
TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



Organização de conteúdo:

Malu Fernandes

A cabala da casa_2021.indd   3A cabala da casa_2021.indd   3 25/06/2021   08:3825/06/2021   08:38

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



Copyright © Sandra Strauss, 2015 
Copyright © Editora Planeta do Brasil, 2015, 2021

Revisão de originais: Janaína Senna
Preparação: Fernanda Mello 
Revisão de textos: Iracy Borges e Diego Franco Gonçales 
Projeto gráfico e ilustrações de miolo: Gabinete de Artes
Diagramação: Vivian Oliveira
Capa: Valentina Brenner – Foresti Design

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
ANGÉLICA ILACQUA CRB-8/7057

Strauss, Sandra 
 A Cabala da casa: harmonize seus ambientes e sua vida / Sandra 
Strauss; organização de conteúdo: Malu Fernandes. 3. ed. - São Paulo: 
Planeta, 2021. 
 192 p. 

Bibliografia
ISBN 978-65-5535-330-3

  1. Cabala 2. Felicidade - Aspectos religiosos 3. Decoração  
4. Judaísmo I. Título II. Fernandes, Malu

21-0924 CDD 296.16

Índices para catálogo sistemático:
 1. Cabala

2021
Todos os direitos desta edição reservados à 
Editora Planeta do Brasil Ltda.
Rua Bela Cintra, 986, 4o andar – Consolação
São Paulo – SP – 01415-002
www.planetadelivros.com.br
faleconosco@editoraplaneta.com.br

A cabala da casa_2021.indd   4A cabala da casa_2021.indd   4 25/06/2021   08:3825/06/2021   08:38

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



Sumário
Apresentação  9

Prefácio e instruções de leitura 11 

Capítulo 1 - O que é Cabala 17

Capítulo 2 - A Árvore da Vida 41

Capítulo 3 - As Letras (ferramentas de cura) 57

Capítulo 4 - 72 Sopros de Elohim: 
forças de inspiração (ferramentas de cura) 85

Capítulo 5 -  Como aplicar a Árvore da Vida no seu ambiente 95

Capítulo 6 - Os Salmos (ferramentas de cura) 109

Capítulo 7 - Dicas específicas para cada setor da sua casa 119

Capítulo 8 - Os portais do tempo: as energias
disponíveis para cada mês do ano. Astrologia Cabalística 123

Capítulo 9 - Cada casa um caso: a história de Joana 151 

Capítulo 10 - Ferramentas de conduta, 
um percurso pela Árvore da Vida 159

Posfácio 183

Glossário 187

Bibliografia 189 

A cabala da casa_2021.indd   5A cabala da casa_2021.indd   5 25/06/2021   08:3825/06/2021   08:38

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



C a p í t u l o  1 

O que é Cabala

A Cabala é uma inteligência espiritual extraída dos códigos bí-

blicos do primeiro Testamento e se baseia nas 22 letras do 

alfabeto hebraico. Para os cabalistas, e passei a ser um deles a 

partir do ano 2000, cada letra está associada a uma informação que 

contém um valor quântico de frequência. Esses símbolos emanam di-

ferentes potenciais para “curar energeticamente” os ambientes e seus 

moradores. 

O que pretendo com este livro é prestar um serviço, apresentando 

uma possibilidade de mudança de AM para FM na vida de quem tem 

algo a transformar e que já tentou se curar de várias formas e não con-

seguiu. Já ouvi relatos de pessoas que foram a psicólogo, frequentaram 

curso de autoajuda on-line, fizeram um retiro no Tibete ou trilharam 

outros tantos caminhos em busca de ajuda. Quero deixar claro que acho 

válidas todas as tentativas de sair do atoleiro e de qualquer lugar que 

não seja o que efetivamente queremos. A Cabala, no entanto, é a via que 

mais combina com a minha vida, a que fala direto com a minha essência 

e que me presenteou com lentes novas. Por isso, sinto necessidade de 

compartilhar o que aprendi, com a certeza de que será de grande valia 

também para muitas pessoas. 

