
Pesach  
Sendum Egóið í Sumarfrí!  



Hvað er Pesach? 

 Pesach er kosmískur kóði sem veitir okkur 

aðgang að veruleika sem liggur handann 

þess sem við skynjum með okkar fimm 

skilningarvitum, að hinum andlega heimi 

sem inniheldur 99,9999% alls þess sem er.  

 Kabbalah segir frá að þar sé öll hin 

kosmíska viska.  



Pesach   

 Páskarnir eru í mánuði Nissan „Mars“ 

 Plánetan Mars er ríkjandi yfir þeim tíma. 

 Stjörnumerki – Hrútur 

 Páskarnir eru ekki bara hef frá gyðingum.  

 Jerúsalem er ekki helg borg vegna að 

musterið var byggt þar.  

 Jerúsalem er helg vegna þess að hún er 

tengd við helga orku.  



 Opinberun einhvers í hinu veraldlega 

getur aldrei verið orsökin.  

 Sú staðreynd á líka við tímasettningu 

Páskana fyrir yfir 2400 árum síðan.  

 Páskarnir eru afleiðing einhvers sem átti sér 

stað áður í sköpuninni. 

 



Pesach / Páskarnir   

 Páskarnir eru ávalt í Nissan mánuði þegar 

stjörnumerki Hrútsins hefur áhrif á 

alheimsorkuna ásamt plánetunni Mars.  

 Rav Isaac Luria útskýrði að þessi mánuður 

sé fyrir þig yfir öllum öðrum mánuðum 

ársins.  

 



Afhverju fyrir þig? 

 Rav Isaac Luria útskýri að þegar Móse 

leiddi útúr Egyptalandi þá var öllum gefin 

og kennd sú andlega tæknifræði og 

aðferðir til að taka stjórn yfir eigin örlögum.  

 Áður höfðu fárir útvaldnir þessa vitneskju  

 Abraham, Ísak og Jakob þekktu 

leyndardóma alheimsins og 99% heimsins. 



Egyptaland 
 Ísraelar fóru til Egyptalands til að tengjast neikvæðni 

og til að fjarlægja brauð skammarinnar“bread of 
shame“  

 Miðstöð dóms fyrir heiminn er Egyptaland segir 
Kabbalah.  

 Egyptar völdu sér Hrútin sem trúartákn – Amon Ra. 

 Þeir vissu að hinn andlegi heimur hefði áhrif á hinn 
veraldlega.  

 Þeir þekktu þann kraft sem er undir hrútsmerkinu og 
að vitund þess opinberast í hinu veraldlega í gegnum 
hrútinn.  

 Þeir tilbáðu ekki dýrið sjálft, heldur þá orku sem 
Hrúturinn stendur fyrir.  

 



Egyptaland  

 Þeir vissu með hvaða þeir gátu tengst 

þeirri kosmísku orku sem er undir merki 

Hrútsins, og í gegnum þá þekkingu 

stjórnuðu þeir opinberun dóms í heiminum.  



Chametz 

 Leitin að Chametz / brauði er mikilvægur hluti 

af Pesach/páskunum. 

 Leitin fer fram kvöldið áður enn Pesach hefst. 

 Hátíðin hefst 14 dag Nissan samkvæmt 

Kabbalisku dagatali. (25 mars)  

 Við dreifum 10 bitum af brauði um 

húsið/íbúðina, söfnum þeim síðan saman um 

kvöldið og brennum þau síðan um hádegi á 

upphafsdegi Peach.  

 



Chametz  
 Leitin að chametz er táknræn mynd af innri 

hreinsun sem er nauðsynlegur undirbúningur að 
hátíðinni.  

 Við viljum sigrast á þeirri þrá okkar að meðtaka 
aðeins fyrir okkur sjálf. 

 Chametz vitundin er nauðsynleg til að tryggja að 
það Ljós sem opinberast á kvöldi Seder muni tala 
okkar máli til leiðréttingar ferlinu og hindra það að 
við tengjumst við neikvæðu hliðina. 

 Það sem skipti mestu máli hérna er að við séum 
með vitundina að hreinsa til innra með okkur, 
brauðið er aðeins táknmynd. 



