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O universo, nosso ancestral, mãe de todos os ancestrais, foi “gerado” em Rosh
Hashaná. O primeiro Rosh Hashaná., foi a eclosão de todo nosso universo de
D’us, e nós somos o produto deste universo- Somos portanto filhos do universo,
e sendo assim, é nosso aniversário também . A cada ano compartilhamos a
comemoração da criação.
Todos nós evoluímos do mesmo “ovo cósmico”; somos portanto conectados
para sempre.
Nossa viagem é uma viagem de iluminação, de retorno à nossa “casa”, a um
lugar que nos é familiar mas já esquecemos.
Estamos num processo de despertar, e é imperativo que nós despertemos o mais
rápido possível, aos desafios que nosso planeta vem nos impondo.
Sem um despertar autêntico de nossa parte, (aquele que almejamos durante os
Iamim Noraim com verdadeira intenção- Kavaná- e orações de várias formas)
não teremos muito sucesso; o trabalho que fazemos de fora para dentro
(outwaldly) tem pouco poder de afetar o todo.
É portanto fundamental que usemos toda energia que possuímos para clarear e
fortalecer nossa intenção. Rosh Hashaná e Iom Kipur, devem ser aproveitados
para contribuir neste processo.
Nas nossas viagens internas, meditações, reflexões e sonhos, nós podemos visitar
nossa “casa”, e ganhar força para o nosso trabalho. Esta “casa” é vivenciada
(tasted) nos Iamim Noraim, quando nós harmonizamos nossa intenção e nossas
vozes para expressá-las em conjunto. Existem momentos durante os Iamim
Noraim, que a pureza do coração surge através dos nossos cantos, com força.
Existem momentos de grande abertura. Estes momentos de experiências
profundas e poderosas, vão ocorrer. A melhor abordagem para Rosh Hashana é
reconhecer e construir estes momentos dentro dos nossos corações conscientes.
A oração de nossos corações em Rosh Hashaná, é portanto para a VIDA!; que a
vida, especialmente vida consciente , especialmente vida auto-consciente,
continue.
Os Iamim Noraim, de Elul a Simhá Torá, e especialmente Rosh Hashaná e Iom
Kipur, são momentos para abrirmos todos os portais de todas as realidades de
uma só vez. Elas todas co-existem juntas, incluindo especialmente a intenção de
D’us. É por isso que não bebemos ou comemos em Iom Kipur. Estamos todos
envolvidos com a Tora, o Sagrado de todos os Sagrados, entusiasmados pelo
poder da presença do Desejo de D’us.

• A terra, assim como o universo, têm consciência; é como um grande corpo que
está nascendo, com seu sistema nervoso, seus órgãos sensoriais, sua memória,
ainda em desenvolvimento. Nós somos parte do sistema que afeta o
desenvolvimento da consciência de outras partes.
Nós, como seres conscientes, auto-reflexivos, somos o ápice de bilhões de anos de
processo do universo se tornando auto-consciente. Estamos numa posição única para ajudar
o universo a adquirir algo especial .

O humano possibilita ao universo sentir a si mesmo. Esta é a mensagem que nós
mandamos ao universo através de nossas orações nos Iamim Noraim .
Quando nós, humanos, formos capazes de ensinar ao universo como ser
consciente de si mesmo, e quão magnífico ele é, o amadurecimento de uma nova
era terá começado. Aqui está o segredo de nossa espera da era Messiânica.
Shaná Tová.
Que a nossa T’shuvá nos reoriente de uma forma autêntica, significativa e
centrada.