Quem rege toda essa orquestra é a Árvore da Vida (veja o desenho 

na página seguinte). Não vou fazer um livro espiritual para quem gosta 

de ler sobre esse assunto porque as livrarias do mundo inteiro disponi-
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 18  Sandra Strauss

bilizam muitas obras com esse propósito. Minha intenção aqui é dialo-

gar com todos que tenham interesse em transformar algum aspecto da 

vida e com quem nunca se abriu para viver a experiência transformado-

ra de entrar verdadeiramente na sintonia que nos pertence. 

Estudando durante horas por dia esse diagrama, descobri os vór-

tices (fontes) de energia divina ou as usinas da energia divina, as dez 

Sefirot, que influenciam diretamente nosso mundo, nossa existência 

e até mesmo nossa personalidade. Essas fontes se manifestam em um 

canto de nossa casa, ou do nosso local de trabalho, que é o do amor, 
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A Cabala da casa   19

outro que é o da prosperidade, outro ainda que é o da família, o da 

convicção e vários cantos para os diversos aspectos que são funda-

mentais em nossa vida.

“Ah, já ouvi falar disso no Feng Shui e em outras técnicas milena-

res de harmonização”, você pode estar pensando. 

Também tive essa sensação a cada página que estudei, mas, quan-

do comecei a reprogramar o fluxo da minha casa seguindo os ensina-

mentos da Cabala, encontrei soluções surpreendentes e emocionantes. 

O que faz a reprogramação é a inserção dos desenhos das Letras 

hebraicas. Simples assim. Você sabia que podemos potencializar nossas 

intenções com o uso de cores ou objetos que estejam em sintonia com 

determinados símbolos? As Letras hebraicas são símbolos. Como fazer 

isso? Fique tranquilo porque vou ensinar tudo nesta espécie de guia para 

uma vida harmônica a partir de mudanças em nossa casa e locais de tra-

balho. Conhecimento é para ser passado adiante de forma simplificada, 

concorda? Todas as vezes que você fizer o exercício de buscar informa-

ção e compartilhar com o próximo de forma mais simples do que a que 

recebeu, você estará contribuindo para a sua evolução e a do universo. 

Experimente como se fosse um jogo com regras e mapeamentos, mas 

acredite. Projete a energia do seu pensamento e do seu sentimento na-

quilo que você verdadeiramente quer. Injete certeza! É mais ou menos o 

que um jogador de futebol faz antes de entrar em uma final de Copa do 

Mundo. É preciso se concentrar, se preparar, querer… Quanto mais nos 

abrimos para ensinar e aprender, para influenciar e ser influenciado, mais 

nos alinhamos com o fluxo vital. 

“Mas para que devo me alinhar com o fluxo vital?”, você pode pensar. 

Cabala é a sabedoria espiritual que revela as verdades ocultas do 

nosso universo. É o entendimento do que acontece verdadeiramente 

além da percepção de nossos sentidos, além da lógica e das estatísticas. 

Ou você acredita somente no que vê, no que é de carne e osso, no que 
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 20  Sandra Strauss

é tangível? Se fôssemos só matéria, não seria muito pouco achar que 

morreríamos e acabou? Para mim e para essa tradição, essa hipótese não 

tem a menor lógica. Existe um sentido maior na vida. 

A Cabala é uma revolução, um sistema milenar que nos foi reve-

lado para transformação de nossa consciência. Trago aqui uma aborda-

gem contemporânea, com o objetivo de compreendermos melhor de 

onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Trata-se 

de um estudo e de uma prática que desenvolvem o indivíduo de dentro 

para fora, e com esse processo é possível modificar também o mundo 

à nossa volta. No caso da obra na minha casa, que não andava, muitas 

pessoas reclamariam da incompetência dos operários e da desqualifica-

ção da mão de obra no Brasil, mas preferi buscar dentro do apartamento 

novo as respostas e inverti todo o fluxo de energia.

Os limites são insuperáveis apenas para quem vive exclusivamente 

no mundo físico. Você certamente já ouviu dizer que usamos somente 

10% da capacidade do nosso cérebro. Na verdade usamos o cérebro 

numa totalidade, nossa percepção é que é limitada em apenas 10% de 

toda a realidade. 

