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                             PROJETO  KARIBU 

           Curso de Complementação Educativa 

MÓDULO  III – Educação Moderna e Educação 

Antiga 

Vimos, nos capítulos anteriores, a evolução do 

conceito de “Árvore Sagrada” (cerca de 2.300  anos a.C.) 

para o de “Árvore da Vida”, (na Idade Média), sem 

interrupção da continuidade desse glifo.  Vimos, ainda, 

que, além de servir como a “Árvore Geneológica” dos 

Grandes Deuses da antiguidade (sempre em número de 

12), a Árvore é apresentada, quase sempre, com 

sacerdotes colhendo seus frutos, como se vê no exemplo 

abaixo: 
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Basta recorrermos à epopeia de Gilgamés, por 

exemplo, para termos a prova de que  a flor ou o fruto 

dessa árvore concedia a vida eterna, perdida pelos 

mortais.  Gilgamés vai até os confins do mundo em busca 

dessa “flor da imortalidade”,  sem, contudo poder dela se 

apossar, pois a serpente a comeu.   

Na Bíblia judaica, repositório das tradições 

mesopotâmicas, principalmente caldaicas, a serpente 

desempenha  idêntico papel de “inimiga do sonho de vida 

eterna” acalentado pelos homens. Expulsos do Éden 

(Dilmun, na Mesopotâmia), o casal original fica privado de 

colher os frutos da Árvore da Vida, porquanto Querubins 

com espadas flamejantes lhes barram o caminho. 

 

Então,  a par da genealogia dos deuses nacionais, 

chegamos à conclusão de que a árvore reserva, para seus 

sacerdotes, frutos de vida “eterna”.  Foi isto que as 

figuras  colocadas próximas dela colhiam, tal como os 

antigos celtas, ou druidas, colhiam o “visco” do carvalho 

mágico com a foice de ouro: 
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Na Árvore acima, não são os sacerdotes nem os 

monarcas -  e sim as esfinges -  que colhem os frutos da 

imortalidade, porém vemos claramente na figura, as 

bolsas ou cestas em mãos dos sacerdotes ou monarcas.  

Nesta outra figura, eles parecem fazer a posição do 

ALEPH, ao mesmo tempo em que apontam para o Espírito 

da Vida e para a Árvore (ou para a terra). 
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Assim, só nos resta, agora, identificar na Árvore 

Judaica, que é a herdeira natural, na sequência temporal, 



 
5 

da Árvore Sagrada, ONDE estão esses frutos da 

imortalidade: 

 

 

Facilmente perceberemos que os galhos da Árvore 

Sagrada sumeriana e acádica (ou caldaica) foram 

substituídos por “caminhos” que ligam as Sefiras, e 

nesses caminhos foram colocadas as LETRAS DO 

ALFABETO  HEBRAICO.  Não resta dúvida, 

portanto, que os frutos da árvore, na nova 

concepção do misticismo judaico, são as letras 

hebraicas. 
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Por fim, resta-nos decodificar  nessas letras  os tão 

almejados  “frutos”. 
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Aqui, no exemplar acima, como preliminar,  um 

esboço das ligações, ou caminhos, com os “pontos” 

reservados para as letras. 

 

 

Neste exemplar, as ligações e as Sefiras são 

numeradas, formando 32 caminhos “de sabedoria”.  E, 

finalmente, no lugar, os números.  

Na belíssima Árvore abaixo,  as letras sagradas, em 

uma concepção que NÃO INCLUI as Sefiras, mas apenas 

os CAMINHOS, que passam a ser em número de 22 

(curiosamente, o mesmo número das Cartas do Tarot): 
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        CONFIRA ABAIXO: 
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OU NESSE OUTRO EXEMPLO: 
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No nosso Sistema Iniciático, apresenta-se deste modo: 

ÁRVORE DA VIDA  ICTYS 
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LEGENDAS:                                                                           

Keter – Binah = Aleph  O MAGO       I   O KARIBU                                          

Keter – Cochmah = Beth  A PAPISA  II    O TEMPLO 

Keter – Tipharet = Ghimel   A IMPERATRIZ    III    A RAINHA DA LUZ 

Binah – Cochmah = Dalet    O IMPERADOR   IV    O GUARDIÃO DE DAAT  

Cochmah – Tipharet = Hê     O HIEROPHANTE   V    O SENHOR DOS ARCANOS 

Cochmah – Chesed = Vaw     OS AMANTES    VI      A INDECISÃO 

 Chesed – Netzah = Zayn        O CARRO  VII       O CAVALEIRO DA BOA NOVA 

Binah – Geburah =  Chet        A JUSTIÇA  VIII      A EQUIDADE 

Binah – Tipharet =  Teth         O EREMITA     IX     O VELHO SÁBIO 

 Geburah – Hod =   Iod           A RODA DA FORTUNA    X     A FATALIDADE 

Geburah – Tipharet = Kaph        A FORÇA   XI          A VIRTUDE 

Hod – Iesod  =  Lamed                 O ENFORCADO   XII   O IN(tro)VERTIDO 

Hod – Netzah  =  Mem                      A MORTE    XIII     A MUDANÇA 

Geburah – Chesed = Nun               A TEMPERANÇA    XIV    A TEMPERANÇA 

Tipharet – Iesod   =   Samech             O DIABO      XV    O OUTRO 

Netzah – Iesod      =   Ayin             A TORRE     XVI    OS CONSTRUTORES 

Hod -  Thipharet =   Phê           O JULGAMENTO   XVII   O JULGAMENTO 
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Chesed – Tipharet  =  Tzade         A ESTRELA      XVIII     A ESTRELA 

