desejos espirituais, e dificil m
direcao correta. Em contrapartida, e facil e
de acordo com a natureza dos mundos espi

espiritual e entrado no reino espiritual, adquirindo, assim, uma disposicao
supenor.
Durante uma epoca de decadencia espiritual todas as conquistas
espirituais anteriores desaparecem.
o desejo de servir 0 Criador e de juntar-se a Ele, 0 desejo de bata
lhar consigo e de permanecer somente no estado de ascensao espiritual 
todos esses desejos desaparecem. Ate mesmo a lernbranca dessas conquistas
espirituais desaparece, assim como 0 conhecimento de que 0 desejo pela
ascensao espiritual pode existir.
Sentimos que, se realmente essas coisas existem, so podem ser manti
das por meio de pensamentos elevados e nobres, enquanto nos protegemos
da multiplicidade de prazeres mesquinhos e inferiores deste mundo. Mas a
maioria das pessoas comuns, da classe it qual se sentem pertencer em tais
momentos, tern outras preocupacoes e outros objetivos neste mundo, alern
dos anseios espirituais.
"E como pode uma pessoa simples como eu" - 0 individuo se per
gunta - "ate mesmo sonhar em ter uma ligacao com 0 Criador, para nao
dizer ter urn apego a Ele?" A possibilidade por si mesma parece absurda e
remota.
Sobre momentos como esses e que se disse "Onde encontras a gran
deza do Criador, tambern encontraras Sua modestia", po is 0 Criador da a
cada uma de Suas criacoes a possibilidade de unir-se a Ele. E, com 0 passar
do tempo, quando os que foram desalentados elevarem-se espiritualmente
uma vez mais, eles jamais deverao se esquecer desse estado de descensao
moral, para que possam verdadeiramente apreciar 0 alto estado espiritual
de almejar unir-se ao Criador: 0 presente pessoal, individual do Criador.
Nesse caso, nao havera necessidade de experimentar 0 estado de des
censao espiritual nunca mais, porque, por meio do trabalho constante em si
mesmo, da elevacao da fe acima da razao, da aprendizagem e da observancia
'de uma ordem estabelecida de acoes e pensamentos, a pessoa criara urn
recipiente espiritual para a gradual ascensao espiritual.

o CAMINHO DA CABALA

o caminho desejavel da ascensao espiritual e 0 da Cabala. 0 caminho
do sofrimento nos aguarda somente se nao houver outra maneira de sermos
incitados a atingir a perfeicao.
Como foi dito antes, 0 caminho da Cabala e uma oportunidade nos
dada pelo Divino para criar em nosso interior os desejos necessaries para 0
crescimento espiritual, demonstrando, por meio de ascensoes e descensoes
espirituais, que a luz espiritual e prazer e sua ausencia e sofrimento.
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Dessa maneira, cornecamos a desejar a
percepcao do Criador. Sem que primeiro tenh
superior e depois ela nos tenha sido tirada nao
ela.
Quanto maior for a luz inicialmente
depois "tirada", maior sera nosso desejo de rec
e 0 caminho da Cabala, ou 0 caminho da luz.
sofrimento, aquele em que a pessoa busca const
do sofrimento insuportavel na vida, e nao pel
perdidos. Ambos os caminhos conduzem a u
prazer e a conseqilente perfeicao: 0 outro em
fugir da dor.
Por meio do caminho da Cabala, 0 dese
espiritual como a fonte vivificante de redenca
A fim de que 0 ser humano seja capaz
nos e as sensacoes internas, sao dados dois m
e 0 doce, percebidos pelo coracao; e 0 falso e
intelecto.
A conquista espiritual nao pode ser a
que e absolutamente contraria a sua verdadeir
qual e percebida sempre como amarga, enqua
soal e percebido como doce. Por esse motivo,
voltar a tratar dos proprios desejos, e consider
o trabalho da mente ecompletamente d
nao podemos confiar em nossas proprias me
acontecimentos circundantes. Assim, somos
mos, a confiar na mente natural egoista.
Somos incapazes de nos livrarmos diss
criado deste modo pelo Todo-poderoso. Essa e
urn caminho: dar totalmente as costas a tipi
entorno e, por outro lado, aceitar os consel
livros da Cabala e explicados pelos Mestres qu
da consciencia.
Se formos capazes, com a ajuda do Cria
tentativa de analisar por meio da fe, em vez
e discernir, com nossos coracoes, a amargura
imediato a cornpreensao espiritual do nivel a
luz espiritual e a forca (tela).
o Criador revela, entao, a etapa inferi
havia previamente sido encoberta, porque, s
magnitude completa de nosso proprio egois

para supera-lo. Em vez disso, com certeza nos teriamos sentido desalenta
dos com a tarefa.
Porern, devemos perceber que esse ego protuberante sempre existiu
dentro de nos, desde 0 corneco. Mas esteve oculto e, gradualmente, nos e
revelado, enquanto 0 Criador nos da a capacidade de corrigi-lo e a forca
par~ faze-lo. Esse e 0 motivo pelo qual os que ascendem aos niveis espiri
tuais, superando de maneira gradual a "propria" razao, sentem-se cada vez
mais.perplexos ,e ~ensos com relacao ao direcionamento dado pelos sabios
nos livros cabalisticos e por seus instrutores.
~as, na medida em que diminuimos a importancia de nosso proprio
entendimento, nos e concedida uma cornpreensao superior. Com 0 tempo,
em vez de ficarmos mais desconcertados por nos termos distanciado da
logica egoista deste mundo, tornamo-nos incomparavelmente mais sabios.
Se ainda nao tivermos alcancado uma compreensao superior nem
alterado nossa forma de analise, comecarernos a sentir a docura em vez da
amargura dos pensamentos nao egoistas; e, se tambern nao tivermos come
cado a ver a verdade da fe em cornparacao a falsidade do intelecto -limi
tado.pela n~tureza de nosso mundo -, de qualquer modo poderemos pro
gredir mediante 0 metodo de nossos Mestres, escutando-os e seguindo seu
exemplo em tudo. Nisso reside 0 conselho dos sabios: se urn unico cabalista
possuir a verdadeira cornpreensao espiritual da mente e do coracao lide
rar a hun:-anidade, ca?a urn de nos pode alcancar a meta da Criacao nao
pelo caminho do sofrimento, mas por meio do caminho facil e indolor da
Cabala!
Por outro lado, as calamidades e os fracassos serao nos so destino
se os escol~idos para transitar primeiro por esse caminho - aqueles co~
quem 0 Criador acerta contas prioritariamente e de quem exige 0 maximo
- escolherem como lideres quem nao entender Seu proposito superior ou 0
projeto de Seu dominio.
,
Somente durante guerras, catastrofes ou outras grandes desgracas,
quando parece que nossos problemas nao podem ser resolvidos, vemos cla
ramente a mao do Criador e a Sua ajuda. Mas isso ocorre apenas enquanto
nos .e.ncontramos n.os momentos criticos, posta que recusamos adquirir
e utilizar a sabedoria cabalistica para reconhecer a providencia divina no
mundo.
Por que as pessoas nascem com diferentes capacidades de perceber
as forcas mais sutis a nossa volta e de captar de maneira logica e prudente
a natureza das coisas? E de quem e a culpa por uma pessoa nao ser criada
igual aos genios, aqueles de pensamentos e ernocoes profundas? Por que
e q~e, ~o nas.cermos, recebemos do Criador desejos mentais e espirituais
desiguais, assirn como capacidades diferentes?
Individuos nascidos com aspiracoes grandiosas, com grandes cora
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coes e com mentes agudas, sao mencionados
tes", porque sao capazes de receber a mais alta
os nascidos com capacidades mentais e espiri
como "gente tola" Mas pelo fato de cada al
especial pelo qual "descendeu" a este mundo
nhar das inclinacoes especificas com que nasc
Nem deveriamos nos envergonhar po
pois eles tarnbem nos foram enviados pelo C
Porem, devemos prestar especial aten
maneira como reagimos aos rnaus pensam
ou se os obedecemos cegamente, se nos corr
capacidades natas - e 0 que fazemos para co
E disso que cada urn de nos deve se env
urn tera que responder ao Criador. Mas, aind
pode atingir as alturas espirituais? 0 Criador
tolos. E coloquei sabios em cada geracao para
tendo sujeitado seus coracoes aqueles que es
possam alcancar a uniao cornpleta comigo".
Por que as pessoas tolas sao necessaria
tas, se compararmos a quantidade de sabios e
os poucos homens sabios do mundo, ha uma
A razao disso esta no fato de que cada
separado seu proprio portador.As pessoas co
tadas sao as portadoras do egoismo. Os sabi
ascender infinitamente em seu service ao C
proprio egoismo, precisam ajudar os tolos a t
Para continuar a ascender, os sabio
mente 0 egoismo "alheio" e corrigi-lo. Assim
- precisam uns dos outros.
Mas, neste mundo, devido ao fato de
sabios apenas seu proprio egoismo insignif
dos prazeres mesquinhos e transitorios deste
ha bilhoes de tolos.
Nao obstante, se os tolos agirem de
sabios, seguindo-os de maneira consciente em
as maneiras, cada urn podera alcancar a met
absoluta com 0 Criador.
Embora 0 trabalho espiritual de elevar
seja realizado dentro do coracao, enquanto q
asseveracoes do intelecto e realizada dentro d
nossa rejeicao do intelecto que nos foi dado
da nossa rejeicao da autogratificacao e da aut

.~

Isso porque, mesmo enquanto trabalha para os propositos altruistas,
a pessoa prefere ver e saber quem os proporciona e quem recebe os frutos do
trabalho individual, e, nesse caso, ela nao tern nada alem da fe na existencia
do Criador e na crenca de que Ele esta aceitando os frutos de seu trabalho.
Aqui, encontramos a nocao da unicidade do Criador de acordo com
o principio que diz que "nao existe nada alern do Criador" Devemos reco
nhece-Lo como 0 Vnico que envia tudo 0 que sentimos e percebemos em
nossas mentes, levando-nos a uma linha especifica de pensamentos, que,
por sua vez, nos conduz a certas decisoes e resolucoes,
Somente depois de termos aceitado tudo 0 que foi dito anterior
mente poderemos ter a perspectiva apropriada de tudo 0 que ocorre. Entao,
seremos capazes de corrigir nossos desejos e pensamentos de acordo com 0
designio do Criador.
A Cabala concentra-se totalmente no Criador e em Suas acoes, Por
essa razao, ela e chamada pelos nomes do Criador. Assim como 0 nome de
urn individuo indica a quem estamos nos referindo, da mesma forma cada
palavra da Cabala e urn nome do Criador, po is expressa Sua acao e indica 0
que Ele nos esta enviando em cada momento.
A Cabala fala sobre nos como uma parte do Criador a qual Ele dis
tanciou de Si Mesmo e conferiu 0 egoismo. Por essa razao, nossas almas sao
compostas de duas partes opostas.
A primeira delas e a divina, que mostra, em alguns de nos, 0 proprio
desejo de perceber 0 Criador e faz com que comecem a buscar algo espi
ritual, a fim de se sentirem internamente satisfeitos. Ao mesmo tempo, os
prazeres perseguidos por outros avolta ja nao satisfazem os que buscam a
satisfacao espiritual.
A segunda parte da alma, experimentada por todas as pessoas, e a
natureza egotsta especialmente criada. E 0 desejo de tudo possuir, de tudo
saber, de tudo fazer, de ver 0 resultado de todas as suas acoes, isto e, de ver
parte de si mesmo em todo seu entorno. Essa parte da alma e a unica que foi
criada, visto que a porcao altruista e uma parte do proprio Criador. Tendo
tornado Seu desejo de Seu interior e havendo-o dotado de egoismo, Ele dis
tanciou essa parte de Si Mesmo e esta se tornou alma, uma criacao separada
d'Ele.
A alma e considerada uma criacao exatamente porque contem uma
parte de algo novo - seu egoismo -, uma qualidade que nao existia antes,
posta que nada desse tipo existe no Criador.
E da nocao de alma - que consiste em uma parte do Criador e uma
parte do sentido egoista recem-criado "para receber tudo no interior de si
mesmo"- que a Cabala trata. E da alma, em vez do corpo, que se fala na
Biblia; porque 0 corpo, feito de carne e osso, e como a carne e os ossos
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dos animais, e seu final e a decomposicao e 0
mundo.
Sentimo-nos como corpos porque na
Mas, no momenta em que comecarnos a pe
corpo fisico, de seus desejos e de suas dores d
afirma mais e mais.
Quando estamos mais adiantados no
timos todos os desejos do corpo de uma vez
atencao a alma, a parte do Criador dentro de n
Assim,o corpo corneca a representar os
desejos de carne e osso, os quais a pessoa ja qu
A Biblia nao fala de nossos corpos fisic
-, mas das duas aspiracoes da alma: 0 desejo
Criador e de unir-se a Ele e 0 desejo da part
auto-saciedade e percepcao de si mesma em v
Na Cabala, ambas as aspiracoes sao con
refere a ambos os corpos: 0 egoista e 0 fisico
posta que somente nosso mundo e caracteriza
tual, visto que os desejos altruistas sao os dese
do mundo espiritual.
Em todos os casos, a Biblia descreve co
em varies cenarios e circunstancias, Tambern
especial 0 modo como 0 Criador os altera e
rnodifica-los, ou, em vez disso, como podemos
ja que nos mesmos somos incapazes de modif
Mas 0 principal desafio do principian
vontade e concentrar-se no fato de que, apesa
mentos e desejos, todos eles emanam do Cria
diferentes e as vezes tao baixos, sao enviados p
o Criador assim 0 faz para que, apesar d
viduo continue persistentemente mantendo li
fe na crenca de que todos esses pensamentos e
De modo que lutar contra eles devera fortal
tudo d'Ele emana.
Ao fortalecer essa conviccao dentro de
nivel tal que esse sentido sempre estara presen
vez maiores que por Ele serao enviados e que
ainda mais esse sentido.
Entao, nossa fe constante na onipresen
com a sensacao de Sua presenca dentro de nos
minando, assim, todos os nossos pensamento
nos tornaremos parte d'Ele.

~

Devemos entender que a propria sensacao de distanciamento do
Criador e exatamente 0 meio pelo qual seremos capazes de percebe-Lo.
Na Cabala, esses dois sentidos sao conhecidos como "kli" (vasa) e
"orh" (luz).
o primeiro e 0 desejo de experimentar 0 Criador. Este desejo nasce
gradualmente em nos, enquanto experimentamos obstaculos, os pensamen
tos e desejos. Estes deliberadamente nos distraem dos pensamentos n'Ele e
em Su~ unicidade, e, ao mesmo tempo, nos fazem aumentar 0 poder de
nossa fe ao exercermos nossa forca de vontade, conservando, assim, nossos
pensamentos n'Ele.
o segundo, a luz em si mesma, euma resposta a nosso desejo de rece
ber a percepcao do Criador. Quando Ele veste a Si Mesmo do desejo de uma
pessoa, a luz pe?etra 0 vas?,. e a ordem do crescimento espiritual e tal que
desperta 0 desejo pelo espiritual, pela percepcao do Criador, pela necessi
da~e de descobrir a si mesmo, pela imensa sensacao de vida, pela inspiracao
~envada da proximidade dos sentimentos espirituais, pela sensacao de tota
hdade. Tudo somente sob 0 efeito da luz.
Mas, entao, 0 individuo e invariavelmente visitado por pensamentos
~~tran~os. Mediante sua influencia, corneca uma descensao do nivel que
Ja havia alcancado de volta ao nivel dos desejos e pensamentos comuns. E
d~pois, depois de urn tempo, a pessoa comecra a lamentar essas preocupa
coes e pensamentos mesquinhos e temporais.
Isso, por sua vez, traz amargura e colera contra si mesmo e as vezes
ate mesmo contra 0 Criador, que envia tais pensamentos e desejos que
f~zem com que a pessoa se afaste do espiritual. E em resposta a esse sen
timento ama~g? de pesar por seu proprio estado espiritual que a pessoa
recebe a luz divina, a sensacao de se aproximar mais d'Ele.
_ E, enta?, surge a vontade, boa, de renunciar a tudo por essa per
cepcao do Cnador, pelos sentimentos de segurancra, pela confianca em si
mesma que a pessoa adquire ao se aproximar mais da eternidade e perfei
crao transmiti~as por .Ele. Nesse momento, toda a vergonha por seus pensa
mentos antenores val embora, junto com os medos de qualquer coisa neste
mundo.
Quan~o a pessoa percebe a alma como parte do Criador e, portanto,
como sendo Imortal: esta de acordo com Ele em tudo, justifica tudo 0 que
Ele ~az com Suas cnacoes e esta disposta a negar seu proprio intelecto e
segui-Lo, ela e preenchida com a Sua luz e torna-se urn desejoso servidor
das percepcoes espirituais.
Porem, mais uma vez, depois de passado urn tempo, a pessoa e visi
tada por urn pensamento estranho. E, assim, gradualmente, depois de mui
tos ciclos de pensamentos perturbadores e de ascensoes espirituais, aparece
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velmente visitado por pensamentos
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s desejos e pensamentos comuns. E
corneca a lam en tar essas preocupa
orais.
~ c6lera contra si mesmo, e as vezes
ia tais pensamentos e desejos que
;piritual. E em resposta a esse sen
irio estado espiritual que a pessoa
iximar mais d'Ele.
Ie renunciar a tudo por essa per
le seguranca, pela confianca em si
xirnar rnais da eternidade e perfei
:0, toda a vergonha por seus pensa
nos medos de qualquer coisa neste
:omo parte do Criador e, portanto,
1 Ele em tudo, justifica tudo 0 que
ta a negar seu pr6prio intelecto e
z e torna-se urn desejoso servidor
assado urn tempo, a pessoa e visi

.im, gradualmente, depois de mui
e de ascensoes espirituais, aparece

urn sentimento tao firme de necessidade espi
a onipresente luz do Criador.
o rabino Baruch, certa vez, pergunto
"E sabido que, em epocas antigas, aqueles qu
Criador submetiam-se constantemente a tod
voce anulou isso com 0 pensamento de que
mente a privacoes, se transgride as leis espirit
por isso. Entao, 0 que e mais importante no t
mesmo I"
..
Baal Shem Tov respondeu: "Vim a este
caminho. Uma pessoa deve esforcar-se para
pelo Criador, 0 amor pelas pessoas e 0 amor
necessidade de privacoes voluntarias"
A capacidade de agradecer ao Criador
por Ele.
A benevolencia do Criador esta no fa
Sua forca reside no fato de que podemos tem
Por que, entao, urn individuo que se
Criador, e considera que esta se aproximando
tante?
Baal Shem Tov responde a isso da segui
uma crianca a andar; enquanto ela esta sendo
direcao ao pai, mas este, desejando ensina-la
afasta-se, ate que ela 0 siga e aprenda a andar
Em outro de seus pensamentos, destac
duo sobre si mesmo consiste em uma luta c
uma luta ate 0 ultimo suspiro -, que deve re
do egoismo pelo Criador.
A esse respeito tambern oferece outra e
urn grande governador, senta-se no centro de
paredes e obstaculos a Sua volta. Ele espalho
palacio uma grande fortuna e aos que superam
ras e titulos, Quando a pessoa as recebe do Cr
quem rejeita tudo, desejando estar com Ele, e
a Sua presenca"
Na natureza, ha urn estado transit6rio
qual a decornposicao completa da sernente, se
necessario. Do mesmo modo, enquanto nao a
completa do "eu', nao poderemos receber a no
o Criador gerou 0 eu humano do nad
do estado do eu ao estado do nada para nos

pela qual se diz que 0 salvador (Messias) nasceu no dia da destruicao do
Templo.
Portanto, cada vez que chegamos ao estado de completo desespero
percebemos que tudo e "po e vaidade" Eexatamente desse estado que surge
urn novo degrau em nossa ascensao espiritual, porque nesse ponto pode
mos renunciar a tudo.
Maggid de Mezrich, urn grande cabalista do seculo passado, pro
clamou: "Ha dez regras no trabalho espiritual. Com uma crianca, pode-se
aprender tres delas; com urn ladrao, pode-se aprender sete"

Acrianca:
1. E feliz sem nenhuma razao,
2. Nao descansa nem por urn minuto.
3. Exige 0 que deseja com todo seu poder.

o ladrao:
1. Trabalha a noite.
2. Procura ganhar numa noite 0 que nao ganhou na noite anterior.
3. E leal a seus camaradas.
4. Arrisca sua vida para obter ate mesmo as coisas mais insignifican
tes.
5. Nao valoriza 0 que foi roubado eo vende por centavos.
6. Recebe golpes, mas nao se afasta de seu caminho.
7. Ve as vantagens de sua ocupacao e nao deseja modifica-la,
Ele tarnbem acrescentou: "Ha uma chave para cad a fechadura, mas se
a fechadura nao ceder, urn ladrao corajoso a quebrara. Criador ama quem
rompe seu proprio coracao para entrar na casa d'Ele"
Quando aprendemos sobre os niveis espirituais, sob 0 nosso proprio
ponto de vista passamos a ser insignificantes, e, entao, podemos nos inclinar
em direcao ao Criador, percebendo que nao tern os necessidade de nada 
nem de nossa propria redencao espiritual, nern de qualquer ascensao espiri
tual, nem da eternidade, mas apenas d'Ele,
Durante uma descensao espiritual pode parecer que 0 Criador esta
se ocultando, enos e dificil sus tentar a fe em Sua existencia e em Sua pro
videncia, Mas, se realmente sentirmos que 0 Criador se encobriu, entao na
verdade nao estaremos experimentando a ocultacao do Criador, mas sim
uma condicao na qual Ele espera que facarnos urn esforco para avancar
rumo a Ele.
Criador e considerado a Lugar ("HaMakom"), exatamente porque
a pessoa deve chegar a Ele com todo seu ser, de modo que Ele a cerque e seja

a

a
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onde ela mora. (Como ja foi notado, moram
Criador, e devemos nos conscientizar desse fa
Durante 0 tempo de oracao, devemos
lugar para onde dirigimos nossa atencao e n
do texto e para 0 seguimento de umaordem
em urn livro especifico de oracoes: para a pr
ficado dos nomes e das cornbinacoes das letr
das palavras; para 0 seguimento estrito das i
em urn livro de oracoes especifico; e para 0 r
pessoa no apego pelo Criador.
o mais importante e nossa intencao:
Criador! Aqueles que rezam reconhecem a e
que rezam pela capacidade de perceber 0 Cria

21. CORRIGINDO 0 EGOISMO
Todo 0 corpo espiritual da lei tern a intencao de nos ajudar a supe
rar nosso egoismo. Portanto, a lei espiritual "ama a teu proximo como a ti
mesmo" e urn resultado natural do apego ao Criador. Por nao haver nada
alern d'Ele, quando a pessoa entende isso todas as criacoes, incluindo nosso
mundo, fundem-se em nossa percepcao do unico Criador.
Assim, torna-se claro como nossos antepassados foram capazes de
observar todas as leis espirituais muito antes que elas fossem transmitidas.
Uma consequencia da elevacao espiritual encontra-se no fato de cornecar
mos a amar nossos piores inimigos e os de todas as nacoes. Portanto, pode
se considerar que 0 maior trabalho e a oracao por nossos inimigos.
Quando 0 Rabino Levi Yitzhak de Berdihev foi atacado por seu
extenso trabalho no ensino da maneira correta de servir 0 Criador, os
rumores chegaram ao rabino Elimelech de Lizhensk, que exclamou: "Qual
e a surpresa? Isto acontece constantemente! Se nao acontecesse, nenhuma
nacao jamais poderia nos escravizar".
Ha duas etapas de batalha contra os desejos egoistas. Na primeira,
nos os procuramos. Depois, na segunda, tentamos deles fugir somente para
perceber que continuam nos perseguindo.
Aqueles de nos que negam a unicidade do Criador ainda nao sentem
que Ele e tudo 0 que acontece no mundo, incluindo tudo 0 que acontece
com cada individuo, sao urn e 0 mesmo.
o Rabino Yihiel Mihal (HaMaggid mi Zlothiv), urn cabalista do
seculo passado, viveu em grande pobreza. Seus alunos the perguntaram:
"Como 0 senhor con segue recitar a bencao ao Criador por ter-lhe dado
... tudo de necessario quando tern tao pouco?". Ele respondeu: "Posso dar a
bencao ao Criador, que me deu tudo, porque aparentemente e de pobreza
que preciso para mais me aproximar d'Ele, por isso Ele rna da"
Nao ha nada que negue mais 0 governo do Criador do que a depres
sao. Curiosamente, cad a pessoa chega a esse estado por diversas razoes:
sofrimento, urn sentimento de impotencia pessoal, ausencia do que se
deseja etc. E impossivel sentir alegria pelos golpes que recebemos, a menos
que reconhecarnos a necessidade e 0 imenso valor deles; entao, cada golpe
podera ser tornado como rernedio.
A unica preocupacao de uma pessoa deveria ser por que se preocupa.
"A pessoa nao deveria considerar 0 sofrimento mau", explicou 0 Rabino
Moshe de Kovrin, "posto que nao ha nada mau no mundo, so urn pouco
amargo, pois 0 rernedio e sempre am argo".
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o esforco rnais intenso deve ser feito
depressao, porque a consequencia da fe e a
sua fe, a pessoa po de salvar-se do abatimen
diz, na Mishnah, que "a pessoa deve estar a
acrescenta de imediato "E deve recebe-lo co
mal no mundo!
Por percebermos apenas 0 que de f
nao 0 que permanece fora de nos, podemo
medida em que Ele atua sobre nos. Portanto
para negar a unicidade de sua fonte; e!es exi
ao fim e ao cabo, a pessoa sinta e reve!e a un
Diz-se que, depois de atravessar 0 mar
ram no Criador e cornecaram a can tar. Some
entusiasmo. Se urn individuo sente que, po
sera capaz de se corrigir, deve examinar sua
onipotencia e na unicidade do Criador, porq
meio da oracao pela mudanca, e possivel mo
Diz-se que 0 mundo foi criado par
"Olam" (0 mundo) deriva da palavra "he'ele
fica ocultacao. Eao experimentar tanto as ten
quanta a revelacao que uma pessoa sente 0 p
expressao "criei uma ajuda contra voce" ("ez
o egoismo foi criado como urn auxil
Gradualmente, enquanto se luta contr
os sentidos necessaries para experimentar 0
uma deve enfrentar todos os obstaculos e s
completa do Seu proposito, isto e, deve induz
do Criador, a fim de receber a redencao com
egoismo e outros aspectos desagradaveis tra
voce", 0 que na realidade e contra 0 proprio
E tambern possive! oferecer uma inter
egoismo parado "diante de nos", em vez d'E
nos a visao do Criador, como que dizendo
,,,
voce.
Desse modo, 0 eu, ou 0 si mesmo, da p
Por isso, existe a regra de primeiro "reco
"Amalek', e depois "apagar toda recordacao"
Nao devemos buscar dentro de nos m
vern como obstaculos, devemos, por outro
que surge em nossos coracoes e mentes a par
liga-lo ao Criador. E assim que os "obstaculo

sos pensamentos ao Criador. Disso, vemos que 0 pior e quando nos esque
cemos d'Ele.
Na mesma medida em que 0 egoismo nos empurra para 0 pecado
tarnbem nos empurra para sermos excepcionalmente justos. Em ambos os
casos isso nos afasta da verdade. Na mesma medida em que podemos fingir
ser justos mediante os outros, as vezes ate, sem perceber que estamos nos
enganando, comecarnos a acreditar que somos realmente justos.
o rabino Jacobo Yitzhak de Lublin (haHozeh mi Lublin) disse:"Tenho
mais amor pelos pecadores que sabem que sao pecadores do que pelos jus
tos que sabem que sao justos. Mas os pecadores que pensam que sao jus
tos jamais encontrarao 0 caminho correto, porque, mesmo no umbral do
inferno, pensam que foram levados para lei para salvar os outros".
o verdadeiro cabalista quer que os alunos temam e respeitem 0
Criador mais do que temem e respeitam seu Mestre. Da mesma maneira,
eles tambem sao estimulados a depender e a confiar no Criador mais do que
em seu Mestre.
Quando 0 rabino Nahum de Ruzhin, urn cabalista do seculo passado,
encontrou seus alunos jogando damas, contou-lhes sobre a similaridade
entre as regras do jogo que tinham nas maos e as regras da espiritualidade:
em primeiro lugar, voces nao podem fazer dois movimentos simultanea
mente; em segundo, podem avancar, mas nao retroceder; em terceiro, quem
chega no final pode se movimentar como quiser, de acordo com seus dese
jos.
Se pensamos que alguem esta falando sobre nos, interessamo-nos no
que est a dizendo. Aquilo que e desejado, mas est a encoberto, e conhecido
como urn segredo. Se lermos a Biblia e sentirmos que fala sobre nos, entao se
considera que cornecamos a estudar a sabedoria oculta da Cabala, em que
leremos sobre nos mesmos, embora ainda nao estejamos conscientes disso.
A medida que progredirmos em nosso caminho espiritual, percebe
remos que a Biblia fala sobre nos, e entao de encoberta ela se transforrnara
em revelada. Aqueles que leem a Biblia sem fazer nenhuma pergunta sobre
si mesmos nao podem discernir as partes ocultas das partes nela reveladas;
para esses individuos, ela parece simplesmente urn relato historico ou uma
colecao de estatutos legais.
. Para os que estudam a Cabala, diz-se que a Biblia fala somente do
presente. Do ponto de vista do egoismo, nao ha nada mais estranho, antina
tural, irreal e absurdo do que "vender" a si mesmo a escravidao do Criador,
apagar dentro de si todos os pensamentos e desejos e escravizar-se a Sua
vontade, seja qual for, sem saber de anternao qual e.
Todas as exigencies espirituais parecem igualmente injustificadas
para quem esta distanciado do Criador.
E, em contrapartida, tao logo a pessoa experimenta a ascensao espiri
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tual, concorda em permanecer sem a resistenc
ja nao se envergonha mais de seus pensamen
entrega de si mesmo ao Criador.
Esses problemas contraditorios nos sao
ajudar a perceber que nossa redencao do ego
e e concedida somente pela vontade do Criad
urn estado de insatisfacao, porque comparam
passado ou 0 comparamos com nossas esper
sofremos com a ausencia da experiencia deseja
Se soubessernos dos grandes prazeres
Divino e que nao os recebemos atualmente, s
mente mais. Porern, pode-se dizer que, com re
eles se ocultam de nosso conhecimento e perm
inconsciencia, sem perceber sua ausencia.
Assirn, e vital que sin tamos a presenc
mente, perdermos tal percepcao, fica claro que
Como esta escrito no Salmo 42: "Como urn ce
agua, minh'alma clama por Ti, Deus".
a desejo de perceber 0 Criador chama
presenca do Criador da Terra, isto e, elevar-se d
cornpreensao, em que tudo nos parece mais p
sentir 0 Criador.
Aqueles que cumprem os mandament
que e em si uma manifestacao do desejo d'Ele
maneira que os que almejam captar 0 Criador
cao do individuo em questao. Isso e de impor
Seu desejo e beneficiar Suas criacoes, dando-l
midade.
Assim, a fim de renunciar a observanci
e de agir livremente, devemos entender com cl
resultado de nossa formacao e da sociedade e a
como individuos independentes.
Por exemplo, considere alguem que tenh
acordo com 0 sistema do "Mussar" - que ens
nada. Nesse caso, 0 mundo espiritual e percebi
nada.
Por outro lado, a Cabala ensina que este
esta cheio de prazeres. Porem, ensina que 0 m
sentir 0 Criador, e incomparavelmente mais m
Portanto, 0 espiritual emerge nao com
mais que nada, mas como 0 maior de todos os
impossivel forcar a si mesmo a beneficiar 0 Cr

.

o Criador nos beneficia, porque tais inclinacoes nao sao encontradas nos
seres humanos.
Nao obstante, devemos ter bern claro "a quem" devemos almejar.
Quando buscamos a verdade por tras de nosso desejo de nos aproximarmos
d'Ele, devemos ter em conta que, ao desejarmos sinceramente 0 Criador,
todos os demais pensamentos e desejos desaparecem, tal como a luz de uma
vela e oprimida pela luz de uma tocha.
Enquanto nao percebemos 0 Criador, sentimo-nos como se estives
semos sozinhos no mundo. Mas, pelo fato de apenas Ele ser Urn e Unico e
posto que somente Ele e capaz de dar - e de fato, da a todos no mundo -,
e por sermos absolutamente contraries a essa caracteristica de dar, de ime
diato, ao recebermos a percepcao do Criador - apesar de esta ser de forma
ternporaria -, adquirimos Suas caracteristicas, con forme explicamos antes
na analogia da vela e da tocha.
Se vivermos de acordo com as leis do mundo espiritual, somos capa
zes de conseguir tudo 0 que precisamos, enquanto permanecemos neste
mundo.
Quando acreditamos que tudo - ate 0 mal que experimentamos 
foi enviado pelo Criador, permanecemos constantemente apegados a Ele.
Existe 0 Criador e existe a criatura, 0 ser humano, que nao e capaz de
perceber 0 Criador, mas que somente "ere" em Sua existencia e unicidade
e no fato de que somente Ele existe e mantern 0 dorninio sobre tudo. (A
palavra ere aparece entre aspas, porque, no sentido cabalistico, a fe refere-se
a percepcao do Criador.)
A unica coisa que a pessoa deseja e receber prazer. Tal foi 0 designio
do Criador. Tal foi tam bern 0 objetivo da Criacao, a vontade d'Ele. Porem,
a pessoa deve experimentar prazer da mesma maneira que Ele. Tudo 0 que
ja aconteceu, acontece ou acontecera a cada urn de nos, tudo, tanto born
quanta mau, esta predestinado e foi nos enviado pelo Criador.
Ao final da correcao ficara perfeitamente claro que tudo 0 que ocor
reu era necessario para nosso beneficio. Mas enquanto cada urn de n6s per
manece no caminho da retificacao, este parece se estender ao longo de mui
tos milhares de anos, parece ser extremamente longo, amargo, sangrento e
excepcionalmente doloroso. Nao importa quao preparados possamos estar
para a golpe seguinte, no momento em que percebemos que uma prova se
aproxima, esquecemo-nos que provem de Seu poder singular e do mundo
de onde tudo deriva.
Esquecemos que somos simples instrumentos nas maos do Criador,
e cornecamos a imaginar que somas unidades que agem de forma indepen
dente. Por conseguinte, acreditamos que as circunstancias desagradaveis sao
causadas por outros seres humanos, em vez de reconhece-las como instru
mentos da vontade d'Ele.
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Assim,o conceito mais importante que
alern da mera aceitacao de que tudo provern do
centrar-se na ideia de que nos e proibido sucum
samentos prejudiciais durante nossos momento
Tambern nao deveriamos comecar de rep
ternente" e cair na crenca de que os acontecim
momento, sao de alguma maneira causados po
vez de originados pelo Criador; nem sequer d
resultado de qualquer fen6meno e determina
cunstancias, senao pelo Criador.
E possive! aprender isso somente por n
mas, enquanto estamos aprendendo, tendemo
sas acontecem em nossas vidas. Tudo acontece
incitar nosso crescimento espiritual. Se nos esq
cair na falsa crenca de que ha falta de supervi
absoluta do Criador.
Esse processo ocorre da seguinte maneira
cimento de que somente Ele governa 0 mundo
meio a acontecimentos desafortunados e atem
consequencias desagradaveis. As sensacoes nao
forte mente que nos esquecemos de quem as e
esses severos golpes nos foram mandados.
De vez em quando, durante 0 curso desse
entendimento do porque disso estar acontecen
cias horrorosas aumentam, nossa cornpreensao
nos "lernbramos" de repente de quem nos envi
eles sao enviados, somos incapazes de atribui-Io
que nos ajude.
Em vez disso, ao mesmo tempo em que
origina d'Ele, ainda procuramos nos ajudar a n
lizar esse processo da seguinte maneira:
1. Em nosso caminho rumo ao Criador,
impura, perturbadora, que nos obriga a abrir
rarmos a Ele.

