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                        TAROSOFIA: 

AS  LINHAS  MESTRAS  DA  CABALA 1 

                               DA  SUMÉRIA  ATÉ OS NOSSOS DIAS 

 

 

Supondo que Mu terá tido uma existência pré-atlante, qual seria a natureza 
de sua cultura; o que teria causado a sua destruição; e quando teria tudo isso 
acontecido? De acordo com as investigações de Churchward, os antigos Mu-na 
eram um povo altamente avançado que, posteriormente, se teria misturado com 
as raças que colonizou. O seu continente cobria quase metade do Oceano 
Pacifico, e a sua morte foi causada pelo escape de gases de enormes cavernas 
subterrâneas situadas a grandes profundidades, no fundo do mar, as quais 
tinham, até então, feito suficiente pressão para manter a Terra na sua posição. Na 
altura do colapso final, a terra que havia servido de suporte, ter-se-ia afundado 
com eles. 

Churchward apóia as suas teorias em premissas de várias ordens, algumas 
das 
quais são cientificamente viáveis, e outras não. Mas aquilo que sabemos é que, 
quando Mu se afundou, submergiu igualmente uma imensa área a norte, seguida 
de áreas enormes a ocidente. O meu ponto de vista é que acontecimentos desta 
natureza não ocorrem, normalmente, sem uma intenção cósmica exterior, e que 
terá sido o movimento de um corpo extraterrestre a afetar a gravidade da Terra, 
produzindo a alteração do eixo que fez afundar Mu, rearranjando os contornos de 
muitas terras, e reposicionando os pólos. Esta hipótese pode ser, de certa 
maneira, substanciada pelo seguinte excerto de “The Lhasa Record”, descoberto 
por Heinrich Schliemann no antigo Templo Budista de Lhasa, no Tibete: 

Quando a estrela de Bal caiu no lugar onde agora apenas há céu e mar, as 
sete cidades, com os seus portões dourados e os seus templos 
transparentes, estremeceram e abanaram como folhas de árvores durante 
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uma tempestade; e eis que uma multidão encheu os ares. Eles procuraram 
refúgio nos seus templos e cidadelas e o sábio Mu – o Hierático Ra Mu – 
ergeu-se e disse-lhes: “Não previ eu tudo isso?” E as mulheres e os 
homens, com as suas pedras preciosas e vestes brilhantes, lamentaram-se: 
“Mu, salva-nos!” E Mu respondeu: “Morrereis, juntamente como vossos 
servos e as vossas riquezas, e das vossas cinzas surgirão novas nações. Se 
elas esquecerem de que são grandes, não pelo que acumulam 
exteriormente, mas pelo que acumulam interiormente, cairá sobre elas o 
mesmo destino. “As chamas e o fumo abalaram as palavras de Mu: a terra e 
os seus habitantes foram feitos em pedaços e engolidos pelas profundezas. 
(Churchward, Jr., The Lost Continent of Mu p. 80) 

 Estamos teorizando, aqui, que dentre várias culturas  e civilizações ligadas 
à Lemúria, uma com certeza, executou um grande êxodo, saindo da sua posição 
próxima ao Oceano Pacífico, e dirigindo-se, lentamente para a Mesopotâmia: a 
civilização Suméria. Na Bíblia, não sabemos por que, os escritores a denominam 
de SENAAR. 

 O Mito Caldeu da Criação 
Os livros de história nos oferecem a mais antiga de todas as culturas, a 
sumeriana. Um texto tirado da enciclopédia Delta Larousse (Mythologies de la 
Méditerranée au Gange – 1963), fala dos mitos sumerianos. No texto fica explícito 
que não é conhecida historicamente, do ponto de vista da ciência, outra civilização 
mais antiga do que a Suméria. 
Acreditamos que a Tradição de Mu persistiu entre os sumerianos, por isso seus 
escritos e mitos devem conter claros vestígios da lemúria. 

A Suméria, pela sua antiguidade, se constitui a fonte mais importante para o 
estudo do mito. 
Os mitos sumerianos ignoram deliberadamente todas as descobertas e usos dos 
metais, e dirão a origem divina do mundo vegetal. 
O panteão se organiza sobre o modelo da família humana assentados como grupo 
social. O grupo divino reproduz a organização da sociedade urbana sumeriana, na 
qual o lider não pode tomar uma decisão qualquer sem consultar a assembléia de 
notáveis guerreiros. Tal assembléia, que goza de tanta importância na 
Mesopotâmia, goza também de papel destacado no céu, onde são os deuses em 
assembléia que decidem de comum acordo. 

