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PRZEDMOWA
Kot domowy jest ciekawym stworzeniem.
Każdy kto żyje z kotem w jednym domu przyzwyczaił się do znajdowania zwierzaka na
szczycie szafy, na strychu, pod łóżkiem oraz w
każdym kartonowym pudełku jakie pojawi się
w domu.
Ludzie także są ciekawymi stworzeniami, w
każdym calu tak samo jak koty, jednak w sposób odmienny jeśli chodzi o wnętrza pustych
kartonowych pudełek. Dla wielu ludzi chęć
zwiedzania jest równie ważna, co jedzenie,
picie i sen.
Kabała jest starożytną tradycją eksploracji.
Domeną eksploracji jest tutaj ludzka natura.
Dla niektórych ludzi samo doświadczanie życia
nie jest wystarczające; ponieważ jesteśmy
samoświadomi możemy obserwować siebie w
procesie życia, i możemy także obserwować
siebie obserwujących siebie i zanurzać się w
tym introspekcyjnym korytarzu luster, ludzie
podejmują próbę zrozumienia i odkrycia znaczeń. Moralność, etyka, metafizyka, teologia,
nauka i mistycyzm są konsekwencją długiej
tradycji stawiania człowieka wewnątrz większej struktury. Prawda, jak zaobserwował
Chris Carter, jest tam na zewnątrz. Potrzeba
odkrywania jest dziś silna tak bardzo jak zawsze była. Jest to indywidualny impuls, który
nie może być zaspokojony przez telewizję czy
nawet książki. Dla niektórych potrzeba eksploracji ludzkiej kondycji jest natarczywa i instynktowna. Jest to osobisty element wyróżniający zdobywanie wiedzy z pierwszej ręki,
poprzez doświadczanie i jest on korzeniem
mądrości. Powinieneś żyć moralnie, ponieważ
zostałeś nauczony moralności, czy może dlatego, że odnalazłeś wewnętrzne źródło swojej
moralności? Możemy ustanowić nasze życie w
kontekście, który nie jest arbitralny? Istnieje
dom dla naszych serc, który umniejsza naszej
inteligencji?
Żyjemy w głęboko zdezorientowanym wieku. Nadmiar pełnowymiarowych profesjonalnych ekspertów w każdej dziedzinie pozbawia
głosu ludzi autentycznie szukających. Podnieś
książkę dotykającą jakiegokolwiek tematu,
przepracuj ten temat do samej jego istoty, do
jego serca, a odkryjesz świat kompleksowych

połączeń niemożliwych do oderwania od siebie. Jest tak wiele wiedzy do zdobycia.
Moją pierwszorzędną motywacją jest
uczenie się wszystkiego z pierwszej ręki. Jest
bardzo ważnym, by nauczyć się tego, czego
inni ludzie już się nauczyli, jednak tak wielu
ludzi żyło i umarło nauczywszy się jedynie
małej części tego, czego pragnęli się dowiedzieć. Jest tak wiele cudownych informacji,
faktów, opinii, teorii, przypuszczeń i doktryn,
ale wiedza potrzebuje przesortowania z pomiędzy całej góry śmieci z nadzieją, że znajdzie się wartościowy samorodek złota, który
wcześniej nie był odkryty.
Kabała jest częścią bardzo długiej tradycji
nauczania o ludzkiej kondycji poświęconej
zarówno sercu jak i głowie. Głowa może być
zaopatrywana hurtowo – jest to właśnie to, co
robią szkoły i uniwersytety – ale serce zawsze
pozostaje rzeczą indywidualną. Głowa może
być nauczana poprzez lektury i instrukcje z
książek, jednak serce potrzebuje żyć każdym
pojedynczym doświadczeniem pochodzącym
z środka.
Kabała pochodzi z czasów, w których ludzie
żyli w mniejszym stopniu głowami. Kabała
była praktykowana, gdy Krzyżowcy ruszali na
Świętą Ziemię we wczesnych wiekach średnich. Była praktykowana, gdy Rzym był jedno
rydwanowym miastem na brzegach Tybru.
Istnieją elementy datowane na czasy, gdy
żydzi żyli w Babilonie w czasach asyryjskich
królów, elementy pożyczone i ukryte głęboko,
a pochodzące już z czasów pierwszych Sumerów i Akadów sprzed pięciu tysięcy lat.
Kabała jest zdolna dotknąć duszy w taki
sposób w jaki niewiele rzeczy jest zdolne. Zawiera w sobie wiele z czasów, w których uważano, że umysł ludzki jest w stanie odpowiedzieć na większość pytań. Zawiera w sobie
wiele z tego, co było tłumione przez największe religie – nawet judaizm przechodził przez
okres, w którym starano się stłumić wiedzę
przekazywaną przez Kabałę. Kabała przyniosła
subiektywny i indywidualny element nauczania znów do łask. Przeciwnie do nauki, która
studiuje świat natury w sposób, w którym
odrzuca elementy wynikające z subiektywności ludzkiej świadomości. Kabała sprawia, że
„świadome-działanie-w-świecie” staje się realnym polem studiów i świat Kabalisty rozsze-