Com essa técnica, inserimos algumas letrinhas em cantos estra-

tégicos e conseguimos reverter o quadro de estresse, aborrecimento e 

frustração. Assim nos preparamos para viver a realidade que verdadei-

ramente gostaríamos. 

O que queremos na vida é simples e, por isso, este é um guia 

prático baseado em códigos que nos revelam parte dessa sabedoria, en-

quanto a Cabala nos traz a parte não tão explícita desse conhecimento. 

Moisés recebeu a Cabala no monte Sinai há três mil e quinhentos anos. 

Recebeu a revelação do que estava fazendo aqui... De onde veio e para 

onde ia. E, desde então, esses ensinamentos vêm sendo compartilhados. 

Eles são a resposta que todos nós procuramos... O que busco é 

sabedoria e grandeza da alma para perdoar as limitações das vaidades 
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humanas, das pobrezas de espírito e da percepção de que temos dife-

rentes estágios de evolução. 

A Cabala decifra e explica mistérios ocultos, nos ensina a lê-los e 

como podemos nos utilizar da espiritualidade que escondem. A palavra 

“Cabala” significa “recebimento”. Esse é o tema central do meu estu-

do. A dinâmica entre o desejo de receber e o desejo de compartilhar. 

Como podemos e devemos fixar o equilíbrio entre essas duas forças? 

Somos movidos pelo desejo de receber. Se existe alguém para receber, 

há alguém para dar. Assim, a Cabala pode ser vista como uma fonte de 

conhecimento que o homem tem do que o ilumina. Por que alguns são 

mais iluminados? Isso existe?  

O modelo das principais escolas de Cabala que encontramos atu-

almente se fundamentou em meados dos séculos XII e XIII, principal-

mente na Espanha, com os trabalhos de Rav Avraham Abuláfia. No seu 

sentido místico profundo, porém, a Cabala é o resultado de uma revela-

ção feita para o homem há muito tempo. Podemos contar a história dos 

cabalistas de diferentes maneiras. Ela teve, inicialmente, uma origem 

individual, fruto da experiência de poucos “eleitos”. Mais tarde adquiriu 

um caráter coletivo, e hoje assume uma proporção mundial. 

Se observarmos a origem dos padrões humanos atuais, podemos 

perceber que estamos pedalando, mas para onde? Isso nos faz mais fe-

lizes? Estamos sempre em busca de algo, seja a felicidade, a prosperi-

dade, seja o refinamento de nossas virtudes, só para citar algumas entre 

as infinitas buscas pelos quatro cantos do mundo. Os mais sensíveis 

percebem antes como o uso da espiritualidade é necessário para que a 

vida faça sentido. A maioria das pessoas, como nós, entra aos poucos 

nesse barco, a seu tempo, movida pelo desejo de compartilhar. Quanto 

mais dividimos, mais multiplicamos. 

Abraão (o patriarca) foi o primeiro a receber a inspiração cósmica da 

Cabala, e é por isso considerado o “pai” da tradição. Graças a ele tivemos 
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 22  Sandra Strauss

acesso a uma das principais obras a respeito da literatura da Cabala – o 

Sêfer Yetzirá (Livro da Formação). Ele se opôs à ordem estabelecida na re-

gião mais próspera da civilização do mundo (em sua época), a Mesopotâ-

mia. Sua “revolução” consiste em estabelecer, em um tempo de idolatria, 

um conceito de Unicidade, ou seja, esta rede (Net) que vivenciamos e 

utilizamos hoje sob o guarda-chuva de um único provedor que nutre essa 

teia impressionante que nos conecta uns aos outros. Estamos, sim, todos 

interligados, simplesmente não enxergamos os fios pelo simples fato de 

percebermos só 10% da realidade. O mundo espiritual também é wireless.