Foi, sem dúvida, a mãe das civilizações da antiguidade e grande 
influenciadora da evolução do mundo como o conhecemos. A Suméria 
(Sinar na Bíblia, Sangar no Egito e KI-EN-GIR na língua nativa), que 
significa “Lugar dos Senhores Civilizados”, é considerada a civilização 
mais antiga da humanidade, localizava-se na parte sul da Mesopotâmia, 
posicionada em terrenos conhecidos por sua fertilidade, entre os rios Tigre e 
Eufrates. Evidências arqueológicas datam o início da civilização suméria em 
meados do quarto milênio a.C. Entre 3500 e 3000 a.C. houve um 
florescimento cultural e a Suméria exerceu influência sobre as áreas 
circunvizinhas, culminando na dinastia de Ágade, fundada em 
aproximadamente 2340 a.C. por Sargão I, sendo que este, ao que tudo 
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indica, seria de etnia e língua semitas. Depois de 2000 a.C. a Suméria 
entrou em declínio, sendo absorvida pela Babilônia e pela Assíria. 

 

 Sitchin reconstrói uma época pré-diluviana onde deuses realmente andaram entre 
os homens. Quanto mais eu lia os livros, mais certeza tinha de que esses deuses 
foram reais. Fica nítido que os grandes ANU, ENKI, ENLIL, NINHURSAG, MARDUK, 
NABU, INANNA e dezenas de outras ‘divindades’ foram pessoas reais. Homens e 
mulheres de profundo conhecimento e sabedoria, que ditaram regras para criar 
uma poderosa civilização. Os atributos metafísicos ou alienígenas ficam por conta 
da imaginação de Sitchin, que é veementemente rebatido neste site por Michael 

Heiser, Ph.D. em estudos semíticos e hebreus da Universidade de Wisconsin-
Madison. 

É nítida a influência dos ‘deuses’ sumérios na Babilônia, Egito, Pérsia, 
Grécia etc. Eram seres com amores e desafetos, constituíam família, 
iravam-se, riam, guerreavam, presenteavam, tinham relações 
incestuosas e davam pouca atenção aos ‘mortais’. Exatamente como 
os deuses gregos e egípcios. Daí conclui-se que a similaridade dos 
deuses antigos entre culturas diferentes é um reflexo ou cópia do 
panteão sumério. Por exemplo, a história de Inanna (Ishtar, na 
Babilônia) e sua insaciável libido remete à Afrodite/Vênus. Anu, o 
deus mais distante e que comandava os outros, é Zeus/Odin. Os 
irmãos Enki e Enlil são contrapartes egípcias de Ptah e Tot, 
respectivamente. Marduk é Rá no Egito, mas seu nome babilônico nas 
escrituras bíblicas é Merodaque. E por aí vai. 
E só então um novo elemento nos é apresentado. Os poderosos ‘deuses’ da 
Suméria, quando viam seus planos frustrados ou quando enfrentavam 
algum imprevisto, reconheciam suas limitações e atribuíam esses 
acontecimentos a quem chamavam de “O Criador de Todas as Coisas” (cujo 
poder controlava tanto a Sorte quanto o Destino). Ou seja, os ‘deuses’ 

http://www.sitchiniswrong.com/
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possuíam um Deus. Não encontrando paralelo no panteão sumério, Sitchin 
admite que o Deus bíblico é, de fato, o Criador de Todas as Coisas. 

Essa informação é esclarecedora para os primeiros capítulos do Velho 
Testamento, ao visualizarmos a dificuldade e resistência que Abraão, Moisés 
e os outros patriarcas enfrentaram ao tentar difundir a Palavra de um Deus 
invisível para povos acostumados a ‘deuses’ que viviam entre eles, tinham 
esposas e filhos – algumas daquelas pessoas podiam até mesmo ser 
descendentes desses ‘deuses’. 