2. Quando estamos perto d'Ele, somos co
pela mae, mas os pensamentos (forcas) estran
Criador, para nos impedir de percebe-Lo e de s

3. Aqui, e como se 0 Criador nos conferis
protegermos de nosso inimigo. Entao, 0 inimig
mente contra ele.

4. Quando a luta acaba, fica claro que estavarnos simples mente
lutando contra obstaculos enviados pelo Criador a fim de que conseguisse
mos alcancar entendimento e elevacao,

.

No final, adquirimos conhecimento de nos mesmos e da administra
cao divina do Criador, assim como cultivamos 0 amor por Ele, entendendo,
por fim, por que Ele nos enviou todos os obstaculos,
Nossa formacao nao deve ser tal que nos force ou nos suprima, mas
deve nos ajudar a desenvolver as habilidades necessarias para formar uma
perspectiva critica de nossos proprios estados e desejos internos. A forma
cao apropriada deve incluir instrucoes de como desenvolver as habilidades
de pensar e analisar, enquanto a educacao tradicional, ao contrario, normal
mente tenta nos inculcar acoes e reacoes autornaticas das quais podemos
fazer uso no futuro.
Na realidade, a meta global da educacao deve visar estabelecer uma
pratica habitual para analisar e avaliar constante e independentemente nos
sas acoes individuais. Estas sao as acoes escolhidas livremente, e nao aquelas
as quais fomos obrigados por uma forca exterior, nem as influenciadas por
nossa formacao.
Como podemos alcancar a verdade, quando 0 ego percebe a con
fianca como amargura ou dor? Quem esta preparado para sofrer tal prova
voluntariamente?
Recebemos vitalidade e energia da paixao, da honra e da inveja.
Por exernplo, se estamos vestidos com roupas andrajosas, enver
gonhamo-nos, porque outros estao mais bem-vestidos. Mas, se os outros
tambern estao mal-vestidos, entao ficamos apenas com a metade da sensa
cao desagradavel. Por essa razao diz-se que "uma aflicao compartilhada e a
metade do console"
Se recebessemos prazer somente de uma das tres fontes, jamais pode
riamos avancar em nosso desenvolvimento espiritual. Por exernplo, se so
possuissemos 0 impulso pelo prazer, mas nao pela honra, caminhariamos
nus em urn clima quente porque nao sentiriamos nenhuma vergonha. 0
anseio pela honra e por uma posicao elevada na sociedade pode diminuir,
se as pessoas moderarem suas necessidades, como 0 fazem em tempos de
guerras ou de experiencias catastroficas.
Mas, no desejo de receber prazer ou de diminuir nosso sofrimento,
temos uma pequena dependencia das opinioes dos outros, assim como
nossa dor de dentes nao diminui porque mais alguem tambern experimenta
uma dor igual. Assim, 0 trabalho "em favor do Criador" deve se basear no
prazer, nao na honra; do contrario, a pessoa pode alegrar-se e deter-se na
metade do caminho.
Diz-se que "a inveja dos eruditos aumenta a sabedoria" Mesmo se a
pessoa nao tiver nenhum desejo de honra, ela se perguntara por que outra
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pessoa e honrada em vez dela. Por essa raza
esforcos a ciencia, para garantir que outros
que elas.
Tais esforcos realmente ampliam os
similar pode ser observado entre os novos e
levantam para estudar antes do sol nascer, e
levantar cedo, mesmo se no mais profundo d
nao 0 fazer.
Mas, se nos conscientizarmos de que
nao e proprio, e que vem do exterior, fica m
dade afeta as pessoas de tal modo que elas ac
todos os pensamentos e desejos jogados po
crucial que escolhamos urn ambiente aprop
por metas e aspiracoes apropriadas a ele.
Porern, se desejarmos ser influenciad
circulo particular de pessoas, 0 rnetodo mais
situarrno-nos entre eles; e rnais, servi-los e a
de receber ocorre do mais alto para 0 mais
estudos, e crucial que se perceba 0 outro c
proprio.
Isso e conhecido como "adquirir dos
gue por meio da cornunicacao com outros.
outros, no trabalho e em casa, e desejavel que
no nivel de nossos companheiros. Isso garan
estranho nos penetre de forma involuntaria,
cinemos da mesma maneira que nossos vizi

o ANSEIO POR QUALIDADES ESPIRI

E totalmente impossivel para urn pri
lista verdadeiro de urn falso, porque cada
dades sobre a necessidade de melhorar a si
ismo.
Mas essas palavras, como a luz do C
podem ser comparadas com uma luz sem
exteriorizar as palavras mais profundas, p
"kelim" - os vasos para conter 0 sentido da lu
o significado interno delas. E muito mais dif
livros de urn escritor cabalista - 0 processo
(traducao literal, dos livros) - do que adqui
de urn Mestre. Isso por que, se a pessoa dese
autor, deve acreditar que este e urn grande ca
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Quanto maior for 0 respeito que a pessoa tiver pelo autor, mais sera
capaz de absorver sabedoria desses livros. Dos milhares de pessoas que
perceberam 0 Criador, somente aos rabinos Shimon Bar Yohai (Rashbi),
Ashkenazi Yitzhak (Ari) e Yehudah Ashlag (Baal HaSulam) foi concedida a
perrnissao de escrever sobre a Cabala em uma linguagem compreensivel para
os que nao haviam adquirido ainda as percepcoes dos niveis espirituais.
Outros trabalhos cabalisticos utilizam imagens compreensiveis
somente para quem ja ingressou nos reinos espirituais e, portanto, nao
podem ser utilizados pelos principiantes.
Ao confiar na escolha de seus companheiros e dos livros como fonte
do conhecimento, 0 individuo pode gradualmente obter a capacidade de
pensar de maneira independente. Antes dessa etapa, 0 individuo permanece
no estado comum a todos os seres humanos neste mundo, isto e, no estado
de desejar ser independente, mas incapaz de ser.
Diz-se que a inveja, 0 prazer e 0 anseio pela honra levam a pessoa
para fora deste mundo. Isso simplesmente significa que esses tres desejos
humanos induzem a pessoa a agir. Embora nao sejam considerados bons
desejos, eles motivam a pessoa a mudar, crescer e desejar conquistar mais e
mais, ate adquirirem a cornpreensao de que 0 beneficio verdadeiro e a con
quista de tipo espiritual e decidirem deixar este mundo pelo espiritual.
Assim, diz-se que esses tres desejos "tiram" a pessoa deste mundo e a
levam para 0 mundo espiritual vindouro. Como resultado do acumulo de
conhecimentos e inteligencia, 0 individuo comeca a discernir 0 que e mais
valioso neste mundo e a entender que deveria tentar alcancar essa meta
mais valiosa. Desta maneira, afasta-se dos desejos para si mesmo e alcanca os
desejos em favor do Criador.
Toda a Criacao pode ser vista como 0 anseio de receber prazer, ou 0
softimento causado pela ausencta do prazer que emana do Criador. Ha duas
condicoes necessarias para sentir prazer:
1. 0 prazer deve aparecer e desaparecer, deixando uma impressao,
uma lernbranca ("reshimoh de roshem', uma marca).
2. A pessoa deve alcancar 0 conhecimento e a forca necessaries para
penetrar 0 envoltorio externo e, assim, tornar-se merecedor de comparti
lhar do fruto.
Ha varies tipos de forcas impuras, perturbadoras, conhecidas como
"klipot" tcarapacas, cascas). Seu nome reflete seu proposito. Essas forcas: 1)
protegem as forcas espirituais puras (0 fruto dentro da casca) dos elemen
tos que prejudicam 0 reino espiritual- os nao iluminados -, que poderiam
prejudicar a si mesmos e a outros, depois de ter alcancado 0 mundo espi
ritual; e 2) criam obstaculos para os que verdadeiramente desejam possuir
o fruto.
Por conseguinte, ao lutar contra elas, a pessoa obtern 0 conhecimento
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Ha quem afirme que nossos sofrimentos nao sao sofrimentos, mas
recompensas,
Isso e verdade somente com relacao as pessoas justas, que podem
relacionar todas as circunstancias e todas as consequencias que sobrevern
com 0 governo do Criador. Somente em tais casos, quando as pessoas pude
rem viver de acordo com sua fe na justica definitiva do Seu governo, apesar
das grandes provas e dos sofrimentos, as maldicoes se transforrnarao em
bencaos.
Porern, essas provas que nao podemos superar, mesmo indo alern das
limitacoes de nossa razao, trazem-nos uma descensao espiritual, mas, man
tendo a fe acima da razao, poderemos encontrar apoio. Quando tivermos
caido fora da fe e voltado a nossa dependencia da razao, devemos esperar
ser salvos.
Por outro lado, aqueles que puderem aguentar as provas ascenderao,
pois 0 sofrimento e as provas aumentam a forca da fe. E nesses casos que
eles se transformam em bencaos,
Uma verdadeira suplica ao Criador deve vir das profundezas do cora
cao,o que significa que 0 coracao todo deve estar de acordo com 0 que a pes
soa deseja dizer ao Criador. A suplica deve ser feita nao com palavras, mas
com sentimentos, pois so 0 que ocorre no coracao de uma pessoa e ouvido
pelo Criador. Ele escuta ainda rnais do que prefeririamos, porque entende
todas as causas e todos os sentimentos que Ele, por Si mesmo, envia.
Nem uma unica criacao po de evitar a meta predestinada de cornecar
a ansiar as qualidades espirituais. Mas 0 que se deveria fazer por uma pes
soa que sente a falta de desejo suficiente para se separar dos prazeres deste
mundo? Como a pessoa pode lidar com a ideia da separacao dos parentes,
da familia e do mundo inteiro - tao cheio de vida e de pequenos prazeres
-, com tudo aquilo que os desejos egoistas pintam tao vividamente em sua
mente? 0 que deveria fazer, se, mesmo ao pedir a ajuda do Criador, nao
deseja realmente que Ele ouca essa suplica e lhe conceda 0 que pede?
Para ajudar e apoiar aqueles que estao em tal posicao e preciso uma
preparacao especial e 0 reconhecimento de quao vital e adquirir as quali
dades altruistas. Tal compreensao desenvolve-se gradual mente enquanto a
pessoa percebe quao longe esta das alegrias espirituais e da paz interna que
a atraem de longe.
Isso po de ser comparado a urn anfitriao que tern que apaziguar 0
apetite de seus hospedes com aperitivos para que eles desfrutem da comida
que os aguarda. Sem que antes sejam preparados para a refeicao, os hospe
des jamais experimentarao urn deleite verdadeiro, nao importa quao deli
cioso ou abundante seja. Esse enfoque tambern e efetivo para despertar 0
apetite por tais deleites artificiais e desconhecidos, por exemplo, receber
prazer do altruismo.
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Nossa necessidade de aproxirnacao do C
nos sob a influencia de nossos esforcos, inspira
tamento extrema da redencao espiritual. Estas
e escuridao severas, quando precisamos do Cria
de modo que Ele nos libertasse das situacoes
colocou.
Se realmente estivermos necessitados
podera ser considerado urn sinal de que estam
pois teremos desenvolvido urn "apetite" para ace
parados para nos.
a grau no qual teremos experimentado
aquele em que seremos capazes de receber praz
passar pelo sofrimento e receber a alegria do Div
tenhamos sofrido, entao esse e 0 caminho do so
Alern disso, surge uma pergunta: ha real
ao Criador por qualquer coisa? Talvez a pessoa
mento ate 0 ponto de 0 corpo desejar a rede
Criador com tal forca que Ele a salvara,
A resposta e simples: uma prece, mesmo
dezas do coracao, prepara 0 individuo para a s
Em uma oracao, prometemos ao Criador
espiritual, concentraremos todos os nossos esf
coes espirituais das quais carecemos no mome
poder da prece.
a Criador aceita uma suplica desse tip
carernos pelo caminho da Cabala em vez de pe
Por essa razao, jamais devemos aceitar 0 camin
tenhamos certeza de que esta sendo enviado pe
acreditarmos firmemente que tudo 0 que e env
para nosso beneficio.
a Criador nao quer que aceitemos 0 so
Pelo contrario, Ele espera que sejamos capazes
tar a condicao na qual Ele tenha que nos empu
deseja que nos nos esforcemos por nos mesmos
mos essa oportunidade de avancar,
Mesmo se ainda nao possuirmos urn des
estado correto, devemos pedir ao Criador que
verdadeiro, por meio do poder da oracao, Isto e
que nos de 0 desejo que nos falta nesse moment
No momento em que 0 Criador decidiu
sas almas - 0 eu de cada urn de nos - existem
que po de ser descrita como a condicao de paz ab

inicia-se pe!o desejo de atingir 0 mais perfeito estado) e como a condicao de
felicidade absoluta (pois todos os desejos em nos criados por Ele sao com
pletamente satisfeitos).
Para alcancar esse estado, devemos adquirir 0 desejo de atingi-lo. Isto
e, devemos nos propor a transformar nossas aspiracoes atuais nas perfei
tas aspiracoes altruistas. Nao ha alternativa. "Assim diz 0 Criador: 'Se nao
escolherdes corretamente por vossa pr6pria vontade, entao colocarei crucis
governadores sobre vos, que vos forcarao a voltar-vos para Mim'"
Cada individuo possui simultaneamente dois estados perfeitos: 0
presente e 0 futuro. Em qualquer momenta determinado, experimentamos
apenas 0 presente, mas uma transforrnacao ao estado futuro pode ser con
seguida em urn instante, ao mudarmos nossas naturezas, de egoistas e mate
rialistas para altruistas e espirituais.
o Criador tern a capacidade de realizar esse milagre em cada urn de
nos a qualquer momento, pois ambos os estados existem simultaneamente.
Apesar de nossa existencia situar-se em ambos os est ados simultanea
mente, podemos perceber de imediato apenas urn deles, mas nao 0 outro, 0
estado perfeito, que existe paralelamente ao primeiro. A razao dessa situacao
pode ser explicada pelo fato de nossas qualidades - desejos - nao coincidi
rem com as do imperceptivel estado perfeito. Tal como 0 Criador declara:
"E impossivel para Mim e para ti existirmos no mesmo lugar, pois somos
opostos em nossos desejos"
Por esse motivo, cada urn de nos possui duas condicoes, ou como
menciona a Cabala, dois corpos.
o corpo ftsico, que ocupamos no momento, e conhecido na Cabala
como 0 envoltorio material. Por outro lado, nossos desejos e qualidades sao
tambem considerados corpo, no sentido cabalistico, pois ne!es se encontram
nossas almas, que sao parte do Criador. Se, em nosso estado atual, nossos
corpos consistem em desejos e pensamentos totalmente egoistas, entao
.. somente uma particula microsc6pica de nossas almas - as chamadas "Ner
Dakik" - pode nos penetrar como uma cente!ha da luz grandiosa que nos
da vida.
o segundo carpo, que existe parale!amente ao primeiro, e 0 corpo
espiritual; e ainda nao 0 sentimos. Consiste em nossos desejos e qualidades
altruistas futuros, que constituem nossa alma absoluta, isto e, essa parte do
Criador a ser revelada no futuro, quando 0 processo de correcao tiver sido
completado.
As qualidades dos corpos egoistas e dos altruistas e suas forcas de
vida dividem-se em sentimentos e intelecto, os quais percebemos com nos
sos coracoes e mentes. 0 corpo egoista deseja receber com 0 coracao e captar
com a mente, ao passo que 0 corpo altruista deseja dar com 0 coracao e
acreditar com a mente.
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Somos incapazes de alterar qualquer u
ritual nao pode ser mudado, porque e totalm
pletamente imutavel, nao pode ser corrigido
pelo Criador.
Mas existe urn terceiro corpo, que serve
dois. 0 corpo medio, dirigido pelo Divino, co
tos que mudam constantemente, que devemo
em nos mesmos e pedir ao Criador que os
conectamos 0 corpo rnedio, conhecido com
espiritual.
Quando formos capazes de vincular to
que surgem constantemente no corpo espiri
tira e adquiriremos urn corpo espiritual. A
todas as qualidades do corpo egoista para qu
e todo 0 egoismo inato se transforrnara em a
Em todas as situacoes que se nos apr
esforcar para ver tudo como vindo diretamen
de vista como se fosse 0 nosso.
Devemos afirmar que "e Ele que esta p
e por meio d'Ele que vejo cada urn neste mu
Tudo 0 que percebo emana d'Ele e tudo 0
somente a Ele. Por essa razao, tudo 0 que no
Senhor esta diante de mim e atras de mim, e
"Tudo 0 que esta em mim", a pessoa d
sinto vern do Senhor, e e urn dialogo com Ele
o sentimento mais espantoso e nos

nito,

Isso nos causa urn grande impacto,
parece abrir-se sob nossos pes; urn vazio cara
me do, pela falta de qualquer apoio e pela re
dante que nos havia dado urn sentido do fut
seguinte.
Todas as variacoes desse sentimento
maior sensacao original e, na realidade, pod
dela. Todas nos sao enviadas pela mesma font
Criador colocou de modo que cada urn de no
Todas as sensacoes de escuridao que ex
alma vazia, e podem ser superadas somente p
Lo. E por essa razao que to do 0 sofrimento e
o rei David - a encarnacao de nossas
da alma em cad a linha de seus salmos, repres
s6es quando esta ascende os diversos niveis.

mos aguentar, antes de termos a com preensao, a consciencia e 0 rumo
para 0 caminho correto. Ninguern pode nos dizer qual deveria ser 0 passo
seguinte.
Somente por necessidade, tendo tropecado no passo anterior, esco
lhernos a acao correta. Quanto mais as adversidades nos incitarem, mais
rapido poderemos crescer espiritualmente. Portanto, diz-se: "Feliz aquele
que e afligido pelo Criador"
Nao devemos conhecer nosso passo seguinte, nosso futuro; a proibi
cao da adivinhacao do futuro na Biblia nao deve ser ignorada.
a crescimento espiritual ocorre somente com 0 crescimento da fe.
lsso se apoia no fato de que tudo 0 que passamos em determinado momenta
e tudo 0 que passaremos depois emanam do Criador e podem ser superados
somente com a proximidade d'Ele. lsso ocorre por necessidade, posto que
nossa natureza se recusa a admitir que Ele tern dominio sobre nos.
a conhecimento de nosso estado futuro, ou simplesmente a confianca
em nosso conhecimento disso, tira-nos a oportunidade de fechar os olhos,
calar e aceitar qualquer manifestacao repentina do governo superior como
verdadeira e justa. lsso so e possivel ao nos aproximarmos mais d'Ele.
A Biblia descreve, na linguagem diaria de nosso mundo, todos os
nossos estados progressivos da ascensao espiritual. Como ja sabernos, ha
somente duas qual idades em toda a criacao: 0 altruismo e 0 egoismo, ou
seja, a qualidade do Criador e a qualidade de Suas criacoes.
A Cabala, por outro lado, descreve as etapas da ascensao espiritual
em uma linguagem de sentimentos diretos, como nesta parte do livro, ou
na linguagem de "Sefirot"; a descricao fisico-rnatematica dos objetos espiri
tuais. Essa linguagem e universal, compacta e precisa. Sua forma externa e
discernivel para os principiantes. Tambem nos ajuda a entender os outros
e por eles ser entendidos, pois enfoca os objetos espirituais abstratos e os
acontecimentos que, em certa medida, estao afastados de nos.
..
Depois de termos passado pelas etapas espirituais, poderemos utilizar
essa lingua "cientifica" para descrever nossas proprias acoes e sentimentos,
porque a luz que ja percebemos traz a inforrnacao sobre a propria acao, seu
nome e nivel espiritual.
Porern, urn cabalista pode transmitir sentimentos e sensacoes sobre
urn nivel espiritual especifico somente para quem ja experimentou 0 mesmo
nivel, posta que outra pessoa nao entendera os conceitos. Do mesmo modo,
em nosso mundo, urn individuo que nao tenha experimentado determi
nada sensacao, que nao a conheca por meio de sensacao analoga, nao sera
capaz de entende-la.
Ha duas etapas consecutivas para corrigir 0 egoismo. A primeira
delas e nao 0 utilizar, mas pensar e agir somente com 0 desejo de dar, sem
nenhum pensamento sobre a possibilidade de qualquer beneficio resultante
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das proprias acoes. Quando formos capazes
remos a segunda etapa, em que comecarerno
gradual mente, corrigindo-o, incorporando-o
e a nossos pensamentos altruistas.
Por exemplo, uma pessoa concede tudo
em troca; esse e 0 primeiro passo do desenvo
capaz de agir dessa rnaneira, em todos os cas
ainda mais, quem tiver riqueza the dara ain
meio dessa pessoa, passarao sua riqueza para
A quantidade de riqueza recebida dos outros
a pessoa repartir tudo 0 que foi recebido sem
Nesse caso, 0 egoismo sera empregado para u
receber, mais sera repartido. Mas uma pessoa

A quantidade de riqueza transmitida
nivel de correcao pessoal.
A primeira etapa de correcao do egois

r;:iio da Criacao, e a segunda etapa e conhecid

a capacidade de urn individuo utilizar 0 egoi
metas altruistas.
A Cabala centra-se nessas duas etapas d
Porern, os desejos e prazeres mencionados n
vezes maiores que todos os prazeres de nosso
Esses dois passos tarnbem estao em
primeiro rejeita totalmente 0 usa do egoism
segundo 0 utiliza em pequenas quantidades
habilidade da pessoa de resistir a ele para a co
duas condicoes sao opostas uma a outra, em
posito altruista.
Mesmo em nosso mundo, a acao de ur
esta em posicao oposta em relacao a quem rec
Por essa perspectiva, muitas das contradicoe
Biblia tornam-se mais compreensiveis.
Por exernplo, 0 conflito entre Saul e Da
dicoes entre as escolas de Shamai e Hilel, 0
Yosef (0 cabalista Ari) e Mashiach Ben-Dav
assuntos litigiosos e de guerra, sao interpret
rei no espiritual como conflitos entre nacoes
egoistas.
Depois de urn periodo de trabalho inte
dendo e nos esforcando para a percepcao esp
ver alguns resultados. Acharemos que, depois
zamos (em especial se comparado com 0 feit

teremos conquistado 0 direito de experimentar a revelacao do Criador, de
ver uma clara manifestacao das leis espirituais que estudamos com tanto
fervor e de perceber os prazeres dos mundos espirituais.
Na realidade, porern, todas as coisas parecem ser exatamente con
trarias a nossas expectativas: poderiamos sentir que estamos retrocedendo,
e~ vez de progredirmo~, se compararmos nossa situacao a de outros que
nao estudam a Cabala. E provavel que sintamos que, em vez de perceber 0
Criador, e em vez de Ele nos escutar atentarnente, estamos nos afastando
mais e mais d'Ele.
, . ~em disso, a crescente fissura entre as conquistas espirituais e nossa
diminuicao das aspiracoes espirituais pareceria 0 resultado direto de nossos
estudos. Por conseguinte, surge urn questionamento legitimo: olhando os
que estudam a Biblia de uma maneira simples e cornurn, podemos ver que
eles sent.em sua superioridade, enquanto nos, que estudamos a Cabala, fica
mos mars de~co~tentes, vendo quanto pioramos em nossos desejos e pensa
me~t.os e.' principalmente, quanta mais nos distanciamos dos bons desejos
espmtuais que nos eonduziram aCabala!
Talvez fosse melhor nao nos termos envolvido no estudo da Cabala!
Talvez todo 0 tempo dedicado a esses estudos tenha sido em vaol Por outro
lado, talvez ja sintamos que somente aqui poderemos encontrar a verdade e
as respostas as perguntas dentro de nos.
Esse sentimento apenas e acrescentado a crescente pressao: nao pode
mos abandonar a Cabala porque e a verdade. Mas parece que nao ternos nada
em comum .com ela e, assim, nos afastamos mais dela com a percepcao de que
nossos desejos sao muito mais baixos que os de nossos conternporaneos.
. Parece-nos que, se outra pessoa estivesse em nosso lugar, 0 Criador
tena respondido ha rnais tempo e a teria aproximado d'Ele. Outros nao
teriam se queixado e se ressentido, porque 0 Criador os tratara sem consi
deracao ou porque nao reagira diante das acoes realizadas por eles.
Porern, em essencia, essas ernocoes sao experimentadas somente por
q.uem esta no verdadeiro processo do trabalho espiritual consigo; ao contra
no daqueles que simplesmente estudam a Biblia com atencao apenas para
aprender seus simples significados e cumprir os mandamentos.
Isso,p.orque os que aspiram ascender se esforcarao para alcancar urn
estado espiritual no qual todas as aspiracoes pessoais, todos os pensamen
tos .edesejos sejam desprovidos de interesses pessoais. Por esse prop6sito, 0
mais puro dos pensamentos e a mais pura das rnotivacoes verdadeiros de
cada urn serao revelados pelo Divino.
. Podemos atestar que temos a capacidade de suportar nossa prova,
depois de termos passado pelo sofrimento, tendo encontrado em nos mes
mos a enormidade de nosso egoismo e tendo visto a grande distancia entre
o eu e a rnais insignificante qualidade espiritual.
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Seremos dignos de vislumbrar os mun
tudo 0 que aguentamos, silenciarmos 0 corac
Criador, sem exigir uma recompensa por noss
Em geral, ao comecarrnos a realizar 0 v
de imediato veremos os obstaculos em noss
cepcao do espiritual.
Esses obstaculos aparecem como vari
estranhos, como a perda de confianca na cer
lhido e 0 correto, como 0 desalento mediante
Todos esses obstaculos nos sao enviado
prova. Eles deterrninarao se realmente estam
importar quao contraditoria ela seja para noss
quao angustiante seja renunciar a nossas prop
Criador.
Por outro lado, as pessoas comuns nao
tern muito confortaveis com sua forma de vid
sam que estao garantindo urn lugar no mund
os mandamentos da Biblia.
Assim, tais individuos sentem que amb
douro - estao garantidos, e entao regozijamfutura, sent indo-a como bern-merecida, porq
tade do Criador e, portanto, ganharam a com
quanta no mundo vindouro.
Isto e, 0 egoismo daquele que observ
muitas vezes mais em comparacao ao de qu
conta com nenhuma recompensa do Criador
Mas 0 Criador nos poe a prova nao p
mos espiritualmente. Ele sabe, sem nos testa
posicao especifica a cada pessoa. Ele nos testa
camos nosso proprio estado espiritual. Ao no
terrenos, 0 Criador afasta os indignos, e da a q
tunidade de se aproximar mais das portas do
todos os obstaculos.
A fim de que 0 individuo escolhido sinta
revela-lhe gradualmente seu verdadeiro inimi
deiro no caminho que 0 conduz aos reinos es
de odio se desenvolva a tal ponto que consiga
Tudo 0 que existe fora do eu e 0 propri
mento da Criacao e a percepcao do eu por ca
eu pessoal constitui a Criacao e e sentida ap
sentido do eu pessoal, existe somente 0 Criad
Desse modo, nossa atitude para com 0

nossa volta reflete nossa atitude para com 0 Criador. Se formos nos acostu
mando com essa atitude para com tudo, reinstalaremos, assirn, uma ligacao
direta com Ele.
Mas, se nao ha ninguern alern do Criador, en tao 0 que e 0 si mesmot
o si mesmo eo sentido do eu, 0 sentido de nosso proprio ser que, na reali
dade, nao existe.
Porem, de acordo com os desejos do Criador, a alma - que e uma
parte d'Ele Mesmo - sente-se dessa maneira porque foi removida do
Criador. Ele oculta a Si Mesmo da alma, mas enquanto essa parte do Criador
vai se sentindo cad a vez mais 0 Criador, 0 eu comeca a sentir cada vez mais
que e parte do Criador, em vez de uma criacao independente.
As etapas de nos sa percepcao gradual do Criador sao conhecidas
como os mundos, ou "Sefirot"
Em geral, nascemos sem nenhum sentido do Criador, e percebe
mos tudo a nossa volta como "realidade", Essa condicao forma "nosso

mundo"
Se 0 Criador desejar nos aproximar rna is d'Ele, cornecaremos de
vez em quando a sentir a vaga existencia de uma forca superior. Ainda nao
veremos essa forca com nossa visao interna, mas a sentiremos de longe, do
exterior, trazendo-nos sentimentos de confianca, de elevacao espiritual e de
inspiracao.
Mas 0 Criador pode distanciar-se uma vez mais e tornar-se imper
ceptivel. Nesse caso, sentiremos como urn regresso a nosso estado original,
e, de uma forma ou de outra, esqueceremos que, em certo momento, tinha
mos certeza da existencia do Criador e ate mesmo 0 percebiamos.
o Criador pode tambern se distanciar de tal modo que sintamos a
partida de uma presenca espiritual e, como resultado, fiquemos desanima
dos. Esse sentimento e por Ele enviado aos que Ele deseja levar ainda mais
... proximo de Si, porque 0 anseio pelo maravilhoso sentimento que desapare
ceu os leva a tentar recupera-lo.
Se fizermos urn esforco e comecarrnos a estudar a Cabala, e encon
trarmos urn verdadeiro Mestre, entao 0 Criador se revelara em urn grau
maior, por meio de nossa ascensao espiritual, ou se encobrira, incitando
nos a encontrar uma saida para nosso estado de ocaso.
Se, ao exercer nossa forca de vontade, formos capazes de superar
esse desagradavel estado de ocultacao do Criador, entao receberemos ajuda
divina em forma de elevacao e de inspiracao espirituais. Por outro lado, se
nao tentarmos sair desse estado por nossas proprias forcas, talvez 0 Criador
se aproxime ou nos deixe totalmente (depois de termos tentado varias vezes
fazer urn esforco independente para avancar rumo a Ele), embora nos ainda
nao 0 possamos perceber.
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22.0 DESENVOLVIMENTO

Tudo 0 que desejarnos saber sobre no
como 0 resultado da Criacao e Sua providen
cientistas se referem a isso, como as leis da na
Com suas invencoes, a humanidade pr
lhes da Criacao e utilizar seu conhecimento da
reproduzir as acoes do Criador em urn nivel
baixas.
A profundidade de cornpreensao da h
e limitada, embora 0 limite venha sendo am
hoje em dia, 0 corpo de uma pessoa se iguala
perspectiva nao estabelece diferencas entre as
alidade de cada uma e determinada por suas f
nao pelas form as de seu corpo.
Deste modo, pode-se dizer que, sob a
os corpos, independentemente de sua multi
corpo, pois nao ha diferenca individual ent
outro. Sob tal perspectiva, para entender os
nos cerca, e para compreender como podem
existe fora de nossos proprios corpos, e sufici
de nos enos entendamos.
De fato, eassim que nos comportamos,
captar 0 que nos penetra vindo do exterior, i
Portanto, se nao nos diferenciarmos espiritu
nossas acoes forem padrao e estiverem dentr
lidades animais de nossos corpos materiais, e
mos totalmente.
Sem uma individualidade espiritual
mos parte de urn corpo comum que repres
Em outras palavras, a (mica maneira de nos d
meio de nossas almas. Portanto, nao se pode d
mente, se nao possuirmos uma alma.
Quanto rna is diferencas espirituais p
seremos; mas se tais diferencas nao existirem
tiremos.
Assim que, em nos, se forma a prime
tual, nesse momenta - nesse estado espirit
cimento -, pela primeira vez, algo individu
distingue de todos os outros.

~

Assim,o nascimento da individualidade ocorre mediante nossa sepa
racao espiritual individual da massa geral. Assim como em uma semente
plantada, dois processos conflituosos ocorrem em sequencia: 0 processo de
decomposicao e 0 processo de crescimento.
Ha uma libertacao completa da forma anterior. Porem, ate que isso
ocorra totalmente, ate que uma pessoa se despoje por completo da forma
fisica, ela passa por varies estados; ela nao consegue passar do corpo fisico
para uma forca espiritual diretamente.
Enquanto todos esses estados nao forem atravessados - chamados
a procriacao do fruto de Cima para baixo -, a primeira forca espiritual de
baixo para Cima nao podera nascer em nos, nem continuar crescendo ou
atingir 0 nivel e a forma do Uno que nos engendrou.
Processos similares ocorrem nas naturezas inorganicas, vegetativas,
animais e humanas, embora assumam formas diferentes.
A Cabala define 0 nascimento espiritual como a primeira manifesta
cao no individuo da mais baixa qualidade do mundo espiritual inferior - 0
passo do individuo fora dos limites de nosso mundo nos primeiros e rna is
baixos niveis espirituais.
Mas, diferente de urn recern-nascido neste mundo, 0 recem-nascido
espiritual nao morre, mas se desenvolve constantemente. Uma pessoa pode
cornecar a compreender a si mesma somente a partir do momenta da auto
consciencia, nunca antes.
Por exemplo, nos nao nos lembramos de como eramos em estados
passados, como no momenta da concepcao, do nascimento ou ate mesmo
de estados anteriores. Podemos captar nosso desenvolvimento; nao pode
mos captar nossas formas passadas.
Porern, a Cabala descreve todos os estados que precederam a Criacao,
a partir do estado da existencia unica do Criador ate a criacao de uma alma
geral- urn ser espiritual. Depois, continua a descensao gradual dos mundos
espirituais, do mais alto nivel ao mais baixo, ao ultimo estado do mais baixo
reino espiritual.
A Cabala nao descreve todas as etapas posteriores: como urn indivi
duo de nosso mundo atinge 0 nivel mais baixo do reino espiritual e depois
sua ascensao posterior do fundo para cima, rumo a sua meta final: 0 retorno
ao ponto original da Criacao. Isso porque a ascensao segue as mesmas leis e
niveis que a descensao da alma, e cada urn que busca deve entender e expe
rimentar de forma independente cada etapa do nascimento espiritual, ate
que se complete 0 nivel espiritual definitivo.
No entanto, no final de seu crescimento, ao atingir 0 estado absoluta
mente corrigido de suas qualidades originais, todas as almas retornarao ao
Criador e se fundirao com Ele em urn estado totalmente indivisivel, devido
a sua total sernelhanca.
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Em outras palavras, desde 0 momen
individuo ate seu apego total ao Criador, a
mos 125 niveis pelos quais descendeu do Cr
Na Cabala, 0 primeiro nivel de baixo
e 0 final, no topo, e conhecido como a cor
niveis interrnediarios sao designados por n
por simbolos cabalisticos, nomes das "Sefiro
Com tudo isso, fica claro que somos i
pletamente a Criacao e a nos mesmos, sem r
da Criacao, 0 ato da Criacao e sem passarmo
volvimento ate 0 fim da correcao.
Devido ao fato de examinarmos 0 mun
mos explorar a parte da existencia que perce
conseguir 0 conhecimento completo de nos
ensao e limitada, porque, a fim de entender a
suas qualidades negativas, e somos incapaze
tos. Apesar de qualquer desejo em contrar
forma automatica de nossa consciencia, po
deles, sentiremos uma dor tremenda, e noss
tos tambem de forma automatica,
Somente os cabalistas, enquanto esta
suas naturezas para alcancar as qualidades d
mente os defeitos de sua propria natureza,
rigir a si mesmos. Pelo fato de essas caracter
correcao, os atributos nao corrigidos sao com
individuo. Somente entao 0 intelecto e a nat
reconhecimento desses defeitos.
Nossa tendencia de, antes de tudo, v
outros nao nos ajuda a analisar a nos me
humana evitar as sensacoes negativas, som
nos mesmos as qualidades negativas que re
natureza jamais nos perrnitira perceber em n
vos. Na verdade, somos capazes de detectar q
porque isso nos da prazer!
Portanto, pode-se afirmar com certe
neste mundo conhece a si mesma.
Urn cabalista, por outro lado, capta 0
de uma pessoa, de sua raiz, compreendendo
e a alma.
De acordo com isso, a fim de consegu
da Criacao, 0 individuo deve analisa-la de c
nosso mundo, e depois de baixo para cima.

