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Dalet é uma letra dupla, com dois sons fonemáticos, um  aberto d e outro fechado D  e que 
com apóstrofo ‘  transforma-se em número, ficando d ‘   com valor de quatro. A palavra Dalet, 
dita Delet, significa li teralmente porta e o Sefer Yetzirá a abre revelando seu sentido místico 
duplo, por ser ela uma letra dupla,  sendo o positivo Fertilidade e o negativo Esterili dade. 
 Cabalá, que é recebimento para compartilhar, implica antes de mais nada em se abrir para 
receber as Graças Divinas. A  sefirá de número 4 é Hessed que significa Misericórdia, tendo 
ainda atributos correlatos como Graça ( inclusive a alegria), Dons, Compaixão, Benevolência, 
Boa Vontade, Magnificência, Grandeza, Opulência, Fartura, Gentileza, Clemência e 
Generosidade entre outras. 
 A cor de Hessed na Árvore da Vida é o azul escuro. Na Escada de Jacó cada lance tem 4 
lados, com 4 níveis do PaRDeS (li teral, alusivo, metafórico e místico) nos 4 mundos a saber 
Azilut = Emanação, Briá = Criação, Yetzirá = Formação e Assiah = Realização. Quatro são as 
letras do TetraGRaMa Sagrado. Quatro são as sefirots da Coluna central da Suavidade; Malkuth, 
Yesod, Tiferet e Keter. Que serão correlacionados no Tarô Cabalístico com as quatro figuras do 
Rei, Rainha, Príncipe e Princesa. Ainda na Árvore da Vida temos as suas 10 sefiróts nos 4 
mundos, perfazendo um total de 4 x 10 = 40. Tal número cabalístico incorporou-se até ao 
conceito de quarentena no isolamento das doenças infecciosas, mas na Cabalá nos remetem aos 
dias do tempo de espera de Moisés no recebimento da Torá e da peregrinação de 40 anos que o 
povo da dura cérvix realizou no deserto até a terra prometida. 
 A Quarta sefirá Hessed é a primeira das 7 sefiróts inferiores e que representam os dias da 
semana, sendo então ela correspondente ao primeiro dia da criação, sendo na nossa semana atual 
o Domingo. Daí o número 4 ser considerado como Liderança, Experiência, Estabilidade, 
Materialização, Começo, Manifestação e Solidificação. É o Portão da Vontade que torna-se 
estável, tal como o primeiro sólido é o Tetraedro. O número 4 sendo sinal da existência da 
criação também nos remeterá a Malkuth = A Makom = O Lugar = O Portal, ainda mais quando 
correlacionamos com os 4 elementos, fogo, terra, água e ar e ainda com as 4 estações1, 
primavera, verão, outono e inverno e os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, quadrantes 
enfim dos 4 cantos do mundo, ARBA KANFOT A HARETZ, que proclamamos nas orações 
sendo todos do Reino do Senhor. Lembrando que nos umbrais da porta, delet, temos a Mezuzá 
para que nos sacralizemos à sua Imagem e Semelhança. 
 D’S invocou o Dalet’ 4 pelo seu poder da vontade, necessário para colocar a consciência em 
ação. O número 4 representa esotericamente o caminho da realização espiritual. Simboliza a 
natureza. Número da vontade determinada, da praticidade e do físico. Simbolizado pelo 
quadrado fala da igualdade e uniformidade e pela cruz do cruzamento de duas linhas (2x2=4), 
uma vertical com outra horizontal, simboliza poder e determinação. O cubo podem ser dois 
quadrados entrecruzados, que jogam dados. O tetraedro pode ser piramidal O tetraedro está 
presente no átomo do carbono inaugurador da vida, onde o acaso se fez necessidade. Na Árvore 
da Vida o tetraedro está especificamente presente quando o triângulo da personalidade de Hod-
Netsach-Yesod se agrega a Malkuth. 
 Várias palavras escrevem-se com dalet destacamos as seguintes: Ayn e Dalet = testemunho= 
ed= d i = eternidade. Já com Alef e Dalet = ed = D a = vapor e que quando se acrescenta a 
palavra dam, que é  sangue, vira Adam, da terra com sopro de D”S. Só os vivos de Dor va Dor = 
de geração em geração cantam Aleleuia com o salmista. Não fugindo ao Din= Julgamento, 
conquista-se  Dror = Liberdade, tendo a Davar = palavra = coisa dAquele que Daienu= nos basta. 
A palavra milá que significa pacto e palavra é um portal para a esterilidade e a fertili dade que a 
língua propicia. O quadrado é o primeiro polígono de maior estabilidade. Como a palavra, o 
quadrado que estabiliza também aprisiona, como acontece com o comodista que aguarda o 

                                                        
1 Estações e tempos que podem ser férteis e estéreis, sendo o Cio da terra a propícia estação. 
 



queijo voltar, esquecendo que D”S ajuda a quem cedo madruga. Se só houvesse a fertilidade não 
se teria por que plantar. As dificuldades da esterilidade como vemos em Guevurá são 
fundamentais para o crescimento. Mas, longe de uma visão pessimista trata-se do 
reconhecimento como Baal Shem Tov, o “Besht” , de que  “as lágrimas abrem portas mas a 
alegria derruba muralhas”. Por isso, no My Yodea canta-se que 4 são as Matriarcas, Sara, 
Rebeca, Raquel e Leá. Nelas a temática da esterili dade transformada em fertili dade se encontra 
presente desde a primeira que é Sara recebendo em Isaac, aquele que se ri, o ‘Gracias a la Vida’ . 
 

MEDITAÇÃO DO 4 DALET  
 

“Se eu quiser falar com D”S”. Gil . 
 

� Ficar de quatro no ato me enchendo de amor em Grounding. Flexibilidade e rigidez, firmeza e 
possibilidade. 

 Artro(articulação) podos(pés) aranhas 
Contactar seus ossos suas juntas e subir a coluna percebendo sua flexibilidade e rigidez, firmeza 
e possibilidade.  

� Fazer a Árvore da Vida no corpo.  
“Se oriente”. 

Norte / Sul / Leste / Oeste  
Giro Sufi do Shabat 

Frente / Costas / Direita / Esquerda 
“Que tudo depende de determinação”. 

Determine-se 
 Lidere-se. 

 
� Converse com os seus 4 Anjos da Guarda 

♦ Vamos em frente que atrás vem gente... 
♦ Devagar com o andor que o santo é de Barro... 
♦ Esqueça-se....  
♦ Lembre-se .... 
 

Qual é o meu norte? O que norteia minha vida? 
 
Como exerço o meu Dom de Liderar? 
 