M;ゲ ﾗ a;デﾗ Y ケ┌W ;ゲ さÁヴ┗ﾗヴWゲ GWﾐW;ﾉﾙｪｷI;ゲざ SWヴｷ┗;ﾏ Sﾗゲ 
registros desses povos, que para garantir o respeito a suas 

a;ﾏｹﾉｷ;ゲが ヴWｪｷゲデヴ;ヴ;ﾏ ゲ┌; SWゲIWﾐSZﾐIｷ; Sﾗゲ さSW┌ゲWゲざく 

Os sacerdotes e mesmo guardiães divinos com cabeça de 

pássaro, cuidavam dessas genealogias. Acima de todos os deuses 

humano, existia, como se disse acima, a quem chamavam de 

“O Criador de Todas as Coisas”: Ou seja, os ‘deuses’ 
possuíam um Deus. 
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Na figura 33 a Árvore só reproduz o Kéter, ou seja, o deus maior da 

estrutura terrena, porém na figura 29, vemos claramente a estilização de 

um pássaro, figura representativa do Espírito, para figurar este Deus Todo-

Poderoso.  E assim poderemos, com o conhecimento da Árvore da Vida 
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que temos pela Tradição judaica, ou Caballa, afirm;ヴ ケ┌W WゲゲW さGヴ;ﾐSW 
P=ゲゲ;ヴﾗざ  Y ﾗ Eゲヮｹヴito do Deus Vivo, acima e fora da Sua criação.  Será 

representado também pelo Sol Alado dos egípcios. 
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Em busca do sentido 

Esta imagem de uma arquitrave do templo de Medinet Hhabu apresenta o disco solar alado com uma inscrição, contendo os dois nomes 

do faraó Rramsés III. A leitura se faz do centro para as extremidades, conforme indicado pelas setas. 

 

 

Então, podemos escrever que o Kéter da Árvore sumeriana é ANU e 

seu raio descendente (família) são  ENLIL e ENKI (que também se chamava 

NUDIMUD ou EA) nas posições atuais de Binah e Cochmah.  Binah, o deus 

raivoso, aqui é ENLIL, Senhor do Vento e das Tempestades, e que produziu 

o Dilúvio, livro que os  semitas exploraram e popularizaram, vindo a 

Iﾗﾐゲデｷデ┌ｷヴ ┌ﾏ さBWゲデ “WﾉﾉWヴざ ﾐ; YヮﾗI;く Já ENKI, o criador do homem, era um 

deus amoroso, bom para com sua criação, e foi quem avisou à 

humanidade que criasse uma Arca para não ser destruída por ENLIL.  

Então, a equivalência, na Árvore da Vida é perfeita : há um pilar da 

Misericórdia, e um pilar da Severidade. Mas lembremos que ENKI É O 

TERCEIRO SENHOR DAS SEFIRAS. 
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O Disco Alado com Anu no centro, uma representação da suméria para o pai dos deuses sumérios. 

 

 “Em 1986, o grande assiriologista finlandês, Professor Simo Parpola, enquanto trabalhava no 
Museu Britânico, estabeleceu o traço de união entre a Árvore da Vida Assíria e a Cabala 
Judaica. Em primeiro lugar, Professor Parpola concluiu que a falta de referências explícitas 
relativas à Árvore da Vida e seu simbolismo na Mesopotâmia não significava necessariamente 
que a Árvore fosse desconhecida pelos mesopotâmicos. Muito antes pelo contrário. A falta de 
referências indicava, isto sim, que o conhecimento era secreto, e que não poderia, desta forma, 
ser escrito, conforme a tradição Cabalística. Em segundo lugar, ao estudar a história das 
doutrinas cabalísticas, Professor Parpola descobriu que a Cabala havia sido trazido para a 
Europa a partir das escolas rabínicas da Babilônia, e portanto poderia muito bem Ter a sua 
base nas antigas tradições esotéricas mesopotâmicas. 

O Professor Parpola substituiu Coroa por Anu, o deus do firmamento, cujo símbolo principal 
era a Coroa. Ele substituiu Sabedoria por Ea, o deus da Sabedoria; Julgamento por 

Shamash, o deus da Justiça; Beleza por Ishtar, a deusa do amor e da beleza, e assim por 
diante. Encontrar equivalentes mesopotâmicos para as sefirot não era difícil. A maior parte 
poderia ser encontrada imediatamente e com grande certeza. Outras equivalências, como 
Explendor=Adad, deus do trovão) não eram óbvias, mas finalmente, em menos de 1 hora, 
conforme palavras do Professor Parpola, todos os grandes deuses cujos nomes poderiam ser 
escritos com números místicos foram colocados em seus lugares específicos no diagrama de 
Árvore. 