.

o caminho de cima para baixo chama-se a descensao gradual da alma
para 110SS0 mundo. E a concepcao e 0 desenvolvimento da alma de acordo
com a analogia com nosso pr6prio mundo, 0 ponto em que 0 feto e conce
bido no corpo da mae com a semente do pai.
Enquanto nao se manifestar em uma pessoa 0 nivel mais baixo, aquele
no qual ela esta completamente afastada do Criador, como 0 fruto dos pais,
como uma semente que perdeu totalmente a sua forma primaria, ela nao
pode ser urn organismo fisicamente independente. Mas, como em nosso
mundo, tambern no reino espiritual a pessoa continua sendo totalmente
dependente de sua Fonte ate que, com a ajuda Dela, por fim, se tome urn ser
espiritual independente.
Tendo nascido espiritualmente, a pessoa chega ao nivel espiritual
mais distante do Criador e corneca a dominar pouco a pouco os niveis de
ascensao rumo a Ele.
o caminho de baixo para cima e conhecido como a compreensao pes
soal e a ascensClO em etapas de crescimento espiritual de acordo com as leis
dos reinos espirituais. E como em nosso rnundo, onde urn recern-nascido se
desenvolve de acordo com as nossas leis.
As etapas do crescimento da pessoa, de baixo para cima, correspon
dem exatamente as etapas da descensao da alma do Criador a nosso mundo,
de cima para baixo.
Por essa razao, a Cabala concentra-se na descensao da alma. As etapas
da ascensao devem ser aprendidas de maneira independente por cada pes
soa, para que possa crescer espiritualmente.
Portanto, sob nenhuma circunstancia, deve-se interferir no cresci
mento do aluno, nem forca-lo a nenhuma acao espiritual - que deve ser
ditada por sua pr6pria consciencia em relacao aos acontecimentos circun
dantes, a fim de explorar e corrigir todas as qualidades que precisam ser
corrigidas. Essa e tambern a razao pela qual proibe-se aos cabalistas com
partilhar inforrnacoes entre si sobre suas ascens6es e descensoes pessoais.
Pelo fato de ambos os caminhos - 0 de cima para baixo e 0 de baixo
para cima - serem absolutamente identicos, ao compreender 0 caminho de
baixo para cima, a pessoa pode entender 0 de cima para baixo. Desse modo,
no curso de seu pr6prio desenvolvimento, ela chega a cornpreensao de seu
estado pre-natal.
o plano da Criacao descende a nosso mundo de cima para baixo;
ou seja, 0 nivel mais alto engendra 0 rnais baixo, por to do 0 caminho, ate
criar 0 nosso mundo, quando nasce dentro de urn individuo, em urn deter
minado momento, durante uma de suas vidas. A partir desse momento, 0
processo se reverte, e obriga a pessoa a crescer espiritualmente, ate atingir 0
rnais alto nivel.
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Mas enquanto cresce, quem evolui esp
seus proprios esforcos e acrescentar suas pro
para seu desenvolvimento e conclusao, Essa
uma reconstrucao completa do processo da
nao pode inventar algo que esta ausente da
ritual. Da mesma maneira, tudo 0 que fazem
e modelos tirados da natureza. Portanto, to
mento espiritual consiste somente na aspira
reino espiritual que ja foi implantado na natu
Como ja foi indicado na primeira part
deste mundo e tudo 0 que as cerca foi criado
com as condicoes necessarias para cad a uma
mundo, a natureza preparou urn lugar seguro
vimento dos descendentes, e a chegada do re
a necessidade de cuidar dele.
Do mesmo modo, no mundo espiritu
de urn individuo, tudo acontece sem seu conh
Mas, tao logo 0 individuo cresce, apar
exigindo esforcos para continuar sua existenc

Quando a pessoa amadurece, aparec
qualidades negativas.

No mundo espiritual, com 0 gradua
negativas de uma pessoa tornam-se rna is evid
cificamente criada e preparada pelo Criado
em nosso mundo quanto nos mundos espirit
Isso nos traz ao nivel necessario de de
tomemos consciencia, por meio de incessan
amanda ao proximo como a nos mesmos po
Somente entao descobriremos de novo a co
atos da natureza de cima para baixo.
Por conseguinte, a qualquer moment
errados da natureza ou estados incompletos
essa oportunidade para completar nossas
nossa atitude no mundo que nos cerca.

Devemos amar a cada urn e a todo 0 no
mos, de acordo com 0 nivel de descensao esp

Entao, coincidiremos, por completo,
giremos a meta da Criacao: 0 prazer absolu
alcance e de jeito nenhum 0 Criador se desvi
que Ele 0 projetou para nos com a vontade
luto e 0 bern.
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Nossa tarefa e simplesmente estudar os niveis da descensao espiri
tual e obter a cornpreensao do modo de nos conduzirmos em nossa propria
ascensao. 0 aparente sentimento antinatural do amor a outros parecidos
conosco que nos exige 0 Criador (nao aos proximos a nos, porque estes ja
sao profundamente amados por nos, mas aqueles como nos) faz-nos sentir
a contracao interna do eu, assim como 0 fara qualquer outro sentimento
altruista ou qualquer outra negacao do egoismo.
Mas, se pudermos renunciar ou contrair nossos proprios interesses
pessoais, entao 0 espa<;:o espiritual desocupado pelo egoismo podera ser uti
lizado para receber a luz superior, que agira sobre 0 vazio, preenchendo-o e
ampliando-o. A essas duas acoes, em conjunto, da-se 0 nome de a pulsacao
da vida, ou alma, que ja e capaz de trazer acoes adicionais de contracao e
arnpliacao.
Somente dessa maneira 0 vasa espiritual de urn ser humano pode
receber a luz do Criador; e somente tendo ampliado a alma, pode ascender.
A contracao pode ser causada por uma forca externa ou pelas acoes das
qualidades internas do recipiente. No caso da contracao efetuada pela dolo
rosa pressao de uma forca externa, a natureza do vasa 0 incita a aumentar
as forcas para resistir a contracao, Amplia-se e, desse modo, regressa a sua
condicao original, retirando-se da pressao externa.
Se essa contracao fosse causada pelo proprio vaso, entao esse reci
piente seria incapaz de ampliar-se ate seu estado original por si mesmo.
Mas, se a luz do Criador entrar nesse vasa e 0 preencher, 0 recipiente entao
estara capacitado para ampliar-se ate seu estado anterior. E essa luz chama
se vida.
A propria vida e a conquista da sua essencia, 0 que pode ser conse
guido somente com as contracoes anteriores, posta que a pessoa nao pode
ultrapassar os limites espirituais dentro dos quais foi criada. A pessoa pode
contrair-se pela primeira vez somente sob a influencia de uma forca externa
ou tendo rezado ao Criador para obter ajuda das forcas espirituais supe
riores, porque, enquanto nao receber a primeira ajuda - a vida - dentro da
alma, sera impotente para gerar uma acao tao artificial para a alma.
Enquanto depender da forca externa e nao for capaz de se contrair
sozinho, considera-se que 0 individuo nao esta vivo, porque a natureza viva
e definida como a capacidade de agir de maneira independente.
Os ensinamentos na Cabala descrevem claramente a Criacao com
pleta.
A Cabala divide tudo na Criacao em dois conceitos: a luz ("Ohr")
e 0 recipiente ("kli"). A luz e 0 prazer, 0 vasa e 0 desejo de receber prazer.
Quando 0 prazer entra no desejo de receber prazer, da-lhe a urgencia espe
cifica de satisfazer-se com ele. Na ausencia da luz, 0 vasa nao sabe com 0
que deseja regozijar-se. Assim, 0 recipiente em si jamais e independente e
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somente a luz determina 0 tipo de prazer qu
as aspiracoes e todas as suas qualidades. Por e
urn vasa e a sua importancia sao determinad
tidade de luz que 0 preenche.
Mais ainda, quanto maior for 0 dese
mais ordinaria sera, porque dependera da luz
independente. Por outro lado, quanta mais o
de prazer podera receber. 0 crescimento e 0
justamente dos grandes desejos. Esse parado
qualida des contrarias da luz e do vaso.

A recompensa por nossos esforcos es
do Criador, mas e nosso eu que nos oculta 0

o que determina urn individuo e 0 de
gico. Assim, com a aparecimento de cada nov
individuo nascesse. Desse modo podemos ent
das almas, isto e, com cada novo pensamen
novo, porque 0 desejo e novo.
Por exemplo, se 0 desejo do individu
que sua alma vestiu-se de urn animal. Mas, se
a pessoa se tornou sabia, A circulacao das alm
dessa maneira. 0 individuo e capaz de perc
quao contradit6rios podem ser seus desejos
epocas, como se ele nao fosse urn, mas varias
Mas, se uma pessoa experimenta dese
fortes, ela nao consegue imaginar que seja p
totalmente oposta a qual se encontra no mo
a alma da pessoa ser etema por ser parte do
esperan<;:a de permanecer em qualquer estado
Mas, do Divino, 0 Criador altera a alm
das almas. Assim, 0 estado anterior morre e
mesmo modo, em nossas ascensoes espiritu
nossas alegrias e depressoes, parece-nos incon
de urn estado para outro. Quando permane
macae espiritual, nao podemos imaginar qu
interesse alem do crescimento espiritual.
Como os mortos nao podem imagina
assim tambern os vivos nao pensam sobre a m
a existencia do Divino e, portanto, da naturez
Toda nossa realidade foi criada em es
cepcao dos mundos espirituais. Mil pensame
mente de nossa meta, e quanto rnais tentamo
os obstaculos que experimentamos.
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o unico rernedio contra todos esses obstaculos e 0 Criador. Esse e
Seu prop6sito ao cria-los: entao, nos voltaremos para Ele na busca do cami
nho para a salvacao pessoal.
Assim como tentamos distrair as criancas com contos de fadas,
enquanto as alimentamos, 0 Criador, a fim de nos conduzir para 0 bern,
e forcado a encobrir a verdade altruista com causas egoistas, de modo que
desejemos experimentar 0 espiritual. Depois, tendo-o experimentado, nos
mesmos desejaremos 0 alimento espiritual.
Todo 0 caminho de nossa retificacao e construido sobre 0 principio
da uniao com 0 Criador, da conexao com objetos espirituais, para deles
adquirir suas qualidades espirituais. Somente enquanto estivermos em con
tato com 0 espiritual seremos capazes de compartilha-lo,
Por essa razao, e muito importante ter urn Mestre e colegas de estudo
na busca da mesma meta. Em urn contato diario, imperceptivel a si mesmo
e, portanto, sem ser impedido pelo corpo, a pessoa pode adquirir desejos
espirituais. Quanto mais ela se esforcar para estar com outras pessoas que
tenham metas espirituais elevadas, maior sera a possibilidade de ser influen
ciada pelos pensamentos e desejos delas.
Pelo fato de se considerar urn verdadeiro esforco aquele realizado
contra os desejos do corpo, sera mais facil faze-lo, se houver algum exemplo
estabelecido e muitos 0 estiverem seguindo, mesmo se isso parecer artificial.
(A maioria determina a consciencia: onde todos estao nus, como em uma
sauna ou em uma sociedade "primitiva", nao e precise nenhum esforco para
se despojar da roupa.)
Mas urn grupo de amigos e urn Mestre sao somente ferramentas
uteis. No processo da ascensao espiritual, 0 Criador garantira, de qualquer
maneira, que a pessoa seja forcada a buscar ajuda somente d'Ele.
Por que ha uma Torah escrita - conjunto das leis espirituais, como
a Biblia - e uma oral? A resposta e simples: a forma esc rita nos da as des
cricoes dos processos espirituais realizados de cima para baixo. Transmite
somente esse processo, apesar de empregar a linguagem da narrativa, das
cronicas historicas e dos documentos juridicos, a linguagem da profecia e
dos ensinamentos cabalisticos.
o proposito principal da entrega das leis espirituais e a elevacao espi
ritual de uma pessoa de baixo para cima, para 0 proprio Criador, e esse e
urn caminho individual, determinado pelas qualidades e particularidades
de cada alma.
Assim, ao longo dos niveis dos reinos espirituais, cada pessoa com
preende a ascensao a sua propria maneira. A revelacao ao individuo das
leis espirituais de baixo para cima chama-se Torah oral; nao ha necessidade,
nem possibilidade, de dar uma unica versao dela a cada pessoa. Cada urn
deve capta-la individualmente, rezando oralmente ao Criador.
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Todos os esforcos por n6s investidos
automelhoramento sao necessaries somente
impotencia enos voltemos para 0 Criador, p
poderemos avaliar nossas pr6prias acoes e d
enquanto nao sentirmos a necessidade da aju
Quanto rnais estudarmos e trabalhar
res serao nossos agravos contra 0 Criador,
Ernbora, em ultima instancia, a ajuda
beremos sem rezar por ela. De modo que
exercer seus esforcos em todas as acoes pos
descrito como urn tolo, que permanece sent
mendo a si mesmo.
Esforco define-se como qualquer coisa
desejos do corpo, independente de que acao
viduo dorme, apesar dos desejos do corpo, is
o principal problema, no en tanto, esta
antever uma recompensa pelos esforcos reali
ele deve empenhar-se em fazer urn esforco s
Portanto, deve pedir ao Criador a forca ne
corpo nao consegue trabalhar sem uma reco
especialista que ama sua arte pensa somente
na recompensa, quem ama 0 Criador tambe
o egoismo. Desse modo, 0 individuo estara
Ele 0 deseja, e nao porque, como resultado d
prazer ilimitado.
Se urn individuo nao se esforcar pela
mente feliz, pois quanto maiores forem os
do Criador, mais felicidade havera para am
Criador. De alguma maneira, entao, e como
temente recompensado.
Por essa razao, se urn individuo sentir
tinua sendo muito dificil e que nenhum pra
de que 0 egoismo ainda esta presente. 0 indi
das massas da sociedade para aqueles pouco
para 0 Criador e nao para si mesmos.
Mas aquele que sente quao dificil e fa
seu pr6prio bern, mas pelo bern do Criador
caminho entre as massas e os cabalistas.
As rnassas, porem, nao podem ser edu
sao incapazes de aceitar 0 conceito de trabal
cao das massas e construida sobre 0 fundam
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Por essa razao, nao e dificil para essas pessoas observar os mandamentos no
sentido mais estrito e ate mesmo buscar dificuldades adicionais.
Porern, a etapa preliminar de ser simplesmente urn crente e necessa
ria para cada urn. Por conseguinte, 0 grande cabalista Rambam (seculo XII)
escreveu que, no comeco, se ensina a cada urn como as criancas, Mostra-se
a eles que a observancia deve ser cumprida pelos beneficios egoistas, para
a recompensa no mundo vindouro. Mais adiante, quando alguns deles
crescem, tornam-se mais sabios e aprendem a verdade de urn Mestre; eles
podem aprender gradualmente a como sair do egoismo.
Em geral, aquilo que uma pessoa deseja ver como resultado de suas
acoes chama-se recompensa, mesmo quando as proprias acoes se encon
tram em diversas areas. Ela nao pode trabalhar sem uma recompensa, mas
pode altera-la, ao substituir 0 prazer egoista pelos prazeres altruistas,
Por exemplo, nao ha diferenca alguma entre 0 prazer de uma crianca
com urn brinquedo e 0 de urn adulto que 0 recebe do espiritual. A diferenca
esta somente na forma externa do prazer, em sua vestimenta. Mas, a fim de
mudar a forma, assim como em nosso mundo, a pessoa tern que crescer.
Entao, em vez de desejar urn brinquedo, ela tera 0 desejo pelo espiri
tual; assim, a forma egoista do desejo sera substituida por uma altruista.
E, portanto, absolutamente incorreto afirmar que a Cabala ensina a
abster-se do prazer. E exatamente 0 contrario: segundo as leis da Cabala,
uma pessoa que nega a si mesma varies tipos de prazer deve fazer urn sacri
ficio, como urn tipo de multa, para expiar 0 pecado de nao ter usado tudo 0
que 0 Criador concedeu aos seres humanos.
A meta da Criacao e exatamente deleitar as almas com prazer abso
luto, e tal prazer so pode ser encontrado de forma altruista, A Cabala nos
e dada, para que, por meio de sua ajuda, possamos nos convencer de que e
necessario mudar a forma externa de nosso prazer, de modo que a verdade
nos pareca doce, em vez de amarga, como parece atualmente.
No curso de nossas vidas, somos forcados a alterar a vestimenta
externa do prazer, devido a nossa idade que avanca, ou por causa de nossa
comunidade. Nao existe uma palavra em nosso vocabulario para definir 0
prazer. Por outro lado, ha palavras que descrevem a forma, a vestimenta e os
objetos dos quais recebemos prazer: do alimento, da natureza, de urn brin
quedo. Descrevemos nosso esforco para conseguir prazer, segundo seu tipo,
como quando dizemos, por exemplo, "gosto de peixe"
o prazer preferido dos que estudam a Cabala pode ser determinado
pela pergunta: e a Cabala 0 importante para a pessoa ou e 0 Uno que pro
porciona a Cabala? A Cabala e importante porque emana do Criador? 0
Criador e 0 mais importante, ou 0 mais relevante e a observancia das leis
espirituais e a recompensa resultante de tal observanciai
A complexidade de todo 0 problema reside no fato de haver urn cami
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nho curto e facil rumo a conquista da condic
ismo nao nos permite torna-lo. Via de regra,
nho dificil e tortuoso determinado por nosso
inicial, depois de muito sofrimento, e somen
correto.
o caminho curto e facil e 0 caminho da
nho do sofrimento. Mas, assim como e dificil es
segui-lo, quando escolhido.
o obstaculo em forma de exigencia de
rior de compreender primeiro e somente de
pedra de obstaculo ou uma pedra ("even"). Tod
A Cabala fala somente de uma alma, a a
sobre a ascensao dessa alma rumo a etapa fina
Esta escrito na Biblia que, quando os br
derivado do verba "limshoch" - puxar, tirara
ram fracos, ele cornecou a perder a batalha em
les que ele pensou serem seus inimigos foram
desejos egoistas). Entao os anciaos (seus pens
(diminuiram seu pr6prio intelecto) em cima
egoismo) e levantaram seus braces (fe) e puse
(elevaram a fe acima das demandas do born
Israel triunfou (a aspiracao pela ascensao espi
Tambem se diz que os antepassados e
aspiracoes iniciais de uma pessoa sao egoistas
ciar seu pr6prio corpo) e que eram fugitivos (
nos indica que, mediante as "yetziot" - fuga d
No mundo de urn cabalista principiant
do sofrimento ou 0 da percepcao do Criador.
Porern, enquanto urn individuo nao co
dirigir todos os pensamentos e desejos pessoa
asua volta sera percebido apenas como uma f
Mas, depois, tendo percebido 0 Criador
o mundo Consigo Mesmo, po is 0 mundo inte
tuais corrigidos. Esse quadro do mundo apare
a visao espiritual. A essa altura, todo 0 sofrime
necessario e agradavel, porque a correcao foi
Mais importante ainda, 0 individuo de
mundo e deve reconhecer que tudo no mund
com Seus desejos, apesar de 0 corpo, por me
constantemente que tudo neste mundo acont
Nao obstante, apesar do corpo, urn in
mente que todas as acoes neste mundo sao se
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por uma recompensa. Por exemplo, se a pessoa sente de repente urn desejo
de se elevar espiritualmente, pode parecer que isso seja mero acaso. Depois
de pedir ajuda ao Criador para que ela aja de maneira apropriada, nao
recebe nenhuma resposta imediata, e, devido a isso, nao da importancia
suficiente as oracoes passadas, que ja foram esquecidas. Mas 0 desejo e a
recompensa pelas boas acoes anteriores; 0 ato de pedir ajuda ao Criador a
agir corretamente.
Ou se a pessoa declara que, na etapa em que se encontra, quando se
sente espiritualmente elevada, nao tern outras preocupacoes na vida, exceto
as sublimes, deve entender que: 1) esse estado foi enviado pelo Criador
como resposta a oracoes passadas; e 2) por meio de tal afirrnacao, ela pro
clama que 0 eu e capaz de trabalhar de maneira independente.
Isso significa que a ascensao espiritual do individuo depende das
acoes pessoais, em vez das do Criador. Mais ainda, se, durante os estudos, a
pessoa de repente cornecar a perceber 0 objeto de aprendizagem, uma vez
mais deve reforcar 0 fato de que isso nao e acidental, mas que 0 Criador a
enviou a esse estado.
Assim, enquanto estudamos, devemos nos colocar na posicao de
dependencia da vontade do Criador, de modo que possamos fortalecer
nossa fe na providencia superior. Tornando-nos dependentes d'Ele, forma
mos uma ligacao com Ele, 0 que podera nos conduzir a uniao absoluta com
Ele.
Ha duas forcas contrarias que agem sobre nos: a forca altruista, que
professa que, neste mundo, 0 principal proposito deve ser viver a vontade
do Criador e que tudo deve ser em Seu beneficio: e a forca egoista, que sus
tenta que, neste mundo, tudo foi criado para os seres humanos e por causa
deles.
Apesar de forca altruista superior prevalecer de qualquer maneira,
existe 0 longo caminho do sofrimento. Porem, existe tambem urn caminho
curto - a Cabala.
Cada pessoa deve esforcar-se em encurtar 0 caminho e 0 tempo
para a autocorrecao, voluntaria e radicalmente; do contrario, sera for
cada, involuntariamente, a aceitar 0 caminho do sofrimento para che
gar ao mesmo destino. 0 Criador a forcara, inevitavelmente, a aceitar os
meios da Cabala.
o sentimento mais natural de uma pessoa e 0 amor por si mesma,
que se personifica, em ultima instancia, nos recem-nascidos e nas criancas,
Mas nao e menos natural 0 sentimento de amor por outro ser nascido fruto
do amor por si mesmo, 0 que proporciona incontaveis temas para a arte e
a poesia. Nao ha uma explicacao cientifica para 0 amor e para os processos
que 0 causam.
Em nossas vidas, todos ja nos encontramos mediante esse fenomeno
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natural, inerente, do amor mutuo, do seu su
mente, de seu declive. Iustarnente no caso d
forte for 0 sentimento, mais rapido passara.
Inversamente, a sensacao de languidez d
estimula uma sensacao muito intensa na out
de emocao pode diminuir 0 sentimento orig
pode ser observado nos exemplos de varios
entre pais e filhos etc.
Mais ainda: pode-se dizer que, se uma
amor por outra, uma nao da a outra a oport
mais intensamente. Isto e, a dernonstracao d
pessoa amada responder de acordo com tod
mentos; ao contrario, transforma gradualmen
odio. Isso se deve ao fato de que quem e am
arna, de quem experimenta amor incondicion
Mas, se em nosso mundo alguem rara
de amar outra pessoa, mesmo que de forma
que 0 sentimento de amor altruista seja tota
para nos. Posto que e justamente esse amor 0
Ele encobre Seu sentimento ate que desenvo
rias para responder a Ele com uma reciprocid
Enquanto nao sentirmos nenhum am
mos qualquer amor. Mas, assim que receber
saciados com ele, comecarernos a ser mais se
sentimentos de grande intensidade incomum
E nisso reside a possibilidade de aspir
forca do amor pelo Criador. Urn amor mutu
sera possivel, se nao depender de nada.
Por essa razao, 0 amor do Criador ocul
almente na consciencia do cabalista, na medi
do egoismo - a unica causa da diminuicao d
em nosso mundo.
Fomos criados egoistas, a fim de des
ampliar os limites de nossos proprios sentim
ber cada vez mais 0 amor do Criador, que s
o amor do Criador, desejando unir-se a Ele,
do egoismo - 0 inimigo com urn. Pode-se diz
no triangulo da Criacao (0 Criador, nos e 0 e
escolher 0 Criador.
Mais ainda, todos os atos do Criador, a
as Suas acoes, independentemente da maneir
das com base nesse amor constante e absoluto

- a que construiu todos os mundos enos criou, uma microdose do que se
encontra em nossos corpos e constitui nossa vida -Iembra-nos 0 que serao
nossas almas depois da correcao, Essa luz e a sensacao de Seu amor.
A razao de nossa Criacao e urn simples desejo de criar 0 bern, urn
desejo de amar e de gratificar, urn simples desejo de altruismo - portanto,
incompreensivel para nos -, 0 desejo de que nos, objetos de Seu amor, expe
rimentemos este amor em sua totalidade e nisso encontremos satisfacao,
como tarnbem em nossos proprios sentimentos de amor por Ele. Somente
a sensacao sirnultanea desses dois sentimentos, tao contraditorios em nosso
mundo, concede-nos esse prazer absoluto, que e a meta do Criador.
Toda nossa natureza pode ser descrita com uma unica palavra: ego
ismo. Uma das mais claras expressoes do egoismo e a percepcao do proprio
eu do individuo. Urn individuo pode tolerar qualquer coisa, exceto a sen
sacao de humilhacao pessoal. Com 0 proposito de evita-la, com frequencia
uma pessoa esta disposta a morrer.
Em todas as circunstancias, seja pobreza, derrota, seja perda ou trai
cao, sempre procuramos encontrar - e realmente 0 fazemos - causas e
razoes estranhas, alem de nosso controle, responsaveis por nossa condicao.
Senao, jamais seriamos capazes de nos exonerarmos a nossos olhos e aos
dos outros, 0 que nossa natureza jamais permitira.
Nunca perrnitira que nos humilhemos, porque, assim, uma parte da
Criacao, percebida por nos como eu, sera destruida e afastada do mundo.
Por essa razao, a destruicao do egoismo e impossivel e so pode ser
conseguida com a ajuda do Criador. So pode ser substituida de forma
voluntaria, ao e!evarmos, acima de todo 0 resto, a importancia da meta da
Criacao em nossa perspectiva.

.
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assim dizer. Mas somente aqueles entre nos,
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Alern disso, nao se deve aconselhar os outros sobre a maneira de agir.
Quando notamos que urn individuo da mostras de egoismo, ele e quem deve
interpretar tais sinais, pois nao ha ninguem no mundo alern do Criador.
Isso significa que tudo 0 que a pessoa ve e sente e resultado direto do desejo
d'Ele de que esses aspectos sejam vistos e sentidos pela pessoa em questao.
Tudo 0 que nos cerca foi criado somente para nos fazer reconhecer
que e necessario pensar constantemente no Criador, pedir-Lhe que modifi
que as condicoes materiais, fisicas, sociais e outras da Criacao,
Cada urn de nos possui urn numero infinito de deficiencies, todas
provenientes de nosso egofsmo, do desejo de sermos gratificados e de
obtermos conforto em qualquer circunstancia. A colecao de admoestacoes
("mussar") refere-se a maneira como devemos lutar contra cada deficiencia
e explica cientificamente seus metodos.
A Cabala, mesmo para os principiantes, introduz-nos no reino das
forcas espirituais superiores e permite a cada urn de nos compreender a
diferenca entre nos mesmos e os objetos espirituais. Desse modo, por meio
de si mesma, a pessoa aprende quem e e no que deve se transformar.
Assim, a necessidade de uma formacao secular desaparece por com
pleto, em especial por que nao produz os resultados desejados. Ao presenciar
em nos mesmos a luta entre duas forcas - a egoista e a espiritual-, gradual
mente forcamos 0 corpo a desejar a substituicao de nossa propria natureza
por uma espiritual, de nossas proprias qualidades pelas do Criador, sem a
pressao externa de nossos mentores.
Em vez de corrigir cada urn de nossos defeitos, como 0 sistema do
"mussar" sugere, a Cabala propoe que corrijamos nosso egoismo como a
fonte de todo 0 mal.
Nos experimentamos 0 passado, 0 presente e 0 futuro no presente.
Em nosso mundo, os tres sao percebidos no presente, mas como tres sen
sacoes diferentes, que se produzem como resultado de nossas mentes, que
ordenam tais nocoes de acordo com seus proprios quadros internos, produ
zindo, assim, uma impressao de tempo.
Na linguagem da Cabala isso se define como a diferenca entre os diver
sos efeitos de luz-prazer. 0 prazer que se sente em determinado momento
econsiderado 0 presente. Se seu impacto interno e direto em nos ja houver
passado, se 0 prazer tiver ido embora, brilhar de longe e 0 sentirmos como
distante, entao 0 perceberemos como passado.
Se houver uma cessacao de luz quando 0 prazer tiver nos deixado,
se nao 0 recebermos mais, entao nos esqueceremos por completo de sua
existencia. Mas, se deixar de irradiar luz ao longe, entao se transformara no
passado esquecido que acabamos de relembrar.
Se ainda nao tivermos experimentado certa luz-prazer, e ela de
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repente aparecer a distancia diante de nossos
por nos como futuro (a luz da confianca),
Em outras palavras, percebemos 0 pre
interna, como uma luz, como inforrnacao e co
cebemos 0 passado e 0 futuro como 0 resulta
distante do prazer recordado ou previsto. Mas
vivemos no passado nem no futuro, so mente
bendo os diversos tipos de luz, que sao interpre
pos diferentes.
Se nao experimentamos nenhum praz
fonte que pode nos dar no futuro; aguardamo
trara consigo uma sensacao diferente. Nosso
mento consistem em atrair a luz externa e dis
percepcoes presentes.
Ha duas forcas que agem sobre nos: 0 so
por tras; e os prazeres, que nos tentam enos p
Em geral, uma unica forca nao e sufici
prazer futuro nao e 0 bast ante para fazer avanca
urn esforco para progredir, fatores como a ocio
o que ja possuimos podem entrar em jogo.
Por essa razao, e necessario ter uma for
sentido do sofrimento no estado atual. Todos
categ6rico - 0 desejo de participar do prazer.
Em geral, aqueles que cometem tais erro
nao terem podido resistir a tentacao, do fato d
a atracao, Somente 0 prazer da raiva concede-lh
evidente, porque isso comprova sua retidao. E e
de imediato. Portanto, a c6lera e a mais podero
Quando experimentarmos sofrimento
ritual, deveremos lamentar 0 fato de 0 Criado
tigo. Se nao 0 lamentarmos, entao nao sera u
sentimento de dor e arrependimento por uma
superar, seja de falta de saude, seja de necess
experimentarmos dor por nossa condicao, sign
recebido 0 castigo enviado pelo Criador. Pos
correcao da alma, ao nao experirnenta-lo, perd
correcao. Mas quem experimentar 0 castigo e f
para que the alivie 0 sofrimento experimentar
maior do que 0 que seria posslvel se 0 sofrim
sem a oracao.
A razao disso pode ser encontrada no f
o castigo por razoes totalmente diferentes das

