
Meditação da Shechinah
ENERGIA DO ZOHAR PINCHAS

A Shechinah nos protege e fortalece o sistema imunológico, a nível pessoal e global. Sua presença remove do nosso 
planeta as doenças transmitidas pelo ar e elimina do nosso corpo as forças negativas que causam doenças. Por essa 
razão, as almas dos justos da antiguidade e dos dias atuais dedicam tempo e energia ao estudo da torá após a entrada 
da meia noite. E então, os seus esforços acumulados fazem com que a terra e seus habitantes possam desfrutar da 
presença divina chamada Shechinah. Doenças são dizimadas pela luz que brilha aqui, enquanto que o sistema 
imunológico da humanidade é fortalecido, nos protegendo para sempre do flagelo da doença.

A energia gerada através da ação de pinchas anula todas as sentenças de morte e as doenças decretadas contra nós. 
Essa energia limpa os resíduos negativos criados por desvios sexuais e corrupção.

Embora possamos não merecer essa compaixão, a nossa apreciação pelo poder do Zohar e de Rabi Shimon pode 
assegurar a anulação total.

Por fim, nossos esforços para compartilhar com nossos amigos e adversários tudo o que recebemos agora, nos 
asseguram a transformação e o crescimento espiritual. Portanto, nós não traímos e nunca trairemos a “verdade do rei”.

Venha e veja: todo aquele que tem o privilégio de ser 
fortalecido pela Shechinah, ganha proteção contra 
todos os aspectos que são considerados opostos A 
SHECHINAH.  Quem é protegido? Aqueles que não 
ignoram o sinal da aliança sagrada, COMO POR 
EXEMPLO, SE UNIR à filha de um outro El. E todo 
aquele que de certo modo se cuida, a congregação de 
Israel se conecta com ele dando-lhe proteção e 
acolhimento. E isso é válido sobretudo, ao ter tido o 
privilégio de atingir esse nível, O SINAL DA ALIANÇA 
SAGRADA. .

Rabi Elazar, Rabi Yosi e Rabi Chiya estavam 
caminhando no deserto. Rabi Yosi disse: Isso que está 
escrito sobre Pinchas: “Veja, eu lhe dou a minha aliança 
de paz” (ibid. 12), refere-se à libertação do Anjo da 
Morte; o anjo que nunca terá controle sobre ele ou o 
poder para julgá-lo. 

Ele abriu e disse: “então hashem trouxe chuva de 
granizo e fogo sobre Sodoma e sobre Gomorra” 
(Beresheet 19:24). Porque ele os queimou? Porque 
naquele momento as asas do pulmão não sopraram 
um vento SOBRE ELES e o segredo dessas asas do 
pulmão é o segredo do verso: “as asas de uma pomba 
cobertas de prata” (Tehilim 68:14). Pois a pomba, que 
é o segredo de Malchut, cuja raiz é do lado esquerdo 
de binah, do aspecto do coração, tem que ser coberta 
de prata, que   é o segredo de chassadim. E QUANDO 
ELA ESTÁ COBERTA DE PRATA, ELA É O SEGREDO 
DOS ANJOS Rafael e Tzidkiel, QUE DERIVAM DELA 
PARA A CURA E SALVAÇÃO DO MUNDO. E é dito 
sobre eles: “que transforma os ventos em seus 
mensageiros” (Tehilim 104:4), isto é, para soprarem 
sobre o coração permanentemente. 

E na primeira seção, O Pastor Fiel disse A RABI SHIMON, 
luminar sagrado, tudo que você disse é bom, mas o 
cérebro é água, o coração é fogo, os dois são misericór-
dia e julgamento. Esse, O CÉREBRO, é o Trono da 
Misericórdia, enquanto o outro, O CORAÇÃO, é o trono 
do julgamento. E o Sagrado, abençoado seja Ele, é o Rei 
que surge do trono do julgamento, que é o coração, e se 
senta sobre o Trono da Misericórdia, que é o cérebro.

FORTALECER OS PULMÕES

CURAR O CORAÇÃO E A MENTE (CÉREBRO)

RECOMENDAÇÕES:
As letras hebraicas devem ser escaneadas 
da DIREITA para ESQUERDA. Os olhos são 
a janela da alma, ao fazermos o contato 
com essas letras, nossa alma cria uma 
ressonância com a Luz do Zohar. Meditar 
entre 3 a 15 min, 2 vezes ao dia de manhã e 
de tarde ou antes de dormir, os kabalísticas 
acreditam que o horário com mais energia 
para meditação é a madrugada.