Mais ainda, os epitetos e símbolos dos grandes deuses facilmente explicava as estranhas 
designações duplas das sefirot. Shamash, o Deus da Justica, ao longo da história da 
Mesopotâmia, é chamado de Herói, portanto os dois nomes da sefirat correspondente, 
Julgamento ou Heroísmo. Marduk, o rei misericordioso dos deuses, era em geral chamado de 
Grande Senhor, portanto os dois nomes da sefirah correspondente, Misericórdia e Grandeza. 
Ishtar, a deusa da beleza e a mãe do Espírito dos Deuses, concorda perfeitamente com os 
atributos Amor e Beleza. No pensamento judaico, estes pares de atributos não fazem muito 
sentido; na Antiga Mesopotâmia, entretanto, estes atributos foram "construídos" (ou eram parte 
intínseca) do diagrama da árvore.” 
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 Os sumérios foram conquistados pelos Akádios, que com eles 

aprenderam o que puderam com  essa raça semidivina.  Fundiram-se as 

famílias através de casamentos, e surgiu um novo povo : o Caldeu. Este 

povo herdou dos sumérios e akádios sua cultura, porém sendo semitas, 

não abriram mão de seu Panteão divino. Colocaram no lugar de ANU, seu 

Deus  Criador, EL. Em segundo lugar, o filho de EL, BAAL (que significa 

さ“Wﾐｴﾗヴざぶが W I┌ヴｷﾗゲ;ﾏWﾐデWが CON“ERVARAM ENKI NA SUA ÁRVORE, SÓ 

QUE COM O NOME DE EA. Continuava o deus bonzinho, criador do 

homem, na Árvore  dos Caldeus, como um deus de terceira categoria. 

Ficava assim: 

Kéter= EL;  Binah= BAAL; Cochmah= EA. 

Não demorou muito para que o deus EA fosse escrito IA, segundo afirma o 

ヮWゲケ┌ｷゲ;Sﾗヴ ヮヴﾗaWゲゲﾗヴ J┌ﾉWゲ “ﾗ┌ヴ┞が ﾐﾗ ﾉｷ┗ヴﾗ さ A RWﾉｷｪｷ?ﾗ SW Iゲヴ;Wﾉざが ヱΓンヶく 
Uma cultura que pertencia ao Império Caldeu, a aramaica, adaptou essa 

Árvore, combinando o nome IA deus criador do homem, com o de sua 

deusa nacional, HAWAH, que para os arameus era a doadora da vida e do 

amor aos homens. Como ficou, na Árvore aramaica o deus IA combinado 

com a deusa HAWAH?  Isto mesmo: IAHAWAH, que depois deus IAHWEH, 

Deus nacional dos israelitas. Mas o povo de Israel também fez sua 

adaptação, e na Grande Assembléia da Babilônia convocada por Esdras, 

por volta de 450 a.C., OS JAVISTAS, SEGUINDO A TRADIÇÃO MOSAICA, 

COLOCOU  IAHWEH COMO A ÀRVORE DA VIDA COMPLETA. Foi desenhada  

em forma de triângulos descendentes, ajustando-se à Tradição Antiga, do 

modo como se vê abaixo: 

 

Cada triângulo da Árvore hoje utilizada é a síntese de uma das 

letras do Nome IHWH. 

O PRIMEIRO TRIÂNGULO, ASCENDENTE É IOD;  O SEGUNDO 

TRIÂNGULO, PRIMEIRO DESCENDENTE É HÊ; O TERCEIRO 

TRIÂNGULO, SEGUNDO DESCENDENTE É VAW; E, POR FIM, O 

ÚLTIMO TRIÂNGULO DESCENDENTE É O HÊ FINAL.    
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 Este modelo de Árvore foi uma adaptação feita pelos 

alquimistas medievais e pelos rosacruzes do Renascimento.  É a 

mais conhecida e a mais estudada.  Dela tiramos os subsídios 

para elaborar a CCabala ou Cabala Cristã.  

  

 

Prof. Marlanfe : 04 de Nov de 2012. 
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AS  LINHAS  MESTRAS  DA  CABALA 2 

                               DA  SUMÉRIA  ATÉ OS NOSSOS DIAS 

 

No fascículo anterior  teorizamos uma Tradição 

Lemuriana que ter-se-ia propagado pela civilização 

sumeriana, e chegado até às culturas mesopotâmicas e 

semíticas.   