nosso mundo. 0 castigo nao nos e dado por agirmos de maneira contraria

a Sua Vontade, mas para formar urn vinculo com Ele, para nos forcar a nos
dirigirmos a Ele enos aproximarmos d'Ele.
Portanto, se rogarmos ao Criador para que alivie nosso sofrimento,
isso nao deve ser interpretado como pedir ao Criador que nos alivie do
automelhoramento. Oferecer uma prece para formar uma ligacao com Ele e
urn passo de progresso incomparavelmente maior do que 0 conseguido por
meio do sofrimento.
"Estas forcado a nascer, forcado a viver e forcado a morrer." Assim
acontece em nosso mundo.
Mas tudo 0 que ocorre em nosso mundo e 0 resultado dos aconteci
mentos que ocorrem nos mundos espirituais. Porern, nao existe nenhuma
analogia direta, nem sernelhanca, entre os dois reinos.
Somos obrigados, contra os desejos do corpo, a nascer espiritual
mente a receber as primeiras sensacoes espirituais C'estas forcado a nas
cer"), 0 que implica no corneco da separacao de nosso proprio cu, a qual 0
corpo jamais aceita de forma voluntaria.
Tendo recebido do Divino os orgaos espirituais de acao e percepcao
("kelim"), cornecarnos a levar uma existencia espiritual e a entender nosso
novo mundo.
Mas, mesmo nesse estado, seguimos contra 0 desejo do corpo de par
ticipar dos prazeres espirituais ("estas forcado a viver"). Por fim, sermos
obrigados a fazer parte de nossa mundana vida diaria e por nos percebido
como a morte espiritual ("estas forcado a morrer").
Em cada geracao, os cabalistas, por meio de seus esforcos e livros de
Cabala, criam melhores condicoes para alcancar a meta final: aproximar-se
do Criador.
Antes do grande Baal Shem-Tov, somente uns poucos podiam alcan
car essa meta. Depois dele, como resultado de seu trabalho, ate os simples
estudiosos da Cabala tambem podiam alcancar a meta final.
Hoje, como resultado do trabalho de Baal HaSulam e do rabino
Yehuda Ashlag, toda pessoa, neste mundo, que desejar captar a meta da
Criacao pode conseguir.
o caminho da Cabala e 0 do sofrimento difereneiam-se no fato de
que 0 individuo percorre 0 do sofrimento somente ate perceber que e mais
rapido e mais facil seguir 0 da Cabala,
o caminho da Cabala e 0 processo pelo qual recordamos 0 sofrimento
que ja experimentamos e que poderia nos acontecer mais uma vez. Assim,
nao ha necessidade de voltar a vive-lo, porque sua lernbranca e sufieiente
para nos conscientizarmos disso e para escolher a forma correta de agir.
A sabedoria esta em analisar tudo 0 que acontece e em reconhecer
que a fonte de todo 0 nosso sofrimento e 0 egotsmo,
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Como resultado, precisamos agir de mo
nho do sofrimento por meio do egoismo. Tend
o egoismo, devemos aceitar os caminhos da Cab
Os cabalistas sentem que 0 mundo inte
seu usa, a fim de os ajudar a atingir suas metas
bern daqueles que os cercam servem apenas pa
rejeitam de imediato a ideia de usa-los para ben
Quando a pessoa ve 0 negativo em outr
livre de deficiencias, e, como resultado, perceb
ramento pessoal. Em vista disso, 0 mundo int
a ascensao dos seres humanos, porque isso lhes
prias deficiencies.
Somente sentindo as profundezas de noss
ritual, junto ao sentido de distancia infinita pro
ardentemente, poderemos captar 0 milagre fei
nos eleva deste mundo para Si Mesmo, para 0 m
Que presente imenso nos deu 0 Criador
de nossa propria condicao poderemos aprecia
responder com 0 amor verdadeiro e 0 desejo de
E impossivel obtermos qualquer tipo d
o esforco para obte-lo. Isso, por sua vez, da lu
conscientizacao da necessidade de conhecime
esforcos empregados para adquiri-lo, e a compr
lidade de adquiri-lo e nossa.
Assim, 0 esforco evidencia duas condico
o desejo em nossos coracoes e os pensamentos
captar e compreender 0 novo. Por essa razao, s
carrnos; de fato, e essencial.
Isso e tudo 0 que realmente depende de n
em si e concedido pelo Divino, e nao temos ne
aparecimento. Na aquisicao de conhecimento
recebemos do Divino somente 0 que pedimos
internamente para receber.
Mas, 0 pedirmos que 0 Criador nos conce
nossos desejos, nossos proprios egos? Podem ta
por Ele, por meio de nossa elevacao espiritual?
pedir algo que nunca experimentamos?
Se solicitarmos ser libertados de nossos
mento - ou se pedirmos qualidades espirituais
mao 0 que sao, 0 Criador nos concedera a dadiv
Se a Cabala foca somente 0 trabalho esp
sas mentes e coracoes, afirmando que nosso p
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exclusivamente desses fatores, entao qual e a relacao entre nossa observan
cia dos rituais religiosos e a meta da Criacaoi
Devido ao fato de todos os mandamentos da Biblia serem realmente
descricoes das acoes espirituais de urn cabalista enquanto se encontra nos
reinos superiores, entao, observando-os fisicamente em nosso mundo
-embora nao tenha nenhum impacto nos mundos espirituais -, estamos
realizando fisicamente a vontade do Criador.
Sem duvida, 0 desejo do Criador e elevar Suas criacoes espiritual
mente ate 0 Seu pr6prio nivel. Mas a transmissao dos ensinamentos de
geracao a geracao, 0 cultivo do solo do qual alguns grandes e prezados seres
surgirao, s6 e possivel quando as massas realizam certas tarefas.
o que foi dito antes e urn reflexo de nosso pr6prio mundo. A fim de
que urn grande erudito prospere, e necessario que todos os demais tam
bern 0 facarn. A transmissao da sabedoria de geracao em geracao requer que
certas condicoes sejam estabelecidas. Isso inclui a fundacao de instituicoes
academicas nas quais 0 ser grandioso do futuro possa ser criado e educado.
Assim, cada urn participara das conquistas desse erudito, e depois podera
desfrutar do fruto de seu trabalho.
o cabalista, tendo sido formado, junto com seus colegas, em urn
ambiente no qual a observancia dos mandamentos e mecanica e a fe no
Criador e simples, continua crescendo espiritualmente, ao passo que seus
colegas permanecem nos niveis iniciais do desenvolvimento espiritual. Nao
obstante, eles, como 0 restante da humanidade, participam inconsciente
mente do trabalho do cabalista e, portanto, sem perceber, fazem parte de
uma porcao de qualquer conquista espiritual que ele tenha realizado.
Mais ainda, as partes inconscientes de suas qualidades espirituais
tambern sao corrigidas inconscientemente, permitindo, assim, que, em
varias geracoes, os pr6prios colegas sejam capazes de ascender espiritual
mente de uma forma consciente.
Ate dos estudantes que chegaram a estudar a Cabala (alguns por cul
tura geral, outros para a ascensao espiritual), diz-se: "mil entram na escola,
mas somente urn sai para ensinar". Porem, todos participam do exito dessa
pessoa e todos recebem sua pr6pria porcao de correcao, devido sua parti
cipacao,
Tendo entrado no reino espiritual e tendo corrigido suas pr6prias
qualidades egoistas, 0 cabalista experimenta de novo a necessidade dos
outros. Vivendo em nosso mundo, ele recolhe os desejos egoistas de outros e
os corrige, ajudando-os, assim, em algum momento no futuro, a conquistar
a capacidade de envolver-se no trabalho espiritual de forma consciente.
Se uma pessoa comum puder ajudar de alguma maneira urn caba
lista, ate mesmo por meio da realizacao de tarefas puramente mecanicas, 0
cabalista podera incluir os desejos pessoais dela na correcao que realiza.
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Portanto, diz 0 Talmud que "servir a um
discipulo que aprender com de':
o processo de aprendizagem traz consigo
terrena, ao passo que 0 service a urn sabio orig
sabio - sensacao que 0 estudante nao pode per
discipulo e muito mais proximo, em essencia,
como consequencia, e preferivel para 0 estudan
Como resultado, quem esteve mais pert
serviu conquistou uma maior oportunidade pa
relacao a isso, dizem os cabalistas que 0 camin
mas transmitido de Mestre a discipulo. Assim
a atual.
Porem, a geracao atual caiu tao baixo e
lideres transmitem - pela via da linhagem fa
posto que todo ele esta em urn nivel corporal. P
ram uma ligacao espiritual com 0 Criador e co
seu legado so mente aos que podem recebe-lo,
pr6ximos.
Quando experimentarmos obstaculos
Criador, deveremos pedir- Lhe:
1. Que retire todos os obstaculos que Ele
possamos supera-los por nossos pr6prios mei
maiores forcas espirituais do que as que possui
2. Que nos conceda urn desejo maior pe
nos comunique a importancia da ascensao esp
nao poderao nos deter no caminho rumo ao C
N6s, como individuos, estamos dispo
mundo por nossas vidas, se elas nos forem valio
pedir-Lhe que nos conceda 0 gosto pela vida e
obstaculo possa nos dissuadir.
Urn desejo espiritual implica urn desej
somente para 0 prazer dos outros. 0 desejo d
ausente do reino espiritual. 0 mundo material
mundo espiritual.
Mas, se nao existe urn denominador co
entre 0 espiritual (0 altruismo) eo material
pode corrigir 0 egoismo? A luz espiritual, capa
em altruismo, nao pode penetrar urn desejo eg
A razao pela qual 0 mundo nao percebe
penetra os objetos somente na medida em que
pondem as qualidades da luz.
Somente a luz do Criador pode transfo

..
em urn espiritual, penetrando-o. Nao ha outra maneira. Portanto, Ele criou
os seres humanos, primeiro, para que, sob a influencia das forcas egoistas,
existam e recebam tais qualidades delas, as quais os separariam do reino
espiritual; depois, sob a influencia das forcas espirituais, chegariam ao nivel
espiritual.
Por fim, enquanto trabalham com seu proprio centro espiritual no
coracao, com a ajuda da Cabala, devem corrigir os desejos que receberam
das forcas do ego.

...

23°

-----------~....

utramaneira. Portanto, Ele criou
a influencia das forcas egoistas,
as quais os separariam do reino
asespirituais, chegariam ao nivel

_..• 

-----

I

seuproprio centro espiritual no
irrigir os desejos que receberam

..

24. FE

Conta a Biblia que Abraao declarou que
esposa, porque temia que 0 matassem e para q
vel para outros.
Pelo fato de a Cabala igualar 0 mundo in
alma foi dividida em 600 mil partes simplesme
plificar a conquista da meta final, Abraao pers
Urna esposa e permitida somente ao m
irma, que e proibida somente ao irrnao, mas na
que ele mesmo (a fe) era 0 unico (a unica qu
capaz de transformar Sara na base da vida.
Ele tambern percebeu que outros homen
soa) poderiam prejudica-Io (3 fe), porque tinh
de Sara e desejavam possui-la eternamente pa
Por essa razao, Abraao declarou Sara (a meta
de modo que nao fosse proibida para outros ho
pessoa). Como consequencia, enquanto a cor
concluida, a Cabala podera ser empregada som
A diferenca entre todos os reinos espiri
tudo 0 que pertence aos reinos espirituais e p
forma de uma escada espiritual para tornar fac
nos. 0 nosso mundo egoista, por outro lado,
mas gerado da inexistencia, e desaparecera d
alma para 0 interior do reino espiritual. Por e
dade humana transmitida de geracao em gerac
produzido materiais deste mundo, esta destina
Pergunta: a primeira criacao recebeu tod
se sentir envergonhada; como tal estado pode
Criador, se se supoe que uma sensacao desag
mento d'Ele?
Resposta: em tal estado espiritual, 0 pa
fundem-se em uma totalidade. A criacao nao
de vergonha porque decidiu atingir a unidade
prios desejos e, desse modo, experimentou a
suas consequencias,
A confianca e a sensacao de falta de per
circundante ("Ohr Makif") e da percepcao d
devido ao fato de 0 individuo ainda nao ter ge

apropriadas, 0 Criador nao e sentido como a luz interna ("Ohr Pnimi"),
mas como a luz circundante.
A confianca e a fe sao conceitos similares. A fe e a disposiaio psico
logica para sofrer par uma meta.
Nao ha obstaculos para os desejos de uma pessoa, salvo a fadiga e a
falta de paciencia para desenvolver 0 esforco necessario, Assim, uma pessoa
forte e a que possui a confianca, a paciencia e a forca para sofrer. A pessoa
fraca e a que sente falta de tolerancia com 0 sofrimento e se da por vencida
assim que sente a pressao do sofrimento.
Para poder perceber 0 Criador, sao necessaries 0 intelecto e a forca.
Sabe-se que, para conseguir algo altamente valioso, a pessoa precisa ernpre
gar grande esforco e experimentar enormes sofrimentos. A quantidade de
esforco que investimos determina, de acordo com nosso ponto de vista, 0
valor do objeto que tentamos alcancar,
o grau de nossa paciencia significa nossa forca na vida. Ate os 40
anos de idade, estamos no topo de nossa forca de vida, ao passo que, depois
disso, esta forca diminui junto com nossa capacidade de acreditar em nos
mesmos, ate que nossa confianca em nos mesmos e a fe desaparecem total
mente no momenta de nossa saida desta vida.
Pelo fato de a Cabala ser a sabedoria mais elevada e uma aquisicao
eterna de conhecimento, em contraste com as demais aquisicoes deste
mundo, temporarias e transitorias, naturalmente ela exige os maiores esfor
yOS de nos, porque "nos cornpra" 0 mundo. Tendo captado a Cabala, pode
remos captar a fonte de todas as ciencias em seu verdadeiro estado e total
mente revelado. Em si, isso demonstra que tipo de esforco e necessario, pois
sabemos 0 quanta e preciso para captar uma (mica ciencia, mesmo no mais
infimo contexto no qual a entendamos.
Recebemos as verdadeiras forcas sobrenaturais requeridas para cap
tar a Cabala do Divino, e assim somos capazes de suportar 0 sofrimento no
caminho rumo a conquista dessa sabedoria. Nesse momento, receberemos a
confianca em nos mesmos e a forca de vida necessaria para compreende-la
por nos proprios.
Mas nao podemos superar todos os obstaculos sem a clara ajuda do
Criador (a Sua ajuda obscurecida e evidente pelo fato de Ele sustentar a vida
de cada criacao). A fe e a forca que determina 0 quao prontos estamos para
agir.
No comeco de nossos caminhos, carecemos da capacidade de perce
ber 0 Criador, pois nao temos nenhuma qualidade altruista. Nao obstante,
comecamos a sentir a existencia de uma forca suprema e onipotente, que
governa 0 mundo, e dirigimo-nos para ela em momentos de absoluto deses
pero. Por instinto, assim fazemos.
o Criador nos da essa qualidade especial, para que, mesmo com uma
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orca suprema e onipotente, que
rn momentos de absoluto deses

xial, para que, mesmo com uma

formacao e perspectiva anti-religiosa, possa
ainda que a partir do estado de absoluta ocult
Observamos geracoes de cientistas rev
reza, e, se ernpreendessemos urn esforco simi
Ele se revelaria a nos na mesma medida em q
sao descobertos. De fato, todos os caminhos d
duzem-nos por meio da revelacao dos misteri
Mas onde estao os cientistas que pesqu
geral, sao exatamente os cientistas que negam a
rior. A razao de sua negacao esta no fato de
somente a capacidade de raciocinar e de dedi
quisa e inovacao material. Mas, entao, justam
de todas as ciencias, 0 Criador coloca-nos um
universo parecem negar a existencia do domin
tas nao possuem 0 poder natural da fe.
Alern disso, a sociedade espera resultado
cientistas, os quais obedecem instintivamente
as coisas mais preciosas deste mundo existirem
serem encontradas somente por meio de grand
do Criador a mais dificil de todas as descobert
procure evitar falhas e nao empreenda a tarefa
Por conseguinte, a unica mane ira de n
cebe-Lo e cultivar a fe em nos, independente
poder da fe nao e maior que os demais poderes
- todos eles sao resultado da luz do Criador. A
rencia 0 poder da fe de todos os demais e qu
levar ao contato com 0 Criador.
o processo de perceber 0 Criador ecom
quistar conhecimentos.
No inicio, aprendemos e compreende
aplicar 0 que estudamos.
Como sempre, e dificil no comeco, mas
por quem atinge 0 objetivo final: a entrada
altura, conquistamos 0 ilimitado prazer de pe
seguinte, adquirimos 0 conhecimento absolu
quem os habita, assim como a circulacao das
estados, desde 0 principio da Criacao ate seu f

25.0 PROCESSO DE SEACOPLAR AO CRIADOR
A Criacao, uma acao altruista, ea saida do egoismo. Consiste em esta
belecer um limite, ou uma tela ("masach"), ao prazer que chega na forma
de uma luz espiritual. Essa tela reflete 0 prazer de volta a Fonte. Ao faze
10, limitamos voluntariamente nosso potencial para 0 prazer, e definimos,
assim,o porque de aceitarmos 0 prazer nao para nos mesmos, mas sim para
a meta da Criacao.
o Criador deseja dar-nos prazer; portanto, deleitando-nos com ele,
em troca agradamos ao Criador. E essa e a (mica razao pela qual nos damos
o gosto desse prazer. Decidimos, por nos mesrnos, que 0 prazer recebido
deve depender de beneficiarmos 0 Criador e, portanto, de termos a forca de
vontade para resistir a sua direta recepcao,
Nesse caso, nossas acoes e a forma das acoes do Criador coincidem,
e, alem do prazer original, tambern experimentamos outro grande prazer,
produto da fusao de nossas qualidades com as do Criador: Sua grandeza,
Sua forca, Seu poder, Seu conhecimento absoluto e Sua ilimitada existen
Cla.

..

o nivel de nossa maturidade espiritual e determinado pelo tamanho
da tela que podemos construir no caminho do prazer egoista: quanta maior
for nosso poder de ir contra os interesses pessoais, mais alto sera 0 nivel
alcancado e maior sera a luz que receberemos em favor do Criador.
Todos os nossos orgaos de percepcao sao construidos ao entrarem
em contato com a inforrnacao que nos chega por meio da audicao, da visao,
do olfato etc., quando, entao, podemos interpreta-la. Enquanto 0 sinal nao
estabelecer contato com essas barreiras, nao podemos sentir nem inter
pretar a inforrnacao. Todos os nossos instrumentos de medida funcionam
segundo essa lei fundamental.
As leis de nosso mundo sao simplesmente consequencias das leis
espirituais. Assim, novos fen6menos sao revelados em nosso mundo e, por
tanto, tambem nossa primeira revelacao do Criador e, depois, cada sub
sequente percepcao Dele dependem exclusivamente do tamanho do limite
que somos capazes de erguer.
No reino espiritual, esse limite e conhecido como vasa ("kli"). 0 que
realmente percebemos nao e a luz em si, mas sua interacao com 0 limite
no caminho de sua difusao, que deriva da influencia dessa luz sobre 0 "kli"
espiritual de um ser humano. Similarmente, em nosso proprio mundo, nao
percebemos 0 fenorneno em si, mas apenas 0 resultado de sua interacao
com nossos orgaos de percepcao ou com nossos instrumentos.
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prazer, 0 desejo que Ele Mesmo criou. Em c
deixou de percebe-Lo e sente somente a si m
proprio desejo. Essa parte chama-se alma.
Essa parte egoista e tambern uma parte d
Ele existe e nao ha espaco que nao seja preen
ao fato de 0 egoismo sentir so mente seus pro
Criador.
A meta da Criacao e fazer com que e
Criador por sua propria vontade e sua prop
volte a ser igual a Ele em suas qualidades.
a Criador controla totalmente 0 proce
se unir com Ele. Esse controle do externo, n
desejo do Criador manifesta-se no desejo qu
parte egoista de se fundir com Ele, e com Sua
A fim de simplificar esse problema, 0 C
600.000 partes. Cada uma dessas partes reso
egoismo gradualmente, chegando lentamente
por meio do processo repetitivo de adquirir q
delas sofrer.
Cada uma dessas 600 mil partes da alm
urn

ser humano. a periodo de[usao com 0 ego

de urn ser humano. Uma ruptura temporaria
conhecida como a existencia nos reinos espir
em que a alma adquire qualidades egoistas e c
de urn ser humano em nosso mundo.
Cada uma das 600 mil partes da alma
serie de fusees com 0 egoismo, optar por se un
ismo, apesar de 0 egoismo ainda estar na alm
(vestida) em urn corpo humano.
a processo gradual de se ajustar ao Cri
macae sistematica das qualidades da alma as
ascensao espiritual. Esta ocorre ao longo dos
como "Sefirot"
No total, desde 0 primeiro passo da fusa
a escada espiritual consiste em 125 degraus, o
tuem uma etapa completa, conhecida como u
de nosso proprio estado - nosso mundo -, ha
A meta da parte egoista, neste mund
do Criador, ainda que 0 egoismo exista em
Criador em tudo 0 que nos cerca e dentro de
do egoismo.

o desejo de unidade e urn desejo natural em todos nos. E urn desejo
que nao e influenciado por qualquer requisito previo ou deducoes, mas que
e urn conhecimento profundo da necessidade de unir-se ao Criador.
No Criador, esse desejo existe como urn desejo livre; na criacao, fun
ciona como uma lei natural fixa. Por Ele ter criado a natureza de acordo
com Seu proprio plano, cada lei natural representa Seu desejo de ver cada
ordem assumindo 0 seu lugar. Assim, todos os nossos instintos e desejos
naturais emanam diretamente d'Ele, ao passo que as deducoes que reque
rem calculos e conhecimentos previos sao frutos de nossas proprias acoes,
Se desejarmos alcancar a unidade absoluta com 0 Criador, deveremos
levar esse desejo ao nivel do conhecimento instintivo, como se houvesse
sido recebido do Criador junto com nossa propria natureza.
As leis dos desejos espirituais sao tais que nao ha lugar para os dese
jos incompletos ou parciais, aqueles que deixam espacyo para duvidas ou
desejos nao relacionados. Por essa razao, 0 Criador presta atencao apenas
a suplica que emana de nossas proprias profundezas e que corresponde ao
desejo completo do vasa espiritual, no nivel em que existimos.
No entanto, 0 processo de nascimento desse desejo em nossos cora
coes ocorre lentamente e, para nos, vai se acumulando de maneira desco
nhecida em urn nivel superior ao que pode ser captado pelo mero intelecto
humano.
o Criador consolida todas as pequenas preces que fazemos em uma
so; depois de receber a suplica definitiva de assistencia, feita na intensi
dade necessaria, Ele nos ajuda,
Do mesmo modo, quando entramos na esfera de acao da luz do
Criador, recebemos tudo de uma vez, porque 0 Provedor Supremo e eterno
e nao faz calculos com base no tempo ou na circulacao das vidas. Por essa
razao, ate 0 mais baixo dos niveis espirituais gera urn sentido completo do
eterno.
Mas, devido ao fato de continuarmos experimentando uma serie de
ascensoes e descensoes espirituais, mesmo depois de termos alcancado 0
nivel espiritual inicial, ainda existimos nas condicoes do mundo, do ana e
da alma.
A alma ativa, aquela que ainda nao terminou sua propria correcao,
requer urn espaco para se mover, que e conhecido como 0 mundo. A soma
de todos os movimentos da alma e percebida como tempo e e conhecida
como urn ano.
Ate 0 mais baixo nivel espiritual gera a sensacao de completa perfei
~ao, e em tal grau que, apenas par meio da fe acima da razao, 0 individuo
en tende que se elevar a urn novo estado nao e rna is que superar a nega~ao
espiritual de urn nivel superior. Somente captando esse conceito, a pessoa
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pode ascender ainda mais ate 0 nivel espiritu
e!evou acima de seu proprio sentido de perfei
Nossos corpos funcionam automatic
leis de sua propria natureza e de habito. Se c
nos mesmos que desejamos somente a ascen
a desejaremos. 0 corpo, em virtude desses e
esse desejo como algo natural. Diz-se com fre
forma-se em uma segunda natureza.
No estado de descensao espiritual, dev
que "quando Israel esta no exilio, 0 Criador es
Quando estamos em urn estado de apa
o mundo espiritual nos interessa, porque tu
qual nos encontramos no momento.
Portanto, devemos acreditar que esse
nossa consciencia pessoal, pois, no moment
estado de exilio espiritual e, portanto, nao te
que tambern esta exilado de nossa percepcao.
A luz que emana do Criador passa por q
do egoismo. Somente na quinta e ultima eta
Criacao -, e que se percebe os proprios desejo
do Criador.
Assim, as primeiras quatro etapas sao t
por meio da qual Ele nos cria. Aceitamos a m
meira etapa, ou 0 desejo de deleitar uma futu
do proprio Criador. No final do espectro, e
desenvolvimento, ou a Criacao egoista, que
natureza e vir a ser igual a primeira etapa. A
parcialmente bem-sucedida nesse esforco,
A primeira etapa do egoismo, a que pod
mente, e conhecida como 0 mundo "Olam Ad
A segunda e 0 mundo "Olam Atzilut".
A terceira, que e parte da quinta etap
rada nem com a primeira nem com a segun
Beriah"
A quarta etapa do egoismo, que tambe
tern forca para manter a si mesma, se compar
e terceira etapas, mas pode ser parecida com
mento da Luz. E conhecida como 0 mundo "O
A parte restante da quinta etapa nao
jar ser como qualquer uma das etapas anterio
somente passivamente, evitando receber praz
etapa). E conhecida como 0 mundo "Olam As

Cada mundo tern cinco subetapas, que se chamam "Partzufim:
Keter", "Iohrna", "Bina", "Zeir Anpin" e "Mahjut"
"Zeir Anpin" consiste em seis "sub-Sefirot": "Iesed", "Cevura",
"Tifferet", "Netzach", "Hod" e "Yesod"
Depois da criacao dos cinco mundos foi criado 0 reino abaixo do
mundo de "Assiyah", e nele foi criado 0 ser humano.
o ser humano foi dotado com uma pequena porcao das qualidades
egoistas da quinta etapa. Quando ascendem no processo de desenvolvi
mento espiritual dentro dos mundos espirituais, entao a parte do egoismo
que esta nos seres humanos e, ainda, todas as partes dos mundos que uti
lizaram para sua ascensao assemelham-se a primeira etapa, a qualidade do
Criador.
Quando toda a quinta etapa elevar-se ao nivel da primeira, todos os
mundos chegarao ao proposito da Criacao.
A causa espiritual do tempo e do espaco e a ausencia de luz na alma
coletiva. Em nosso mundo, as ascensoes e as descensoes espirituais dao ori
gem asensacao de tempo e 0 lugar da futura presenca da luz do Criador da
a impressao de espaco.
Nosso mundo e afetado por forcas espirituais que nos dao a sensa
cao do tempo causada pelas mudancas em suas influencias. Pelo fato de
dois objetos espirituais com qualidades diferentes nao poderem ser como
urn unico objeto espiritual, eles exercem sua influencia urn apos 0 outro,
primeiro 0 rnais alto e depois 0 inferior, e assim sucessivamente. Em nosso
mundo, isso produz uma sensacao de tempo.
Somos dotados de tres instrumentos para a tarefa de corrigir, com
sucesso, nosso egoismo: sentimentos, intelecto e imaginacao, Com relacao
a materia e a forma espirituais, a materia e representada pelo egoismo, e
sua forma e determinada pelas forcas contrarias, correspondentes a nosso
proprio mundo.
Definimos os prazeres e 0 sofrimento como 0 bern e 0 mal, respec
tivamente. Mas 0 sofrimento espiritual serve como a unica fonte de desen
volvimento e progresso da humanidade. A redencao espiritual ea perfeicao,
recebida com base em fortes sensacoes negativas, que sao recebidas como
agradaveis.
Pelo fato de a linha esquerda retornar para a direita, as desgracas, 0
sofrimento e as pressoes transforrnam-se em felicidade, prazer e liberdade
espiritual.
A razao disso e que, em cada objeto, existem duas forcas opostas: 0
egoismo e 0 altruismo D experimentados como distancia ou proximidade
do Criador.
Ha muitos exemplos na Biblia: os sacrificios - de Isaac, no Templo,
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26.0 CONHECIMENTO DO MUNDO ESPIRITUAL
Muito papel foi desperdicado pelos filosofos discutindo a impossi
bilidade de compreender 0 Criador. 0 judaismo, como uma doutrina fun
damentada na experimentacao pessoal dos cabalistas, responde a seguinte
pergunta: como podemos falar sobre a possibilidade ou nao de perceber 0
Criador, antes de poder percebe-Lor
Qualquer declaracao definitiva implica certa medida de percepcao.
Portanto, primeiro e necessario definir a que se refere quando se diz que e
"impossivel perceber 0 Criador ou a infinitude". Com base em que podemos
argumentar que entendemos essas nocoes]
E evidente que, quando falamos em compreender 0 Criador, isso
significa que tal compreensao seria alcancada por nossos orgaos sensoriais
e por nosso intelecto, assim como se faz ao investigar qualquer coisa em
nosso mundo. Mais ainda, todos os conceitos devem ser compreensiveis a
cada um em nosso mundo, assim como qualquer outro conceito que estiver
sendo pesquisado. Desse modo, as ideias devem incorporar algo tangivel e
real, algo que possa ser discernido por nossos orgaos sensoriais.
o limite mais proximo de percepcao encontra-se nos orgaos da sen
sacao tatil, quando estabelecemos contato direto com 0 limite externo do
objeto. Quanto a utilizacao de nossa audicao, ja nao estamos mais em con
tato direto com 0 objeto em si, mas, em vez disso, estabelecemos contato
com algo interrnediario que nos transmite 0 objeto (como 0 ar), que teve
contato com 0 limite externo do objeto (como as cordas vocais de um ser
humane ou a superficie oscilante que emite uma onda de som).
Do mesmo modo, utilizamos nossos orgaos espirituais de percepcao
para perceber 0 Criador. A sensacao de contato com 0 limite externo do ser
criado e conhecida como visao proietica (assim como uma sensacao tatil).
o contato feito por um outro rneio que tenha feito contato com 0 limite
externo do ser criado (assim como 0 sentido da audicao) e conhecido como

audienciaprofetica.
A visaoprofetica e considerada a mais obvia divulgacao (assim como
em nosso mundo, desejamos ver um objeto e consideramos isso como a
mais completa percepcao do objeto), porque entramos em contato direto
com a luz que emana do proprio Criador.
Ja a audiencia projetica (a voz do Criador) e definida pelos cabalistas
como incornpreensivel, diferentemente da visao profetica. E igual a nossa
capacidade de ouvir ondas acusticas, posta que 0 que realmente detectamos
sao os sinais do objeto espiritual interrnediario que emanam do contato
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assim como no caso da visao profetica, como
Os cabalistas que conseguiram a cornp
primeiro 0 perceberam par meio de suas con
ou audicao. Mais adiante, interpretaram 0 que
dos fenomenos lhes deu a completa cognicao
preender a natureza de urn fenomeno puram
Mas, assim como em nosso mundo, si
para captar as qualidades de urn objeto estud
nascenca detect a muitas qualidades no que e
o conhecimento espiritual derivado de ouvir
que, com a audicao espiritual, a inforrnacao q
as demais qualidades ocultas.
o mandamento de compreender 0 Cri
a percepcao d'Ele por meio da visao e da au
de termos absoluta certeza de estarmos consc
audivel absoluto com Ele, que e chamado car
A Criacao e 0 governo dos seres criados
menos contraries - a ocultacao da onipoten
gradual de Sua onipotencia -, de modo que a
por meio de suas qualidades corrigidas.
Por essa razao, urn dos nomes do Cria
derivado de "tzel", sombra. Ha tambern outr
"bo", venha, e "reeh", veja. Dessas palavras de
mundos: "Atzilut" e "Beriah".
Somos incapazes de compreender 0 v
exceto 0 que nossos sentidos podem perceb
almente.
Nosso sentido divide tudo 0 que existe
encia. Assim e, embora "pessoas doutas" insis
dade, nao existe 0 conceito de falta absoluta d
Esse conceito esta alern de nossa cor
mos entender 0 que falta por meio de nossos
de sentir uma ausencia, ou urn vazio, se com
mundo com nossa situacao depois de nossa m
Porern, mesmo enquanto vivemos nes
tudo 0 que esta fora de nossos corpos estivess
e realmente nao existisse em absoluto. 0 contr
a verdade: 0 que existe fora de nos e eterno e
nada e desaparecemos no nada.
Esses do is conceitos sao total mente ina
sacoes nos levam a acreditar que tudo 0 que

somente assim existe, ao passo que tudo fora de nos nao tern nenhum valor.
Mas a razao mostra 0 contrario: somos nos os insignificantes, e tudo fora
de nos e eterno.

CAPTANDO NIVEIS ESPIRITUAIS SUPERIORES
A porcao infinitamente pequena de luz superior que existe em todos
os objetos, tanto animados quanto inanimados, e que determina sua exis
tencia e conhecida como a luz pequena ("Nehiro Dakik").
A proibicao da revelacao dos segredos da Cabala provern da preo
cupacao de que possa surgir 0 desdem por essa sabedoria. 0 desconhecido
produz respeito e e percebido como valioso. Essa e a natureza dos seres
humanos: urn pobre valoriza urn centavo, mas, ao possuir urn milhao, nao
valoriza mais 0 milhao e quer dois, e assim por diante.
o mesmo padrao pode ser observado na ciencia: 0 desconhecido gera
respeito e e considerado valioso, mas, ao ser conhecido e compreendido, ja
nao e valorizado. E, entao, novos objetos desconhecidos tomam 0 lugar dos
anteriores e se tornam objetivos a ser perseguidos.
Por essa razao, os segredos da Cabala nao podem ser revelados as
massas, porque, assim que forem captados por elas, serao vistos com des
demo Porem, podem ser revelados aos cabalistas porque estes procuram
amp liar seu conhecimento, assim como fazem os cientistas deste mundo.
Por nao valorizarem seu conhecimento, esse fato em si os inc ita a
tentar entender 0 que continua sendo desconhecido. Portanto, 0 mundo
inteiro foi criado para quem procura captar os misterios do Criador. Nao
obstante, aqueles que detectam e alcancam a luz superior da vida que emana
do Criador ("Ohr Hohmah") nao conseguem capta-Lo, nem Sua essencia,
no processo.
Mas isso nao e verdadeiro para os que alcancam niveis espirituais
superiores. Aqueles que os percebem e a luz especifica deles percebem nao
somente a Luz, mas tambem captam 0 Criador.
Em nosso mundo, entendemos nossos amigos por meio de suas acoes
para conosco e para com os outros. Depois de nos familiarizarmos com
varias de suas qualidades, tais como amabilidade, inveja, colera, vontade de
compromisso etc., podemos afirmar que os "conhecemos"
Do mesmo modo, depois que urn cabalista capta todas as acoes e a
manifestacao divina nessas acoes, 0 Criador revela-se por meio da Luz, de
uma maneira totalmente compreensivel.
Se os niveis espirituais e a luz que deles emana nao levam consigo a
possibilidade de perceber a Ele Mesmo, entao sao considerados impuros.
(Ele Mesmo significa, como em nosso mundo, que obtivemos a impressao
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de alguern por suas acoes, e que nao sentimo
nada. Afinal, aquilo que nao podemos abso
causa 0 interesse ou a necessidade de percebe
As forcas impuras, como "klipah" e "Sit
nam, impedindo-nos de nos deleitarmos co
apresente para que nos satisfacarnos com 0
Isto e, essas forcas incitam-nos a ficarmos sa
que ja possuimos e a ficarmos contentes com
deixamos 0 fruto em si de lado.
Assim, nosso intelecto nao pode ente
em favor do Criador, pois a interferencia cau
nos permite compreender 0 significado ocult
Em urn objeto espiritual, a luz que pre
cabeca ("Rosh") ao umbigo ("Tabur"), cham
enche sua metade inferior chama-se presente
nao penetrou no objeto, mas ainda esta esper
chama-se futuro.
Se urn individuo decai espiritualmente
tam, entao, do ponto de vista desse individu
diminui.

