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1. Relembrando cada uma das  2 sefirot do caminho: HESSED-TIFERET 
2. Nomes do Caminho: GRAÇA DA VERDADE/VERDADE DA GRAÇA 
3. A Letra do Caminho: Sentido Literal , MEDO,CERCA,CINTA Sefer Yetzirá VISÃO 
4. Arquétipo do Caminho. O EREMITA, SHIMON B. YOCHAI ( autor do Zohar). 
5. Meditação da Simplicidade Diagonal com o Lê Chai Olamim.  
         CHÁYIL = tropa, exército, força, vigor,( valor).  
                                                CHÓSSEN = poder, força , opulência, riqueza. 

A letra x pronuncia-se HEITH e escreve-se T y x , palavra que significa barreira, 
cerco ou ainda vivente quando lê-se hayat =T y x, pois Rhai=y x é referente a vida ( 
como na Árvore da Vida e Le Chai Olamim ) + T = sinal,  donde T y x, sinal de vida ou 
seja vivente . Por outro lado, podemos desconstruir e reconstruir a palavra T y x em T x 
= Terror, medo, espanto do Yod y , a letra que sintetiza o TetraGRaMa, o Santo Nome de 
D”S. Ser temente não é estabelecer uma relação paranóica, auto-referente e persecutória na 
relação com D”S, mas sim temê-Lo, tanto no sentido reverencial quanto do temor a Sua 
Grandeza, Sua Alta Voltagem,  mas sobretudo no sentido de temer desapontar o Amado, não 
pelo medo de perder Seu Amor, que é infindo, mas de desagrá-Lo . Este temor está 
representado pelos Querubins, tanto na guarda do Éden, com sua espada flamejante,quanto na 
Arca da Aliança, como cerca ou como cinta, o sentido literal da palavra Heith,  que é 
protetora dos Mandamentos, estes, desejosos de serem acatados, nos reconduzirão, no seu 
cumprimento à reunificação divina com o paraíso perdido. Assim, ao invés de perseguição de 
D”S temos a Sua sagrada aliança, como diz o salmista “Confia no senhor e tem bom ânimo” . 
 Na apresentação das letras, como está no Zohar, é lembrado da inconveniência de se 
iniciar a Torá com esta letra por ser a inicial da palavra Heth = a u x = pecado. Pecar é 
li teralmente errar a meta, o alvo, como diz Boff é não querer crescer. Heth surge pela 1a vez 
na Bíblia no episódio de Caim e Abel. A palavra Heth pode ser des/reconstruída como  a u 
x = x a = ahr = irmão + Teth= u = cobra, ou seja irmão da cobra. Assim, no Tikun, nosso 
caminho da correção dos desvios, devemos assumir nossa irmandade perdida, somos seus 
verdadeiros guardiões. Ao invés da exclusão projetiva do mal, a sua inclusão transformadora, 
como diz o rabi Bonder, ao invés do exorcismo o endorcismo.    
 Na Árvore da Vida corporal seu caminho está entre o ombro direito, hessédico, de cor 
azul rei e o centro do tronco, no coração tiférico de cor amarelo ouro. Graça, compaixão, 
misericórdia e abundância da beleza, da verdade, do amor e reciprocamente beleza, verdade e 
amor da graça, compaixão, misericórdia e abundância. 
 O eremita sabe se recolher, mais que se isolar e desenvolve sua visão do exterior para 
o interior na sua caverna existencial, tal com fez o autor do Zohar, rabi Shimon B. Iochai, 
desenvolvendo as virtudes da simplicidade como a soli tude, discrição, prudência e paciência, 
ciência da paz, filha da esperança que sempre se alcança.  

Meditemos cantando o Lê Chai Olamim, onde CHÁYIL = tropa, exército, força, 
vigor,( valor) e CHÓSSEN = poder, força , opulência, riqueza. 
 


