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Caminho de Keter a Tiferet
A Sacerdotisa, Profetisa, Sara, Matriarcas, Profeta da fé.
Dalet = Porta = +Fertil – Estéril= 4
Daat = conhecimento
Dibur = expressão, fala
Shemá ayn e Dalet = testemunho= ed d i = eternidade
Dor va Dor = de geração em geração
Dror= Liberdade
Alef dalet= ed D a = vapor quando coloca dam sangue vira adam
Din= Julgamento
Daienu= nos basta
Davar=palavra=coisa
Palavra= portal como milá pacto e palavra
O número quatro remete a Malkut e a Hessed
4 elementos=estações=tempos=pontos cardeais ARBA KANFOT A HARETZ
Estaçòes e etempos férteis e estereis. Cio da tera proícia estação.
Na escada de Jacó cada lance tem 4 lados.
Malkut = A Makom= O Portal
Mem=Torre no portal dos Homens
Alef=Justiça no portal dos deuses
Shin= Imperatriz o portal Superno
Dalet= cruza os portais
Quadrado que estabiliza aprisiona, como a palavra. Para abrir a prisão do sol que
nasce quadrado tem-se a porta para ser aberta.
Quarentena= 4x 10= 4 mundos com 10 sefirót=tempo de espera de Moisés no
recebimento da Torá e da peregrinação no deserto
No umbral da porta tem-se a Mezuzá com o shin= Guardião do umbral= Pessach
Besht disse “as lágrimas abrem portas a alegria derruba muralhas”como os
shoferim de Josué em Jericó.
A parabola do livro da vida próprio e do vizinho.
No caminho de Keter-Tiferet coroe a verdade eterna, com a beleza divina.
Na pronúncia de Dalet perceba a língua no palato.
Faça a mediação pelos portais supernos e dos anjos.
Meditação é mediação medicina e a mediação da cura
Sobre seu colo está seu livro da vida folhei-o de agora para tras durante o ano que
passou. Mês a mês, até o Rosh Hashaná que passou. Volte até o momento
presente e projete o seu futuro até o Rosh Hashaná que vem
Secheianu com Fortuna
Maça e Mel