Mas a descensao espiritual e enviada
sito: oferecer ao individuo a cornpreensao d
lio espiritual. Isso, por sua vez, deveria inc
redencao,

Mas nao encontraremos serenidade ve
mos nosso proposito predeterminado: nossa
e a de toda a humanidade acima de todo 0
espiritual.
"Galut" nao e a escravidao fisica expe
em algum momenta de suas historias, "Galut
nos por nosso pior inimigo: 0 egoismo. Mai
sofisticada, que nao temos consciencia de es
lhando para este amo - 0 egoismo -, essa f
que nos impoe seus pr6prios desejos.
Nos, como pessoas insensatas, nao p
todos os nossos esforcos para Ievar a cabo t
realidade, nosso estado pode ser comparado
percebem as vozes imaginarias como ordens
pessoais verdadeiros, atendendo-os.
Nossa "galut" e nosso exilio do mun
dade de estar em contato com 0 Criador e d

Reconhecer nossa existen cia nesse estado e uma condicao previa e vital para
dela nos libertarmos.
No inicio, 0 ego inclina-se ao estudo da Cabala e a aplicacao dos
esforcos necessaries para entender 0 mundo espiritual, pois ve certos bene
ficios em possuir tais conhecimentos. Porern, quando comecamos a perce
ber tudo 0 que implica 0 verdadeiro trabalho em favor do Criador e quando
somos forcados a pedir nossa libertacao, entao rejeitamos a redencao, con
vencendo-nos de que e impossivel ter sucesso nesse trabalho.
Entao, uma vez mais, tornamo-nos escravos de nossa pr6pria razao;
isto e, voltamos aos ideais da vida material. Nosso resgate desse estado s6
pode acontecer ao agirmos de acordo com a fe acima da razao.
Uma descensao espiritual nao implica perda de fe.
Ao nos revelar mais sobre nosso egoismo, 0 Criador concede-nos a
possibilidade de realizar urn esforco adicional, e, ao faze-Io, concede-nos
tambern a possibilidade de aumentar nossa fe. Nosso nivel anterior de fe
nao sera perdido, mas, ao contemplarmos 0 trabalho a ser feito, 0 experi
mentaremos como uma deseensao espiritual.
Nosso mundo e criado a semelhanca do espiritual, com a diferenca
de que e formado de materia egoista. Nao podemos adquirir urn conheci
mento significativo do mundo circundante, sobre as qualidades dos objetos
espirituais - ao menos sobre as suas inter-relacoes -, se nao for compa
rando-as com nosso mundo.
o mundo espiritual tambern contem conceitos como mundo, deserto,
paises, assentamento etc. Todas os mandamentos, ou acoes espirituais,
podem ser sustentados em qualquer nivel, exceto os do amor e do tern or.
Esses mandamentos sao revelados somente aos que atingiram 0 nivel espiri
tual da Terra de Israel ("Eretz Israel").
No nivel de "Eretz Israel" existe urn subnivel conhecido como
Jerusalem ("Yerushalayim", derivado de "yir'ah", temor, e "shalem", com
pleto): 0 desejo de experimentar 0 temor diante do Criador, que ajuda a nos
liberarmos do egoismo.
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27. ETAPAS DE COR

Os seres humanos devem realizar, "na
sarias para sustentar a vida fisica no corpo.
estamos doentes e nao temos vontade de com
alimento, pois sabemos que nao nos recuper
nosso rnundo, 0 castigo e a recompensa sao c
tanto, todos devem obedecer as leis da nature
No entanto, em relacao as nossas almas
tes e somente por meio de esforcos altruistas
forcamos a empreender 0 processo curativo,
ver claramente os castigos e as recompensas.
Assim, a recuperacao da alma depend
A metade inferior do objeto espiritu
tal,
tro da metade superior do objeto espiritual
;a do espiritual, com a diferenca
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-aosque atingiram 0 nivel espiri
a previa ocultacao e a aparente manifestacao
nut") deste foram feitas exclusivamente em
urn subnivel conhecido como
objeto
inferior reconhece a importancia do su
yir'ah', temor,
e
"shalern",
com
,
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Ele proprio eventualmente curara. Ao perceb
a desesperanca, a fraqueza e 0 desespero) com
formamos tal estado nas etapas de correcao
rumo a unidade com 0 Criador.
Tao logo a luz do Criador penetre em
mete de imediato a ela e fica pronto para ser
(Foi dito muitas vezes que a luz nao pode ent
ha do is tipos de luz: a que vern para corrigir
neste caso, trata-se da luz que traz a correcao
Portanto, quando a luz entra nos des
nos contraries. Desta maneira, ate nossos mai

tos. No entanto, isso apenas ocorre se nos voltarmos ao Criador por nosso
amor a Ele, quando entao temos a capacidade de receber toda a Sua luz nao
para nosso proprio bern. So assim nossas acoes anteriores (os desejos) se
transformarao em vasos capazes de receber luz.
Porern, essa situacao nao po de ocorrer antes da correcao final. Ate
entao, podemos receber somente parte da luz do Criador, nao para benefi
cio proprio, mas de acordo com 0 principio da linha media.
Ha varias maneiras de receber luz: por caridade, como presente ou
tomando-a a forca (exigindo-a, porque se tern 0 direito). Quando uma pes
soa a recebe por caridade, isso pode provocar vergonha, mas de qualquer
maneira ela pede por necessidade. Quando recebe como urn presente, este
nao e solicitado; e dado a pessoa amada. Quem exige nao considera 0 ato de
receber nem como caridade nem como presente, mas sim como urn direito.
Este e 0 sentimento caracteristico dos justos, que do Criador exigem pen
sando que tern 0 direito de algo que para eles foi desenhado no projeto da
Criacao. Portanto, diz-se: "Os justos tomam pela forca"
Abraao (a linha direita: a fe acima da razao) estava disposto a sacrifi
car Isaac (a linha esquerda: 0 raciocinio e 0 controle sobre a condicao espi
ritual de urn) para progredir constantemente so mente ao Ion go da linha
direita. Por conseguinte, ele avancou para a linha media, que combina as
duas.
A fe simples e uma fe incontrolada e geralmente conhecida como
fe abaixo da razao. A fe verificada pelo raciocinio e conhecida como
fe dentro da raziio. Mas a fe acima da razao e possivel somente depois de
termos analisado nosso proprio estado.
Portanto, se nos, venda que nao conquistamos nada, mesmo assim
escolhessernos a fe como se tudo houvesse sido conquistado, e continuasse
mos mantendo essa crenca ate 0 ponto critico, entao isso seria considerado
Ie acima da razao, porque teriamos ignorado 0 raciocinio. Somente entao
seremos dignos da linha media.
Ha tres linhas de comportamento espiritual: a linha direita, a linha
esquerda e a cornbinacao das duas, ou seja, a linha media. Se 0 individuo
possui so mente uma linha, nao se pode dizer que esta seja nem a direita
nem a esquerda, posto que so a posse de duas linhas opostas pode determi
nar qual equal.
Existe tambern a linha reta, conhecida como 0 estado da perfeicao,
ao longo da qual cada crente transita. Esse e 0 mais importante caminho,
segundo as leis com as quais fomos formados e as quais temos recorrido
durante nossas vidas.
Cada pessoa que percorre esse caminho sabe exatamente quanto
esforco deve exercer, de acordo com seus proprios calculos, para sentir que
cumpriu todas as suas obrigacoes. Portanto, experimenta satisfacao por seu
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trabalho. Mais ainda, sente que, a cada dia qu
fkios sao acrescentados, po is varies mandam
vados.
Aqueles que foram conduzidos pelo c
infancia nao se desviam, porque foram ens
cedo dessa maneira, sem precisar exercer au
autocritica. Seguem, assim, a linha reta por to
tam seus proprios meritos.
Aqueles que percorrem a linha direita
correm a linha reta. A unica diferenca e que
carecem de autocritica sobre seu estado espiri
direita dao cada passo com dificuldade, pois
direita, despertando sede espiritual e, porta
satisfacao pelo estado espiritual alcancado.
Quando percorremos a linha reta na
nosso proprio estado, mas acrescentamos co
aos passados, posta que temos uma base solid
a linha esquerda apaga todos os esforcos anter

FE,O UNICO ANTIDOTO CONTRA 0

o que mais determina a percepcao do p
a qual, na Cabala, e conhecida como urn vaso
minado pelo grau no qual a pessoa sente a ne
Por essa razao, se do is vasos-pessoas s
prazer, urn recebera uma sensacao de sacied
outro nao tera a sensacao de possuir nem se
esta pessoa ficara muito deprimida.
Nesse sentido, cada pessoa deve esfor
adquirindo conhecimentos dos estados an
razao no estado em que estarnos, nao precis
A percepcao da terra de Israel ("Eretz
revelacao do Criador, e concedida aos que a
"Eretz Israel". Para atingi-Io, a pessoa deve liv
o que significa a extirpacao espiritual de seu
taria a condicao da restricao ("tzimtzum"), p
egoismo.
Se a Cabala diz que algo "e proibido", i
algo e impossivel, mesmo se a pessoa 0 deseja
duo desempenha certo trabalho durante um
nenhum outro trabalhador que tenha sido re

ficara preocupado, pensando se havera algum pagamento pela tarefa rea
lizada, mas muito menos que uma pessoa que trabalha dez horas por dia.
Este ultimo precisa ter muito mais fe no chefe, mas deve tambem enfrentar
sofrimento maior, por nao ter visto os outros serem recompensados. E, se
a pessoa desejar trabalhar dia e noite, entao ela tera uma consciencia ainda
maior da ocultacao do chefe e da recompensa. Isso porque 0 trabalhador
tern uma necessidade maior de saber se no final havera a recompensa pro
metida.
No entanto, os que transitam pela fe acima da razao desenvolvem em
si mesmos uma imensa necessidade da revelacao do Criador, e, alem dis so,
uma capacidade de enfrentar tal revelacao. Nesse ponto, Ele lhes revela toda
a Criacao,
A unica maneira de evitar 0 uso .dos desejos egoistas eavancar pelo
caminho da fe.
Devido ao medo de perder a capacidade de trabalhar altruistica
mente, apenas se nos recusarmos aver e a saber, seremos capazes de con
tinuar recebendo sensacoes e conhecimentos fortes no grau em que nao
atrapalhe 0 avanco no caminho da fe,
Portanto, fica claro que 0 ponto crucial de nao trabalhar para si
mesmo emana da necessidade de abandonar as limitadas possibilidades
egoistas de conseguir prazer. Em vez disso, a pessoa deve procurar adquirir
as possibilidades ilimitadas de receber prazer fora dos limites estreitos do
corpo. Esse "orgao" espiritual de percepcao e conhecido como fe acima do

conhecimento.
Aqueles que atingem 0 nivel de desenvolvimento espiritual no qual
podem trabalhar sem receber nenhuma recompensa para 0 egoismo tor
nam-se compativeis em qualidades com 0 Criador. E, portanto, conquistam
a proximidade d'Ele, porque, nos reinos espirituais, e somente a diferenca
em qualidades que separa os objetos, posto que la nao existem conceitos
como espaco e tempo.
Obtemos tambem 0 prazer interrninavel, ilimitado, por sentimentos
de vergonha, como quando recebemos caridade. Ao percebermos a circun
dante presenca invisivel do intelecto superior, que impregna 0 universo
inteiro e mantern 0 dominio sobre tudo, recebemos 0 sentido mais verda
deiro de apoio e de confianca, Assim, a fe e 0 unico antidoto para 0 ego
ismo.
Os seres humanos, por natureza, tern somente 0 poder de fazer 0 que
sentem e compreendem. Isso e conhecido como fe dentro da razao. A fe e
urn poder superior, que nos permite agir, mesmo quando ainda nao reco
nhecemos nem entendemos a essencia de nossas acoes, E uma forca que nao
depende de nosso interesse pessoal, 0 egoismo.
Diz-se que, no lugar em que se encontra alguem que deseja retornar
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tra alguem que deseja retornar

e aproximar-se do Criador ("baal teshuvah")
totalmente justa. Quando 0 individuo corrig
a si mesmo totalmente justo. Quando e incap
considerado pecador. Mas se se supera, en tao
Pelo fato de todo nosso caminho condu
cada estado novo consecutivo e superior ao an
retorna e superior ao estado previa do justo.
Nos percebemos 0 Criador como uma
Dependendo das qualidades e do nive
vaso altruista - nosso orgao de percepcao da
luz do Criador de diversas maneiras. Em vist
uma luz, the atribuimos diversos nomes com
cepcoes dela e de seu efeito sobre nos.

LUZ QUE TRAZ A CORRE<;:AO

A luz do Criador pode ser de dois tipos
e a sabedoria ("Ohr Hohmah") - e a da mise
dade ("Ohr Hassadim"). E "Ohr Hohmah" e
sua acao sobre nos.
No inicio, quando a luz chega, desc
Depois, quando ja descobrimos 0 mal e recon
utilizar 0 egofsrno, essa mesma luz da forca
que possamos trabalhar com eles (deleitarm
proprio bern. Por fim, ao conseguirmos a for
egoismo, essa mesma luz torna possivel aos de
ter prazer com 0 altruismo.
Por outro lado, "Ohr Hassadirn" outorg
do de tomar prazer. Por essa razao, dos 320 d
a acao de "Ohr Hohmah" separa as 32 partes
as ascensoes espirituais acontecem, sao exat
compreendidas pelo individuo em toda a pro
estremece ao reconhecer sua propria essencia
pessoal, porque percebemos que 0 egoismo e
Os 288 desejos restantes nao tern nem
ista; sao meras sensacoes (como as da audica
empregadas da maneira que escolhermos: p
outros. Sob a acao de "Ohr Hassadirn", dese
balhar altruisticamente com todas essas sens
"Ohr Hohmah" substitui os 32 desejos egoist
A correcao sob a influencia da luz oco

va do dela. A pessoa detecta somente a diferenca em qualidades entre seu
pr6prio egoismo e a magnificencia da luz. Por si so, isso ja e suficiente para
que se liberte dos desejos corporais. Diz-se, entao: "criei em ti as tendencias
egoistas e criei a Cabala como tua cura"
Mas, tendo corrigido seus desejos, a pessoa corneca a receber a luz
para deleitar 0 Criador. Essa luz, tambern conhecida como Torah, chama-se
os nomes do Criador, porque 0 individuo recebe, dentro de si e de sua alma,
uma parte do Criador e the atribui nornes, de acordo com os prazeres rece
bidos da luz.
Somente se formos totalmente desinteressados ("jafetz hesed"),
podemos entrar no mundo espiritual.
Esse e 0 requisito previa minimo para garantir que nenhum desejo
egoista possa jamais nos seduzir e, portanto, causar dano, porque nao dese
jarnos nada para 0 pr6prio ser.
Sem a protecao das tendencias altruistas da qualidade de "Ohr
Hassadim", ao cornecarmos a receber 0 prazer ilimitado da luz superior,
desejarernos inevitavelmente nos autogratificar, causando, assirn, a nossa
ruina pessoal; e jamais seremos capazes de trocar 0 egoismo pelo aItruismo.
Toda nossa existencia consistira na perseguicao desses prazeres, inacessiveis
a nossos desejos egoistas.
Mas "Ohr Hassadim', que nos fornece a luta pelo altruisrno, nao pode
fazer sua luz brilhar no interior de nossos desejos egoistas. Os desejos ego
istas sao mantidos em n6s por meio de uma centeIha de luz ali colocada a
forca pelo Criador, para que se oponham as leis da natureza espirituaI. Isso
nos permite manter a vida, porque, sem receber nenhum prazer, os seres
humanos nao podem sobreviver.
Se essa centeIha de luz superior desaparecesse, faleceriamos de ime
diato. Porque s6 assim poderiamos fugir do egoismo e de nosso desejo insa
tisfeito de sermos gratificados, que nos causa abatimento e desespero abso
lutos.
Qual e a razao peIa qual "Ohr Hassadim" nao pode entrar no ego
ismo? Como foi demonstrado antes, a luz em si mesma nao tern nenhuma
distincao entre "Ohr Hohmah" ou "Ohr Hassadirn"; e 0 individuo quem
determina essa diferenca. Urn desejo egoista pode cornecar a se deIeitar na
luz independentemente de sua origem; isto e, pode comecar a deIeitar-se no
"Ohr Hassadim" por seu pr6prio bern. Somente urn desejo que tenha sido
preparado para acoes aItruistas pode receber a luz a fim de se satisfazer com
o aItruismo; isto e, receber a luz como "Ohr Hassadim"
o individuo recebe prazer, por meio de tres tipos de sensacoes: 0 pas
sado, 0 presente e 0 futuro. 0 maior prazer deriva das sensacoes do futuro,
porque 0 individuo antecipa 0 prazer no presente, isto e, 0 prazer e expe
rimentado no presente. Dessa rnaneira, a antecipacao e 0 pensamento dos
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ntecipacao e 0 pensamento dos

fatos inaceitaveis sao piores que os fatos em
longa 0 prazer e ocupa os pensamentos do in

Mediante nossos desejos atuais - me
dos -, em geral 0 prazer dura por urn breve
o prazer passado, por outro lado, pod
reiteradamente. Portanto, antes de se envolv
necessario dedicar muito tempo para pensar e
permite absorver as mais diversas sensacoes p
mos recorda-las mais adiante para recriar nos
Pelo fato de 0 egoismo ser a essencia
nos deleitar em nossas vidas. Entao, se receb
rior de nossos desejos, a pequena semente de
deseja e tenta existir em prazeres antiegoistas
capacidade de motivar acoes desse tipo. Porta
tificacao em uma vida dessa natureza.
Isso porque a alma nao nos da nenhu
constantemente de que nao estamos vivendo
deira, mas simplesmente existindo. Como r
ver a vida como insuportavel e cheia de sofr
temente de nossas acoes, somos incapazes de
mos nos sentir satisfeitos com nada, porque a
continua ate que 0 pr6prio egoismo decide q
"escutar a voz da alma", e seguir seus passos. D
em paz.
Essa situacao pode ser descrita como
a Ele contra nossa vontade. Para nos, e imposs
prazer, se nao tivermos sentido a sua previa f
zer desejado e definida como sofrimento.
A capacidade de receber a Luz Superi
previo dela. Por essa razao, quando estamo
atividades, devemos pedir para sentir a neces
"Nao ha ninguem mais, alem Dele:' Tu
e todas as criacoes realizam Sua vontade. A
pequeno grupo de pessoas que realiza Sua v
A experiencia da unificacao do Criador com
existir uma congruencia de desejos.
Uma bencao e definida como urn fluxo
Hassadim") vindo do Divino, que e possiv
envolvidos em atos altruistas. Dizem os caba
povo sao grandes, mas tua sabedoria e leve"
justamente porque a sabedoria e leve.
o rabino Yehuda Ashlag disse: "Nosso

estado do filho do rei, que foi posto pelo pai em urn palacio cheio de todo
tipo de tesouros, mas sem a luz necessaria para poder ve-los, Entao, 0 filho
fica sentado na escuridao e the falta somente a luz para possuir as riquezas.
Ele ate tern uma vela consigo (0 Criador the envia a possibilidade de come
car a avancar para Ele), como foi dito: 'A alma de urn ser humano e a vela do
Criador. Ele so precisa acende-la por seu proprio desejo"
Sobre 0 mesmo tema, acrescentou: "Embora se diga que a meta da
Criacao e incompreenstvel, ha uma grande diferenca entre a incornpreensao
do homem sabio e a ignorancia do tolo"
Todo nosso trabalho consiste na preparacao para receber a luz.
Retomando as palavras do rabino Yehuda Ashlag: "0 mais importante e 0
vaso ('kli'), em bora 0 vaso sem a luz seja tao inerte quanta 0 corpo sem
a alma. Portanto, devemos preparar nosso 'kli' de anternao, de modo que,
quando receber a luz, funcione corretamente. Isso pode ser comparado com
uma maquina artificial que funciona a base de eletricidade. Ela nao funcio
nara, a menos que esteja conectada a fonte eletrica, mas 0 resultado de seu
trabalho dependera da maneira como ela tiver sido feita"
No Mundo espiritual, todas as leis e desejos sao diametralmente
opostos aos de nosso Mundo.
Assim como, em nosso mundo, e extremamente dificil agir de forma
contraria ao conhecimento e a compreensao, no mundo espiritual, e extre
mamente dificil progredir com 0 conhecimento.
o rabino Yehuda Ashlag relatou: "Diz-se que, quando todos esta
yam em pe durante 0 service no Templo, este estava lotado de gente, mas,
quando todos se prostraram, havia muito espaco livre". 0 ato de estar em pe
simboliza 0 estado de grandeza do "partzuf", a recepcao da luz, enquanto 0
ato de prostrar-se e urn estado de pequenez e representa a falta de luz. Nesse
estado inferior, havia mais lugar e uma maior sensacao de liberdade, porque
no estado da ocultacao do Criador os que estao no processo de ascensao
espiritual sentem 0 potencial de avancar contra seu raciocinio, e essa e a
fonte de alegria de seu trabalho.
o rabino Yehuda Ashlag costumava contar a historia de urn grande
cabalista do seculo passado, 0 rabino Pinjas, da vila de Korits. 0 rabino
Pinjas nao tinha dinheiro para comprar A arvoreda vida, de Ari, e viu-se for
cado a dar aulas para criancas durante meio ano, a fim de ganhar 0 dinheiro
necessario para comprar 0 livro. Embora possa parecer que nossos corpos
sao urn obstaculo em nossa ascensao espiritual, sao vistos dessa maneira
somente porque nao temos a consciencia das funcoes que 0 Criador lhes
designou.
Tal como 0 rabino Yehuda Ashlag disse: "Nosso corpo e como urn
"anker" (pefa de urn relogio); embora 0 "anker" faca 0 rel6gio parar, sem isso
o relogio nao funcionaria e nao avancaria"
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Em outro momento, explicou: "No can
ha uma espiral especial que dificulta a saida d
a essa espiral a bala voa mais longe e e mais p
econhecido como "Kishui" Seguem-se alguns
tarios:
• "Todos estao tao acostumados a inter
os conceitos deste mundo, que, mesmo quand
'Preservern suas almas, se entende que quer d
• "A lei da raiz e do galho significa que
superior, mas 0 superior nao tern que ser com
• "Urn individuo se encontrara no est
que estiver consciente de que seus desejos ego
impura"
• "0 mais baixo dos niveis espirituais e
se torna rnais importante que 0 material':
• "A pessoa pode manifestar altivez so e
que ninguem pode satisfazer 0 Criador mais q
• "A recompensa por cumprir urn man
percepcao d'Aquele que 0 ordena"
• "Asansiedades deste mundo nao preoc
na ascensao espiritual, assim como a pessoa q
se preocupa em receber seu salario, mas some
• "No mundo espiritual, assim como
algo nos acontece por circunstancias alern de
si mesmo nao nos salvara. Por exemplo, se a
de urn precipicio, 0 simples fato de ter caido
morte".
o mesmo se aplica ao mundo espiritu
Ashlag estava doente, chamaram urn medico p
prescreveu-lhe descanso e tranquilidade, su
acalmar os nervos e comentou que, se ele fo
namentos, escolhesse algo simples como os S
embora,o rabino Yehuda disse: "Parece que 0
os Salmos superficialmente, sem procurar ur
Depois, acrescentou: "Nao ha espa<;:o entre 0
recepcao material, egoista e impura. Se, em
estiver amarrada ao espiritual, se esquecera di
no estado fisico e impuro".
o livro Hakuzari diz que, quando ch
religiao para seu povo, 0 rei Kuzari recorreu a
e, finalmente, a urn judeu. Quando ouviu 0 j
eo muculmano haviam the prometido uma v

des recompensas no mundo vindouro, depois de sua morte. 0 judeu, por
outro lado, falou-Ihe sobre as recompensas neste mundo, pela observan
cia dos mandamentos e pelo castigo por os desobedecer. Mas 0 rei achou
que era mais importante preocupar-se com 0 que receberia no mundo vin
douro, depois da morte, do que com a maneira como deveria viver sua vida
neste mundo. 0 judeu, entao, explicou que quem promete a recompensa
no mundo vindouro assim 0 faz porque, desse modo, distancia-se da ver
dade, deseja encobrir a mentira e 0 significado em suas palavras. Do mesmo
modo, 0 rabino Yehuda Ashlag explicou as palavras do Agra, pelo conceito
"yehudi" (judeu), que diz que todo 0 mundo vindouro se encontra neste
mundo, e que quem atingiu 0 mundo espiritual por completo 0 atinge.
Isso e 0 que a Cabala nos promete como recompensa. Todas as
recompensas da Cabala devem ser recebidas enquanto a pessoa se encontra
neste mundo; mais especificamente, enquanto esta no corpo, para sentir
tudo com 0 corpo inteiro.
o rabino Yehuda Ashlag disse: "Quando uma pessoa sente que as for
<;:as impuras, isto e, os desejos egoistas comecam a pressiona-la, e 0 come<;:o
de sua libertacao espiritual".
Em relacao a Cabala, comentou que "Tudo esta nas maos de Deus,
exceto 0 temor a Deus". No que diz respeito a tudo 0 que uma pessoa pede
ao Criador, 0 Todo-poderoso decide se concede ou nao 0 que se Ihe pede.
Porern, a concessao do "ternor a Deus" nao e decidida pelo Criador, mas se
uma pessoa verdadeiramente deseja ter the ternor, com certeza 0 pedido
sera atendido.
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28. N.A.O PARA SI M

A vida e considerada 0 estado no qual
quistar prazer, seja de receber seja de dar. Se
desaparecer, entao 0 novo estado sera de inco
Se nos encontrarmos em tal situacao, veremo
nao podemos receber mais prazer, devido a
exemplo, por acoes passadas.
Se sofrermos tanto que ate 0 menor pr
e neutralizado, en tao ja nao desejaremos viver.
que nos cerca, dos inimigos, da bancarrota
aqueles que estiverem ascendendo espiritua
sensacoes de desesperanca, desespero e a fal
existencia.
Por conseguinte, devemos fazer todos
receber prazer na realizacao de atos considerad
e, desse modo, dar-Lhe felicidade. Tais pensam
zer tao grande que podem neutralizar 0 maio
Poderiamos ja estar na etapa de sermos
istas, Em qualquer acao que nos envolvessern
ftcio pessoal, so pensariamos no bem-estar da
lizada (0 Criador).
Porern, se, ao mesmo tempo, nao re
acoes altruistas, elas serao consideradas uma e
os mandamentos somente para 0 beneficio
a Sua luz (0 prazer) que corresponde a cada
processo do automelhoramento ainda nao es
Tendo recebido 0 prazer da luz do Cr
soa se arriscaria a despertar seu egoismo, e
egolsmo de receber prazer a qualquer custo p
Nesse momento, a pessoa nao seria capaz de r
nao para satisfazer 0 Criador, mas pela pura f
Os "kelim" com os quais realizamos os
como vasos de Outorga. 0 objeto espiritual te
corpo fisico, e consiste de 613 orgaos. Em gera
tuais e similar aestrutura fisica de nossos cor
Por essa razao, os 248 vasos de outorga e
superior do objeto espiritual e correspondem
que cada pessoa e obrigada a realizar.

A luz recebida por quem cumpre os mencionados atos espirituais
luz da grafa ("Ohr Hassadim"), ou merce encoberta
("Hassadim Mehusim"), A luz da sabedoria ("Ohr Hohmah") esta oculta
do receptor.
Urn individuo que tenha uma firme forca de vontade retificara seus
sentimentos ate 0 grau em que podera realizar atos altruistas, assim como
tambern podera receber 0 prazer por eles em favor do Criador, isto e, podera
receber prazer pelos desejos passados egoistas. Esse processo e conhecido
como receber com a intencao de dar.
Por conseguinte, esse individuo podera receber a luz contida em cada
ato espiritual. (Os mandamentos da Biblia sao atos espirituais. Posto que
cada pessoa no mundo e obrigada a cumpri-Ios, independente de seu nivel
espiritual, isso constitui uma etapa preliminar necessaria de acordo com sua
principal meta espiritual: dar prazer ao Criador.)
A primeira etapa que atravessamos enquanto procuramos entender
o proposito da Criacao e a de trabalhar em nos mesmos para 0 beneficio
pessoal (nao em Seu nome), pois ha muitas maneiras de sentir prazer, tais
como comer, brincar, receber honras e gloria etc. Esses metodos, porern,
apenas nos permitem sentir prazeres pequenos e efemeros. As intencoes por
tras de tais acoes sao de para si mesmo.
Podemos conseguir prazeres muito maio res tendo fe no Criador - no
fato de Ele ser Todo-poderoso; em Sua unicidade com relacao ao governo
do mundo inteiro, incluindo tudo 0 que acontece a cada urn de nos; em
Seu dominio sobre tudo 0 que se relaciona a cada urn de nos; em Sua boa
vontade de ajudar, ao ouvir nossas preces - e mantendo a fe em tudo 0 que
antes foi dito.
Somente depois de termos conseguido a primeira etapa desse tra
balho, receberemos sensacoes especiais muito diferentes - de urn estado
espiritual mais elevado. Como resultado, ja nao estaremos mais preocupa
dos com 0 beneflcio pessoal de nossas acoes. Ao contrario, todos os nossos
pensamentos e calculos serao dirigidos para a conquista da verdade espiri
tual. Nossos pensamentos e nossas intencoes terao 0 objetivo de se render
mediante a verdadeira essencia das leis da Criacao, de perceber e de realizar
somente a vontade do Criador, que, por si mesma, chegara como produto
da percepcao de Sua magnificencia e poder.
Entao, esqueceremos nossas motivacoes previas e perceberemos que
nao temos nem sequer a menor inclinacao para pensar ou nos preocupar
mos conosco e que nos entregamos totalmente a magnificencia da trans
cendente razao suprema, de modo que nem conseguimos ouvir a voz de
nosso proprio raciocinio. Nossa principal preocupacao sera como fazer algo
agradavel e prazeroso para 0 Criador. Esse estado e conhecido como nao
para si mesmo.
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A causa essencial da fe e 0 fato de nao
perceber 0 Criador e ser preenchido por El
mos capazes de receber esse prazer desintere
o Criador esteja encoberto. 0 estado de ocult
mandamentos sem receber nenhum prazer em
nao para a recompensa.
Quando atingimos tal estado e criamos
de imediato aver e a perceber 0 Criador com
antes nos motivara enos convencera a trabalh
cio pessoal desaparece e e ate comparada com
mos uma vez ligados a vida, conquistando es

fe.

Mas, se cornecarmos a trabalhar para c
quando ja estivermos no estado corrigido,
almas, a luz do Criador.

OBTENDO "LISHMAH"

Os nomes cabalisticos, embora ten ham
referem-se, no mundo espiritual, a objetos e ac
de nosso mundo.
Dessa incongruencia e da divergencia
efeito em nosso mundo pode-se ver quao rem
ais de nossos conceitos egoistas.
No mundo espiritual, urn nome signific
luz do Criador a uma pessoa; significa uma ac
especificamente.
Do mesmo modo, em nosso mundo
sobre 0 objeto em si, mas sobre nossa percepc
o objeto, esta totalmente fora do reino de nos
entidade em si mesmo, absolutamente incomp
Sem sombra de duvidas, este possui fo
mente diferentes das que possam ser detectada
sentidos. Podemos confirmar esse conceito, c
da visao ou por meio de radiografias ou freq
modo, 0 objeto e a percepcao do objeto existe
Isso surge das qualidades da pessoa que
Assim, a fusao do objeto (isto e, das verdadeir
as qualidades do perceptor da lugar a uma ter
tacao do objeto formada pelo perceptor. Isso s
do objeto e nas qualidades do perceptor.

No processo do trabalho com a luz espiritual ha do is estados dife
rentes de uma pessoa que deseje receber e que receba a luz: a percepcao e as
qualidades da pessoa antes de recebe-la e depois de te-la recebido.
Ha tambern dois estados de luz que preenchem os vasos-desejos de
uma pessoa: 0 estado da luz antes de entrar em contato com os sentimentos
e desejos da pessoa e 0 estado da luz depois do contato com 0 perceptor.
No estado previo, a luz e conhecida como luz simples, porque nao
tern nenhuma conexao com as qualidades do perceptor. Posto que todos os
objetos, com excecao da luz do Criador, desejam receber e ser gratificados
pela luz, nao existe uma possibilidade real de perceber, exarninar, sentir ou
ate mesmo imagina-la fora de n6s mesmos.
Portanto, se fizermos referencia ao Criador como 0 Forte, e porque,
nesse momento, sentimos (quem realmente sente!) Sua forca. Mas nao
tendo percebido nenhuma qualidade do Criador, e impossivel nos referir
mos a Ele por nome algum, porque ate a palavra Criador indica que uma
pessoa percebeu essa qualidade particular da luz.
Porem, se uma pessoa pronunciar os nomes do Criador (isto e, enu
merar Suas qualidades) sem as ter percebido por meio dos senti dos, entao
esse ato significa que atribuiu nomes a luz simples, antes de ter sentido 0
significado deles em si, 0 que e igual a rnentir, pois a luz simples nao tern
nome nenhum.
Aqueles de n6s que se esforcarern para ascender espiritualmente
devem evitar inj7uencias estranhas e proteger as conviccoes pessoais que
ainda nao estiverem amadurecidas, ate receber as percepcoes necessarias
que possam apoia-los. A principal defesa e 0 distanciamento devem ser diri
gidos nao as pessoas que estao longe da Cabala, posta que estas s6 podem
transmitir indiferenca ou negatividade total, 0 que indica uma grande diver
gencia do estado da pessoa envolvida na ascensao espiritual. A defesa deve
ter como prop6sito as pessoas que supostamente estao pr6ximas a Cabala.
Por outro lado, 0 principiante nao precisa se preocupar com as pes
soas que estao longe da Cabala, porque e evidente que nao ha nada que
possa aprender com elas; portanto, tambern nao representam uma ameaca
de escravidao espiritual.
Nosso egoismo permite-nos progredir somente quando sente
medo.
Entao, ele nos empurra para todo tipo de acao, apenas para neutra
lizar tal sentimento. Mas, se uma pessoa puder sentir 0 temor pelo Criador,
podera desenvolver a forca necessaria e 0 desejo de trabalhar.
Ha dois tipos de medo: 0 medo de transgredir urn mandamento e 0
temor a Deus. 0 primeiro e urn medo que impede 0 individuo de pecar, do
contrario, 0 faria. Porem, se uma pessoa nao tiver medo de pecar, porque
todas as suas acoes sao realizadas somente em favor do Criador, de qualquer
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maneira ela observara todos os mandamentos nao
essa ea vontade do Criador.
o medo da transgressao (pecado) e egoista,
preocupacao de prejudicar a si mesmo. Temer a D
temor altruista, porque e incitado pela preocupac
desejo do Criador com 0 arnor,
Mas, apesar do grande anseio de satisfazer tu
Criador, e muito diflcil cumprir os mandamentos D
por Ele), porque nao vemos a necessidade de cumpr
o temor que emana do sentimento de amor d
temor egoista. Por exernplo, quando a pessoa imagin
de co meter urn crime, ou uma simples transgressao,
tos de sofrimento e vergonha.
Do mesmo modo, urn cabalista desenvolve
mento de ansiedade, pois nao fez 0 suficiente peIo C
e tao constante e grande quanta 0 medo egoista do
sees obvias.
"Uma pessoa aprende so 0 que deseja aprend
somente no lugar que seu corafao deseja.") A partir de
que ela nunca aprendera a observar certas leis e n
deseje. Mas quem deseja escutar serrnoes de moral
com muito frequencia, as pessoas nao percebem
Como, en tao, mesmo quem aspira a autocorrecao
essa meta?
ser humane foi criado de tal modo que te
gratificar a si mesmo. E, portanto, as pessoas estu
encontrar meios para satisfazer seus desejos, e nao e
a ver com sua autogratificacao - porque essa e noss
Portanto, a fim de que as pessoas que dese
Criador possam aprender como agir em favor d'El
Ele lhes conceda novos coracoes, substituindo os
altruistas. Se 0 Criador atender esse pedido, entao
dam, encontrarao maneiras de satisfaze- Lo.
Porem, jamais perceberemos 0 que esta em
coracoes, seja altruista seja egoista, e jamais nos
fazer algo que nao satisfaca nossos coracoes, Mas, q
formar 0 coracao egoista no altruista, reconhecere
obrigacoes de sermos capazes de corrigir a nos m
qualidades recentemente adquiridas, e tarnbem d
nada mais importante, neste mundo, do que satisfa
Adicionalmente, as caracteristicas que havia
defeitos se transforrnarao em virtudes, porque, ao c

o

zer ao Criador. Mas aqueles que ainda nao estao prontos para se corrigir
nao poderao ver seus proprios defeitos, po is estes se revelam somente na
medida em que as pessoas sao capazes de os corrigir.
Todas as acoes humanas, com relacao a gratificacao das necessidades
pessoais, assim como todo 0 trabalho pelo bern de si mesmo desaparecem,
quando a pessoa se retira deste mundo. Tudo 0 que Ihe importava e pelo
que sofria desaparece em urn instante.
Portanto, se pudessernos avaliar se vale a pena trabalhar por algo
neste mundo, e depois perde-lo no ultimo momento de nossas vidas, entao
chegariamos a conclusao de que e preferivel trabalhar em favor do Criador.
Essa decisao nos conduziria ao reconhecimento da necessidade de pedir
ajuda ao Criador, em especial se tivermos investido uma grande quantidade
de esforco no cumprimento dos mandamentos, com a esperanca de con
quistar certo beneflcio pessoal.
Quem nao tiver se empenhado arduamente na Cabala tera urn desejo
menor de transformar suas acoes em acoes em favor do Criador, pois nao
tera muito a perder.
o trabalho de transformar a si mesmo requer urn grande esforco.
Por essa razao, a pessoa deve esforcar-se com todos os meios a disposicao
para intensificar os esforcos no trabalho, "lishmah", niioem favor do Criador,
porque isso conduzira, posteriormente, ao desenvolvimento do desejo de
retornar ao Criador e depois trabalhar - "lishmah" - para Seu nome.
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29. TRANSFORMA<;AO DE NO

Cada sentimento que temos emana do
urn esforco, urn am or e uma atracao pe!o Cria
de que Ele esta experimentando os mesmos se
a lei que diz que "0 homem e uma sombra do
uma pessoa sente pe!o Criador e igual ao que E
Depois da queda espiritual de Adao,
pecado (que simboliza a descensao espiritual da
de "Atzilut" ao nive! conhecido como este mund
foi dividida em 600 mil partes diferentes. Esta
pos humanos que nascem neste mundo. Cada p
humano quantas vezes for necessario para se co
todas as diferentes partes individuais termina
dente de correcao, fundir-se-ao de novo em u
como Adiio.
No intercambio das geracoes ha causa, p
do aparecimento dos filhos e a continuacao da
foi corrigido pe!os pais, isto e, as almas da enca
o Criador aproxima-nos d'Ele nao por
por nossos sentimentos de humildade e nosso
de nossa "imundicie" Se experimentassemos p
zijo espiritual, poderiamos pensar que vale a
conseguir essas sensacoes.
Portanto,o Criador normalmente tira p
uma pessoa, a fim de revelar por que cada uma
seja pelo desejo de servir, para receber os praze
10, seja pela fe no Criador. Dessa maneira, a pe
de agir por algo, alem do prazer.
A eliminacao do prazer de qualquer esta
submerge a pessoa em urn estado de depressao
desejo algum de realizar 0 trabalho espiritual.
conquista a verdadeira oportunidade de aprox
tude da fe acima da razao.
Sentir desespero ajuda a pessoa a reconh
cao pe!o espiritual e simples mente uma percep
nao ha nada mais grandioso que 0 Criador.
Disso, pode-se conduir que 0 Criador
queda espiritual para nos elevar rapidamente
vado.