rza się poniżej świata naturalnej nauki by włączyć w siebie o wiele większy świat mistycznego zrozumienia. Zawarty jest on w Bogu.
Z punktu widzenia racjonalności oświeceniowej, zawartej w myślach takich ludzi jak
David Hume czy Emmanuel Kant, Kabała jest
powrotem do skompromitowanego metafizycznego widzenia egzystencji jako projekcji
ludzkich wartości na wszechświat, który jest
zgoła odmienny od ludzkich wartości.
Z punktu widzenia współczesnego Kabalisty, Hume i Kant są po prostu przestarzali;
zadziwiające dokonania współczesnej fizyki
teoretycznej, podstawy mechaniki kwantowej
i ogólnej relatywności ukazują, że ludzkie istnienie rzeczywiście wymaga głębokiego i penetrującego zrozumienia naturalnego świata
poprzez matematykę, tak jak proponował
Platon dwa i pół tysiąca lat temu. Rozwijamy
myśli na temat naturalnego świata i tworzymy
kompleksowe technologie oparte na tych
rozważaniach. Nasze umysły mogą funkcjonować jako symulacje zewnętrznego świata.
Kabalistyczna doktryna twierdzi, że człowiek
jest mikrokosmosem, idealną miniaturową
symulacją większego świata, zawiera to więcej
niż ziarno prawdy – to jest serce współczesnej
epistemologii.
Co ta książka proponuje osiągnąć? Jakie są
jej cele?
Jeśli dwudziestowieczna chemia mogłaby
się cofnąć w czasie o dwieście lat, czułaby ona
pewnie pokrewieństwo z chemią z tamtego
okresu. Szklana aparatura byłaby surowa,
związki chemiczna o wiele gorzej oczyszczone,
i byłyby widoczne różnice w terminologii jak i
w fundamentalnych teoriach, procedurach
laboratoryjnych, jednak dzisiejsza chemia
stale dzieli wiele wspólnych cech z tą chemią
sprzed lat. Jakkolwiek, mimo tego pokrewieństwa, chemia nie jest uwięziona w przeszłości,
i forma w jakiej istnieje dziś różni się od chemii sprzed dwustu lat.
Kabała istnieje przez dziewięćset lat i jak
każda inna żywa dyscyplina, ewoluowała wraz
z upływem czasu i nadal ewoluuje. Jednym z
aspektów tej ewolucji jest konieczność dla
żyjących kabalistów, by ukazywać, co rozumieją przez Kabałę, tak, że Kabała sama w sobie
może kontynuować swoje życie i zachować

swoją przydatność dla nowej generacji. Jeśli
Kabaliści by tego nie robili i zostaliby uwięzieni
w przeszłości, wtedy Kabała stałaby się martwą rzeczą, historyczną ciekawostką, jaką stała
się właściwie w judaizmie od XIX wieku.
Notatki te zostały napisane z intencją ukazania Kabały jako obecnie praktykowanej, tak
by ludzie zainteresowani Kabałą i chcący dowiedzieć się na jej temat więcej, nie byli ograniczeni do tekstów napisanych setki lub tysiące lat temu. Z tego powodu te notatki potwierdzają przeszłe nauki lecz nie skłaniają się
do nich. Jest wystarczająco wiele adekwatnych tekstów, ukazujących jak praktykowano
Kabałę w przeszłości. Te notatki mają inny cel.
Większość ludzi, którzy kierują się w stronę
Kabały nie jest historykami; są oni ludźmi,
którzy chcą wiedzieć wystarczająco o niej by
móc zdecydować, czy powinni użyć jej jako
części swojej osobistej eksploracji kondycji
ludzkiej. Notatki te może i są lakoniczne, jednak zawierają wystarczająco nie tylko by podjąć taką decyzję, ale również by umożliwić
przejście od teorii do praktyki.
Muszę uprzedzić, że to, co tutaj przedstawiam jest jedną interpretacją Kabały z wielu.
Zostawiam to innym, by pokazać moją własną
wizję i nie mam zamiaru przepraszać jeśli materiał ten wydawać się będzie tendencyjny.
Wydaje się prostym, patrząc na historię z olbrzymiego dystansu, by zobaczyć jednorodność tam, gdzie jej nie ma, i gdy patrzy się na
tradycją tak długą, żywą i kompleksową jak
Kabała, istnieje pokusa by posłużyć się uproszczeniem i stworzyć dla współczesnego czytelnika fikcję jednorodności, monolityczności i
wewnętrznie spójnej tradycji zwanej „Kabałą”.
Nigdy jednak nie istniało nic takiego. Różnorodność punktów widzenia, interpretacji i
praktyki była (i nadal jest) oszałamiająca.
Wersja tych notatek była po raz pierwszy
opublikowana w Internecie w okresie 199092, i wersja ASCII tego tekstu może być znaleziona na różnorodnych stronach i serwerach.
Ta wersja zaś jest całkowicie odświeżona i
rozszerzona.
Podziękowania dla M.S. i T.S.H.U. za całą
zabawę.
Tytuł? Pochodzi z Sefer Jecira:

