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1. Relembrando cada uma das 2 sefirot do caminho.KETER-BINÁ
2. Nomes do Caminho:.COROA DA COMPREENSÃO/
COMPREENSÃO DA COROA
3. A Letra do Caminho: Sentido Literal PREGO, GANCHO, ESTACA
Sefer Yetzirá. IMAGINAÇÃO
4. Arquétipo do Caminho.MAGO
5. Meditação da Simplicidade Diagonal com o Lê Chai Olamim.
VÁAD=UNIÃO
VATICUT=PERPETUIDADE
A letra waw se escreve com ela mesma 2 waw juntos, V V.
Sozinha ela é a conjunção coordenadora conectiva e , sendo pois um elemento de ligação, uma
espécie de enganchador, como mostra o ideograma do Sinai na forma de um gancho que derivou no
ypsilon. Gancho que une 2 pontos, pólos, elementos, coisas ou idéias.
No Zohar tem o mesmo destino do Hêh, o de formar o TetraGRaMa , o YHWH. Nele, waw une
os dois Hêi na integração unitária do Yod. Na representação corporal do TetraGRaMa tem a sua
localização na coluna vertebral, unindo os dois costados, lados direito e esquerdo, perfilando-se como
a própria coluna central da Árvore da Vida, com o centro do centro que é Tiferet, pois como ela Waw é
seis. Em Gênesis, ao final de cada dia D”S exclama Bom, mas no dia sexto acrescenta um Muito Bom.
Dispõpe da Sua criação ao homem, Adam Kadmom, primevo andrógino, é o Seu querido, em hebraico
Dod, escrito como David, o ungido, onde o waw está entre dois dalet.
O homem sendo animal ereto se entorta com o seu próprio desequilíbrio extremista das colunas
da direita e da esquerda, em função da maior abertura e exposição sensório perceptiva que implica ao
ficar de pé, como uma estaca é o waw. O homem tem como missão se aprumar, com a coluna ereta,
como recomendam as mais diversas variantes das práticas meditativas. Ereto como o waw, para realizar
a sua função mágica de unir os quatro elementos, conectando com o seu coração o de cima como
debaixo, assim na terra como no céu, tal como simboliza a Estrela de David , de 6 pontas,
desempenhando seu papel de waw. A linha vertical ou o próprio número 1 , bem como o próprio
desenho do waw, simbolizam o homem, ser que une em si o mais sublime celestial com o mais
aquerôntico hediondo, unificando (ichud-váad ) o céu com a terra.
Ligando o topo da cabeça à têmpora esquerda está o caminho Keter-Biná, aí usamos nossa
imaginação, que é o sentido esotérico que o Sefer Yetzirá dá a letra waw, passando a ter a compreensão
da coroa, ou seja, do peso que ela implica ao colocá-la na cabeça. Moisés reluta em colocá-la, ele que
ficara gago na infância será o porta-voz. Ele que aprendera com o sogro Yetro os segredos da magia
usará seu cajado, ora transformando-o em cobra que engolirão as dos magos do Faraó ora erguido aos
céus nas proclamações dos santos nomes milagrosamente abrindo o mar, ora se abrindo em flor como
escolhido, ora vertendo água da pedra.
Meditemos com o Le Chai Olamim: VÁAD=UNIÃO
VATICUT=PERPETUIDADE