Naqueles tempos, a Árvore era um glifo, desenhada como 

uma árvore mesmo, com folhas, e algumas com frutos. 

Esses frutos são colhidos pelos sacerdotes, seres muitas 

vezes fantásticos, que são seus guardiães, para distribuí-

los com os membros da nobreza, da realeza ou da alta 

hierarquia militar.  Abaixo,  um exemplo: 
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Lembramos, aqui, que estes sacerdotes guardam 

ゲWｪヴWSﾗゲ デヴ;ﾐゲﾏｷデｷSﾗゲ ヮWﾉﾗゲ さSW┌ゲWゲざが ヮWゲゲﾗ;ゲ Iﾗﾏﾗ ﾐﾙゲが 
que viveram entre os homens, mortais, dotados contudo 

de uma sabedoria anormal, e que dispunham に graças a 

tal sabedoria に grandes poderes.   De modo geral, a 

Árvore servia para registrar os nomes de família desses 

さSW┌ゲWゲざく Aゲゲｷﾏが ﾐ; ;ﾐデｷｪ; “┌ﾏYヴｷ;が ﾗ デヴｷ>ﾐｪ┌ﾉﾗ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴ 
seriam ANU に ENLIL に EA.  Os nomes, ademais, vinham 

em ordem de poder, exercido sobre a Terra ou 

reconhecido entre essas famílias divinas.  Remarcamos 

que  EA ou ENKI  era um deus de 3ª categoria, cuja 

sabedoria e poder cobria as águas doces, a agricultura,  e 

os seres humanos (que ele havia criado).  Santuários 

desses deuses eram abundantes, normalmente 

construídos em forma de Zigurats (pirâmides 

escalonadas) pelos monarcas que lhes prestavam honras 

de adoração.  Cada um desses deuses tinha sua história 

de vida, como haviam se tornado protetores de sua parte 

do reino animal ou vegetal, e o papel que ele exercia na 

Assembléia dos Deuses Maiores. 

O Panteão sumeriano foi substituído, adaptado, pelo 

caldeu, permanecendo EA na posição que ocupava na 

hierarquia suméria: um deus de 3ª categoria.   

Citamos o prof. Jules Soury: 
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さCﾗnvém remontar aos DOZE GRANDES DEUSES da 

Babilônia e da Assíria para conhecer as principais 

divindades dos semitas da Ásia anterior. Estes deuses são: 

EL, ILLU OU ASSUR に o Deus Supremo e Transcendental. 

ANU, BEL (OU BAAL) E IA (AÔ) に A tríade Cósmica Superior 

(Kéter, Binah e Cochmah); o triângulo de fogo. 

SIN, SHAMASH E BIN に que constituem  o 1º triângulo de 

água, para baixo, provavelmente com SAMASH em 

Tipheret, já que esse deus representa o Sol. 

MARDUK, ISHTAR, ADAR, NERGAL E NABÔ constituirão as 

Sephiras Hod, Netzah, Iesod e malkut, com Adar (saturno) 

ocupando, provavelmente Daat, a Sephirah obscura. 

Todos esses mesmos deuses formaram o Panteão 

acádico, NÃO SENDO NENHUM DELES UM DEUS SEMITA, 

segundo Schrader.  Isto é importante, porque o 

semitismo dos velhos tempos foi totalmente 

transformado pelo Panteão babilônico.     E IA?  Já 

descrevemos o processo pelo qual  as populações 

aramaicas  fundiram IA com HAWAH, criando IAHAWAH, 

ÚNICO DEUS DO PANTEÃO ANTIGO QUE CHEGOU ATÉ OS 

ISRAELITAS, contribuindo para isto, enormemente, a sua 

adoção por Moisés, no Egito. (Jules Soury, A Religião de 

Israel, edição de 1936). 

Reproduzimos abaixo o trabalho de Pat Armond, 

demonstrando como, de uma simplificação inicial na qual 
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ainda constava o DEUS SUPREMO EL, Moisés absolutizou 

JAVÉ COMO DEUS ÚNICO. 

