
Purim   
Kabbalah Tæknifræði 

Sálarinnar.  



Hvað er Purim? 



Purim  

 Þekkt sem kabbalisk útgáfa af 

hrekkjavökunni.  

 Grímubúningar, gjafir og skemmtun  

 Tækifæri til að umbreyta myrkri í Ljós 

 Ljónið Helga (Rav Isaac Luria) varpaði nýju 

ljósi á þessa hátíð.  

 Frásögning um Purim kemur fyrst fram í 

Esterarbók  

 



Yuli  

 Isaac Luria skrifar fyrst um hið andlega 

svæði sem kallast Yuli.  

 Áður enn hlutir opinberast í hinu 

veraldlega þurfa Þeir að fara fyrst í 

gegnum Yuli.  

 Eina leiðin til að umbreyta einhverju sem 

hefur opinberast í hinu veraldlega er að 

snúa aftur til Yuli og uppræta rótina þar. 



Frí frá neikvæðni í einn dag!  

 Yfir þessa 24 tíma sem Purim stendur yfir 

þá hefur þú tækifæri til að kúpla þig útúr 

því tempói sem þú lifir hina 364 daga 

ársins.  

 Besta tækifæri ársins til að umbreyta 

þínum innsta kjarna neikvæðnis í Ljós.  

 Taktu allt ruslið og færðu það inná Yuli.  



Sagan af Ahasversus Konungi 

 Ahasversus var konugur yfir Persíu  

 Vastí drottning  

 Ester 

 Modechai  

 Haman  



Þetta snýst allt um þrá!  

 Þráin er upphaf alls. 

 Til að umbreyta myrkri í Ljós þá þarftu að 

vita hverju þú vilt breyta. 

 Hugsaðu um þá hluti sem þú vilt taka til 

baka.  

 Það neikvæða sem þú hefur gert. 

 Efasemdar röddinni.  



Efinn  

 Bók dýrðarinnar Zohar útskýrir að versta 

form neikvæðni sem er til er efinn. 

 Togstreitan á milli hins óþekkta og hins 

þekkta.  

 Þegar efinn er upprættur þá er allt 

mögulegt.  

 Purim er fríkortið þitt frá efanum.  



Tæknin – 5 tengls Purims 

 1 Tegnsl – Lestur Megillah (Esterarbók)  

Áður enn grímuballið og skemmtunin hefst þá 

hópum við okkur saman og lesum Esterarbók.  

Þegar lesandinn nefnir nafn Hamans 

kröftuglega í hvert sinn sem það nafn kemur 

fram og hikar um stund á eftir.  

Haman er dulkóði fyrir allt það myrkur sem þú 

hefur kallað fram í lífi þínu, neikvæðar hugsanir 

og sérstaklega efasemdir. 



 Í hvert skipti sem nafn Hamans kemur fram 

í lestrinum þá hugleiðum við nafn nr. 8 í 

hinum 72 Guðlegu nöfnum. Kaf Hei Taf 

 Þetta tákn sendir Ljós í öll þau myrkru horn 

sem kunna að leynast í lífi þínu. 

 Hugleiddu að umbreyta sérhverjum kjarna 

neikvæðni sem þú vilt losna við úr lífi þínu. 



Kaf Hey Taf 

 

Virkni: Aftengir neikvæða orku og stress í lífi þínu 

og annarra. 

 

Hugleiðsla: Hreinsandi skært Ljós bannfærir hin 

óséða mátt neikvæðni og aftengir skaðleg áhrif 

neikvæðnis sem kann að leynast í okkur og í 

kringum okkur. Streytan leysist upp og pressunni er 

aflétt. 

 



2 Tengsl - Gríman 

Bók dýrðarinnar Zohar útskýrir fyrir okkur að á Purim sé 

æskilegt fyrir okkur að neyta áfengis og í því mæli að 

við greinum ekki lengur muninn á hinu góða og slæma.  

 

Já á þessu kvöldi notum við áfengi sem andlegt 

verkfæri til að upplyfta vitund okkar upp á það stig sem 

kallast Yuli þar sem okkur er kleift að blekkja 

andstæðinginn (satan) og þú kemst að innsta kjarna 

þinnar neikvæðni og umbreytt myrkri í Ljós.  

 

Að klæðast grímubúning er önnur tækni til að villa um 

fyrir andstæðingingum  



 Í kaldhæðni þá er staðreyndin sú að þegar 
við getum sett upp grímu og falið okkur bak 
við hana þá losnar um hömlur okkar sem gerir 
okkur kleyft að leggja niður varnir okkar og 
leyfum okkur að sýna meira hver við erum í 
raun og veru sem er meginn tilgangur 
kvöldsins.  

 Gríman og áfengið fjarlægir þær hömlur sem 
við erum vanalega föst í. Við öðlumst frelsi til 
að vera við sjálf án þess að þurfa að setja 
upp kurteisis hjal og viðmót. Þurfum ekki lengur 
að vera samþykkt af öllum í kringum okkur. 

 Með smá áfengi og tónlist þá hrynja 
hindrinarnar í burtu og þá byrja hlutirnir að 
verða áhugaverðir.  



3. Tengsl – Gjafir  

 Samhugur og eining er einn lykillinn sem 

gerir okkur kleyft að tengjast orku Purims. 

 Hópum okkur saman yfir matnum áður 

enn veislan hefst og skiptumst á gjöfum.  

 Tilgangurinn er að skapa og virkja 

tilfinningu kærleiks og samhugs sem er lykil 

atriði til að tengjast orku Purims. 



4. Tengslin - Góðverk 

 Fjórða tenginginn er kemur eins inná það 

að deila með sér.  

 Gefa að minnsta kosti tveimur sem búa 

við fátækt eða skort. 

  gjöfin verður að vera gefin í leyni. 

 Að gefa án egós styrkir ker okkar til að 

draga fram samhug og einingu.  



5. Tengslin – 3 Silfur peningar 

 Tengist Half a Shekel úr Torah/ fórnargjöf til 

skaparans.  

 Lagt var til að bæði hinir ríku og fátæku 

ættu að gefa hálfan shekel í fornargjöf til 

skaparans, samsvarar 1.300.kr á núvirði.  

 Þrír silfur peningarnir tákna nútíð,fortíð og 

nútíð.  

 Hugleiðsla. 
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 Skylda að mæta í grímubúning.  

 Koma með gjöf 

 Gera að minnsta kosti tvö góðverk í leyni.  

 Koma með þrjá silfur peninga.  

 Síðan bara njóta og draga þá orku sem 

okkur stendur til boða.  

 Partý – Partý  