Hod – Malkuth    =   Koph           A LUA     XIX        A LUA 

Netzah – Tipharet  =   Resh          O SOL      XX       O CRISTO SOLAR 

Netzah – Malkuth  =  Shin              O LOUCO      XXI     A CRUZ DO INICIADO 

Iesod – Malkuth   =  Thau        O MUNDO    XXII     O ADEPTO      

 

OS  “FRUTOS”  DA ÁRVORE DA VIDA: 

 

  

 

  Podem ser estudados do ponto de vista apresentado 

no Curso Revisão (Iniciação pela Tarosofia), ou do modo 

como foi exposto no trabalho de Meditação Cabalística 

sobre as Letras Hebraicas, seguindo o livro de Madona 

Compton: 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=1pWBj6BCQj60ZM&tbnid=6jCQolk1n0W94M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.condedesarzedasnaweb.com.br%2Fblog%2Fdicas%2Fcomo-aprender-o-alfabeto-hebraico&ei=NwqYUcuKCcPO0gG4xYHQCg&psig=AFQjCNHJSya0zDJKjtq-cDq2OMAa8qiDrw&ust=1369004983220363
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ABSORVENDO  O  DNA  DE  JAVÉ.   
 

THAU.  (consciência de limites). 

 

 

Sente-se confortavelmente, com as costas e a parte de 

trás da cabeça apoiadas numa parede ou coisa assim. 

Feche os olhos suavemente.  Imagine  um THAU acima da 

tua cabeça. Da cor que quiser, do material que quiser.  O 

IMPORTANTE É A FORMA. 

Quando o THAU ESTIVER UMA IMAGEM NÍTIDA, COM 

COR, OU BRILHO, DA SUBSTÂNCIA QUE QUISER SER,  

desça-o, suavemente fazendo-o  ENTRAR na caixa 

craniana.  Imagine que ele está no centro do teu cérebro, 

bem alojado e alocado  e faça-o  parar.  

a)Centre nele tua atenção e comece a imaginar que o 

THAU se incandesce, emite luz e, talvez, cor.   Conte 

mentalmente até dez, de..va..gar.   Imagine, então, o 

THAU explodindo, fragmentando-se em milhares de 

pedacinhos. 

http://www.clxv.org/_textos/letrasheb.22thau.htm
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Conscientize-se que cada pedacinho (ou micropartícula 

do THAU)  transporta o DNA dele, QUE É O PODER DE TE 

CONSCIENTIZAR DE TEUS VERDADEIROS LIMITES. 

Deixe por um tempinho, segundos bastam,  as partículas 

carimbares TODO O TEU CÉREBRO E TUDO QUE ESTÁ 

DENTRO DO TEU CRÂNIO.  Sature tua massa cinzenta do 

DNA do THAU. 

Faça tudo voltar ao ponto central, onde vc  havia 

colocado,  alocado a letra THAU no centro do teu  

cérebro.   

Arrefeça o calor e vá diminuindo a luz, as cores, até que 

volte a imaginar o THAU simplesmente como estava no 

começo. 

 

Respire fundo, mas agradavelmente. 

Faça o THAU DESCER ATÉ O PEITO.  Aloque-o bem 

posicionado entre os pulmões e o coração. Entronize-o 

como se fosse um  monarca  no seu trono. 

Repita a operação (a) dentro do teu peito. Certifique-se 

de que TODAS as micromoléculas  do THAU  aderiram às 

células do coração, dos pulmões, do aparelho digestivo, 

principalmente, do estômago.   

Respire profundamente porém suavemente. 
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Faça o THAU descer lentamente até teu ventre.  Aloque-o 

entre os rins e a bexiga. 

Repita a operação (a). 

 

Terminado o arrefecimento, normalizado o brilho, 

quando o THAU estiver formado como no começo dessa 

prática, CORTE-O EM DUAS PARTES  :  frente e costas, 

como se partisse um pão para pôr manteiga. 

Conduza voluntariamente uma parte pela coxa direita, 

perna direita e pé direito até fora do teu corpo.   Conduza 

a outra parte voluntariamente pela coxa  esquerda, perna 

esquerda e pé esquerdo, até fora do teu corpo. 

Respire fundo, e abra os olhos. 

 

- Preste bastante atenção depois dessa prática, pois ela 

vai fazer você tomar consciência dos teus verdadeiros 

limites, para, no momento certo,  combatê-los.  É incrível, 

mas VAI ACONTECER.  

-Para fazer o Curso Completo e adquirir o DNA de Javeh, 

faça esse exercício COM TODO O ALFABETO HEBRAICO, 

DO FIM PARA O COMEÇO. O mecanismo será sempre o 

mesmo, parecerá uma pura repetição, porém CADA 

LETRA LHE MOSTRARÁ NA VIDA PRÁTICA, OU UM PODER 
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LATENTE  OU UM DEFEITO QUE VOCÊ POSSUI.   CABE A 

VOCÊ TRABALHÁ-LOS. 

 

ESSE EXERCÍCIO FOI TIRADO DE ZECHARIA SITCHIN, para 

quem vão metade dos créditos, e de Madona Compton, 

que fica com a outra metade. 

A mim coube apenas o sistematizar e colocar dentro do 

meu sistema. 

 

ESTE EXCELENTE LIVRO ESTÁ ESGOTADO, PORÉM SEMPRE 

SE O ENCONTRA EM ALGUM SEBO. A AUTORA FOI 

DISCÍPULA DO GRANDE ISRAEL REGARDIE.  

ERUDIÇÃO, MÉTODO E SELEÇÃO DO QUE MAIS IMPORTA 

AO ESTUDIOSO DA MEDITAÇÃO CABALÍSTICA, É O QUE 

ENCONTRAMOS NESTA MAGISTRAL OBRA. 