 

 

 

E é assim que JAVEH irá se tornar a Árvore da Vida, o deus 

Único e Universal, sendo as Sephirot, simplesmente, seus 

atributos. Eis a Árvore judaica: 
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Importante é notar que  as linhas 

diagonais, horizontais e verticais receberão as letras do 

alfabeto hebraico, obscurecendo, ou alargando 

(conforme a compreensão do iniciado) o sentido original 

de FRUTOS DA ÁRVORE DA VIDA. Então, o judeu irá 

manter esse segredo. Surgirá a MEDITAÇÃO CABALÍSTICA, 

na qual o praticante poderá haurir esses frutos, 

protegida, porém, por um mistério(os kerubim) que 

chega aos juramentos de silêncio. 

Chega a Idade Média, e alguns cristãos heterodoxos 

tornam-se merecedores, aos olhos judeus, de participar 

desse segredo. A Árvore é revelada.  Novas adaptações 

surgem: a primeira, recolocar o SER SUPREMO na Sua 

posição Tradicional.  Para isto, os judeus haviam recorrido 

aos tempos em que IAHAWAH, fusão do masculino com o 

feminino,  apresentava-se como um ANDRÓGINO OU 

HERMAFRODITA UNIVERSAL.  Acima da Árvore, surge um 

componente novo, um binômio: O ENSOPH, OU AYIN-

SOPH. É   que nos mostra esta Árvore: 
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Na qual, na linha da legenda HORIZONTE DA 

ETERNIDADE, se colocou uma Sephirah metade preta, 

metade branca, como o TAO chinês.  

Jeová era hermafrodita. Para muitos, a informação pode parecer 
estranha ou mesmo chocante mas é a verdade que emerge do 
estudo da mitologia do "Deus de Israel". É um título justo porque 
Jeová, foi, realmente, o Deus específico daquela antiga nação. De 
fato, o monoteísmo dos primeiros judeus, recém saídos da 
Mesopotâmia, não era um monoteísmo - nunca foi e ainda não é -  
fundamentado na crença em um Deus universal, Deus criador de 
todas as Coisas, de todos os seres, Deus de todos os Homens. 
 
Portanto, Jeová significa "macho-fêmea", "pênis-vagina", um ser 
que reúne atributos genitais de ambos os sexos; um hermafrodita. 
Por isso, o judaísmo ainda primitivo e popular, o judaísmo do rei 
Davi, é considerado como uma religião fálica, porque os traços 
distintivos de sua divindade, Jeová, são signos da sexualidade, do 
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ato da geração. A Arca da Aliança judaica [porque outros povos 
também têm suas "Arcas"] possui um simbolismo sexual notado por 
vários estudiosos: "Os dois querubins colocados frente a frente 
sobre o cofre [a Arca], têm as asas abertas de tal maneira que 
foram um perfeito Yoni [genitália feminina]". Hargrave Jennings, 
em sua obra Phallicism, escreve: "Sabemos pelos anais judeus que a 
Arca continha uma tábua de pedra e que se pode demonstrar que 
esta pedra era fálica". 
 
 

O ﾐﾗﾏW さヮヴｷﾏWｷヴ; “Wヮｴｷヴ;ｴざ é totalmente inadequado, 

desde que ela ocupa o lugar do Transcendente, o SER 

“UPREMOが ﾐ?ﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌ｷﾐSﾗが ヮﾗｷゲ ┌ﾏ ;デヴｷH┌デﾗ SげEﾉWが W ゲｷﾏ 
representando Ele mesmo. É o Ayin-Soph, o qual NÃO SE 

PODE CONFUNDIR COM A COROA SUPREMA, KETER. 

Reproduzimos essa Árvore, aumentada, por motivo de 

uma necessária clarificação:  
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Concepções posteriores dos alquimistas e rosacruzes do 

Renascimento, retornam ao passado para repor a Tríade 

Divina em seu lugar.  Essa adaptação vai facilitar para o 

cristão a compreensão da Árvore, mas NÃO FAZ NENHUM 

SENTIDO em um contexto judaico, no qual JAVEH é 
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ÚNICO; deus solitário, no máximo trazendo, (como 

hermafrodita) um conceito binário, que, ao contrário de 

se aclarar com o conceito Triádico, se torna confuso.  De 

qualquer modo, aparecerão as Árvores com a Família 

Divina Triádica, assimilada pelo cabalista cristão como a 

Santíssima Trindade:  Ayin に Soph に Aur (Aôr): 

 