Muitas pessoas não ouvem o coração, não confiam na intuição, 

mas Abraão estava de coração aberto. Ele se conectou com o universo 

e ouviu instruções vindas do infinito interno e externo. O interessante 

é que ele amava os seus semelhantes e, quanto mais os amava, mais era 

amado. Amando o próximo, desenvolveu um dos princípios mais im-

portantes da Cabala, a Hospitalidade Aperfeiçoada.   

Desenvolver a hospitalidade em relação a quem está ao seu lado 

implica ser diferente de tudo o que a concepção mundana da existência 

nos ensina. Sua motivação essencial era imitar a ação do Criador, acre-

ditando que essa potência criou tudo. Ele acreditava que se aproximan-

do de sua principal característica, o desejo de compartilhar, chegaria 

mais perto de D’us.

Aquele que só quer receber para si mesmo vive na eterna ilusão da 

falta, já quem compartilha está sempre conectado a uma fonte inesgotável.

O doar nutre.

Os grandes profetas foram seguidores desse conceito de Abraão, e 

se tornaram também diferentes dos homens de sua geração. Aos pou-

cos, à medida que mais pessoas têm acesso a essa informação, mais se 

tornam poderosas células pulverizadoras de harmonia. 

Não importa o que nos motiva nem aonde vamos chegar, precisamos 

sentir que estamos no caminho. A motivação de Moisés, por exemplo, foi 
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A Cabala da casa   23

completamente diferente da de Abraão, assim como da sua, da minha e 

das motivações de tantos personagens que trarei a público aqui a fim de 

aprendermos uns com os outros como utilizar a Cabala da casa para en-

contrar a felicidade e a harmonia em nosso lar e nosso local de trabalho. 

Veja só o e-mail lindo que recebi de José: 

Sandra,

Estou te escrevendo para te dar as boas-novas: na terça-feira 

recebi formalmente o convite para assumir uma posição, até 

superior à que estava almejando, na área em que queria tra-

balhar. Com certeza, os bons fluidos resultantes da leitura dos 

Salmos e da vibração das Letras, segundo suas orientações, ti-

veram muita importância para o bom término desse processo.

Fiquei impressionado com o encadeamento dos fatos no tem-

po: minha saída da área em que trabalhava, a fase de busca, a 

identificação da área de interesse e, finalmente, a disponibili-

dade de uma posição nesta área, culminado com o convite... 

tudo isso aconteceu entre o Natal e o início de fevereiro, tempo 

curto, que para mim foi longo e de difícil articulação, já que era 

um período de férias! Realmente, parece que as coisas estavam 

“escritas” para ocorrerem dessa forma. Estou muito satisfeito 

e otimista e gostaria de agradecer sua ajuda e paciência neste 

processo. Forte abraço e muita LUZ para você e toda a família.

 José era engenheiro, estava insatisfeito na área de TecnoIogia da 

Informação e isso reverberava em sua vida pessoal a ponto de ele não 

ter disposição para olhar nem para o filho pequeno. O mercado muito 

restrito dentro da multinacional em que trabalhava minava sua energia 

de forma que não tinha paciência para se cuidar, estava insatisfeito com 

sua forma física, mas se perguntava: “como vou sustentar a casa?”. 
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 24  Sandra Strauss

O ser humano tem uma característica: olha mais para o que não 

tem do que para o que tem. Não consegue ver que o filho foi campeão 

na natação, vibrar de felicidade com o garoto e pensar que, se no traba-

lho está tudo indo de mal a pior, na família está tudo maravilhosamente 

bem. Até dá um abraço de parabéns no filho, mas sem aquela emoção... 

Acontece que nosso espírito paira onde nosso foco está. Se ficamos na 

vibração energética do que anda mal, todas as histórias felizes passam 

meio despercebidas. Após nosso trabalho de harmonização, José teve 

coragem e ousadia de pedir demissão. Trabalhou o vórtice da certeza. 

Minha intenção não é influenciar as pessoas a terem rompantes eu-

fóricos e largarem tudo, mas estimulá-las a desenvolver clareza em suas 

escolhas. Foi o que veio à mente de José após usar as técnicas do “Cli Le 

Shalom” na sua casa. Ele realmente me surpreendeu. Visualizou o que 

de fato desejava, um trabalho em que fosse reconhecido, e verbalizou 

isso para mim.  

