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segundo livro da trilogia iniciada com A Cabala da comida
trata da relação do indivíduo com o sistema de valores e
riquezas do mundo que o cerca. Ao mostrar os reflexos da
moeda nas dimensões da emoção, da afetividade e da
espiritualidade, o rabino Nilton Bonder reflete sobre os
limites da riqueza. Assim como nos outros volumes de sua
trilogia, Bonder extrai da vivência cotidiana uma série de
aspectos que nos definem espiritualmente.
A Cabala do dinheiro é uma análise sobre nossa relação
espiritual com os bens materiais e as finanças. As questões do
bolso (Kissó) dizem muito sobre os valores e crenças que nos
guiam. Nilton Bonder sintetiza a antiga visão rabínica que
acreditava ser a Natureza bem mais violenta e cruel que o
Mercado. Segundo esta tradição, cooperação e solidariedade,
aspectos vistos como necessários nas boas transações
econômicas, podem ser também elementos de transcendência
e espiritualidade, que tornam o Mercado e as trocas efetuadas
no dia-a-dia um cenário para a expressăo religiosa e mística.
Enriquecer é, mais do que um direito, um dever, diz o autor. E o ser humano tem por missăo
combater a escassez, tanto aquela que ameaça o seu lar, quanto a que causa sofrimentos no mundo.
A cabala relativa ao dinheiro nos ensina, entre outras coisas, a importância dos negócios que geram
a relação ganha-ganha e não provocam destruição ao ambiente.
Mas o rabino não fala apenas do lado financeiro. Economizar recursos emocionais, não perder tempo
nem esbanjar o tempo alheio, evitar criar falsas expectativas, deixar a fofoca de lado e até
compartilhar conhecimento são conselhos descritos em detalhes nas páginas do livro. Combater os
maus impulsos é fundamental para manter o equilíbrio dos universos material e espiritual,
garantindo riquezas de tesouros e méritos. Sabendo investir e economizar em todas as dimensões,
será possível garantir bons negócios no mundo vindouro.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because a
cabala do dinheiro are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your a cabala do dinheiro so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
a cabala do dinheiro are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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