„Dziesięć sefirotów z nicości: Ich miarą jest
dziesięć, które nie ma końca. Głębia początku,
głębia końca…”
Colin Low, 2001

WPROWADZENIE
Słowo „Kabała” pochodzi od korzenia
oznaczającego „otrzymywać” lub „akceptować” i często używana jest jako synonim „tradycji”. Istnieje wiele alternatywnych form
zapisu tego słowa, dwa najbardziej popularne
to Kabbalah i Qabalah, ale spotkać się również
można z zapisami Cabala, Qaballah, Qabala,
Kaballah (i tak dalej do znudzenia).
Skoro Kabała oznacza tradycję, wówczas
historycznym źródłem owej tradycji była próba spenetrowania ukrytego znaczenia Biblii,
która brana była za dosłowne (acz bardzo
zawoalowane) słowo Boga.
Akt czytania świętych tekstów, takich jak
Biblia (Tanach) i Talmud jest żywą aktywnością w Judaizmie. Uczeni Tory byli i są szanowanymi i docenianymi liderami swoich społeczności. Dokumenty te są niemal holograficznie złożonymi, i zamiast nadać im jedno
znaczenie, uczeni starali się odnaleźć i przyporządkować nowe znaczenia, tak by pasowały
do każdej sytuacji. Napisano więc do nich
rozległe komentarze. Pomysłowe interpretacje i spostrzeżenia były zebrane i często drukowane obok samego tekstu Biblii i w ten
sposób powstał rodzaj wczesnego hipertekstu.
W tych okolicznościach naturalnym było,
że powstaną sekretne, inicjacyjne tradycje
interpretacji, tradycje zawarte w religii judaistycznej, ale pozwalające sobie na bardziej
śmiałe spekulacje na temat natury Boga,
stworzenia oraz roli człowieka w tym wszystkim.
Najwcześniejsze dokumenty powiązane z
Kabałą datuje się na okres 100-1000 w. p.n.e. i
opisują próbę „Merkabah”, mistycy eksplorowali siedem komnat (Hekaloth) kreacji w celu
osiągnięcia Merkabah (tronu-rydwanu) Boga.
Mistycy ci używali sposobów, które obecnie
określamy jako metody podobne do szamanizmu – coraz szybsze, powtarzalne śpiewy,
modlitwy, pozy – by wprowadzić się w stan
transu, w którym jak myśleli ich drogi przecinały straszne pieczęcie i strażników by osiągnąć ekstatyczny stan, w którym „widzieli
Boga”. Dokument taki jak Greater Hekhalot
opisuje niebiańskie sale, w których należy
negocjować, by dotrzeć do tronu Boga, doku-

ment ten zarazem dostarcza wskazówek jak
ominąć różnorodne strażnicze duchy.
Bardzo wpływowy dokument „Sefer Jecira”, lub „Księga Formowania”, była napisana
prawdopodobnie w późnym okresie panowania Imperium Rzymskiego, w Palestynie. Jest
ekstremalnie lakonicznym i enigmatycznym
dokumentem, który był tematem komentarzy
i spostrzeżeń od wczesnych lat istnienia. Wydaje się być teurgią. Opisuje jak Bóg stworzył
świat używając liter i cyfr, i sugeruje, że człowiek może osiągnąć boską moc tworzenia
poprzez zrozumienie cyfr i liter.
Od wczesnego Średniowiecza więcej teozoficznych zmian miało miejsce, głównie opis
„procesu” w Bogu, oraz rozwój ezoterycznych
wizji kreacji jako procesu, w którym Bóg manifestuje się w serii emanacji lub sefirot. Ta doktryna sefirot może być znaleziona w prymitywnej formie w Sefer Jecira, jednak od czasu
publikacji księgi Bahir w 12 w. n.e. uzyskała
formę niewiele się różniącą od tej, jaką ma
dziś. Wierzy się, że doktryna sefirotycznych
emanacji i użycie słowa „Kabała” jako opis dla
osobliwej mistycznej tradycji pochodzi z Prowansji na południu Francji, ze szkoły Izaaka
Ślepego, który jest powszechnie uznawany za
„Ojca Kabały”.
Motyw stojący za rozwojem doktryny
emanacji może być odnaleziony w pytaniach:
„Jeśli Bóg stworzył świat, w takim razie
czym jest świat, jeśli nie Bogiem?”
„Jeśli świat jest Bogiem, czemu więc jest
niedoskonały?”
Było koniecznym załatanie dziury pomiędzy
czystym i perfekcyjnym istnieniem i manifestującym się nieczystym i niedoskonałym
światem poprzez serię „kroków”, w których
boskie światło sukcesywnie się rozcieńczało.
Rezultat dzielił wiele z rozwijanym Platonizmem, systemem filozoficznym, który był
wpływowy od okresu Greckiego, aż do czasów
Renesansu. Platonizm także starał się rozwinąć te same problemy poprzez postulowanie
„łańcucha istnienia”, który łączył przepaść
pomiędzy perfekcją Boga, a niedoskonałością
świata powszechnego.
Najbardziej wpływowy dokument kabalistyczny , Sefer Zohar lub Księga Blasku, opublikowany został w późnej połowie trzynastego wieku przez Mojżesza z Leon (1238-1305),