Que esse belíssimo e completo exemplo inverteu a ordem 

dos fatores, já que o AYIN é o fator incognoscível, 
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portanto, o mais tardio em relação ao Horizonte da 

Eternidade, e não o primeiro, como se segue: 

 

 

 

 

Prof. Marlanfe に 12 de Nov de 2012. 
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AS  LINHAS  MESTRAS  DA  CABALA 3 

                               DA  SUMÉRIA  ATÉ OS NOSSOS DIAS 

 

Vimos, nos capítulos anteriores, a evolução do conceito 

SW さÁヴ┗ﾗヴW “;ｪヴ;S;ざ ふIWヴI; SW ヲくンヰヰ  ;ﾐﾗゲ ;くCくぶ ヮ;ヴ; ﾗ SW 
さÁヴ┗ﾗヴW S; VｷS;ざが ふﾐ; IS;SW MYSｷ;ぶが ゲWﾏ ｷﾐデerrupção da 

continuidade desse glifo.  Vimos, ainda, que, além de 

ゲWヴ┗ｷヴ Iﾗﾏﾗ ; さÁヴ┗ﾗヴW GWﾐWﾗﾉﾙｪｷI;ざ Sﾗゲ Gヴ;ﾐSWゲ DW┌ゲWゲ 
da antiguidade (sempre em número de 12), a Árvore é 

apresentada, quase sempre, com sacerdotes colhendo 

seus frutos, como se vê no exemplo abaixo: 

 

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 
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┗;ｷ ;デY ﾗゲ Iﾗﾐaｷﾐゲ Sﾗ ﾏ┌ﾐSﾗ Wﾏ H┌ゲI; SWゲゲ; さaﾉﾗヴ S; 
ｷﾏﾗヴデ;ﾉｷS;SWざが  ゲWﾏが Iontudo poder dela se apossar, pois 

a serpente a comeu.  Na Bíblia judaica, repositório das 

tradições mesopotâmicas, principalmente caldaicas, a 

ゲWヴヮWﾐデW SWゲWﾏヮWﾐｴ;  ｷSZﾐデｷIﾗ ヮ;ヮWﾉ SW さｷﾐｷﾏｷｪ; Sﾗ 
ゲﾗﾐｴﾗ SW ┗ｷS; WデWヴﾐ;ざ ;I;ﾉWﾐデ;Sﾗ ヮWﾉﾗゲ ｴﾗﾏWﾐゲく E┝ヮ┌ﾉゲﾗゲ 
do Eden (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 a conclusão de que a árvore reserva, para seus 

ゲ;IWヴSﾗデWゲが aヴ┌デﾗゲ SW ┗ｷS; さWデWヴﾐ;ざく  Fﾗｷ ｷゲデﾗ ケ┌W ;ゲ 
figuras  colocadas próximas dela colhiam, tal como os 

;ﾐデｷｪﾗゲ IWﾉデ;ゲが ﾗ┌ Sヴ┌ｷS;ゲが Iﾗﾉｴｷ;ﾏ ﾗ さ┗ｷゲIﾗざ Sﾗ I;ヴ┗;ﾉｴﾗ 
mágico com a foice de ouro: 
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Na Árvore acima, não são os sacerdotes, e sim as esfinges 

que colhem os frutos da imortalidade, porém vemos 

claramente na figura, as bolsas ou cestas em mãos dos 

sacerdotes. 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 da Árvore 

Sagrada, ONDE estão esses frutos da imortalidade: 

                                                              

                      

Facilmente perceberemos que os galhos da Árvore 

Sagrada sumeriana e acádica (e caldaica) foram 

ゲ┌Hゲデｷデ┌ｹSﾗゲ ヮﾗヴ さI;ﾏｷﾐｴﾗゲざ ケ┌W ﾉｷｪ;ﾏ ;ゲ ゲWaｷヴ;ゲが W ﾐWゲゲWゲ 
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 

;ﾉﾏWﾃ;Sﾗゲ  さaヴ┌デﾗゲざく 

 

                      

Aqui, como preliminar,  um esboço das ligações, ou 

caminhos, cﾗﾏ ﾗゲ さヮﾗﾐデﾗゲざ ヴWゲWヴ┗;Sﾗゲ ヮ;ヴ; ;ゲ ﾉWデヴ;ゲき 
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CONFIRA ABAIXO: 
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OU NESSE OUTRO EXEMPLO: 
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