“Você tem que falar explicitamente o que deseja na Cabala da casa. 

A palavra é vestimenta da alma. A palavra escrita tem força semelhante 

à de uma ação”, aconselhei.

José abandonou a reatividade, o medo de sair do emprego, e reconhe-

ceu o poder que emana de cada palavra e de cada desejo. A pessoa que não 

sabe o que deseja não usa a força das palavras e, com isso, pode atravessar 

a rua e ir tanto para um lado quanto para outro. A vida é cheia de aveni-

das, e precisamos optar por caminhos o tempo inteiro, escolhendo os mais 

pavimentados, os menos engarrafados e os que têm a vista mais bonita. 

— No canto Leste, Keter, vamos colocar a Letra 1 (Alef), que 

unifica o fluxo de energia para você não ter um olhar frag-

mentado da vida e começar a perceber a ligação entre todas as 

coisas — expliquei.

— Ok — respondeu ele. 
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A Cabala da casa   25

— No canto Noroeste, Hod, vamos colocar a Letra 8 (Chet), 

para clarear a sua visão e potencializar a energia do Refinamento. 

Durante todo o trabalho lemos o Salmo 144 para remover a 

energia da dúvida, uma das mais nocivas.

— Aqui no canto Sudeste (Chochmá), colocaremos a sequên-

cia 45 dos 72 Sopros Samech Aleph Lamed para atrair pros-

peridade, e no canto Oeste a sequência 11 dos 72 Sopros para 

superar obstáculos no trabalho.

Veja a figura a seguir para ter a sensação do que é uma casa com 

um circuito programado pelas Letras e pelos 72 sopros. 

Voltemos a Moisés. Ele vivia em um país muito rico e desenvolvi-

do, o Egito, mas sua principal motivação foi agir contra as injustiças. 
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 26  Sandra Strauss

Ele recebeu a tarefa de libertar toda uma geração da consciência de 

escravidão existente no mundo. A palavra Egito tem uns códigos mui-

to interessantes. Significa um local onde nossa alma é escrava por ser 

estreita e limitada por uma estrutura chamada Faraó, que significa na-

tureza do nosso próprio ego. Quando se tenta romper com um estado 

de aprisionamento, o ego corre atrás e nos coloca em uma natureza de 

vitimização, reatividade, dependência e opressão. 

Reatividade significa obedecer a um comando externo e perder as 

rédeas da própria vida. Quando agimos (e não reagimos) somos causa 

da nossa vida, e não efeito. O cabalista é um guerreiro que se posiciona 

perante um pensamento, a relação de valor e do cuidar. Ser um cabalista 

é ser um doador de sentido.

Essa é essencialmente a mesma missão da Cabala até os tempos 

atuais, uma missão que assumo para mim e que gostaria que envol-

vesse mais pessoas, porque esse é um trabalho de equipe. Essa é uma 

revelação sagrada para toda a humanidade, da qual poucas pessoas se 

dão conta. Enquanto uns explorarem os outros não haverá a verdadeira 

felicidade. Seria isso uma utopia? 

Utopia é como um lugar distante aonde queremos chegar, um nor-

te, um oásis. 

O homem é livre para aceitar ou rejeitar a ordem do mundo in-

finito. A história seria impensável sem o livre-arbítrio. A liberdade é 

outra grande questão da vida. Temos liberdade para escolher o tempo 

todo, 24 horas por dia: que horas vamos acordar, onde trabalharemos, 

com quem almoçaremos, se estudaremos... Por outro lado, exercemos 

uma liberdade relativa, pois viver em sociedade requer regras. Quanto 

mais limites, mais liberdade, por incrível que pareça. Limites são me-

didas. Imagine se em um prédio cada um colocar música alta na hora 

que quiser e se em uma empresa cada um chegar na hora que melhor 

lhe convier? 
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Hoje algumas companhias permitem horários flexíveis porque não 

precisamos interagir o tempo inteiro, fazemos muitas tarefas individual-

mente. Essa flexibilidade já é fruto de um aperfeiçoamento da liberdade. 