hiszpańskiego żyda. Zohar jest serią oddzielnych dokumentów obejmujących szeroki zakres tematów, od ezoterycznych komentarzy
Pentateuchu dokonanych wers po wersie, po
wysoce teozoficzny opis „procesu w Bogu”.
Zohar był szeroko czytany i wysoce wpływowy
w Judaizmie.
Jedną z najciekawszych postaci z początkowego okresu był Abraham Abulafia (12401295), który wierzył, że Bóg nie może być opisany lub skonceptualizowany poprzez użycie
codziennych symboli. Jak wielu kabalistów,
wierzył w boską naturę alfabetu hebrajskiego i
używał abstrakcyjnych kombinacji liter (tzeruf)
z intencją medytacji kilkugodzinnych w celu
uzyskania ekstatycznego stanu. Ponieważ jego
abstrakcyjne kombinacje liter były używano
jako klucz lub punkty wejścia do odmiennych
stanów świadomości, niewykonywanie ich
właściwie może mieć ogromny wpływ na Kabalistę. W Major Trends in Jewish Mysticism
Scholema znajdujemy fascynujący wycinek z
opisu jednego z wielu eksperymentów. Abulafa jest niezwykły, ponieważ (kontrowersyjnie)
był jednym z niewielu Kabalistów, którzy dostarczali wyraźnych pisemnych szczegółów
praktykowanych technik.
Ważnym twórcą Kabalistycznym był przywódca Safedzkiej szkoły mistycznej Mojżesz
Kordowero (1522-1570) i jego następca Izaak
Luria (1534-1572). Luria nazywany Ari lub
Lwem, był bardzo charyzmatycznym przywódcą, który sprawował niemal całkowitą kontrolę nad życiem szkoły i przeszedł do historii w
mitach jako święty. Nacisk był kładziony na
życiu w świecie i przeniesieniu świadomości
Boga do świata w sposób praktyczny. Praktyki
były wysoce nabożne.
Cały siedmnasto i osiemnasto wieczny Judaizm był w całości pod silnym wpływem Kabały. Ale dwa czynniki spowodowały jego spadek. Pierwszym wydarzeniem było masowe
przystąpienie żydów do heretyka i apostaty
Szabetaj Cevi (1626-1676), nawet Sholem
nazwał to „największym i najdonioślejszym
ruchem mesjanistycznym w historii Żydów,
który w konsekwencji przyniósł zniszczenie
Świątyni i Powstanie Bar-Kochby. Sabatarianie
mieli wśród swych członków wielu prominentnych rabinów i Kabalistów, i od tego mo-

mentu zaczęto spoglądać na Kabałę jako na
coś podejrzanego i związanego z herezją.
Drugim czynnikiem było powstanie we
Wschodniej Europie populistycznej Kabały w
formie Chasydyzmu i to spowodowało spadek
znaczenia Kabały, która zaczęła być traktowana w najlepszym wypadku jako przesądy, a
kolejni pisarze żydowscy starali się zdymisjonować Kabałę, ukazując ją jako historyczną
ciekawostkę.
Żydowska Kabała posiada rozległą literaturę wielu tysięcy tekstów, większość z nich nie
została jeszcze nawet przetłumaczona na język angielski.
Rozwój, który miał miejsce niemal synchronicznie z tłumaczeniem kluczowych tekstów i publikacji Żydowskiej Kabały był zaadaptowany przez wielu chrześcijańskich mistyków, magów i filozofów. Niektórzy chrześcijanie myśleli, że Kabała dzierży klucze do
odkrycia tajemnic ukrytych w pismach, inni
starali się znaleźć w Kabale doktryny wspólne,
dzięki którym mogliby dokonać konwersji
żydów na chrześcijaństwo.
Byli i tacy, którzy rozpoznali w Kabale tematy, które były podobne do literatury Hermetycznej i Neoplatonizmu. Renesansowi
filozofowie tacy jak Pico de la Mirandola sympatyzowali Kabale i mieszali ją z Gnostycyzmem, Pitagoreizmem, Neoplatonizmem i
Hermetyzmem w formę wielkiej śnieżnej kuli,
która podtrzymywała tradycję tocząc się przez
wieki. Prawdopodobnie właściwym wydaje się
powiedzieć, że od Renesansu, prawie wszyscy
okultyści i filozofowie Europy pracowali z wiedzą o pewnych aspektach Kabały.
Nie-żydowska Kabała cierpiała najbardziej z
powodu ograniczonej liczby źródłowych tekstów, z którymi można by pracować. Te, które
istniały często były słabo przetłumaczone i
pozbawione klucza komentarzy, które mogłyby odkryć tradycyjne powiązania z opisywanymi koncepcjami. Bezcelowym jest krytykowanie nie-żydowskiej Kabały (jak wielu pisarzy
czyni) za błędną interpretacje Żydowskiej Kabały. Po pięciuset latach powinniśmy postrzegać ją jako alternatywną tradycję z wieloma
punktami wspólnymi i wieloma różnicami od
Kabały Żydowskiej.
Bardzo niewiele informacji przetrwało na
temat Praktycznej Kabały, ale istnieją obfite