Chametz 
 Þegar við hugleiðum og tökum til innra með okkur um kvöldið þá er 

sál okkar vakinn upp.  

 Við minnumst þeirra stunda þar sem við komum illa fram gagnvart 
öðrum. 

 Með þessari hreinsum undirbúum við ker okkar til að niðurhala þeim 
hugbúnaði/tækni sem gerir okkur kleift að tengjast því Ljósinu og 
leiðrétta allt árið sem framundan alveg niður að rótinni / root level 

 Brennsla Chametz bindur enda á þrána okkar að meðtaka aðeins 
fyrir okkur sjálf og eyðir mætti engil dauðans innra með okkur. 

 Það er þess vegna sem við fórnum fyrir hátíðina og notum síðan 
hálsins af fórninni á Seder plattanum. 

 Brennsla Chametz þurrkar út neikvæðni í huga okkar áður enn við 
lesum Hagaddah og þeirri endurhleðslu þeirra tækni sem gerir okkur 
kleift að skipta um mynd í lífi okkar. 



Seder plattinn.  



Seder 
 Aramaic orðið yfir Seder er Kearah 

 Talnagildi Kearah er 375, eða 365 + 10 

 Með því að undirbúa hrein ker sem tengjast hinum 10 
sefírotum, þá tökum við stjórn yfir næstu 365 dögum. 

 Eru áhöld til að tengja okkur við Ljósið og beina þeirri 
orku í okkur.  

 Með réttri vitund getum við notað Seder til að tengja 
okkur við þá orku sem er aðgengileg um það kvöld.  

 Þetta tengist ekki hefðum eða trúarbrögðum, Seder 
má líkja við geimfar sem flytur okkur á milli á þessari 
leið.   



Seder 

 Rav Isaac luria útskýrir að á Seder setjum 

við sjö skálar sem tákna 

 Chesed-Gvurah-Tiferet-Nezach-Hod-

Yesod. Bakkinn undir skálunum táknar 

Malchut.  

 Skálunum er raðað eftir sex arma 

stjörnunni. „Skjöldur Davíðs“  

 



Seder - Chesed 

 Efst setjum við hálsin“ táknræn mynd Z´roah 

páskafórnin, hrúturinn sem var fórnað.  

 Fórnin eyddi vitund þess að meðtaka aðeins 

fyrir sjálfan sig, sem er táknmynd þeirra orku 

sem merki hrútsins stóð fyrir.  

 Táknar vinstri hlið – neikvæðnina 

 Þegar mætti þeirra hliðar hefur verið eytt þá 

stendur aðeins hægri hliðin eftir.  

 Sefirot - Chesed 



Seder - Gvurah 
 Uppi vinstra meginn á bakkanum setjum við soðið 

egg.  

 Aramaic orðið fyrir egg er Beitzah sem þýðir þrá. 
„desire“  

 Ráðandi vitund eggs er vinstri stólpinn“ þráin til að 
meðtaka“ 

 Þegar eggið er soðið verður vitund þessi sterkari.  

 Eggið harðnar þegar það er eldað meðan annar 
matur mýkist.  

 Þessi gjörningur að herða þrána til að meðtaka 
fyrir sjálfið tengist Pharaoh. 

 

 



Seder-Tiferet 
 Fyrir miðju bakkans – Tiferet þar setjum við rifna ferska 

piparrót. 
 Aramaic orð piparrótar er Maror 
 Hefur sama talnagildi og Mavet“dauðinn“  
 Hugleiðsla- þegar við borðum piparrótina þá höfum við 

smakkað dauðan, við veitum viðmót og tyggjum áfram þar 
að piparrótin byrjar að vera sæt. 

 Til að geta opinberað Ljós þá þurfum við að beita viðmóti 
og deyða þránna að meðtaka fyrir okkur sjálf.  

 Þegar við tyggjum rótina þá fáum við beiskju í munninn og 
fáum sterka þrá til að milda hana með vatni eða brauði. 

 Þegar við stöndum í gegn þeirri þrá þá deyðum við þránna 
til að meðtaka fyrir okkur sjálf og opinberum Ljós sem er í 
jafnvægi.  
 