Por intermédio do exercício do autoconhecimento e do conheci-

mento do gênero humano como um todo, compreendendo que temos 

que levar filhos ao médico, ir à ginástica e a cursos, entre outros praze-

res e necessidades, tornamo-nos mais conscientes de nossa essência, de 

nossa “casca” e assim mais livres para fazer escolhas. 

Chegará um momento em que o homem finalmente entenderá as 

leis que estabelecem a inter-relação entre os mundos. Para a Cabala, 

existe um estado de consciência que devemos almejar – Olam HaBa –, 

que pode ser traduzido como “o mundo que está por vir”. O mundo 

que está em nossas mãos por criar.  

Enquanto nos envolvemos com trabalho mais de doze horas por 

dia, entre tomarmos banho, nos arrumarmos, pegarmos ônibus, trem, 

metrô, carro, procurarmos vaga para estacionar, nos alienamos do tem-

po presente. Temos outras sete ou oito horas de sono para recuperar 

as energias, manter a saúde do casamento e o bom humor. Com isso, 

sobram apenas quatro horas diárias para estudarmos com um filho, ler-

mos um livro, jantarmos com a família. 

Queremos levar uma vida de retidão, mas não nos resta tempo 

ocioso para reflexão. Somente incorporamos novos hábitos à medida 

que os introduzimos no nosso dia a dia. Por exemplo, se trabalhamos 

no quinto andar, por que não subimos de escada? Ponha seu coração 

para bater! Suba concentrado em sua respiração e nesse movimento que 

não está acostumado a fazer. Traga a consciência do momento, porque 

é assim que criamos tempo para o estado de Olam HaBa, uma paz con-

templativa que só quem consegue atingir entende o que é. 

Como disse antes, a palavra Cabala deriva do verbo, da ação de re-

ceber, como “aquilo que é recebido” num mundo de pluralidades: do que 
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é meu é meu e do que é seu é seu. Há muito a se evoluir no que se refere 

ao que é nosso. E muita coisa é nossa: os mares, os rios, as florestas, o 

ar, a água, o respeito, a cidadania, a gentileza, os valores humanos. Você 

venderia sua parte no mar de sua cidade por 1 milhão? E sua parte no ar 

das florestas por outro milhão? Lógico que não. Somos milionários, mas 

poucos têm essa consciência. É preciso ampliar nossa consciência. 

O estudo da Cabala tem como base a Torá, outorgada a Moisés 

no alto do monte Sinai em 2448 do calendário judaico, mas Abraão, 

Isaac e Jacó, entre tantos outros, tiveram acesso às verdades muito 

antes desse tempo. Cabala é entendimento, o que existe por trás da 

percepção de nossos sentidos. Não é um processo meramente inte-

lectual, mas passa pela combinação de razão e emoção como partes 

inseparáveis de nós mesmos. 

Tudo, absolutamente tudo o que existe, é Luz espiritual: saúde, 

dinheiro, afeto... Por muito tempo fomos levados a acreditar que o 

sofrimento era provocado pelo valor que se dava às coisas materiais, 

logo, para curar dores, era preciso um caminho de total abnegação. 

Não é por aí. Quando passamos a atribuir uma referência monetária 

aos bens materiais móveis ou imóveis, transformamos seus valores 

simbólicos em valores sagrados. Apenas atribuindo valores é que nos 

apropriamos dos nossos bens, tanto no sentido material quanto no 

emocional e intelectual.

A prosperidade é também uma questão de saúde espiritual. Se 

não temos prosperidade, estamos doentes. E não adianta atribuir a 

culpa ao momento econômico atual, ao governo, à empresa em que 

trabalhamos ou a qualquer outro bode expiatório. O problema come-

ça e termina em nós mesmos, independentemente de qualquer outra 

coisa. A miséria é uma doença e tem como ser prevenida e sanada. Ela 

se cura, basicamente, a partir do nosso comprometimento espiritual. 