dowody, że obejmowała szeroki zakres praktyk i zawierała w sobie praktyki obecnie nazywane magicznymi – fakt, który tak wielu Kabalistów stara się pomijać, że używano Kabały
dla celów magicznych jest dowodem samym
w sobie, że użycie tych technik było rozpowszechnione. Jest bardzo prawdopodobne, że
wiele magicznych rytualnych technik przychodziło do Europy od Kabalistów lub ich mniej
skrupulatnych zwolenników.
Najważniejszym Średniowiecznym magicznym tekstem jest Klucz Salomona, i zawiera
on elementy klasycznej rytualnej magii - imiona mocy, magiczny krąg, rytualne narzędzia,
konsekracje, ewokacje duchów itp. Nazwa jak
i zawartość sugeruje żydowskie wpływy. Nikt
nie wie jak stary jest ten grimuar, jednak istnieją racjonalne podejrzenia, że zawarte w
nim techniki mogą sięgać czasów Salomona.
Połączenie nie-żydowskiej Kabały i rytualnej magii jest utrzymywane poza Judaizmem
do dnia dzisiejszego, choć z czasem było zakrywane przez Hermetyzm, Gnostycyzm,
Neoplatonizm, Pitagoreizm, Różokrzyż, Chrześcijaństwo, Tantrę i wiele innych.
Najważniejszym „współczesnym” wpływem
w angielskojęzycznym świecie jest francuski
okultysta Eliphas Levi, a także angielski „Zakon
Złotego Brzasku”. Co najmniej dwóch członków Zakonu Złotego Brzasku było obeznanymi
Kabalistami (S.L. Mathers i A.E. Waite), a
trzech członków Złotego Brzasku spopularyzowało Kabałę – Aleister Crowley, Israel Regardie i Dion Fortune. Zakon Wewnętrznego
Światła Dion Fortune również wypuścił na
świat kilku autorów, w tym Garetha Knighta,
Williama Butlera i Williama Gray’a.
Niefortunnym efektem ubocznym Złotego
Brzasku jest to, że Kabała była ważną częścią
ich „Wykładni Wiedzy”, rytuały, które przetrwały Złoty Brzask są synkretycznym galimatiasem symboliki, w której Kabała odgrywa
rolę mniejszą lub większą, i to doprowadziło
do tego, że Kabała jest widziana przez wielu
współczesnych okultystów jako bardziej teoretyczną i intelektualną dyscyplinę, zamiast
potencjalnego i samo-zawierającego się mistycznego i magicznego systemu.
Niektórzy twórcy współczesnego czarostwa
(np. Gerald Gardner, Alex Sunders) zwrócili się
w stronę Kabały w celu inspiracji i zaczerpnię-

cia rytualnych technik, i nie jest to niczym
niezwykłym spotkać współczesne czarownice
nauczające jakichś form Kabały, zazwyczaj są
to nieco mniej zintegrowane formy technik
rytualnych niż miało to miejsce w Złotym
Brzasku.
Podsumowując, Kabała jest mistyczną i
magiczną tradycją, która powstała blisko tysiąc lat temu i do dnia dzisiejszego jest ciągle
praktykowana. Była praktykowana przez żydów, a od ponad pięciuset lat jest praktykowana również przez nie-żydów. Ze strony żydowskiej była integralną częścią Judaizmu i
ponownie powraca do łask po dwustu latach
zapomnienia. Ze strony nie-żydowskiej stworzyła bogatą mistyczną i magiczną tradycję z
jej własną wartością, tradycję która przetrwała mimo uprzedzeń tworzonych przez koegzystencje w silnie chrześcijańskiej kulturze.
Tradycja trwa, a więc otrzymasz wprowadzenie do tradycji, tak jak ja je otrzymałem,
oraz moje spostrzeżenia, które jestem w stanie zaoferować ze swojej strony.

