CABALA, A ENERGIA DA
TRANSFORMAÇÃO
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INTRODUÇÃO
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A Cabala acredita que a luz era única e só havia seres
da luz, esta foi à primeira criação, seres da luz criados pelo Ain
Soph.

Esta luz resolveu criar um vaso ou receptáculo em
outra dimensão para receber seu brilho e assim a luz foi projetada
sobre o vaso original. O vaso se encheu de luz e queria
compartilhar o que tinha recebido, pois já estava cheio,
transbordando. Com isso ele resolveu parar de receber luz e esta
resistência original criou a explosão inicial chamada de big bang.

A matéria de que era composto o vaso se espalhou
em trilhões de pedaços formando o caos original. O caos era um
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imenso quebra cabeças do vaso, as peças estavam espalhadas e
precisavam ser reunidas.

Os Elohins começaram a trabalhar para reunir o
quebra cabeça criando as estrelas, os mundos, juntando a matéria
que foi dispersa.

O caos, no entanto queria resistir à criação, não
queria voltar a ser vaso, pois o caos apostava no vazio, na
destruição, na confusão original, assim surgiu Satã, nosso opositor.

Satã é o Dragão do caos e desde então está
lutando contra a luz. Eu citei este evento a partir do big bang, da
criação do nosso universo, mas isso já aconteceu várias vezes em
universos paralelos ao nosso.
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Satã é mais antigo que o nosso universo, ele já fez o
papel de caos em outros universos.

O Criador então criou a humanidade no cosmos, não
só aqui, mas em vários mundos, para os humanos ajudarem os
anjos a combater o caos e a criar a Ordem rumo ao vaso
restaurado, a montagem do quebra cabeça.

Satã que já tinha derrubado os anjos no caso de
Lúcifer achou o homem frágil e muito fácil derrubar ele. Ele entrou
na alma do homem e criou fortalezas levando o homem ao pecado,
ao caos.
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O homem como a mais frágil das criaturas foi
facilmente dominado por ele se tornando inimigo do Criador, mas
Hashem nunca desistiu do homem criando vários ciclos de
restauração, na terra ele mandou a Torah, os profetas e depois
mandou Yeshua, o Ungido.

Hashem fez isso, pois nunca desistiu do homem, ele
aposta no homem para montar o quebra cabeça original, pois só o
homem energia densa e corrompida pode banir Satã para as
dimensões mais baixas do universo.

Atualmente vivemos o centro desta guerra no
evento chamado Apocalipse onde anjos e dragões lutam pelo
controle da terra e o homem está no centro de tudo sendo
acossado pelo caos para seguir o Dajjal ou Opositor, que muitos
chamam de Anticristo, ele já está na terra.
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Esta obra mostra as energias da transformação, a
luta da cabala para chegar à perfeição, para montar o quebra
cabeça, o vaso original e para isso é importante a meditação.

A meditação Devekut une o homem ao Eterno
levando ele a fazer parte desta luta contra o caos para o
refinamento do UNIVERSO, este processo é chamado de Tikun
Olam, quando meditamos ficamos no centro deste processo
contribuindo para a redenção de toda a humanidade.
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Isso é alegórico, é claro que toda a humanidade não
pode atingir a luz, pois muitos não vão atingir a tempo a
transformação, mas quanto mais meditarmos e usarmos a energia
da Cabala mais vamos contribuir para que milhares de pessoas
encontrem a centelha original, a luz divina.
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