Essa e tarnbern uma oportunidade de aumentar nossa fe. Portanto,
diz-se: "0 Criador prepara 0 rernedio antes da doenca"; e "Com 0 mesmo
que 0 Criador fere, Ele tambern cura"
Embora cada tentativa de tirar nossa forca vital e nosso interesse na
vida comova to do nosso ser, se realmente desejarmos ascender espiritual
mente, daremos as boas-vindas a oportunidade de manter a fe acima da
razao, Ao faze-lo, afirmaremos nosso desejo de nos libertarmos dos prazeres
pessoais.
ser humano normalmente esta submerso em si mesmo, concen
trado em sentimentos e pensamentos pessoais de sofrimento e prazer. Mas,
ao lutarmos para alcancar a percepcao espiritual, devemos redirecionar
nossos interesses em assuntos nao egoistas, para 0 espaco preenchido pelo
Criador, de modo que a existencia e os desejos d'Ele sejam 0 foco total de
nossa vida.
Devemos estabelecer uma correlacao com tudo 0 que acontece com
Seu projeto; devemos nos transferir para Ele, de modo que somente nossos
envoltorios corporais perrnanecam dentro dos limites fisicos.
Porern, os nossos sentimentos internos, a essencia da pessoa e do
proprio ser, tudo 0 que se designa como alma deve ser transferido para 0
"exterior" do corpo. Somente entao sentiremos constantemente a forca da
benevolencia que impregna toda a Criacao, Esse sentimento e comparado
com a fe acima da razao, porque procuramos transferir todos os nossos sen
timentos para fora, alern dos limites de nossos corpos.
Quando conquistarmos a fe no Criador, devemos permanecer nesse
estado, sem nos importarmos com os obstaculos que Ele possa enviar para
aumentar nossa fe e, assim, comecarrnos gradualmente a receber a Sua luz
no vasa criado por meio da fe.
Toda a Criacao foi construida por meio da interacao de duas for
cas opostas: 0 egoismo, 0 desejo de receber prazer; e 0 altruismo, 0 desejo
de agradar. 0 caminho da correcao gradual e a experiencia de transformar
nossos desejos egoistas nos desejos contraries, e e construido combinando
se as duas forcas.
Aos poucos, pequenas quantidades de desejos egoistas van se fun
dindo com os desejos altruistas e assim sao corrigidos. Esse metodo de
transformar nossa natureza e conhecido como 0 trabalho das tres linhas.
A linha direita e chamada linha branca, porque nao contern nenhuma ava
ria ou defeito. Depois de a termos obtido, poderemos obter a maior parte
da linha esquerda, a chamada linha vermelha, que contern nosso egoismo.
Existe uma proibicao contra 0 uso do egoismo em acoes espirituais, pois e
possivel cairmos sob sua influencia.
As forcas impuras, ou desejos, esforcam-se por receber a luz da sabe
doria, "Ohr Hohmah", para beneficio proprio, a fim de perceber 0 Criador

o

...

262

~ de aumentar nossa fe. Portanto,
tes da doenca": e "Com 0 mesmo

sa forca vital e nosso interesse na
e desejarmos ascender espiritual
midade de manter a fe acima da
[o de nos libertarmos dos prazeres
submerso em si mesmo, concen
soais de sofrimento e prazer. Mas,
espiritual, devemos redirecionar
IS, para 0 espa<;:o preenchido pelo
esejos d'Ele sejam 0 foco total de
ao com tudo 0 que acontece com
Ele, de modo que somente nossos
) dos limites fisicos.
ernos, a essencia da pessoa e do
alma deve ser transferido para 0
remos constantemente a forca da
io. Esse sentimento e comparado
lOS transferir todos os nossos sen
ISSOS corpos.
iador, devemos permanecer nesse
taculos que Ele possa enviar para
gradualmente a receber a Sua luz
. meio da interacao de duas for
er prazer; e 0 altruismo, 0 desejo
tal e a experiencia de transformar
rios,e e construido combinando
s de desejos egoistas vao se fun
sao corrigidos. Esse metodo de
como 0 trabalho das tres linhas.
orquenao contern nenhuma ava
I, poderemos obter a maior parte
elha, que contern nosso egoismo.
rismo em acoes espirituais, pois e
cam-se por receber a luz da sabe
prio,a fim de perceber 0 Criador

e para se dar 0 prazer da autogratificacao, util
proposito de satisfazer os desejos egoistas. Se n
razao (esforcando-nos para receber, mas nao
rejeitarmos a possibilidade de perceber 0 Cria
e rejeitarmos a gratificacao de Sua luz, se decid
racoes naturais de saber e experimentar tudo
previa de tudo, para saber que recompensa r
entao ja nao estaremos limitados pela proibica
Quando escolhemos essa via, isso se ch
porque estamos nos isolando da luz do Criad
de pegar uma pequena parte de nossos desejos
os direitos.
A cornbinacao resultante das forcas e de
media. E justamente nessa linha que 0 Criado
todo esse processo repete-se em urn nivel esp
sucessivamente, ate 0 final do caminho.
A diferenca entre urn empregado e urn
cesso de trabalhar, 0 empregado pensa na re
trabalho; sabe a medida da recompensa e iss
qual trabalha. 0 escravo, por outro lado, nao
somente 0 que the serve para a sobrevivencia,
amo possui tudo. Portanto, se urn escravo trab
o desejo do escravo de satisfazer 0 amo, de faz
Nossa meta e sentir por nosso trabalho
escravo sente por seu trabalho; que 0 deve
pensa.
Nossa travessia espiritual nao deveria
medo de castigo, nem por nenhuma expectativ
pelo desejo desinteressado de realizar a vontad
Mais ainda, nem deveriamos esperar
guissemos percebe-Lo, porque isso tarnbem
Devemos realizar Sua Vontade sem desejar qu
sem nem sequer pensar que fizemos algo esp
ver os resultados de nosso trabalho, mas apen
esta satisfeito conosco.
Se nosso trabalho for feito verdadeiram
de maneira alguma devemos levar em conside
recompensa. Para entender isso, e necessario
com respeito aos conceitos de castigo e de rec
Recebemos uma recompensa quando
de esforco para obter algo que desejamos. C
recebernos, ou encontramos, 0 desejado. A re

que exista em abundancia em nosso mundo e que seja acessivel a todos
os demais. Trabalhamos por receber uma recompensa especifica, que nao
poderiamos obter sem tal esforco.
Por exemplo, uma pessoa nao pode afirmar que realizou trabalho
ao encontrar uma pedra qualquer, pois as pedras abundam por toda parte.
Nesse caso, nao existe trabalho nem recompensa. Por outro lado, para pos
suir uma pequena pedra preciosa, deve desempenhar grande esforco, por
que e muito dificil encontra-Ia. Diante de tal circunstancia, sao realizados
verdadeiros esforcos e recebe-se uma recompensa.

ndo e que seja acessivel a todos
.recompensa especifica, que nao

le afirmar que realizou trabalho
pedras abundam por toda parte.
apensa. Por outro lado, para pos
esempenhar grande esforco, por
: tal circunstancia, sao realizados
mpensa.

30. MEDO DO CRI

A luz do Criador preenche toda a Cri
luz, nao podemos percebe-la, as prazeres qu
minuscules raios que nos alcancarn com a m
que, sem nenhum prazer, acabariamos nossa
Sentimos esses raios como forcas que
nos quais os raios entram. as objetos em si n
cia; isso se torna evidente quando deixamos d
por coisas que, antes, nos atraiarn.
A razao pela qual recebemos somente
luz, em vez de toda a luz do Criador, e que n
barreira. Se nossos desejos egoistas estiverem
ceber a luz, devido a lei da congruencia de qu
Dois objetos podern perceber urn ao o
suas qualidades coincidirern.
Mesmo em nosso proprio mundo po
soas estao em niveis totalmente diferentes de
podem entender uma a outra.
Assim, urn individuo que possui as qua
plesmente submerso no ilimitado oceano de
Mas, se 0 Criador preenchesse tudo co
dade de busca-lo como a urn objeto precioso,
seria considerado uma recompensa. Do mesm
o conceito de trabalho na busca por Ele, por
dentro de nos.
Embora nao possamos percebe- Lo, Ele
mesmo tempo, uma vez que a tenhamos pe
o prazer Dele, nao se pode dizer que fomos r
realizamos nenhum trabalho e 0 objeto em q
dancia no mundo inteiro, entao ele nao pode
pensa.
Entao, resta a pergunta: qual e noss
nossa natureza egoistai
Primeiro, devemos entender por que 0
gruencia. Como resultado disso, embora Ele
capacidade de percebe-Lo, pois Ele se oculta d
A resposta a pergunta "Qual e nossa r
sos egos?" e a seguinte: 0 Criador instituiu a

permite perceber somente os objetos em nosso proprio nivel espiritual, 0
que nos impede de experimentar 0 imenso sentimento de nosso egoismo
(natureza das criacoes) quando Dele recebemos prazer, pois, junto ao pra
zer, chegam os sentimentos de vergonha e humilhacao,
o egoismo nao po de suportar esse sentimento. Se nao somos capa
zes de justificar as mas acoes a nos mesmos ou aos outros, se nao podemos
encontrar qualquer circunstancia estranha que supostamente nos tenha
forcado a realizar uma rna acao, entao preferimos qualquer outro castigo
do que 0 sentimento de humilhacao do ell, porque 0 eu e 0 pilar de nossa
existencia. Uma vez humilhado, 0 ell desaparece espiritualmente; e como se
houvessernos desaparecido deste mundo.
Mas, quando atingimos a cornpreensao de que nosso unico desejo e
dar tudo ao Criador e quando estamos constantemente preocupados pen
sando no que mais podemos fazer pelo bern d'Ele, descobrimos que fomos
criados para receber prazer d'Ele e que Ele apenas deseja isso. A essa altura,
recebemos todos os prazeres possiveis porque desejamos realizar a vontade
do Criador.
Nesse caso, os sentimentos de vergonha nao tern lugar, po is 0 Criador
nos mostra que nos deseja dar prazer e que deseja que 0 aceitemos. Assim,
ao aceita-lo, realizamos a Sua vontade em vez de atendermos aos desejos
egoistas pessoais. Como resultado, tornamo-nos iguais a Ele em qualidades,
e a tela desaparece. Tudo isso ocorre porque atingimos 0 nivel espiritual no
qual podemos dar prazer - assim como 0 Criador.
Disso tudo, podemos conduir que nossa recompensa pelos esforcos
feitos deve consistir na recepcao de novas qualidades altruistas - desejos de
dar e aspiracoes de proporcionar prazer, desejos iguais aos do Criador por
nos. Esse nivel espiritual e essas qualidades sao conhecidos como medo do

Criador.
~

o temor espiritual altruista, assim como as demais qualidades antie
goistas dos objetos espirituais, sao totalmente diferentes de quaisquer de
nossas qualidades ou percepcoes, 0 medo do Criador e 0 medo de estarmos
afastados d'Ele. Surge nao dos calculos do beneficio egoista, nem do medo
de ficar com 0 egoismo ou do medo de ficar igual ao Criador. Baseia-se
nas nocoes do beneficio pessoal e so leva em consideracao 0 proprio estado
pessoal.
o temor a Deus e uma preocupacao desinteressada sobre nao termos
sido capazes de fazer algo que poderia ter sido feito em favor d'Ele. Esse
temor e, em si, a qualidade altruista de urn objeto espiritual, em contraste
com 0 nosso temor egoista, que esta sempre conectado a nossa inabilidade
de satisfazer nossas proprias necessidades.
A conquista da qualidade de temer a Deus deveria ser a causa e a
meta de nossos esforcos,
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Devemos por toda nossa forca nesse es
qualidades conseguidas, poderemos receber to
para nos. Esse estado e conhecido como 0 jim
Nosso temor a Deus deve se antepor a
e a seguinte: que cumpramos nossas obrigaco
que reconhecarnos 0 prazer contido nas acoes
mandamentos; e, para que esses prazeres inv
(posto que, em nosso mundo, amamos 0 que
que nos causa sofrimento), devemos primeiro
Se cumprirmos os mandamentos por m
sentimentos de amor ou de prazer, significa
que se oculta nos mandamentos e que estam
do Criador, por medo do castigo. a corpo n
que teme 0 castigo, mas, de qualquer maneira
sobre a razao pela qual a realiza.
Isso, por sua vez, da-nos motivo para a
crenca no castigo e na recompensa inerente
que comecemos a perceber Sua existencia con
o sentido de Sua existencia, isto e, tendo co
cornecar a realizar a Sua vontade, baseados
teremos adquirido 0 gosto e 0 prazer que no
mentos.
Por outro lado, se 0 Criador nos permi
tos por amor desde 0 inicio, superando, assim
prazer com a tare fa, jamais desenvolveriamos
tal situacao com a de pessoas que passam su
prazeres mundanos, e que nao tern nenhuma
para observar os mandamentos (as leis) de s
induz a essa tarefa prometendo uma recompe
Por conseguinte, os cabalistas que t
corneco, 0 prazer a ser alcancado por seguir
observariam-nas involuntariamente, assim c
para satisfazer a vontade d'Ele somente dev
encobertas no caminho da Cabala. E, entao,
aproximar-se do Criador.
Por essa razao, os prazeres contidos nas
da Cabala como urn todo ocultam-se. (A luz
cada lei espiritual; a luz do Criador e a som
Esses prazeres sao revelados apenas ao se atin
no Criador.

31. UMA SEMENTE DE ALTRUISMO
Como pode urn ser humano - que foi criado com as qualidades do
egoismo absoluto; que nao sente nenhum desejo, salvo os ditados pelo
carpo; que nao pode nem sequer imaginar algo fora de suas pr6prias per
cepcoes - proceder alem dos desejos do carpo e captar algo que existe fora
do reino de seus orgaos sensariais naturais?
N6s somos criados com 0 anseio de preencher nossos desejos ego
istas com prazer. Dada tal condicao, nao temos nenhuma maneira possi
vel de alterar e transformar nossas qualidades egoistas nas contrarias. Para
que criemos a possibilidade de transfarmar nosso egoismo em altruismo, 0
Criador, ao idealizar 0 egoismo, nele plantou uma semente de altruisrno, 0
qual somos capazes de cultivar estudando e agindo de acordo com os meto
dos da Cabala.
Quando sentimos os desejos ditados por nossos corpos nao somos
capazes de lhes resistir. Portanto, todos os nossos pensamentos estao vol
tados para a realizacao das exigencias do corpo. Diante de tal situacao, nao
temos nenhuma livre vontade para agir e nem sequer pensar sobre algo que
nao seja a autogratificacao,
Par outro lado, durante nossa elevacao espiritual, experimentamos
aspiracoes pelo crescimento espiritual e pela partida dos desejos fisicos que
nos empurram para baixo. Nesse momento, nao percebemos os desejos do
corpo e, portanto, nao requeremos 0 dire ito de livre opcao entre 0 material
e 0 espiritual.
Como consequencia, se permanecemos no estado de egoismo, nao
possuimos a forca para escolher 0 altruismo. Mas, ao percebermos a gran
deza do espiritual, ja nao temos outra opcao; ja 0 desejamos.
Portanto, toda a nocao do livre-arbitrio consiste em uma escolha:
qual das forcas nos dominant - 0 egoismo ou 0 altruismo? E quando
ocorre esse estado neutro no qual podemos escolher livremente?
Assim, nao ha outro caminho para nos, salvo 0 de nos juntarmos
a urn Mestre, aprofundarmo-nos nos livros da Cabala, unirmo-nos a urn
grupo que aspire atingir as mesmas metas, abrirmo-nos a influencia de pen
samentos sobre 0 altruismo e a forca espiritual. Como resultado disso, a
semente altruista despertara a semente implantada em cada urn de nos, e
que as vezes permanece inativa por muitos ciclos de vida.
Essa e a essencia de nosso livre-arbitrio. Quando comecarrnos a sen
tir que os desejos altruistas despertaram, tentaremos perceber 0 espiritual
sem muito esforco.
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Uma pessoa que se esforca para conseg
rituais, mas que nao esta ainda firmemente ap
soais, deve evitar entrar em contato com pes
arraigados no egoismo.
Isso e especialmente importante para
com a fe acima da razao, Deve evitar todo tip
dos que at ravessam a vida dentro dos limites
soficamente contraries a Cabala.
Nos livros da Cabala foi dito que a raza
razao da Cabala.
"Pensar dentro dos limites de nossa pro
mos os beneficios de nossas acoes. Por outro
- a fe acima da razao humana - assume que
cionadas de maneira alguma com os calculos
possiveis beneficios que possam advir de tais
Aqueles que precisam da ajuda de outro
que sao felizes com 0 que tern sao considera
nhecemos que os desejos ("libba") e os pensam
que conduzem todas as nossas acoes, entend
deiro estado espiritual enos damos conta do
maldade em nos.
Nossos sentimentos de amargura, qua
deiro estado espiritual, dao lugar ao desejo de
desejo atinge 0 grau de intensidade requerido,
de correcao para 0 vaso ("kli"), e assim come
escada espiritual.
As pessoas, em geral, sao criadas de ac
ista, 0 que inclui 0 cumprimento dos mandam
adquiridas em sua formacao continuam send
Isso torna pouco provavel que se afastem des
com 0 Criador.
Assim, quando nossos corpos (desejo d
que cumprem os mandamentos, respondemo
e a forma de vida aceita por nos e por nossa c
como nos sa base, 0 habito torna-se uma seg
mos nenhum esforco para realizar acoes natu
minadas pelo corpo e pela mente.
Portanto, nao ha nenhum risco de tran
ral. Par exemplo, urn judeu observante nao te
em urn sabado. Mas, se desejassernos nos com
natural, contraria a nossa formacao, que nao
como uma necessidade natural do cor po, mes

geraria do corpo a pergunta: por que estamos envolvidos nesta atividade,
e 0 que nos levou a deixar 0 estado de tranquilidade relativa para ne!a nos
envolvermos?
Nesse caso, enfrentaremos uma prova e uma opcao, porque nem nos
nem a sociedade em que vivemos nos envolvemos nas acoes que planejamos
empreender. Nao ha ninguern que possa servir como exemplo nem nin
guern que apoie nossas intencoes.
Nao e possive! consolar-se com a ideia de que outros tarnbem pen
sam assim. Por nao podermos encontrar nenhum exemplo em nossa pro
pria formacao ou na sociedade, devemos concluir que e 0 temor a Deus que
nos leva a agir e a pensar de uma maneira nova. Portanto, nao ha a quem se
dirigir para pedir apoio e cornpreensao, exceto ao Criador.
Visto que Ele e Urn e e nosso unico apoio, tarnbern somos consi
derados unicos, e nao parte das mass as entre as quais nascemos e fomos
criados. Por nao podermos encontrar nenhum apoio nas massas e depen
dermos apenas da misericordia d'Ele, tornamo-nos merecedores da Sua luz,
que serve para nos guiar ao longo de nosso caminho.
Todo principiante tern uma pergunta comurn: quem decide a dire
lj:30 do caminho - a pessoa ou 0 Criador?
Em outras palavras, quem escolhe a quem: e a pessoa que escolhe a
Ctiadot au a Criadorque escolhe a pessaa?
De urn certo ponto de vista, deve-se dizer que e 0 Criador que escolhe
o individuo, em virtude do que se conhece como providenciapessoal. Como
resultado disso, a pessoa deve agradecer ao Criador por ter-lhe proporcio
nado a oportunidade de fazer algo em Seu favor.
Mas, ao considerar por que 0 Criador escolheu determinado indi
viduo em particular, oferecendo-lhe essa oportunidade unica, surge a per
gunta: para que observar os mandamentos? Com que propositoi
Entao, 0 individuo deduz que essa oportunidade foi outorgada para
dar alento a acao em favor do Criador, que 0 proprio trabalho e sua recorn
pensa e que 0 distanciamento desse trabalho seria urn castigo. Assumir a
tare fa de servir 0 Criador e 0 livre-arbitrio da pessoa; portanto, ela se pre
para, com 0 proposito de pedir ajuda-Lhe para fortalecer a intencao de que
todas as acoes empreendidas 0 beneficiem. Esse e 0 nosso livre-arbitrio.
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32. LUTAR PELA PER
DA UNICIDADE DO C

Na Cabala, as massas sao conhecidas
bait"), porque aspiram construir sua pr6pria
e enche-Ia de prazer. Os desejos de quem asc
da luz do Criador e visam construir urn lar
que este se encha com a Sua luz.
Discernimos todas as ideias e todos
com nossas pr6prias percepcoes. Atribuimo
segundo as reacoes de nossos orgaos sensoria
mos a uma acao ou a urn objeto em particul
o percebemos pessoalmente.
Cada urn de n6s determina 0 nivel de m
acordo com 0 grau em que esse objeto obstru
certos casos, nao podemos tolerar proximida
Assim, nosso nivel de cornpreensao d
suas leis deterrninara a maldade que discerni
nho de nossa observancia das leis espirituais.
Portanto, se desejarmos atingir 0 nivel
remos trabalhar exaltando a Cabala e 0 Cria
modo, cultivaremos, em nos, amor pelo C
desenvolveremos 6dio pelo egoismo.
Na leitura da Pasco a judaica, ha uma
cada urn dos quais faz uma pergunta sobre 0
quatro qualidades estejam presentes em cada
se refira ao Criador como uma imagem comp
obstante, as quatro qualidades podem ser e
diferentes de personalidade.
A Cabala e outorgada para nos ajuda
egoismo. Se nao tivermos nenhuma pergunta
significa que ainda nao teremos percebido no
nao termos nenhuma necessidade da Cabala.
castigo e na recompensa, poderemos ser mot
uma recompensa por cumprir as leis espiritu
Mas, se ja agimos para ser recompen
mos nosso proprio egoismo, nao podemos n
nenhuma percepcao de nossos proprios defe
a observar os mandamentos de maneira de

nosso egoismo aparecera e perguntara: "Qual e 0 proposito desse traba
lho?"; "0 que eu ganharei com isso?"; "0 que acontece se isso for contrario
a meus desejosi"
A essa altura, precisaremos da ajuda da Cabala para comecar 0 traba
lho contra nosso egoismo, pois teremos cornecado a sentir a maldade den
tro de nos.
Ha uma forca espiritual especifica - urn anjo - responsavel por gerar
o sofrimento em urn individuo, a fim de que fique claro para ele que nao
pode se satisfazer gratificando seu egoismo. Esse sofrimento leva-o a afas
tar-se dos limites do egoismo, evitando, assim, continuar sendo seu escravo
para sempre.
Diz-se que antes de a Biblia ter sido outorgada a Israel, 0 Criador a
havia oferecido a todas as demais nacoes do mundo, e todas elas a haviam
recusado. Cad a urn de nos e como urn mundo em miniatura, que consiste
em uma multiplicidade de desejos, chamados nacoes.
Devemos saber que nenhum de nossos desejos e adequado para a
ascensao espiritual, exceto 0 desejo de avancar rumo ao Criador. Esse desejo
e conhecido como "Israel" (de "yashar", direto, e "El", Deus, significando
diretoa Deus). Somente por meio da escolha desse desejo, acima de todos os
outros,o individuo podera receber a sabedoria oculta da Cabala.
A ocultacao do nivel espiritual de cada urn e uma das condicoes
imperativas para uma ascensao espiritual bem-sucedida.
A ocultacao desse tipo implica a realizacao de acoes que nao sejam
perceptiveis aos outros.
o rnais importante, porem, e a ocultacao dos pensamentos e as aspi
racoes da pessoa. Quando se apresentar uma situacao na qual urn cabalista
deva expressar certo ponto de vista, este precisara ser vago e expresso em
termos muito gerais, de modo que as verdadeiras intencoes do cabalista nao
fiquem claras.
Por exemplo, suponhamos que uma pessoa faca uma gene rosa doa
cao como suporte as aulas de Cabala, mas de anternao estabeleca a condi
cao de que se publique no jornal urn reconhecimento publico do doador.
Tambem teria que se mencionar a generosa soma em dinheiro outorgada,
para que 0 doador recebesse a fama e, por conseguinte, obtivesse prazer
com isso. Embora pareca bern claro que a honra e 0 principal desejo do
doador, e tambern possivel que este deseje disfarcar 0 fato de 0 artigo do
jornal promover a difusao da Cabala. Assim, a ocultacao em geral ocorre
nas intencoes, e nao nas acoes.
Se 0 Criador precisar enviar a urn cabalista uma sensacao de descen
sao espiritual, entao, primeiro, Ele lhe tirara a fe em outros grandes cabalis
tas. Do contrario, 0 cabalista poderia receber estimulo deles e, assim, jamais
experimentaria 0 declinio espiritual.
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As massas que cumprem os manda
somente com suas pr6prias acoes, mas nao c
que os cumprem para obter uma recompens
vindouro. Tern sempre uma justificativa por
mesmos como justos.
Por outro lado, urn cabalista que traba
ismo inato procura controlar cada intencao, p
tos. Enquanto 0 desejo realizar desinteressada
o corpo se opera, junto com os pensamentos
Iham. Por conseguinte, 0 cabalista se sentira co
Tudo isso acontece com urn prop6sito
cabalista a se dedicar acorrecao con stante dos
Assim, 0 cabalista nao permanecera escraviza
tinuara trabalhando para si mesmo, como ou
outra maneira de realizar a vontade do Criado
E desse processo que surge no cabalista
ser pior que as massas. Para as massas, sua ina
deiro estado espiritual e a causa por tras da o
mentos.
Mas 0 cabalista e obrigado a transform
altruistas, ou sera totalmente incapaz de cum
Por essa razao, 0 cabalista ve a si mesmo
Urn individuo esta constantemente em
midade com seus desejos. Mas ha uma guerra
ele batalha contra 0 eu para renunciar a tod
favor do Criador e para preencher 0 coracao
altruismo.
o objetivo dessa batalha egarantir que
pessoa, nao somente porque essa e a Sua vonta
e desejado pela pessoa. Assim, 0 Criador deve
n6s pedimos.
Nessa batalha, devemos, antes de mais n
com 0 corpo e aceitar que 0 corpo, 0 intelecto,
sao todos qualidades externas, enviadas pelo
nar em busca da Sua ajuda; para nos fazer pe
atributos; para que the supliquemos pelo for
unicidade; para que reforcemos 0 conhecim
envia todos os pensamentos; para que the im
do sentimento de Sua presenca e do Seu domi
Desse modo, independente do fato de
o Criador criou tudo e tern dominio sobre t

assim, podemos pensar que alguma outra pessoa nos prejudicou ou que
podera nos fazer algo de mau (a linha esquerda).
Por urn lado, temos certeza de que todas as acoes emanam de uma
unica fonte: 0 Criador (a linha direita). Por outro, nao podemos suprimir 0
pensamento de que algo est a nos afetando ou que 0 resultado de urn aeon
tecimento depende de alguma coisa, alem do Criador (a linha esquerda).
Esses choques internos entre percepcoes opostas ocorrem por varias
razoes, dependendo de nossos vinculos sociais, ate 0 momento em que 0
Criador nos ajuda a alcancar a linha media. A batalha e travada por nossa
percepcao da unicidade do Criador, enquanto os pensamentos que atrapa
lham sao enviados justamente para lutar contra eIes. Lutamos peIa vitoria,
com a ajuda do Criador, e pela conquista de uma maior percepcao de Seu
Dorninio, isto e, peIa conquista de uma fe maior.
Nossa guerra natural visa satisfazer nosso egoismo para nos apode
rarmos de maiores conquistas, como todas as guerras em nosso mundo.
Porern, a metaguerra, a guerra contra nossa propria natureza, visa a renun
cia ao dorninio sobre nos mesmos em favor do inimigo: 0 Criador. A meta
guerra procura entregar todo 0 territorio de nossas mentes e coracoes ao
controle do Criador, de modo que Ele possa preenche-lo de Si Mesmo e
conquistar to do 0 mundo, 0 pequeno mundo do individuo, e 0 mundo
maior como urn todo, alem de dotar todas as criacoes com Suas qualidades,
mas de acordo com a vontade deIas.
o estado no qual os desejos e as qualidades do Criador ocupam todos
os pensamentos e desejos de uma pessoa e conhecido como urn estado altru
ista. Isso inclui 0 estado de dar, 0 estado de renuncia da alma fisica da pes
soa em favor do Criador e 0 estado de retorno espiritual ("teshuvah"). Todos
esses estados surgem sob a influencia da luz da bendio ("Ohr Hassadim"),
que emana do Criador enos da forca para suportar os pensamentos do
corpo que atrapalham.
A condicao anterior nao precisa necessariamente ser constante.
Poderemos superar certas obstrucoes em nossos pensamentos, mas, entao,
uma nova onda de pensamentos pode nos fazer retroceder. PossiveImente
cairemos, de novo, sob sua influencia e criaremos duvidas sobre a unicidade
do Criador. Entao, mais uma vez teremos que lutar contra esses pensarnen
tos, e, de novo, sentiremos a necessidade de nos dirigirmos a Ele em busca
de Sua ajuda e luz, para podermos supera-los e entrega-los ao governo do
Criador.
o estado no qual recebemos prazer peIo bern do Criador, isto e,
aquele em que nao apenas nos rendemos diante de nosso inimigo, 0 Criador,
mas tarnbem passamos para Seu lado, e conhecido como receber em favor do
Criador. A ordem natural de nossa escolha de acoes e de pensamentos e tal
que, consciente ou inconscientemente, sempre escolhemos 0 caminho que
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nos recornpensara com maiores prazeres. A
menores em favor dos maio res.
Nao ha livre-arbitrio ou livre escolha
escolher e a liberdade de decidir aparecem
tomar decisoes com base no criterio da verd
apenas ocorre, quando decidimos continuar n
do sofrimento que traz.
Porem, a inclinacao natural do corpo e
prazer de qualquer maneira.
Essa tendencia atrapalhara a pessoa, pa
principio da verdade. Quem aspira fazer a v
todos os desejos pessoais abaixo dos desejos d
Deve preocupar-se constantemente em p
de obter a forca suficiente para realizar a Sua
propria.
o grau em que acreditarmos na gran
deterrninara nossa capacidade de satisfazer S
concentrar todos os nossos esforcos na captac
de 0 Criador desejar que sintamos prazer, Ele
gratificado. Nao ha outra qualidade, em nos
determina cada urn de nossos pensamentos
alern de programar nossa existencia.
o egoismo e conhecido como urn anjo
que nos regula do Divino, ao nos enviar pra
tornando-nos seus escravos. 0 estado de obed
conhecido como escravidao, ou exilio C'Galut
Se 0 egoismo, esse anjo mau, nao tiv
capaz de conquistar 0 dominio sobre 0 ser h
pudessernos abandonar os prazeres oferecidos
zados. Portanto, nao somos capazes de sair do
tentarmos faze-lo, 0 que e considerado nossa
nos ajudara, la do Divino, tirando os prazere
tenta.
Como resultado, podemos sair do dom
Alern disso, ao nos colocarmos sob a influenc
experimentamos prazer nas acoes altruistas e
vidores do altruismo.
Conclusao: como individuos, nos somo
vermos nosso prazer como produto do ree
do egoismo (do farao, do anjo mau etc.). Se
outorga, entao seremos servidores do Criador

Mas nao podemos existir sem receber alguma forma de prazer. Essa
e a essencia humana; e a maneira como 0 Criador desenhou os seres hurna
nos, e esse aspecto nao pode ser mud ado. Tudo 0 que devemos fazer e
pedir-Lhe que nos confira 0 desejo do altruismo, Essa e a essen cia de nosso
livre-arbitrio e de nossas preces.
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33. RECEBER PARA