DRZEWO ŻYCIA
U podstawy Kabalistycznej wizji świata leżą
trzy fundamentalne koncepcje i od nich zaczniemy. Koncepcje te mają więcej niż jedną
nazwę; na chwilę obecną będę nazywał je
świadomością, siłą i formą. Słowa te używane
są w sposób abstrakcyjny, jak ukazują to poniższe przykłady:
 Wysokie ciśnienie w cylindrze silnika
parowego zapewnia silnikowi siłę. Silnik jest formą dla siły.
 Rzeka płynie w dół pod wpływem siły
grawitacji. Kanał rzeczny jest formą
ograniczającą ruch wody do określonej
ścieżki.
 Ktoś chce dojść do środka labiryntu z
żywopłotu. Żywopłot jest formą ograniczającą możliwości wyboru drogi tej
osoby.
 Silnik diesla dostarcza siłę motorówce,
która dzięki temu może płynąć. Ster
zaś decyduje o jej kierunku.
 Polityk chce zmienić prawo. Procedura
legislacyjna danego kraju jest formą,
do której polityk musi się dostosować.
 Woda znajduje się w misce. Siła grawitacji pociąga wodę w dół. Miska nadaje
jej formą, która nadaje wodzie swój
kształt.
 Kamień upada na ziemię pod wpływem
siły grawitacji. Jego przyspieszenie jest
równe sile dostarczanej przez masę(formę) kamienia.
 Chcę wygrać w szachy. Siła mojego
pragnienia jest ograniczona przez formę reguł jakimi gra w szachy się kieruje.
 Widzę coś na wystawie sklepowej i
bardzo chcę to mieć. Jestem ograniczany przez warunki sprzedaży tego
produktu.
 Kordyt wybucha w lufie broni i zapewnia siłę pociskowi. Gaz i pocisk ograniczony jest przez formę lufy.
 Chcę uzyskać paszport. Rząd nie chce
wydać mi paszportu dopóki nie wypełnię potrzebnych dokumentów.
 Chcę uzyskać doktorat. Uniwersytet
nie da mi stopnia, dopóki nie poświęcę

wystarczającej uwagi na potrzebne zajęcia i nie zaliczę wszystkich egzaminów.
W tych przykładach istnieje coś, co powoduje zmianę („siła”) oraz coś, co sprawia, że
zmiana objawia się w konkretny sposób
(„forma”). Bez zbędnego pedantyzmu, możemy wyróżnić tutaj dwa podstawowe rodzaje
przykładów:
 Przykłady naturalnych procesów fizycznych (np. spadający kamień) gdzie
siła jest znanym elementem fizyki (np.
grawitacja), a forma jest pewną kombinacją praw fizyki, dzięki którym siła
ta działa w określony sposób (np.
wszystkie kamienie spadają z tym samym przyspieszeniem grawitacyjnym).
 Przykłady ludzi pragnących czegoś,
gdzie siłą jest pewna niezdefiniowana
idea „pragnienia”, „woli” lub „popędu”. Formą zaś są ograniczenia, które
nakładamy na siebie sami (zasady gry
w szachy, prawo danego kraju).
Mimo, że oba typy przykładów wydają się
jedynie metaforycznie podobne, to Kabaliści
nie widzą między nimi fundamentalnych różnić. Istnieją fizyczne siły, które powodują
zmianę w naturalnym świecie, i istnieją korespondujące z nimi psychologiczne siły, które
popychają nas do zmian zarówno świata jak i
siebie samych; niezależnie czy te siły są naturalne czy psychologiczne, są one zakorzenione
w tym samym miejscu: świadomości.
Podobnie, istnieją pewne formy, które są
związane ze światem naturalnym (prawa fizyki), ale też istnieją formy stworzone przez
ludzi, mające służyć ich celom (zasady gry w
szachy, kształt kubka, budowa silnika, składnia
języka). Dla Kabalistów umiejscowione są w
dokładnie tym samym miejscu: świadomości.
Jest to kabalistycznym aksjomatem, że istnieje pierwsza przyczyna wszystkich sił i form
zarówno w świecie naturalnym jak i psychologicznym, i ta pierwsza przyczyna związana jest
ze świadomością. Byłoby pomyłką na tym
etapie doszukiwanie się czegoś więcej w tych
słowach, jednak warto zanotować, że w tradycyjnej Kabale podstawowa, pierwsza przyczyna lub świadomość zawsze była utożsamiana z
Bóstwem. Świadomość jest niedefiniowalna.
Dowiadujemy się, że jesteśmy świadomi na

różne sposoby i w różnym czasie – czasami
czujemy się wolni i szczęśliwi, innym czasem w
pułapce i zdezorientowani; czasami źli i porywczy lub zimni i powściągliwi – jednak słowa
te opisują manifestację świadomości. Być
szczęśliwym, być zdezorientowanym, oba są
aspektem bycia.
Potrafimy zdefiniować manifestacje świadomości używając terminów manifestacji
świadomości, zupełnie jak słownik używający
słów do opisania innych słów – jestem szczęśliwy, kiedy czuję się dobrze i nie jestem
smutny. Jest to równie użyteczne jak definiowanie oceanu poprzez terminy fal i piany.
Każdy, kto próbuje zdefiniować świadomość
ma tendencje do wychodzenia tymi samymi
drzwiami, którymi wszedł. Posiadamy bardzo
wiele słów do opisania fenomenu świadomości – myśli, uczucia, wierzenia, pragnienia,
emocje, motywy i tak dalej – ale tylko kilka
słów dla zasadniczego stanu świadomości,
które pozwalają powstać temu fenomenowi,
dokładnie tak samo jak mamy wiele słów na
opisanie powierzchni morza, lecz niewiele na
opisanie jego głębin.
Kabała dostarcza słownictwa dla stanu
świadomości leżącego u podstaw tego zjawiska, i jednym z celów tych notatek jest wyjaśnienie tego słownictwa, nie poprzez definicję,
lecz głównie przez metafory, przykłady i analogie. Jedynym prawdziwym sposobem zrozumienia, co słownictwo oznacza jest osiąganie różnych stanów świadomości w przewidywalny i racjonalnie obiektywny sposób i
Kabała dostarcza praktycznych metod, by tego
dokonać, co jest opisane w dalszej części tych
notatek.
Podstawowym założeniem kabalistycznego
modelu manifestacji rzeczywistości jest to, że
jest czystym, pierwotnym i nieokreślonym
stanem boskiej istoty lub boskiej świadomości, która manifestuje się jako interakcja między siłą i formą. To jest prawie cała podstawa
dla kabalistycznej wizji emanacji i niemal
wszystko od teraz bazować będzie na trójcy
świadomości, siły i formy.
Świadomość jest pierwsza, ale ukryta w
wiecznej dualności: jest z nią związana energia, która powoduje zmiany (siła) i zdolność do
ograniczenia tej energii tak, aby przejawiła się
w ściśle określony sposób (forma). Dualność