Não é uma questão de talento, acesso à educação, inteligência ou sor-

A cabala da casa_2021.indd   28A cabala da casa_2021.indd   28 25/06/2021   08:3825/06/2021   08:38

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



A Cabala da casa   29

te, mas do modo como lidamos com a espiritualidade e com a reali-

dade que criamos. A prosperidade está diretamente relacionada a isso. 

É mais barato cuidar da saúde do que da doença, então, comecemos 

hoje. As flores não tentam desabrochar, elas desabrocham. Precisamos 

confiar que vamos desabrochar.

Chegam contas para pagar e não temos dinheiro, então achamos 

que a vida é isto: algumas pessoas têm sorte, outras se utilizam de meios 

ilícitos ou obtêm ajuda de alguém, ao passo que nós não podemos con-

tar com ninguém... Devemos nos despir dessa roupagem de coitadinho, 

pois ela não leva ninguém a lugar nenhum. 

Sabe aquele emprego dos sonhos, aquele carro que você vê na pro-

paganda na TV e aquela viagem que sempre pensa em fazer? Quando 

procuramos e batalhamos por essas e outras realizações, estamos bus-

cando, verdadeiramente, ser supridos por Luz espiritual. O inverso é 

igualmente verdadeiro: todos os processos de falência (falta de trabalho, 

doenças, perdas e frustrações variadas) se dão pela ausência ou reduzi-

da presença dessa mesma luz dessa potência.

Chegamos então a um ponto importante: o Mundo Infinito irradia 

igual quantidade de Luz espiritual para toda a humanidade. Nossa ca-

pacidade de receber essa Luz e o entendimento dos ensinamentos mais 

profundos da Cabala têm por objetivo o refinamento do que chamamos 

de receptor, uma espécie de antena. 

Mas não se trata apenas de melhorar de vida. A prática da Cabala 

consiste em nos tornarmos melhores a cada novo dia, como pessoas, 

como pais, mães, filhos, patrões, empregados. É um processo contínuo 

de crescimento em todos os sentidos. Como o cabalista é um canal 

que recebe para compartilhar, ele se aprimora para fazer do mundo um 

lugar melhor para todos convivermos. Esse é um dos caminhos para 

fazermos a nossa parte no sentido de aperfeiçoar o universo. 
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Estar comprometido com a Cabala é um desafio, muito mais do 

que um mero modismo, porque ela existe há milhares e milhares de 

anos. Cabala não é aquisição de bens, tais como livros e talismãs, mas 

aquisição de valores que possam nos alinhar com o propósito da exis-

tência humana: o retorno à unidade, ao bem comum, ao interesse pú-

blico maior do que o particular.

Não basta apenas lermos obras e assistirmos a palestras. Necessita-

mos vivenciar a Cabala e estarmos abertos às mudanças daquilo que nos 

incomoda. No meu caso, era a casa que me incomodava. Só que não acre-

dito em fórmulas mágicas. Achei nessa solução muito antiga o caminho da 

desobstrução. É uma sabedoria ancestral e milenar que funciona. A partir 

dessa metodologia aplicada em mim mesma, comecei a ampliar o conhe-

cimento para outras pessoas, e os resultados foram bastante gratificantes. 

As palavras têm força. E um exemplo é Shalom Bait. A palavra Sha-

lom é conhecida como uma saudação de paz, mas sua raiz etimológica 

se encontra nas palavras pagar, completar. Já reparou que toda vez que 

completamos algo ou estamos completos (sem dívidas ou pendências) 

vem a sensação de paz? Bait, por sua vez, traz a tradução de casa, e sua 

primeira letra, Bet, é a primeira letra da Torá.

Ou seja: “Cli Le Shalom” é um recipiente disposto a receber para 

a jornada do conhecimento da paz. A casa é o Cli (o recipiente), e sua 

análise serve para dar a liga ao fluxo do seu campo energético, conec-

tando o que estiver desconectado, removendo o que não presta mais, 

fazendo brotar o que está escondido. É um trabalho de cura. Na maioria 

das vezes os sintomas que surgem no corpo físico têm origem nos pen-

samentos e sentimentos. Isso é a reengenharia dos fluxos por meio da 

Cabala – harmonização de ambientes.