A maneira correta (eficaz) de se dirig
duas etapas. Primeiro, a pessoa deve entender
com todos os seres, sem excecao, e que todas
independentemente de quao desagradaveis po
Portanto, 0 Criador nos envia somen
nos preenche com tudo 0 que e necessario.
Desse modo, nao temos nada que the p
com 0 que d'Ele recebemos, sem importar 0
mos. Devemos tarnbem ser the agradecidos e
que possa ser acrescentado a nosso estado pes
zes com 0 que temos.
Devemos, primeiro, sempre agradece
recebemos no passado. Depois, podemos ped
tirmos que nos faita algo na vida, entao serem
medida de nossa percepcao da falta. Isso ocor
tamente perfeito, enquanto nos e que nos vem
Desse modo, quando comecarrnos a
melhor que poderiamos ter, posta que e ju
Criador nos enviou, entao nos aproximaremo
pedir algo para 0 futuro.
o estado de ser feliz com 0 que se tern
plesmente por reconhecermos que as circun
sao uma consequencia de nossas proprias a
Criador.
Esse estado pode originar-se tamber
mos lendo urn livro que fala sobre 0 Criador
suprema da vida, 0 proposito benevolo da Cri
me todo de the pedir que mude nossas vidas,
outras pessoas neste mundo nao recebem, nao
Assim, aqueles que desejam perceber 0
conseguiram atingir esse objetivo, devem fic
porque isso vern d'Ele.
Pelo fato de essas pessoas ainda terem
de estarem satisfeitas com 0 que Ele Ihes deci
rern-se proximas a Ele), tornarn-se dignas de
Ihes trara 0 conhecimento completo, a compr
A fim de nos separarmos espiritualme

ceber nossa propria insignificancia, a baixeza de nossos interesses, asp ira
coes e prazeres; devemos tambern ter consciencia da magnitude na qual
estamos dispostos a fazer tudo apenas por nosso sucesso pessoal, assim
como em todos os nossos pensamentos; de como perseguimos somente 0
proveito pessoal.
o importante quando sentirmos nossa baixeza eque tomemos cons
ciencia da verdade: a gratificacao pessoal e mais importante para nos que
o Criador, e, se nao vemos nenhum beneficio pessoal em nossas acoes, nao
podemos leva-las a cabo, seja em pensamento ou em acao.
o Criador recebe prazer, ao nos dar prazer. Se nos regozijarmos com
o fato de isso the dar a possibilidade de nos deleitar, entao ambos, nos e 0
Criador, coincidiremos em qualidades e em desejos, porque cada urn estara
feliz com 0 processo de dar: 0 Criador da prazer enos criamos as condicoes
para recebe-lo, Cada urn pensa no outro, e nao em si mesmo, e e isso que
define suas acoes.
Porern, pelo fato de nos, seres hurnanos, nascermos egolstas, somos
incapazes de pensar nos outros; pensamos apenas em nos mesmos. Podemos
dar somente nas situacoes em que vemos urn proveito imediato, 0 que e
maior que 0 beneficio outorgado (como no processo de cornercializacao ou
de negociacao). Por essa qualidade, 0 ser humano encontra-se completa
mente distanciado do Criador e nao 0 percebe.
Essa separacao definitiva do ser humano do Criador - a fonte de
todos os prazeres - e causada por nosso egoismo e e a causa de todo nosso
sofrimento. Tomar consciencia disso e conhecido como 0 reeonheeimento
do mal, porque, para sermos rejeitados pelo egoismo por nosso odio a ele,
temos que sentir e reconhecer totalmente que tudo efruto de nossa maldade
- 0 pior inimigo mortal, que obstrui nosso caminho na busca da perfeicao,
do prazer e da imortalidade.
Assim, em todas as nossas acoes, seja no estudo da Cabala ou na
observancia dos mandamentos, devemos fixar como nossa meta a saida do
egoismo e 0 avanco rumo ao Criador, para coincidirmos com Suas quali
dades. Somente entao, com os atos altruistas, poderemos receber 0 mesmo
prazer que recebiarnos com 0 nosso egoismo.
Quando, com a ajuda do Divino, cornecarmos a receber prazer com
os atos altruistas, e encontrarmos nisso a felicidade - nossa maior recom
pensa -, estaremos em urn estado conhecido como dar eom 0 jim de dar,
sem pedir nada em troca, sem nenhuma recompensa prevista. Nossa gratifi
cacao vern apenas por termos a capacidade de fazer algo pelo Criador.
Ao atingirmos esse nivel espiritual e desejarmos dar algo ao Criador,
far-se-a evidente que Ele deseja uma (mica coisa: dar-nos prazer. Entao,
estaremos prontos para receber prazer porque essa e a Sua vontade. As acoes
dessa natureza sao conhecidas como reeeber com 0 jim de dar.
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Nos estados espirituais, 0 intelecto da p
cimento) corresponde a luz da sabedoria ("
os desejos e os sentimentos correspondem
Hassadim"). Somente quando nossos coracoes
tar, poderao ser afetados pelo raciocinio. "Oh
onde "Ohr Hassadim" ja estiver presente. Se
presente, entao "Ohr Hohmah" nao ilumina
como escuridao ou noite.
Mas, em nosso mundo, isto e, em urn in
na escravidao do egoismo, a razao jamais pod
coracao, porque 0 coracao e a fonte de todos o
e 0 amo exclusivo do individuo; e 0 raciocin
combater os desejos dele.
Por exemplo, uma pessoa que quer roub
determinar como levar a tarefa a cabo. Assim
dos desejos do coracao, Por outro lado, se um
boa acao, uma vez mais 0 raciocinio a ajuda
partes do corpo. Portanto, nao ha outra solu
dos desejos egoistas.
o Criador, intencionalmente, mostra a
ela receba prazer, oferecendo-lhe a possibilida
receber. A pessoa tern a forte impressao de que
do Criador, realmente 0 satisfaz; isto e, ela
prazer dele.
Ha tres tipos de trabalho feitos por uma
damentos. Em cada tipo, ha boas e mas aspira
1. A pessoa estuda para si mesma, por e
de modo que, alern do Criador, the rendam ho
que realiza. Por essa razao, envolve-se public
com 0 proposito de receber uma recompensa.
2. A pessoa estuda em favor do Criado
d'Ele neste mundo e no mundo vindouro. Ne
nao possam ver seu trabalho, todos os estudos
evitar a recompensa pelos esforcos feitos. A u
e a do Criador. Esse estudante teria medo de
se tornassem uma distracao da intencao de s
Criador.
As intencoes do tipo desse estudante q
ritual sao conhecidas como em favor do Cria
o Criador e observa os Seus mandamentos
somente d'Ele.
Nos dois casos, 0 denominador comum

uma recompensa pelo trabalho realizado. No primeiro caso, a pessoa traba
lhou para os outros e contava com uma recompensa pelo trabalho realizado.
No segundo, trabalhou para 0 Criador e esperava uma recompensa d'Ele.
3. Depois das primeiras duas etapas, a pessoa percebe 0 nivel de
escravidao ao ego. 0 corpo (0 desejo de receber), entao, comeca a questio
nar: "que tipo de trabalho e esse? Onde esta a recompensa por isso?". Mas
nao recebe nenhuma resposta.
Na primeira etapa, 0 egoismo nao faz nenhuma pergunta, porque ve
a recompensa pelo trabalho realizado nas reacoes dos outros. Na segunda
etapa, 0 individuo pode responder ao egoismo, ao declarar que deseja uma
recompensa maior que a que podera receber de outras pessoas, isto e, deseja
prazeres espirituais eternos, tanto neste mundo quanto no vindouro.
Mas, na terceira etapa, quando 0 Criador deseja dar a pessoa, ela
corneca a perceber 0 nivel de sua escravidao ao egoismo e nao pode respon
der ao corpo. E 0 fato de 0 Criador desejar apenas dar leva 0 individuo ao
desejo de fazer 0 mesmo, e essa sera a recompensa por suas acoes,
Uma recompensa refere-se ao beneficio que as pessoas desejam rece
ber por seu trabalho. Em geral, referirno-nos a isso como prazer, enquanto,
ao dizer trabalho, nos referimos a qualquer esforco intelectual, fisico ou
moral do corpo. Uma recompensa tarnbem pode vir em forma de dinheiro,
honra, fama etc.
Quando sentirmos que carecemos de forca para suportar 0 corpo,
que nao temos energia para realizar nem mesmo a mais leve tarefa, porque
o corpo nao consegue fazer nenhum esforco sem ver alguma recompensa
em troca, entao nao havera alternativa senao nos dirigirmos ao Criador
para que nos ajude. Devemos implorar por algum poder sobrenatural, que
nos permita trabalhar contra nossa natureza e contra nosso raciocinio.
Portanto,o problema fundamental e acreditar que 0 Criador e capaz
de ajudar, apesar das leis naturais contrarias, e que Ele espera por esses pedi
dos. Porern, essa decisao po de ser tomada so depois de a pessoa se encontrar
completamente desiludida com suas pr6prias capacidades.
o Criador deseja que cada pessoa escolha 0 que e correto e que se
distancie do incorreto.
Se assim nao fosse, Ele teria feito 0 ser humano com Suas pr6prias
qualidades, ou, uma vez criado 0 egoismo, Ele mesmo 0 teria transformado
em altruismo, sem 0 processo do amargo exilio do estado de perfeicao supe
rior.
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34.0 SOFRIMENTO COMO BO

o livre-arbitrio e a decisao

independe
nos de escolher que 0 Criador nos governe, em
o poder do farao consiste em nos most
mos receber. Percebemos com clareza aquelas
fruto de nossas acoes egoistas. Nos as compree
vemos com nossos olhos. 0 resultado e sabido
pela sociedade, pela familia, por pais e filhos.
Assim, 0 corpo pergunta ao farao "Que
obedecer?" iExodo 5, 2), que significa "0 qu
como este?".
Desse modo, estamos no caminho c
impossivel avancar contra nossa propria natu
e a meta final, e somente 0 ato de ter fe na
transformar.
A luz do Criador, Sua revelacao ao se

vida.

IS de
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senao nos dirigirmos ao Criador
xir algum poder sobrenatural, que
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tl eacreditar que 0 Criador e capaz
'ias, e que Eleespera por esses pedi
I s6depoisde a pessoa se encontrar
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o ser humano com Suas proprias
mesmo 0 teria transformado
exilio do estado de perfeicao supe

0, Ele

A primeira instancia da percepcao per
cida como 0 nascimento espirituaI de uma
nosso mundo uma pessoa possui 0 desejo na
ritual ela e obrigada a desenvolver em si mesm
Isso e necessario, se realmente des
segundo 0 principio de que 0 sofrimento pelo
se recebe. Por conseguinte, devemos estudar
para revelar a luz e 0 Criador. Se nao atingir
por enormes sofrimentos e sentiremos amar
como uma vida de sofrimento. Porern, e apesa
realizando esforcos. 0 fato de uma pessoa n
do Criador deve impulsiona-Ia a aumentar se
se revele.
Pode-se ver claramente que e 0 sofri
mente da lugar ao verdadeiro desejo de se alc
Esse sofrimento e conhecido como 0 sofrim
inveja de qualquer urn! Quando 0 vasa se enc
mento, 0 Criador Se revelara aos cabalistas Com muita frequencia, para fechar urn
sidade de urn mediador que possa transmitir
que certo objeto vale ainda rnais do que 0 pre

outras palavras, alguem que transmita a mensagem de que 0 vendedor nao
esta inflacionando 0 preco.
Todo 0 metodo de receber a advertencia ("Mussar") baseia-se nesse
principio, que tenta convencer 0 individuo a deixar de lade as considera
coes materiais em favor do mundo espiritual. Todos os livros do "Mussar"
ensinam que os prazeres de nosso mundo sao falsos e que nao tern nenhum
valor. Assim, 0 individuo nao esta real mente renunciando a algo significa
tivo quando se afasta dos prazeres espirituais.
o metodo do rabino Baal Shem-Tov e urn pouco diferente. Dei uma
maior enfase no objeto que esta sendo comprado. Mostra ao individuo 0
valor infinito e a grandeza da aquisicao espiritual. Reconhece que ha certo
valor nos prazeres deste mundo, mas e preferivel que a pessoa os rejeite,
posta que os prazeres espirituais sao incomparavelmente maiores.
Se 0 individuo pudesse permanecer no egoismo e, ao mesmo tempo,
receber os prazeres espirituais junto com os materiais, entao os desejos desse
individuo aumentariam constantemente. Como resultado, 0 individuo se
distanciaria mais do Criador, devido a uma crescente disparidade em quali
dades e em sua magnitude. Pe10 fato de 0 individuo nao perceber 0 Criador,
nao teria sentimentos de vergonha decorrentes do ate de receber prazer.
o individuo pode receber prazer do Criador somente sendo similar a
Ele em qualidades, as quais 0 corpo imediatamente se opora. Essa resisten
cia sera experimentada em forma de perguntas que surgirao, tais como: "0
que eu ganhei por esse trabalho, embora tenha me esforcado tanto?"; "Por
que devo estudar tao arduamente a noite?";"E realmente possivel alcancar
a percepcao do espiritual e do Criador no grau descrito pelos cabalistas?";
"Essa tarefa pode ser realizada por uma pessoa comumi"
Tudo 0 que nosso egoismo sugere e correto: urn ser humano nao
pode atingir nem 0 mais baixo dos niveis espirituais sem ajuda. Porern, po de
conseguir com a ajuda do Criador. 0 aspecto rna is dificil, no entanto, e ter
fe na ajuda d'Ele ate que seja recebida. A ajuda do Criador para combater 0
egoismo chega como uma revelacao de Sua grandeza e de Seu poder.
Se a grandeza do Criador fosse revelada a todos em nosso mundo,
cada pessoa nao faria outra coisa que nao fosse esforcar-se para agrada-Lo,
mesmo sem nenhuma recompensa, porque a oportunidade de servi-Lo seria
considerada uma recompensa em si mesma, e ninguem solicitaria outra. Ate
seriam rejeitadas quaisquer recompensas adicionais.
Porem, pelo fato de a grandeza do Criador ocultar-se de nossa vista
e dos demais sentidos, somos incapazes de fazer qualquer coisa em favor
d'Ele. 0 corpo (nossa razao) considera-se mais importante que 0 Criador,
posto que percebe somente a si mesmo. Assim, logicamente argumenta que,
se e mais importante que 0 Criador, entao devemos trabalhar para ele e
receber recompensas.
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Mas nao deveriamos trabalhar se nao p
ficio pelo trabalho completo. Porern, em nos
somente as criancas, durante suas brincadeira
mente instaveis estao dispostas a se empenhar s
Em ambos os casos, isso ocorre porque as pes
forcadas a entrar nessa linha de acao por ~ua na
de seu desenvolvimento; as pessoas ernocional
sito de corrigir suas almas.
o prazer e urn derivado do desejo que 0
paixao e fome. Uma pessoa que possui tudo en
contente, porque jei nao resta nada mais que v
da gratificacao, Por conseguinte, pode cair em
bens de uma pessoa pela percepcao da felicid
seriam as mais ricas, porque ate mesmo as c
satisfazem.
o Criador nao se revela de imediato ne
tece para que a pessoa desenvolva 0 comple
revelacao. Essa e justamente a razao pela qual
pessoa desenvolva 0 sentido de necessidade urg
a avancar rumo a Ele, em vez de sentir satisfa
e urn regozijo pelo processo da conquista espi
circunstancias cheias de sofrimento.
Isso ocorre justamente para nos levar
cia do Criador acima de nossos proprios sent
importar 0 sofrimento que caia repentinament
nossos pensamentos sobre 0 sofrimento, por
e devemos nos forcar a pensar na meta da Cri
siderar nosso papel no contexto geral, embora
sejam propensos a pensar nesses assuntos.
Nao devemos mentir a nos mesmos e d
mento. Ao mesmo tempo, no en tanto, devem
sentimentos que nos dizem 0 contrario. Exig
Criador ou Sua revelacao, nem buscar 0 conhe
mentos, acoes e planos ao nos enviar 0 sofrim
rado a urn suborno, a uma recompensa pela d
Porern, todas as acoes e todos os pensa
gidos a si mesmo, nem ao interior de si mesm
dos nos sentimentos de sofrimento, nem nos p
fugir. Em seu lugar, devemos transferir nossa p
corpos, como se nos movessemos do interior
perceber 0 Criador e Seu designio nao median
mas a partir do exterior, distanciando 0 eu do

mos no lugar do Criador, aceitando esse sofrimento como uma necessaria
condicao previa para aumentar nossa fe no dominio supremo, de modo que
facamos tudo somente em favor d'Ele.
Tendo conseguido, podemos granjear a revelacao do Criador, a per
cepcao da luz divina e de seu verdadeiro dominio. Isso porque 0 Criador
reveIa-se apenas mediante os desejos altruistas; somente nos pensamentos
alem do eu e dos problemas pessoais; somente nas preocupacoes externas 
porque so entao existe uma congruencia de qualidades entre nos e Ele.
Mas, se nos, em nossos coracoes, pedirmos a Ele que diminua nosso
sofrimento, entao permaneceremos no estado de um mendigo, um ego
Ista,
Por essa razao, devemos descobrir sentimentos positivos peIo Criador.
Somente entao poderemos receber a revelacao pessoal d'Ele.
E necessario lembrar que a ocultacao do Criador e nosso sofrimento
sao as consequencias de nossos envoltorios egoistas, porque Ele emite
somente prazer e claridade.
E faz isso com a condicao de produzirmos desejos altruistas e de refa
zermos totalmente 0 egoismo como uma saida de nossa natureza e do senti
mento de si mesmo, 0 eu. Todos os nossos pecados tern origem na recusa de
avancar por meio da fe acima da razao. Por conseguinte, experimentamos 0
sofrimento constante, porque ficamos sem chao.
E natural que, tendo investido muito esforco em nossos estudos e no
trabalho em nos mesmos, esperemos uma boa recompensa. Em vez disso,
recebemos apenas sentimentos dolorosos de desespero e graves situacoes,
Emais dificil resistir aos prazeres de nossas acoes altruistas do que aos das
egoistas, porque a magnitude do prazer em si mesmo e incomparaveImente
maior.
Intelectualmente, e muito dificil ver, mesmo por urn instante, que de
fato essa e a ajuda do Criador. 0 corpo, contra todo 0 raciocinio, clam a peIa
necessidade de se livrar desse estado. Somente a Sua ajuda pode nos salvar
dos problemas repentinos que se apresentam, mas nao ao pedirmos uma
solucao,
A resposta e rezar por uma oportunidade - apesar das exigencias
do corpo - de adquirir fe acima da razao, de conquistar urn sentimento
segundo as acoes do Criador, pois somente Ele tern 0 dominio sobre tudo,
apenas Ele cria todas as circunstancias para garantir nosso maximo bem
estar espiritual.
No caminho da unificacao espiritual com 0 Criador, todos os torrnen
tos terrenos, 0 sofrimento espiritual, a vergonha e as reprimendas devem ser
tolerados por urn cabalista. A historia da Cabala esta cheia de exemplos:
Rashbi, Rambam, Ramhal, Ari, entre outros.
Mas tao logo sejamos capazes de obter a fe acima da razao contra
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35.A TENDENCIAAO MAL
Segundo a Cabala, nossos corpos sao somente urn envoltorio tem
porario para uma alma eterna que deseende do Divino, eo ciclo de vida e
morte pode ser comparado com a troca de roupa de uma pessoa em nosso
mundo. A alma troca urn corpo por outro tao facilmente quanto uma pes
soa muda urn conjunto de roupa por outro.
A definicao do cumprimento desinteressado da vontade do Criador,
assim como a definicao de ser altruista, tanto em pensamento quanta em
acao, personifica 0 processo de auto-avaliacao e de autovalorizacao, inde
pendente dos acontecimentos desagradaveis, sentimentos ou incidentes
enviados intencionalmente a pessoa pelo Criador.
o processo de auto-avaliacao deve fazer com que 0 individuo veja
quao baixo e seu estado na realidade, mas, ao mesmo tempo, deve mante-lo
comprometido com 0 cumprimento da vontade do Criador e com a aspi
racao de realizar as leis retas e justas do mundo espiritual, contrarias a seu
bem-estar pessoaI.
o desejo de ser igual ao Criador em qualidades pode derivar do sofri
mento e das provas que a pessoa experimente, mas tarnbem pode emanar
da percepcao da grandeza do Criador. Entao, a escolha do individuo implica
pedir-Lhe para avancar por meio da Cabala.
Todas as ac;:oes que empreendemos devem ser motivadas por nossa
intencao de perceber a grandeza do Criador, de modo que a percepcao e a
realizacao desse aspecto possam nos ajudar a nos tornarmos mais puros
e mais espirituais.
Para avancar espiritualmente, devemos nos preocupar, em cada nivel,
com 0 desenvolvimento interno de nossa percepcao da grandeza do Criador.
Devemos perceber que, para atingir a perfeicao espiritual ou ate mesmo
para permanecer no nivel espiritual no qual existimos, precisamos cultivar
uma compreensao rnais profunda da grandeza do Criador.
o valor de urn presente e determinado pela importancia de quem 0
da. Isso e certo em grande medida. Por exemplo, urn objeto que pertenceu
a alguem considerado famoso e importante pela sociedade com frequencia
vale milhoes,
o valor da Cabala tambern e determinado pela importancia de quem
a outorga a nos. Se a pessoa nao acredita no Criador, entao a Cabala nao
vale mais que qualquer outro documento historico ou litera rio. Mas, se real
mente acredita no seu poder e em sua utilidade, porque acredita na forca
superior, entao 0 valor da Cabala e incomensuravelmente mais elevado.
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Quanto mais acreditarmos no Criado
para nos.
Por conseguinte, cada vez que nos su
ao dominic do Criador segundo a magnitud
captaremos a transcendencia da Cabala e de s
pode-se dizer que, a cada momenta consecuti
espiritual maior, recebemos uma nova Cabal
novo Criador.
Esse processo diz respeito somente aos
lacao da luz do Criador, enquanto ascendem p
razao, diz-se que a pessoa justa vive segundo
pessoa determina a quantidade de luz percebi
Nos livros de Cabala, esta escrito: "Ca
rida". Para urn cabalista, cada dia (0 tempo em
e uma nova luz.
Pode ser que tenhamos sido criados p
tos, mas e impossivel que sejamos educados c
intencoes altruistas particulares a nossas acoes
parte de nossa natureza egoista a ponto de pod
tica, como nossas necessidades fisicas.
Se formos impregnados pela sensacao
egoismo e contra as forcas da escuridao, cont
do Criador, tiraremos essas forcas de nos me
a elas. Iremos evita-las em nossos pensamento
de nossos pr6prios corpos.
Continuando a sentir esses desejos,
como desprezamos urn inimigo. Desse mod
o egoismo e, ao mesmo tempo, encontrar c
acao desse tipo e conhecida como a guerra da
("Nikmat Hashem"). Aos poucos, podemos
metas, os pensamentos e as intencoes corre
desejos e demandas egoistas do corpo.
Se, durante 0 estudo, nao virmos nenh
carrnos a sofrer pela falta do beneficio perceb
indinacao ao mal ("Yetzer Ra"), 0 grau do m
nivel de percepcao dele, pela magnitude de
falta de atracao pela espiritualidade, a menos
beneficio pessoal.
Quanto mais sofrermos pela situacao
grau de nossa percepcao do mal. Se entende
ainda nao tivemos exito no avanco espiritual

significa que ainda nao temos a inclinacao ao mal ("yetzer ra"), posto que
ainda nao estamos sofrendo por causa do mal.
Se nao sentimos 0 mal, devemos nos envolver no estudo da Cabala.
Mas, se percebemos 0 mal em nos mesmos, precisamos nos livrar disso
com a fe acima da razao,
As definicoes dadas antes requerem explicacao. Nos livros da Cabala
esta escrito: "Eu criei a inclinacao ao mal" (forca, desejo) e "Eu tambern
criei a Torah como "Iavlin' para isso" (para sua correcao), "Tavlin" significa
especiaria, aditivo, suplementos que tornam a comida saborosa e pronta para
o consumo.
Podemos ver que a Criacao prirnaria e 0 mal, 0 egoismo, A Cabala e
somente urn acrescimo a isso, isto e, urn meio que nos permite saborear e
utilizar 0 mal. Isso e muito estranho, pois tambern foi estabelecido que os
mandamentos foram dados somente com 0 fim de purificar a alma com sua
ajuda. Isso significa que, uma vez que a pessoa estiver purificada, nao havera
mais necessidade deles (atos espirituais com 0 fim de correcao).
A verdadeira meta da Criacao e prover prazeres a Seus seres criados.
Para esse prop6sito, as criaturas sao dotadas do desejo de receber prazer. A
fim de que nao experimentem os sentimentos de vergonha quando recebem
prazer, 0 que arruinaria 0 prazer em si, elas recebem a oportunidade de
corrigir tais sentimentos.
Isso pode ser alcancando se os seres criados nao desejarem receber
nada para si mesmos, mas somente para satisfazer 0 Criador. 56 entao nao
sentirao vergonha por receber prazer, posto que 0 receberao em favor d'Ele,
e nao para sua pr6pria satisfacao,
Mas 0 que podemos dar ao Criador que the daria prazer? Exatamente
o Criador deu-nos a Cabala e as leis espirituais, para que assim pudessernos
cumpri-Ias em Seu favor. Entao, Ele pode enviar-nos prazeres que podemos
receber, que nao serao diminuidos pelos sentimentos de vergonha e pelas
insinuacoes de caridade.
Se nos comportarmos segundo as leis espirituais, por exemplo, em
favor do Criador, seremos iguais a Ele em nossas acoes, que terao como
objetivo nos dar prazer. Quando nossos desejos, atos e qualidades atingem
maior sernelhanca aos do Criador, aproximamo-nos mais d'Ele. 0 Criador
deseja que the demos como Ele nos da, a fim de que nossos prazeres nao
sejam ofuscados pela vergonha e que nao sejam vistos como caridade.
o desejo espiritual - que possui todas as condicoes necessarias para
receber a luz - determina a magnitude e 0 tipo de prazer que recebe, pois a
luz do Criador inclui tudo em Si mesma, ate cada urn de nossos desejos de
gratificacao por alguma coisa e que nos isola de toda luz que desejamos.
o Criador estabelece exatamente 613 mandamentos para a transfor
macae do mal (em n6s) em bern (para nos), porque Ele criou nosso desejo
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1. Quando ainda estamos sob a escravi
e somos incapazes de agir em favor do Criado
tanciados d'Ele, devido a disparidade em qua
permitem-nos ter a forca para sair do egoism

2. Quando, no final da correcao, ja no
de unidade com 0 Criador devido a congruen
nos tornamos merecedores da luz da Torah. A
se parte de nosso corpo espiritual; tornam-s
cada urn dos 613 desejos, recebemos a luz do

Como podemos ver, nessa etapa, por m
tuais se transformam no lugarde recebimento

36.0 TRABALHO AO LONGO DAS TRES LINHAS
Na linha esquerda, que traz 0 sofrimento como resultado da ausencia
do desejado, e despertada a necessidade da ajuda do Criador, que chega na
forma de luz da alma.
Na linha direita, estado em que a pessoa nao deseja nada para si
mesma, existe somente a luz da miseric6rdia ("Ohr Hassadim"), a alegria
da sernelhanca das qualidades espirituais. Mas esse estado nao e perfeito,
porque carece do conhecimento e da compreensao do significado interno.
Na linha esquerda nao ha perfeicao porque a luz da sabedoria so
podera iluminar, se existir congruencia em qualidades entre a luz recebida
e 0 recipiente da luz.
A congruencia tern como resultado "Ohr Hassadim", que se encon
tra na linha direita. As conquistas espirituais somente podem ser realizadas
tendo-se urn desejo. A linha direita nao tern nenhum. Todos os desejos estao
na esquerda. Porern, 0 desejado nao pode ser recebido no vasa dos desejos
egoistas.
Portanto, e necessario unir essas duas qualidades, de modo que a luz
da sabedoria e 0 prazer da linha esquerda possam entrar na luz das quali
dades altruistas da linha direita, e a linha media ilumine 0 ser criado. Sem a
luz da linha direita, a da esquerda nao se revela e e percebida apenas como
escuridao.
Quando ainda estamos escravizados por nosso egoismo, 0 trabalho
da- se nas linhas direita e esquerda. Porem, mesmo assirn, nao controlamos
nossos desejos. Em vez disso, eles determinam nossos pensamentos e nossas
acoes enos impedem de sermos preenchidos com a luz da congruencia com
o Criador ("Ohr Hassadim") e com a luz da maxima compreensao C'Ohr
Hohmah").
Por outro lade, somos capazes apenas de pronunciar os nomes dos
mundos, as "Sefirot" e os "kelim"
Nesse estado, e especialmente eficaz estudar a construcao dos mun
dos espirituais e seus efeitos, isto e, a Cabala, para que ela nos ajude a desen
volver 0 desejo de aproximacao do Criador. No processo, muito embora nao
o percebamos devido a falta de sentidos espirituais, comecarnos a querer
nos assemelhar aos objetos que estao sendo estudados e, portanto, a atrair
sobre nos a graca dos reinos superiores.
Mas as forcas espirituais nos afetarao somente se estivermos estu
dando com a intencao de nos aproximarmos (em qualidades) do espiritual.
Somente nesse caso traremos para n6s 0 efeito purificador da luz circun
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dante. Porem, podemos observar, em inume
apropriado, talvez saibamos 0 que os livros
envolvamos em discussoes significativas sobre
mos realmente captar a essencia emocional do
Aqueles que atingem os niveis espiritu
trabalho, mesmo 0 mais insignificante, ja exi
mundo e estao comprometidos com a tarefa
mundo.
Por outro lado, 0 conhecimento e a me
tam com frequencia seu egoismo e suas duvi
tam-nos de sua meta.
Isso porque a luz obtida com 0 estudo
dio de salvafiio ("sam hachaim") ou urn vene
as principiantes nao podem discernir
cebem a verdade (os cabalistas) e os que estu
como outra ciencia social.
Para os principiantes, 0 trabalho ao lon
seus pr6prios estados, em vez da conquista da
quem ja consegue perceber.
No estado de dar ("hesed"), ou na fe ac
com 0 que nos foi dado, com nosso destino
outorgou, pois vemos tudo isso como nosso
independente do fato de cumprirmos os ma
captar seu significado interno, mas com base e
auto-aceitacao de certas obrigacoes e educaca
Esse estado nao e considerado a linha di
esta ausente. Somente quando aparecer 0 est
de qualquer uma das linhas. Portanto, s6 de
avaliacao critica de n6s mesmos, s6 depois de
conquistas, s6 depois de determinar as verdade
ao avaliarmos de maneira critica os resultados
somente entao obteremos a linha esquerda.
a importante aqui e a meta da Criacao
essencia, nossa meta e receber prazer do Cria
mos que nao 0 experimentamos nem ao meno
No curso de nossos estudos, aprendem
nas quando existir uma congruencia de qual
Portanto, somos obrigados a examinar nossos
julga-los tao objetivamente quanto puderrno
fim de determinar se realmente estamos ava
egoismo e adquirindo amor por outras pessoa
Se, como estudantes, virmos que ainda

desejos egoistas e que nao progredimos para uma melhor condicao, com
frequencia sentiremos desespero e apatia. AMm disso, de vez em quando
descobriremos nao apenas que permanecemos em meio a nossos desejos
egoistas, mas tambern que eles aumentaram, pois adquirimos desejos de
prazer que, em outra ocasiao, consideramos baixos, mesquinhos, efemeros
e indignos.
Fica claro que, nesse estado, se torna dificil continuar a observar
os mandamentos e a estudar com a mesma alegria anterior; em vez disso,
cairnos no desespero e na decepcao e lamentamos 0 tempo perdido, assim
como os esforcos que empregamos e as privacoes que sofremos. Por conse
guinte, rebelamo-nos contra a meta da Criacao.
Esse estado e conhecido como a linha esquerda, porque requer corre
cao. Nesse momento, ja teremos percebido nosso pr6prio vazio e deveremos
percorrer a linha direita rumo aos sentimentos de plenitude, satisfacao e
felicidade absoluta que nos esperam.
Antes nao se considerava que estivessernos na linha dire ita, porque
ainda estavamos em uma (mica linha; simplesmente nao havia uma outra
linha e, portanto, tambem nao existia a autocritica.
Mas, se depois de percebermos genuinamente a imperfeicao pessoal
na segunda linha, voltarmos a primeira, isto e, ao sentimento de perfeicao
(contra nosso estado e nossos sentimentos atuais), entao consideraremos
estar agindo ao longo das duas linhas, nao simplesmente a primeira e a
segunda, mas ao longo de duas linhas contrarias: a direita e a esquerda.
Todo 0 caminho de renuncia ao egoismo e de partida dos limites
estreitos dos interesses pessoais e construido sobre a linha direita. Diz-se
que devemos nos desprender de nossos pr6prios interesses, que sao dese
jos de nossos corpos, eferneros, mesquinhos e constantemente mutantes.
Foram dados a n6s pelo Divino nao para que os aceitemos como a meta da
vida, mas com 0 prop6sito de que possamos renunciar-lhes pela conquista
das percepcoes eternas, supremas e absolutas do prazer espiritual, para que,
assim, nos unamos com 0 que ha de rna is supremo no universo, isto e, com
o Criador.
Mas desprendermo-nos dos pensamentos e desejos pessoais e impos
sivel, posto que nao percebemos nada fora de n6s mesmos. Em nosso estado
atual, deveriamos acreditar apenas na existencia do Criador, em Seu abso
luto dominio, na meta de Sua Criacao e na necessidade de atingi-la, apesar
das queixas de nossos corpos.
A fe no que nao se percebe - a fe em algo que esta acima de nosso
entendimento - econhecida como a Ie acima da raziio.
Iustamente depois da linha esquerda e 0 momento exato para que
passemos a percepcao dessa realidade, como ja explicamos.
Estamos felizes por sermos merecedores de realizar a vontade do
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Criador, apesar do fato de, como resultado d
termos conseguido nenhum prazer ou desfru
sentimentos, na verdade acreditamos ter rece
Criador.
Desse modo, embora nos encontrem
capazes de realizar a vontade do Criador espec
como a maioria das pessoas 0 faz, seja para r
tado de sua formacao e educacao - sem sequ
mecanicos,
Tambem percebemos que agimos con
isto e, internamente estamos do lado do Cria
Acreditamos que tudo emana do Divino, d
conexao especial conosco. Por conseguinte,
Criador enos inspiramos nisso, como se houv
a mais alta percepcao espiritual.
Somente nesse caso a primeira linha e c
como a perfeicao, porque a alegria nos chega
cao, mas da relacao do Criador conosco, relac
dos limites dos desejos egoistas. Nesse estado,
vos do egoismo, podemos receber a iluminaca
Embora a iluminacao superior ainda n
que a luz nao pode entrar nos desejos egoistas
nos ("Ohr Makif") enos liga ao espiritual. T
que ate a mais diminuta conexao com Ele e, e
e urn grande prazer. Quanto Ii percepcao dela,
que nao esta em nosso poder quantificar seu
A linha direita tambem e chamada d
entender com clareza que ainda nao atingimo
timos a nos mesmos. Ao contrario, dizemos
Criador, ate mesmo nossas mais amargas con
acima da razao tern muito valor, porque existe
Podemos ver, entao, que a linha direi
reconhecimento da falta de percepcao espir
mento de falta de auto-estima. A isso, segue-se
istas, para as acoes baseadas no principio: "N
que 0 Criador deseja".
Se percebermos que somos 0 objeto d
e que temos uma relacao especial com a Ca
enquanto que os outros, em sua maioria, estao
quinhos relacionados com as preocupacoes m
consideracoes serao razoaveis,
Nao obstante, essas consideracoes sao p

acima da razao. Devemos, porem, dizer a nos mesmos que, embora sejamos
felizes no estado atual, devemos agir pela fe acima da razao para que nosso
deleite seja construido sobre nossa fe.
A linha esquerda, por outro lado, e construida sobre a verificacao da
natureza genuina de nosso amor por outros seres humanos; sobre a deter
minacao de sermos capazes de agir de forma altruista e de realizar atos nao
egoistas. E tambem construida sobre a comprovacao de realmente nao dese
jarmos receber nenhuma recompensa por nossos esforcos.
Se, depois desses calculos, virmos que somos incapazes de renunciar
a nossos pr6prios interesses, mesmo em menor grau, entao nao teremos
outra opcao senao suplicar ao Criador que nos ofereca a redencao, Por essa
razao, a linha esquerda leva-nos a Ele.
A linha direita da-nos a possibilidade de agradecer ao Criador pelo
sentimento de Sua perfeicao. Mas isso nao nos da a percepcao de nosso ver
dadeiro estado, caracterizado pela ignorancia absoluta e pela total falta de
conexao com 0 espiritual. E, portanto, tambern nao nos faz rezar, e sem uma
prece e impossivel compreender a luz da Cabala.
Na linha esquerda, porem, procuramos superar nosso estado verda
deiro com nossa propria forca de vontade, e chegamos, assim, a perceber
que nao possuimos a forca necessaria para a tarefa. Somente entao come
caremos a discernir nossa necessidade de ajuda divina, pois veremos que
somente os poderes sobrenaturais poderao nos ajudar. So por meio da linha
esquerda podemos alcancar 0 fim desejado.
Mas e importante entender que as duas linhas devem estar balan
ceadas, de modo que cada uma delas seja utilizada eqiiitativamente. So
entao surgira uma linha media, que combina a linha direita e a esquerda
em uma unica,
Se uma linha for maior que a outra, isso impedira a fusao de ambas,
pois uma delas sera percebida como mais benefica em uma determinada
situacao, Portanto, as duas linhas devem ser absolutamente iguais.
o beneficio da dificil tarefa de manter ambas as linhas iguais esta no
fato de que, em sua fundacao, a pessoa recebe a linha media - a luz superior
-, que se revelara e sera percebida justamente com as experiencias dessas
linhas.
A linha direita oferece a perfeicao, porque a pessoa acredita na per
feicao do Criador. Devido ao fato de Ele governar 0 mundo - Ele e mais
ninguem -, se descartassemos 0 egoismo, a pessoa estaria na perfeicao,
A linha esquerda oferece uma avaliacao critica do estado da pessoa
e do sentimento de sua imperfeicao. E crucial que nos preocupemos com
a linha esquerda: sob nenhuma circunstancia, ela pode continuar sendo
maior que a direita. (Em termos praticos, 0 individuo deve passar 23 horas
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dade de nenhuma outra qualidade para conq
absoluta. Esse processo simboliza a saida con
istas pessoais. Portanto, significa a perfeicao,
para se sentir alegria.
Isso ocorre porque todas as considerac
que existe fora do corpo - isto e, tudo 0 que
as necessidades internas do corpo. A mudanca
uma transicao da linha direita para a esquerd
liza-la de maneira consciente durante certo te
condicoes predeterminadas, nao apenas segu
Entao, descobrimos que nao somente n
cepcao e em nosso entendimento do espiritu
cotidianas normais pioraram ainda mais, se
antes. Assim, em vez de seguir adiante, retira
egofsrno,
Mediante tal circunstancia, devemos
a fim de corrigir nossa situacao. Sobre isso
Egito (egoismo) ocorreu quando as pessoas
gesimo nona - estado de desejos impuros. S
consciencia de toda a profundidade e toda
suplicarmos por ajuda, 0 Criador nos elevara
conferindo-nos uma alma, luz do Criador, d
iluminar enos dara energia para transforma
e para nascermos no mundo espiritual.