ta ukazana jest na pierwszym rysunku. Przykłady wymienione na początku tego rozdziału

Rys. 1 – Pierwotna Dualność

zostały tak wybrane, by ukazać wzajemne
oddziaływanie siły i formy w prawdziwym
życiu.
Co otrzymamy z połączenia czystej energii i
wbudowanej zdolności formowania i przyjmowania struktur? Czy istnieje jeszcze w tej
triadzie jakiś ukryty potencjał czekający na
zamanifestowanie? Tym, co Kabała sugeruje
(idea ta będzie rozwinięta nieco później) jest
to, że siła i forma są „związane” ze sobą, wygląda to zupełnie jak przy pieczeniu ciasta.
Zaczynasz z mąką, cukrem, jajkami, wodą i tak
dalej, ale to, co wychodzi z piekarnika jest
zupełnie czymś innym niż było na początku.
Siła i forma reagując ze sobą produkują coś, co
nie jest siłą ani formą, lecz czymś zbliżonym
do każdego z nich, czymś, co ja nazywam „materią”, oczywiście jest to w pewnym uproszczeniu. Przez materię rozumiem wszystkie te
rzeczy „rzeczywistego świata”.
Coś przypominającego tą wizję można znaleźć w fizyce. Fizycy mówią o „energii”, używając konceptu energii prawie jak pieniędzy –
każda forma materii ma swój odpowiednik w
energii (jest to podstawa dla E = mc 2 ), ale
tym, co rozróżnia rodzaje materii są prawa,
które determinują ich zachowania. Ponownie
możemy zaobserwować tutaj dualność pomiędzy „energią”, czystą nieuformowaną rzeczą, z której wszystko jest złożone i „formą”,
naturalnymi prawami, które określają w jaki
sposób energia zachowuje się w różnych warunkach, prawa, które odróżniają protony od
elektronów.
Co Kabała sugeruje (a współcześni fizycy
zdecydowanie nie!) jest to, że materia i świadomość są tą samą rzeczą, różną jedynie w
stopniu nałożonych struktur – materia jest
świadomością wyrażoną w wymieszaniu siły i

formy, ale tak silnie ustrukturyzowaną przez
formę, że jej zachowania mogą być opisane
przez proste i zwyczajne prawa fizyki. Ukazuje
to rysunek drugi. Glif przedstawiony na dru-

Rys. 3 – Ogród Eden

Rys. 2 – Ogród Eden

gim rysunku jest bazą dla kabalistycznego
diagramu zwanego Etz Chaiim lub Drzewem
Życia. Pierwsza przyczyna istnienia lub świadomości nazywana jest Keter, co oznacza Koronę. Czysta energia świadomości nazywana
jest Chochmą lub Mądrością, a zdolność
przyjmowania formy nazywana jest Bina, która czasami jest tłumaczona jako Zrozumienie,
a czasami jako Inteligencja. Z interakcji formy i
energii powstaje fizyczny świat, nazywany
Malchut lub Królestwem. Ukazane to jest na
rysunku trzecim.
Ten czwartorzęd jest Kabalistyczną reprezentacją Poznawalnego Boga, jest to najbardziej abstrakcyjna reprezentacja Boga jaką
jesteśmy zdolni zrozumieć. Paradoksalnie,
Kabała zawiera również pojęcie określające
Boga nieskończonego, transcendentnego i
niepoznawalnego, które przekracza ten glif i
nazywane jest Ain Sof. Ain Sof oznacza „bez
końca”i jest używane do określenia nieprzejawionego podłoża, z którego cała manifestacja wyrasta, ziemia, w której znajdują się korzenie Drzewa Życia. Nie ma wiele więcej, co
mógłbym rzec o Ain Sof, i co mogę powiedzieć, pozostawię na później.
Poznawalny Bóg posiada cztery aspekty,
dwa męskie i dwa żeńskie: Keter i Chochma
reprezentują to, co męskie, a Bina i Malchut