Seder - Netzach 
 Neðarlega hægra meginn á bakkanum –Netzach 

þar setjum við sæta ávexti sem eru blandaðir 
saman og kallast Haroset. 

 Aramaic orðið er tit 

 Talnatengslin eru 28, það sama og Koach, sem 
þýðir styrkur. 

 Haroset gefur okkur styrk til að milda dóminn. 

 Haroset inniheldur 10 mismunandi hluti sem eru sjö 
ávextir og 3 rótar.(Vín, epli, möndlur, blandaðar 
hnetur, döðlur, engifer, kúmen og negulnagla.  

 Tengist Zeir Anpin – ávextirnir tákna hina sjö sefirot 
og tengir okkur við miskun eða mildun dóms.  



Seder-Hod  
 Neðarlega vinsta meginn á bakkanum setjum 

við steinselju.  

 Aramaic orðir er Karpas, sem inniheldur orðið 
parek ( þýðir erfiðsvinna og kúgun, þrýstingur) 

 Allt slíkt er hannað til að hreinsa okkur, 
þrýstingurinn er það sem umbreytir koli í 
demant.  

 Tengist fullvissu okkar um að á bak við allt sem 
er þar er Ljósið og eina þrá Ljósins og tilgangur 
er aðeins góður. 



Seder – Yesod  

 Neðst á bakkanum fyrir miðju þar setjum 

við kál.  

 Aramaic orðið er Chasah sem inniheldur 

miskun.  

 Yesod er tengill við Malchut – færir okkur 

miskun.  



Seder – Keter-Hochma-Binah 

 Fyrir framan Seder bakkann þar setjum við þrjú 
Matzah brauð. 

 1 Matzah brauðið kallast Choen á Aramaic og er 
tengill við viskuna sem er í hinu óendanlega.  

 2 Matzha brauðið kallast Levy – upplyftir þránni til 
að meðtaka fyrir sjálfið. 

 3 Matza brauðið kallast Ísrael og upplyftir okkur við 
orku miðstólpann og opinberun hins óendanlega 
Ljós. 

 Matzha stendur fyrir auðmýkt og umhyggju fyrir 
öðrum. 



Seder 
 Þessi umbreyting frá sjálfselskri þrá yfir í þránna 

til að deila gerir okkur kleift að hið 
óendanlega Ljós geti opinberast í lífi okkar er 
hinn innri kjarni Pesach. 

 Plánetan Mars tengist stríði, blóði og dauði er 
það sem stýrir Nissan.  

 Blóðið er líka sál og líf. 

 Ef við kjósum sjálfviljug að umbreytast, þá 
opinberum við og fullnum Nissan og fæðum 
fram vitund messías inní veröldina. 



Hagaddah 
 Hagaddah er lyklaborðið við tölvuna sem tengir okkur við orku 

Pesach.  

 Á þessu lyklaborði eru 15 lyklar sem hver og einn ræsir upp næsta 
stig í því forriti/tækni sem færir reglu og umbót inní veröldina.  

 Nöfnin eru: Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rachtzah, 
Motzi, Matza, Maror, Korech, Shulchan Orech, Tzafun, Barech, Halel 
og Nirtzah. 

 Með hugleiðslu á þessum stigum og í gegnu hina tíu Sefirota sem 
eru settir upp fyrir framan okkur á Seder bakkanum getum við tengt 
okkur við þá orku sem er aðgengileg að uppfylltum tveimur 
skilyrðum. 

 Númer eitt, við verðum að gera okkur grein fyrir því að til þess að 
meðtaka ljós verðum við fyrst að beita viðnám. 

 Númer tvö, þegar við sitjum saman við Seder þá verðum við að sjá 
heildarmyndina og tenginguna við Pesach, hvað hún stendur fyrir. 



1.Kiddush / Kadesh 

 Blessun vínsins sem tengist fyrsta lyklinum 

Kadesh og er fyrsta athöfnin í tengslum við 

Seder.  

 Þessi blessun tengir okkur við heilagleika-

Kedusha, fullnun, samkennd og til eilífs lífs. 

 Við notum rauðvín sem hefur eiginleika til 

að draga til sín Ljós og er tákn mynd upp 

á þrána til að meðtaka.  