37. ENTENDENDO NOSSAVERDADElRA NATUREZA
Para atingir a meta da Criacao, precisamos sentir uma forne, sem
a qual nao poderemos saborear toda a profundidade dos prazeres envia
dos pelo Criador, e sem a qual nao poderemos satisfazer 0 Todo-poderoso.
Portanto, e crucial corrigirmos 0 egoismo. Isso nos perrnitira experimentar
o prazer em favor do Criador.
Em epocas de medo, devemos entender a razao pela qual Ele nos
envia esses sentimentos. Nao ha nenhuma forca, ou energia, que governe 0
mundo, exceto 0 Criador; nenhum inimigo, nem forcas obscuras. E 0 pr6
prio Criador que forma sensacoes desse tipo em nos, com a intencao de que
nos perguntemos por que tao de repente sentimos isso.
Entao, como resultado de nossa busca, seremos capazes, com 0
esforco da fe, de dizer que Ele pr6prio nos enviou. Se, depois de todos os
esforcos, nosso temor nao ceder, deveremos interpreta-lo como urn exemplo
de que devemos experimentar 0 medo da grandeza e 0 poder do Criador.
Na mesma medida em que nossos corpos forem sacudidos por uma fonte
irnaginaria de temor em nosso mundo, deveremos estremecer por temor a
Deus.
Como podemos determinar com precisao em que estado espiritual
nos encontramos? Quando nos sentimos confiantes e felizes e, em geral, por
termos fe na forca pessoal e, portanto, nao por sentir que precisamos do
Criador. Esse estado significa que, de fato, estamos totalmente sepultados
nas profundezas de nosso pr6prio egoismo e distanciados d'Ele,
Por outro lado, quando nos sentimos completamente perdidos e
desamparados, experimentamos uma necessidade premente da ajuda do
Criador. Nesse momento, entramos em urn estado muito melhor com rela
cao a nosso pr6prio bem-estar.
Se, depois de nos termos esforcado, realizarmos urn ato aparente
mente born, e, como consequencia experimentarmos urn sentimento de
satisfacao, de imediato cairemos presas de nosso pr6prio egoisrno, Nao per
cebemos que foi 0 Criador que nos deu a possibilidade de realizar urn ato
de bondade; portanto, ao nos sentirmos bern conosco, apenas aumentamos
nosso egoismo.
Se nos, dia ap6s dia, nos esforcarnos em nossos estudos e em nossos
pensamentos, procuramos voltar a meta da Criacao, e ainda sentimos que
nao entendemos nada e que tarnbern nao nos corrigimos, e, se em nossos
coracoes rejeitamos 0 Criador pelo estado em que estamos, entao nos afas
tamos ainda rna is da verdade.
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~ em nossos estudos e em nossos
a Criacao, e ainda sentimos que
nos corrigimos, e, se em nossos
em que estamos, entao nos afas-

Tao logo procuremos nos voltar para
nossa razao revoltar-se-ao de imediato co
qualquer maneira possivel tentarao nos des
de pensamentos, desculpas e tarefas urgente
pois 0 altruismo, isto e, qualquer coisa nao
beneficio para 0 cor po, sera detestavel para n
intelecto suportar essas aspiracoes nem seque
sao suprimidas sem demora.
Portanto, os pensamentos sobre a anu
muito dificeis e fora do alcance humano. Se
cebidos assim, isso indica que, em alguma p
certo beneflcio para 0 corpo, 0 que nos p
maneira, enganando-nos ao pensar que noss
sao altruistas.
Assim, a melhor prova para determina
ou determinada acao, e resultado de uma p
produto do altruismo e a seguinte: permita
razao manter, de alguma maneira, esse pen
algum pequeno movimento com base nele. S
cao e razao, entao sera autodecepcao, nao 0 v
No momenta em que nos concentram
cernentes as necessidades corporais surgem
"Para que preciso disso?"; "Quem se beneficia
embora sintamos que as barreiras vern do c
prazer),o mais importante para nos e desco
nao e 0 corpo que faz tais perguntas enos p
qualquer coisa alem das limitacoes de seus int
Criador, que forma, dentro de nos, esses pen
permite desprendermos deles - dos desejos
d'Ele.
Assim como Ele nos aproxima mais d
culos no caminho rumo a Ele, de modo que
nossa propria natureza e possamos reagir a
jos enquanto deles tentamos nos libertar.
Indubitavelmente, esses estados podem
les que se esforcam por alcancar as qualidade
para 0 mundo espiritual. A esses individuos,
culos, que sao sentidos como pensamentos e
afastam da espiritualidade.
Tudo isso acontece para que possamo
estado espiritual e a nossa relacao com 0 Cr

ficamos os Seus atos, apesar das objecoes da razao, 0 quanto 0 odiamos, e
que Ele nos tira todos os prazeres de nossas vidas - as vezes cheias de mara
v~has e luz -, e depois nos lanca no abismo do desespero, porque 0 corpo ja
nao consegue encontrar nem sequer urn pouquinho de prazer nos estados
altruistas,
A n6s parece que e 0 corpo que se opoe, e nao 0 pr6prio Criador que
age sobre nossos sentimentos e razao, dando-nos pensamentos e ernocoes
que podem ser recebidos positiva ou negativamente. 0 pr6prio Criador
forma as respostas especlficas do coracao e da mente, a fim de nos instruir e
para nos familiarizarmos conosco.
Uma mae que instrui seu bebe mostra-lhe algo, deixa-o provar e 0
explica a seguir. Do mesmo modo, 0 Criador nos mostra enos explica sobre
nossa verdadeira atitude para com a espiritualidade e sobre nossa inabili
dade de agir de maneira independente.
o aspecto mais dificil da ascensao espiritual e 0 fato de existirem
duas opinioes dentro de nos, duas forcas, duas metas, dois desejos, os quais,
em sua totalidade, chocam-se constantemente. Ainda com relacao 11 meta
da Criacao: devemos alcancar a unidade de nossas qualidades com as do
Criador. S6 assim engendraremos urn unico desejo: afastarrno-nos de tudo
em favor d'Ele.
.
0 Criador e totalmente altruista, nao tern necessidade de nada, dese
jando somente que experimentemos prazer absoluto. Essa e Sua meta na
Criacao, Porem, nossa meta parece contradit6ria; primeiro, devemos entre
gar tudo ao Criador e, simultaneamente, ser gratificados e conseguir 0 pra
zer definitive.
A resposta a essa aparente contradicao e que uma delas nao e a meta,
mas urn meio para alcanca-la, Primeiro, devemos chegar ao estado no qual
todos os pensamentos, desejos e acoes estao situados fora dos limites do
egoismo, quando ja sao totalmente altruistas, somente em favor do Criador.
Mas, por nao haver nada no universo alern do homem e do Criador, tudo
o que cai fora dos limites de nossos cinco sentidos (0 corpo) e autornatica
mente do Criador.
Quando tivermo~ conseguido a correcao da Criacao, isto e, a congru
encia entre nossas qualidades pessoais e as do Criador, en tao cornecaremos
a captar a meta da Criacao, a receber 0 Seu prazer ilimitado, ilimitavel pelos
limites do egoismo.
Antes da correcao, possuimos somente 0 desejo pela satisfacao ego
Ista. Enquanto progredimos em nossa pr6pria correcao, comecarnos a favo
recer 0 desejo de dar tudo pelo desejo de receber prazer para nos mesmos.
Porem, nesta etapa, ainda somos incapazes de receber prazer do
Criador.
A
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comecar a receber 0 prazer ilimitado - nao
mas para a meta da Criacao,
A gratificacao que recebemos nao par
gera sentimentos de vergonha, porque, ao
Criador, ficamos felizes pelo prazer que Ele r
recebemos do Criador e com Ele ficamos sa
porque, como resultado disso, 0 Criador expe
Podemos fazer uma analogia entre a
mundo, ao nos referirmos as percepcoes da lu
dao (noite). Essas sao as sensacoes de presenc
e de Sua supervisao; a presenca ou ausencia d
mos.
Em outras palavras, se tivessemos ped
diato tivessemos recebido, isso seria luz, ou dia
duvidas sobre a existencia do Criador e Sua d
sera de escuridao, ou noite.
Para expressar melhor, a ocultacao d
escuridao, pois suscita na pessoa duvidas e pen
sao por ela sentidos como a escuridao da noit
Nossa verdadeira meta nao deveria se
Suas acoes, pois isso, em si, e urn desejo pura
nao poderia suportar 0 enorme prazer result
das, e retornaria ao estado egoista.
o objetivo real deveria ser 0 desejo d
necessaria para proceder contra os desejos
alcancar uma fe maior que 0 intelecto humano
captado e percebido 0 Criador e Seu absoluto
como Seu poder em toda a Criacao, deveriamo
em toda Sua gloria, porque isso debilitaria no
Em vez disso, devemos proceder em v
desejos do corpo e do intelecto humano. Tu
a forca para acreditar n'Ele e em Seu domini
crenca e conhecida como luz, ou dia; po is pod
zer sem temor, livres dos desejos do corpo,
nossos corpos e nossa razao.
Quando alcancarmos essa nova naturez
zes de realizar atos independentes de nossos
nos dara prazeres de Sua luz. Se a escuridao
tirmos nenhuma alegria com 0 trabalho de c
capacidade de sentir uma relacao especial com
amor por Ele, entao teremos somente uma al
Devemos implorar ao Criador que tenh

a nuvem negra que obscurece todos os nossos sentimentos e pensamentos,
ocultando-O de nossos olhos e coracoes, a pranto da alma ea oraftlo mais

poderosa.
Quando nada puder nos ajudar, quando tivermos certeza de que
todos os nossos esforcos, conhecimento, experiencia e atos ftsicos sao ina
dequados para nos ajudar a entrar no reino espiritual superior; quando sen
tirmos com todo nosso ser que esgotamos todas as possibilidades e todas as
energias, so entao perceberemos que apenas 0 Criador podera nos ajudar; e
somente entao the suplicaremos e rogaremos pela redencao pessoal.
Mas, antes desse momen to, nenhuma dificuldade alheia nos induzira
a the suplicar de forma genuina e do fundo de nossos coracoes, Somente
quando sentirmos que todas as nossas opcoes ja se esgotaram, as portas das
lagrimas se abrirao, de modo que possamos entrar no mundo superior - a
morada do Criador.
Devido a isso, depois de ter experimentado todas as possibilidades de
conquistar a ascensao espiritual por nos mesmos, urn estado de escuridao
absoluta descera sobre nos. Havera apenas uma escapatoria, nada alern do
Criador podera nos ajudar. Mas, permanecendo no desalento do eu ego
Ista, enquanto ainda nao tivermos percebido que ha uma forca que nos guia
enos dirige, enquanto ainda nao tivermos sido curados por essa verdade
e nao tivermos chegado a esse estado, nossos corpos nao nos permitirao
suplicar ao Criador.
E, devido a isso, somos obrigados a fazer tudo dentro de nossas pos
sibilidades e a nao esperar urn milagre divino.
Isso nao acontece porque 0 Criador nao quer ter piedade de nos e
esta esperando urn limite de resistencia. 0 motivo e que, quando coloca
mos a prova todas as nossas opcoes, adquirimos experiencia, cornpreensao
e percepcao de nossa propria natureza. Os sentimentos que nos assolam sao
necessaries, porque e por meio deles que recebemos e sentimos a revelacao
da luz do Criador e do intelecto superior.
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o aspecto mais importante do proces
cultivo do sentido de humildade mediante 0 C
ria ser uma tarefa artificial, mas a meta dos e
Se, como resultado do trabalho sobre si mes
dualmente a desenvolver essa qualidade, sign
direcao correta. (Talmud, Avodah Zarah)
o ser humano nasce urn egoista absolu
ceral que pode fazer com que se convenca de
e que se livrou de todo 0 egoismo. (Talmud, H
A Torah e a luz do Criador, e so ment
aprendendo a Torah (em vez de simplesmen
(Zohar, Metzorah)
A Torah esta encoberta. 56 e revelada
justos. (Talmud, Hagigah) .
Quando uma pessoa, por meio de seu
que nao deseja nada alem da elevacao espirit
tamente necessario da vida para manter sua
prazer, isso constitui 0 primeiro passo de sua
(Talmud, Psahim)
Quanto mais baixa se sentir uma pes
verdadeiro estado e do Criador. (Talmud, So
E proibido estudar a Cabala por qualq
elevacao espiritual. (Talmud, Sanhedrin)
o mais elevado potencial espiritual da
o nivel de "maaseh merkavah" (0 ato de rege
a si mesmo, ate 0 ponto de a providencia div
cumprida por meio dela. (Talmud, Sukah)
Uma condicao necessaria para a eleva
nua de uma ligacao com 0 Criador. (Rambam
Nao se desesperem quando tiverem
Criador nos garantira 0 sucesso, se a direcao
reta. (Talmud, Psahim)
o aspecto mais importante de uma
nao suas conquistas, porque 0 egoismo e que
Yavamot; Talmud, Sotah)

Assim como uma pessoa deve esforcar-se para sentir a insignificancia
de suas caracteristicas inatas, deve orgulhar-se de seu trabalho e proposito
espirituais. (Talmud, Brajot)
Uma pessoa que se esforca para 0 Criador e conhecida como Sua
crianca (Talmud, Shabati, em contraste com as que desejam ser recompen
sadas (com respeito, conhecimento ou dinheiro) por seus estudos.
Captar 0 Criador. A Cabala e conhecida como 0 ensino do oculto
("nistar"), porque pode ser captada por uma pessoa somente na medida
em que for capaz de alterar suas qualidades internas. Por conseguinte, nao
pode transferir suas percepcoes a outros, mas pode e deve ajudar os outros a
superar 0 mesmo caminho. (Rambam, Hiljot Yesodot Torah)
Quem pode imaginar urn mundo que nao seja preenchido pelo
Criador? (Talmud, Shabat;
o individuo deve imaginar que esta sozinho no mundo com 0
Criador. Os diversos caracteres e relatos da Biblia significam as diversas
qual idades de uma pessoa, e de todos, assim como as diversas etapas do seu
caminho espiritual. As qualidades e as etapas sao catalogadas por nomes de
gente, acoes e locais geograficos. (Talmud, Kidushin)
o individuo nao tern que se desesperar quando, no estudo e no tra
balho para se aprimorar no esforco de conquistar a elevacao espiritual, vir a
si mesmo em uma condicao ainda pior que a anterior ao estudo da Cabala.
A verdadeira natureza do egoismo e revelada apessoa cujo nivel e superior
ao dos demais e, por essa razao, a pessoa, segundo seu ponto de vista, piora,
embora na realidade tenha se tornado alguem melhor. (Talmud, Meguilah)
Nao prestem atencao ao fato de que 0 mundo inteiro esteja constan
temente perseguindo prazeres enquanto uns poucos ascendem ao Criador.
(Talmud, Rosh Hashanah)
o aspecto mais importante do progresso espiritual de uma pessoa e a
suplica de ajuda dirigida ao Criador. (Talmud, Yomah)
A pior manifestacao do egoismo e a arrogancia e a altivez. (Talmud,
Sotah)
A pessoa deve tirar forcas da compreensao do proposito da Criacao,
regozijando-se de anternao com a reforma inevitavel do mundo inteiro e a
chegada da paz para a humanidade. (Talmud, Trumah)
A fe eo unico caminho para a redencao. Com todas as demais quali
dades, a pessoa pode ser confundida pelo egoismo; mas com a fe nao - ela e
a unica base para a ascensao ao reino espiritual. (Talmud, Makot)
A fe nao pode se manifestar em uma pessoa sem estar acompa
nhada pelo temor, porque 0 egoismo se submete apenas ao medo. (Talmud,
Shabat)
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39. A BUSCA DA CABALA PELO DR. LAITMAN
Ha uma pergunta que me fazem com frequencia, nas diversas con
ferencias e entrevistas que dou; sobre como cheguei a Cabala, por que me
preocupo com isso.
Provavelmente, se me dedicasse a algo diferente, que nao tivesse nada
a ver com ela, poderia entender a validade da pergunta. Mas a Cabala e 0
ensino da meta de nossas vidas, assunto que e, para cada urn de nos, tao
proximo e relevante! Acho que a pergunta mais correta seria "Como des
cobriu que as perguntas sobre si mesmo e sobre a vida encontram-se na
Cabala?". Ou "Como descobriu a Cabala?".
Ainda na infancia, assim como muitos outros, fiz-me a pergunta: "Por
que existo?". Essa pergunta me perturbou constantemente, quando nao era
eliminada pela busca de prazeres, evidentemente.
Porern, muitas vezes surgiu, embora eu tenha tentado reprimi-la com
~a~ias falsas metas: conseguir uma profissao interessante e nela mergulhar;
Imlgrar a meu proprio pais, 0 que persegui por muitos anos.
Tendo chegado a Israel, em 1974, continuei minha luta com a mesma
pergunta sobre 0 significado da vida; tentei encontrar uma razao pela qual
valesse a pena viver. Tendo revisado as possibilidades previas a minha dis
posicao (politica, negocios etc.) para ser como os outros, mesmo assim nao
podia por fim a persistente pergunta: "por que razao continuo fazendo tudo
isso?". "0 que eu ganho sendo igual aos outros?".
Incitado pelas dificuldades materiais e morais, e ao perceber que nao
poderia enfrentar a realidade, decidi, em 1976, voltar-me para a vida reli
giosa, com a esperanca de que esse rumo e que os pensamentos e as ideias
derivados disso fossem apropriados para mim.
Nunca senti uma inclinacao especifica para a area de humanas; jamais
o.estudo da psicologia me fascinou; nem tambem conseguia realmente apre
ciar a profundeza de Dostoievski, Todos os meus estudos na area eram em
urn nivel mediocre. Nao se destacaram por uma profundidade particular de
pensamento ou de sentimento. Desde tenra idade, porern, tinha uma forte
veneracao pela ciencia, que me parecia ser muito benefica.
A certa altura, em 1978, topei com urn anuncio de urn curso de
Cabala. Inscrevi-me de imediato e mergulhei nele com 0 entusiasmo habi
tual. Comprei toneladas de livros e comecei a me aprofundar no estudo para
encontrar todas as respostas, mesmo quando isso as vezes levava semanas.
Pela primeira vez em minha vida fui afetado ate a medula e entendi
que essa era minha area de interesse, porque tratava de todos os temas que
me afligiam por anos.
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hei nele com 0 entusiasmo habi
i a me aprofundar no estudo para
do isso as vezes levava semanas.
Iiafetado ate a medula e entendi
ue tratava de todos os temas que

Comecei a procurar verdadeiros professo
e tive muitas aulas. Mas, de alguma maneira,
me dizendo que tudo com 0 que cruzava nao e
que nao falava de mim, mas de alguns temas d
Ao abandonar todos os professores, fiz
gos se interessasse pelo assunto. Juntos, passa
os livros da Cabala que conseguiamos encont
meses. Em uma fria noite chuvosa de inverno,
tarmos para suar, como de costume, com 0 est
Orot, por desespero, e para minha pr6pria surp
fossernos procurar um professor na cidade de
mentando que, se encontrassernos um profess
as aulas lao Antes desse dia, havia visitado Bn
vezes, em minha busca por livros de Cabala. E
igualmente fria, chuvosa e com muito vento. A
ruas rabino Akiva e [azon-Ish, abri a janela e gr
com uma roupa preta e comprida do outro la
onde se estuda Cabala por aqui?".
Para quem nao esta familiarizado com
um bairro religiose, devo explicar que minha
estranha. A Cabala nao era ensinada em nen
escolas de rabinos ou "yeshivot"
Dificilmente alguem teria tido a auda
Cabala. Mas 0 estranho do outro lado da ru
surpresa, deu-rne uma resposta: "Vire a esqu
uma plantacao de citricos. La 0 senhor vera u
Cabala".
Ao chegar ao lugar descrito, encont
Entramos, e notamos que, em um quarto late
mes.a havia quatro au cinco homens de barba b
que I que eramos da cidade de Rehovot, e que qu
mais velho, sentado acabeceira da mesa, convi
e sugeriu que poderiamos abordar qualquer te
A aula continuou com a leitura sema
Zohar, com os comentarios do Sulam e com
idiche (dialeto judeu-alernao) de pessoas que
apenas com um olhar. Vendo-os e escutando
que esse grupo estava simplesmente passando
nos apressassernos, ainda poderiamos encontr
Cabala ness a mesma noite.
Porern, meu amigo me deteve, declara
comportar de maneira tao indelicada. Minuto

homem mais velho, tendo estabelecido quem eramos, pediu nossos nume
ros de telefone. Disse que pensaria em quem poderia nos sugerir como mes
tre e que entraria em contato conosco posteriormente.
Fiquei muito reticente ate mesmo quanto ao fato de dar meu numero
de telefone, pensando que esse esforco seria a mesma perda de tempo que
todas as tentativas realizadas antes. Ao perceber meu desanimo, meu amigo
deu seu numero de telefone. Despedimo-nos com urn "adeus", e fomos
embora.
Na noite seguinte, meu amigo foi a minha casa e contou-rne que 0
anciao the havia ligado enos havia oferecido urn mestre de Cabala. Ele tam
bern me informou que ja havia sido organizada uma reuniao, que acontece
ria naquela mesma noite. Nao tinha vontade de perder de novo meu tempo,
mas sucumbi mediante as suplicas de meu amigo.
Chegamos a reuniao, 0 anciao chamou outro homem, urn pouco
rnais jovem que ele, mas tambern com uma barba branca, disse-lhe algumas
palavras em idiche enos deixou a sos com ele.
Ele sugeriu que nos sentassernos e cornecassemos a estudar imedia
tamente. Recomendou que comecassernos por urn artigo intitulado Uma
lntrodudio a Cabala - que meu amigo e eu ja tinhamos tentado entender
em inumeras ocasioes. Sentarno-nos em uma das mesas no quarto vazio da
sinagoga C'Beit-Kneset").
o homem cornecou a ler paragrafo por paragrafo e a explicar 0 sig
nificado de cada urn. E sempre dificil, para mim, recordar esse momento;
essa sensacao aguda de que, depois de uma busca interrninavel, eu, por fim,
havia encontrado aquilo que buscara durante tantos anos e que nao conse
guira encontrar em nenhum outro lugar. No final da aula, marcamos nossa
proxima licao para 0 dia seguinte.
Cheguei aaula equipado com urn gravador. Quando ficamos sabendo
que as aulas mais importantes aconteciam entre as tres e as seis horas da
manha, comecamos a assisti-las todas as madrugadas. Tambern fomos aos
banquetes mensais, para celebrar a Lua Nova, e, como todos os outros, con
tribuimos com nossas doacoes mensais.
Motivado pelo desejo de descobrir tudo por mim mesmo e, em geral,
sendo mais agressivo, entrei em discussoes com frequencia. Todas as infor
macoes sobre nos constantemente fluiam para 0 anciao de maior autori
dade, que perguntava bastante a nosso respeito.
Urn dia, nos so mestre informou-rne que, depois da oracao matinal,
por volta das sete horas, 0 superior poderia estudar comigo a Introducao
ao livro do Zohar. Porem, depois de duas ou tres aulas, ao ver que eu nao
conseguia entender, 0 anciao, por meio de nosso proprio mestre, anunciou
que as aulas cessariam.
Eu teria continuado a estudar, embora sentisse que nao entendia
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,ravador. Quando ficamos sabendo
un entre as tres e as seis horas da
I madrugadas. Tambem fomos aos
ova,e, como todos os outros, con
tudo par mim mesmo e, em geral,
escom frequencia. Todas as infor
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re que, depois da oracao matinal,
eria estudar comigo a Introducao
f ou tres aulas, ao ver que eu nao
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nada. Estava disposto a ler tudo mecanica
necessidade de entender a profundo signific
cia saber que minha hora ainda nao havia c
mesmo eu tendo ficado terrivelmente ofend
Passaram-se varies meses, e, par me
principal guia espiritual perguntou-me se p
Tel Aviv. Evidentemente, concordei. No cam
falou muito sabre varies assuntos. Eu, de m
tas pertinentes a Cabala.
Foi entao que ele me disse que, enqua
poderia falar comigo sobre tudo; mas que, n
a compreender, ele deixaria de ser tao franco
E assim foi. Durante anos, em vez
comentario: "Voce ja tern a quem perguntar
ria ao Criador. Era como se dissesse: "Exija
quiser: dirija tudo a Ele e exija tudo d'Ele!"
As visitas ao medico nao ajudaram, e
no hospital com uma infeccao de ouvido po
tive que 0 acompanhar muitas vezes em sua
que entrou no hospital, decidi ficar com ele
Durante todo esse rnes eu ia ao hos
cerca, passava silenciosamente pelo ediflcio,
esse mes! Desde entao, Baruch Shalom Hale
Baal HaSulam, tornou-se meu rabino.
Depois de receber alta do hospital, r
aos parques e longas caminhadas. Ao regress
anotava febrilmente tudo 0 que havia escuta
tes, durando tres a quatro horas por dia, com
urn habito,
Nos primeiros dois anos, pedi perrni
para urn lugar mais pr6ximo de onde ele mo
que nao via nenhuma necessidade nisso, p
representavam esforcos que me traziam ben
Porem, dais anos depois, quando 0 p
mudasse para Bnei Brak, par alguma razao
Taa pauca pressa eu tinha, que meu rabino
mento perta dele e comecou a me pressiona
Ainda marando em Rehovot, pedi pe
varias aulas em urn dos lugares que, algum
e onde havia conhecido outras pessoas que
recebia as novidades sem grande entusiasm
sabre minhas aulas.

Quando the contei sobre uma oportunidade de convidar varies
homens jovens a se unirem a nos em Bnei Brak, 0 rabino concordou, mas
com cautela. Assim, varias dezenas de homens jovens uniram-se em nossa
sinagoga, e 0 sereno e retirado lugar transformou-se em urn estabeleci
mento cheio de vida.
Os primeiros seis meses foram testemunhas de quase dez casamentos.
A vida do rabino - todos os seus dias - recebeu urn novo significado. Estava
encantado com afluencia de gente que queria estudar Cabala. Nosso dia em
geral comecava as tres horas; urn grupo de estudo estudava ate as seis e
depois havia uma oracao ate as sete. Todos os dias, das nove horas ao meio
dia, iamos ao parque ou ao mar.
Ao regressar, ia para minha casa para trabalhar. Das dezessete as vinte
horas continuavamos estudando, fazendo urn intervalo somente para as
oracoes. Depois, partiamos, enos reuniamos novamente as tres horas. Essa
rotina continuou por anos. Gravei todas as aulas, e ate a presente data a
colecao ultrapassa as mil fitas.
Nos ultimos cinco anos (a partir de 1987), meu rabino decidiu que
seria uma boa ideia viajarmos para Tiberiades a cada duas semanas por
dois dias. Essas viagens, que nos afastavam de todos os outros, aproxima
ram-nos.
Porem, com os anos, a percepcao do abismo espiritual que nos sepa
rava foi maior em mim. Embora nao soubesse como superar isso, percebia
com clareza esse abismo cada vez que 0 via regozijar-se mediante a menor
possibilidade de eliminar alguma necessidade fisica.
Para ele, uma resolucao tomada se tornava uma lei. 0 cronograma
e 0 horario eram seguidos rigorosamente, independente da fadiga ou da
doenca. A beira de urn colapso por esgotamento, realizava tudo 0 que estava
planejado para 0 dia ate 0 ultimo detalhe, sem nunca diminuir a tarefa assu
mida. Sem folego por causa da fadiga, com dificuldade respirat6ria, jamais
cancelou nem sequer uma reuniao ou aula; e nunca delegou nenhuma de
suas responsabilidades a outra pessoa.
Constantemente observando seu comportamento, eu perdia a con
fianca em mim mesmo e em meu proprio possivel sucesso, embora enten
desse que essa forca sobrenatural vinha da percepcao da grandiosa tarefa
dele e da ajuda divina.
Nao consigo esquecer nem urn unico momenta que passei com ele
durante nossas viagens a Tiberiades e ao Monte Meron, quando eu passava
longas tardes sentado em frente a ele, absorvendo seu olhar, seus discursos,
suas cancoes.
Essas recordacoes vivem no mais profunda de meu ser e tenho cer
teza de que determinam e dirigem meu caminho, ate mesmo nos dias de
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hoje. As inforrnacoes recolhidas no processo
no periodo de doze anos vivem e operam de m
Muito frequentemente, meu rabino exte
de urn discurso, acrescentando as vezes que di
dito entrasse no mundo, vivesse e nele funcion
Pelo fato de as reunioes em grupo tere
listas desde epocas antigas, pedi-lhe que organ
chegados e que delineasse 0 plano dessas re
levou aos artigos sernanais, que continuou es
mos dias.
Como resultado, deixou-nos urn legad
rial extraordinario, que, junto com as gravaco
formam uma grande colecao de comentario
Cabala.
Nos dias da celebracao do Ano Novo,
adoeceu, e cornecou a sentir pressao no peito.
persuasao permitiu que the fizessem urn exa
encontraram nada, mas na manha do quint
5752 (1991), ele faleceu.
Dezenas de alunos que faziam parte d
anos continuam estudando Cabala e procura
Criacao,
Essas informacoes podem ser transferi
outro, que deve estar em urn nivel espiritual i
transmitir uma inforrnacao a uma pessoa que
ntvel espiritual correto para recebe-la, ou que
zida nos reinos espirituais, porque ela carece
de percepcao.
As vezes, 0 mestre pode recorrer a ele
aluno, elevando seu nivel espiritual ao dele
C'masach"). Nesse caso, 0 aluno podera faz
forcas e acoes espirituais. A fim de passar in
ingressou no reino espiritual empregam-se
transmiti-las: 0 texto impresso, a oratoria, 0
pessoal.
A musica representa urn tipo mais abs
macae, Assim como a luz visivel, ela tambem
lidades -, tons primaries, assim como a entid
governa nosso mundo - conhecida como "P
- consta de sete partes ou "Sefirot"
Dependendo da situacao especifica d
varies estados espirituais do compositor em

cabalistica. Essa pessoa nao precis a estar necessariamente no mesmo nivel
espiritual que 0 compositor da musica; mas 0 significado interno podera ser
captado, na medida em que 0 nive1 espiritual pessoal 0 permitir.
Nos anos 1996, 1998 e 2000, tres CDs da rnusica do Baal HaSulam e
do Rabash foram gravados. As melodias sao apresentadas tal como 0 rabino
Dr. Michael Laitmam as escutou de seu rabino, 0 rabino Baruch Ashlag.
Algumas delas foram compostas para textos de salmos, enquanto outras se
originaram de fragmentos de nossos livros de oracao. Alern das palavras, os
sons das musicas tern uma grande quantidade de inforrnacao cabalistica.
Quanto aos textos, como sabemos por meio da descricao do signifi
cado das letras (do artigo intitulado "Os Nomes do Criador"), estes podem
ser utilizados para transmitir mais que 0 simples significado literal ou tam
bern para permear 0 conteudo espiritual interno da inforrnacao.
Mas ate que urn individuo adquira as percepcoes que correspondam
ao significado espiritual dos nornes e das acoes, a leitura de palavras pode
ser com parada a por pratos vazios na mesa e ne1es colocar etiquetas com os
nomes de sofisticadas refeicoes,
o rabino Yehuda Ashlag e seu filho mais velho, 0 rabino Baruch
AshIag, meu rabino, por meio de seus esforcos, desenvolveram e adaptaram
esse ensino para as necessidades desta geracao, para 0 tipo de almas que
descendem a este mundo hoje em dia.
Sem 0 uso de palavras, a inforrnacao espiritual e transmitida pelo
Divino ao cabalista, e e recebida simultaneamente por todos os orgaos sen
soriais, como tam bern pelo intelecto. Desse modo e captada em sua totali
dade instantaneamente.
Os ensinamentos continuam vivendo, como nos seculos anteriores.
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