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Chanuká é a Festa da Restauração. Milagre da Vitória, Netzach, dos Macabeus sobre os invasores
profanadores do Templo Sagrado. Chanuká só foi posteriormente incorporada oficialmente aos festejos
judaicos sendo conhecida como a Festa das Luzes. Vivifica-se o milagre de permanecer acessa a chama1 do
óleo que normalmente se consumiria logo. Netzach é esta permanência fiel da Eternidade Divina.
comemorando estes dias de Glória, Hod. A chama acessa no Templo resplandece o esplendor da Glória Divina,
como Hod, a sefirá no 8. São glorificados 8 dias festivos, semana estendida, sem tantas restrições como as outras
festas. Festeja-se, com prazer Yesodiano a retomada de Malkut, Makon o Lugar Divino do Templo
reconquistado. Fica portanto evidente como as 4 últimas sefirot estão aqui ressaltadas e como veremos a
seguir, fazendo a base do Sevivon, o pião de Chanuká . Entretanto o corpo do Sevivon está centrado em Tiferet,
que entroniza a Beleza do Templo na retomada da Verdade, a qual está superiormente equilibrada com a Divina
Graça Hessédica e com a Força Guevurótica , heróica, que garante a vitória do Guibor=herói,.
O triângulo superior, Keter- corresponde a haste que se roda os dedos com a polaridade lateral de
Chochmá-Biná. As 7 inferiores correspondem ao corpo do pião, com a ponta que gira em Malkut. O Sevivon
possui quatro faces, cada uma formando uma Árvore da Vida, que se complementa com a sua vizinha, de modo
que cada sefirá das colunas laterais, correspondendo a quina do pião pertençam a 2 Árvores da Vida
simultaneamente.
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Em cada face do Sevivon existe uma letra que é a inicial da frase que proclama : Ness= n Gadol=G
Chaiá=h Sham = w , ou seja, Milagre Grande Aconteceu Lá:
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Nesta reinauguração a purificação ritualiza-se com o fogo. Ele é o grande elemento que esteriliza, presente nestes rituais
purificadores. A chama que arde a vela evidencia a singeleza do milagre da multiplicação da luz, já que o fogo é o único elemento que
se multiplica. Coincide com o solistício de inverno no norte onde os rituais de fogo se fazem presente reforçando a esperança do
retorno da luz e calor.

Faça a Árvore da Vida no seu corpo e deixe ampliar-se nas 4 direções, quadrantes , elementos e
mundos.

Concentre-se na letra Nun n da palavra Ness, Milagre. Perceba em si mesmo o milagre da luz que se
multiplica na grandeza da vida que se respira aqui e agora. Ele é o mesmo que houve lá e então na eternidade2
da respiração divina que faz hoje o ontem se encontrar com o amanhã. Expanda-se junto com a respiração e o
movimento do Sevivon.

Esta expansão é análoga a que ocorre quando amplia-se a Menorah para a Chanukiá.
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Netzach= eternidade também inicia com Nun