Temos descoberto que vivemos em um mundo misterioso, cheio 

de coincidências e encontros sincronizados que parecem predestinados. 

Para quem vê sentido no que estou falando, estamos criando um novo 
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ponto de vista que redefinirá o universo como energético e sagrado. Se 

cuidarmos dele como cuidamos de um filho, de um pai, ou de algo que 

realmente amamos, receberemos, não em dobro apenas, mas em triplo, 

a retribuição por toda essa doação. Descobriremos que tudo à nossa 

volta – e estou falando do lado material também – impulsiona uma 

energia Divina que estamos aprendendo a sentir e entender.

Somos protagonistas da vida e temos um papel a desempenhar. 

Não viemos para ser espectadores. Alternamos os papéis, claro. Ora as-

sistimos, ora nos assistem, o que nos enche de energia e aumenta nossa 

percepção da razão de estarmos aqui e agora, e não na Idade Média, 

no futuro ou em qualquer outro tempo. Para os que acreditam nisso, 

podemos até já ter vindo e estarmos voltando, mas, neste momento o 

que vale é o aqui e agora, o quanto trabalhamos para ajudar a levar a 

humanidade a um novo nível de realidade.

Ao formarmos uma massa crítica de pessoas numa corrente evolu-

tiva de doação, construímos essa nova realidade, capaz de descobrir o 

dom da intuição que realmente nos mostra os caminhos e as coincidên-

cias (sincronicidades) que abrem os portais das virtudes da Árvore da 

Vida com suas raízes, seus galhos, frutos e sombras.  

— Por que devo praticar a Cabala? — perguntou-me Jonas, 

dono de restaurantes.

— Por meio da Cabala, passamos a enxergar de outra forma os 

problemas e obstáculos que encontramos em nossa existência 

diária. Ela nos ensina como guiar nossa vida.

— Meditação, astrologia, reencarnação e numerologia fazem 

parte do conhecimento clássico da Cabala Contemplativa?

— Sim, com certeza. Há muitas passagens em vários textos clás-

sicos que fazem referência a esses estudos. Como esses tópicos 

são apresentados na forma de códigos, a Cabala é fundamental 
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para nossa compreensão de tais conceitos. A Torá é um código, 

e a sabedoria da Cabala é a chave que o decifra. As chaves que 

nos ajudam a compreender tantos códigos são encontradas em 

textos como Sêfer Yetzirá, Bahir, Zohar, entre outros.

— A quem é permitido estudar a Cabala Contemplativa? Eu 

pensava que só uma pessoa com mais de 40 anos podia apren-

der essa sabedoria, é isso?

—  A ideia da proibição desse estudo foi extinta no século XIII, 

quando o famoso cabalista Rav Avraham Abuláfia revelou os 

grandes segredos da tradição e iniciou uma empreitada, con-

tinuada por nossos esforços atuais, na intenção de revelar a 

Cabala Contemplativa para toda a humanidade. Os antigos 

mestres afirmavam que em nossa geração até as crianças com-

preenderão a Cabala e as verdades internas do mundo. Antes 

havia a ideia de que apenas um homem com mais de quatro 

décadas de vida pudesse estudar a Cabala, fruto de nossa mi-

lenar ignorância que diminui ano após ano.

O que está por trás dessa afirmação é um poderoso código espiritual. A 

expressão em hebraico “quarenta anos” poderia ser permutada para formar 

a expressão “neshamá”, o nível superior da alma que habita em cada um 

de nós. Assim, o entendimento da Cabala só poderia ser alcançado por in-

termédio do despertar dessa alma espiritual, independentemente da idade. 

É importante lembrar que quase todos os cabalistas da história 

iniciaram seu aprendizado e ensino muito antes dos 20 anos e que a 

grande maioria morreu sem alcançar os 40. Hoje não. Vivemos 100 

anos. Já está entre nós a pessoa que vai viver 120 anos. 

— Com que direito podemos difundir esses conhecimentos da 

Cabala para toda a humanidade? — questionou Jonas.
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