to, co żeńskie. Jednym z tytułów Chochmy jest
Abba, co znaczy Ojciec, a jednym z tytułów
Biny jest Imma, co znaczy Matka, a więc możesz myśleć o Chochmie jako Boskim Ojcu, a
Binie jako Boskiej Matce. Malchut jest córką,
żeńskim duchem Boskiej Matki, i nie jest bardzo błędnym myślenie o niej jako Matce Ziemi. A co z Boskim Synem? Czy jest Boski Syn w
Kabale? Jest i jest to miejsce, w którym Kabała
porusza interesujący problem Ciebie i mnie.
Glif na rysunku drugim jest modelem świadomości, ale nie samoświadomości, i samoświadomość właśnie dodaje nam nowe aspekty Drzewa Życia. Samoświadomość jest jak
lustro, w którym świadomość widzi swoje
odbicie. Samoświadomość jest modelowana w
Kabale poprzez kopię rysunku drugiego.
Rysunek czwarty jest rysunkiem drugim
odbitym przez samoświadomość. Ogólnym
efektem samoświadomości jest dodanie dodatkowej warstwy do rysunku drugiego jak
ukazano to na rysunku piątym. Rysunek drugi
jest czasem zwany Ogrodem Edenu, ponieważ
reprezentuje pierwotny stan świadomości.
Efektem samoświadomości jak ukazano na
rysunku czwartym jest klin pomiędzy Pierwszą
Przyczyną (Keter), a Świadomym realizowaniem się materii w fizycznym świecie (Malchut). Jest to nazwane „Upadkiem”, w związku
z opowieścią o Adamie i Ewie w Ogrodzie
Edenu. Z kabalistycznego punktu widzenia
historia o Edenie, Drzewie Poznania Dobrego i
Złego, wężu i kuszeniu ma wielkie znaczenie
dla zrozumienia rozwoju świadomości.

Samoświadomość wprowadza cztery nowe
stany świadomości: świadomość bycia świadomym nazywana jest Tiferet, co oznacza
Piękno; świadomość Siły/Energii nazywana
jest Necach, co oznacza Zwycięstwo lub Sta-

Rys. 4 – Samoświadomość

nowczość; świadomość Formy zwana jest Hod,
co znaczy Chwała; oraz świadomość Materii
nazywana Jesod, co oznacza Fundament. Te
cztery stany mają obserwowalne formy manifestacji, co ukazano na rysunku szóstym. Rysunek piąty jest niemal kompletnym Drzewem
Życia, ciągle brakuje mu jednak dwóch sfer.
Nieodłączna zdolność świadomości do strukturyzowania i obiektywizacji siebie (Bina, Boska Matka) jest odbijana przez samoświadomość jako percepcja ograniczenia rzeczy. Jesteśmy świadomi przestrzeni, czasu, tego, co
wczoraj, tego co dzisiaj, tutaj i tam, ciebie i
mnie, wewnątrz i na zewnątrz, życia i śmierci,
całości i braku, tego, co złączone i tego, co
oddzielone. Widzimy rzeczy jako ograniczone i
skończone i posiadamy percepcję formy jako
czegoś „stworzonego” i ulegającego „zniszczeniu”. Mój samochód został zbudowany rok
temu, lecz został zniszczony wczoraj. Napisałem esej, jednak straciłem go, gdy mój komputer się zepsuł. Mój dziadek nie żyje. Rzeka
zmieniła swój bieg. Prawo zostało uchylone.
Zniszczyłem swój kubek.
Świat się zmienia i tego, co było tutaj
wczoraj, już dziś nie ma. Ten akt percepcji jest
jak „interfejs” pomiędzy czwartorzędem świadomości reprezentującej „Boga” i czwartorzędem, który reprezentuje żyjącą samoświadomość bytu, i dwie nowe sfery są wprowadzone by reprezentować ten interfejs. Sfera krea-

Rys. 5 – Upadek

cji nowych form nazywana jest Chesed, co
oznacza Łaskę, a sfera reprezentująca destrukcję form nazywana jest Gewura, co oznacza Siłę. Jest to ukazane na rysunku siódmym.

Rys. 6 – Samoświadomość

Obiektywizacja form mająca miejsce w sa-

moświadomym istnieniu i konsekwentne
utrzymywanie tendencji do widzenia świata w
terminach ograniczoności i dualności (czas,
przestrzeń, tutaj i tam, ty i ja, wewnątrz i na
zewnątrz, Bóg i Człowiek, dobro i zło…) produkuje barierę dla percepcji, którą większość
ludzi rzadko pokonuje i z tego powodu nazwana ona jest Otchłanią. Otchłań jest również zaznaczona na rysunku siódmym.
Pozostawiłem na razie jeszcze jeden ważny
detal struktury Drzewa Życia. Jest to jedeneste „coś”, które definitywnie nie jest sefirą, ale
często jest ukazywane na współczesnych diagramach Drzewa Życia. Kabalistyczne wyjaśnienie jest następujące: kiedy Malchut „upadła” z Ogrodu Edenu (Rys. 2) pozostawiła po
sobie „dziurę” w strukturze Drzewa, i ta „dziura” ulokowana w centrum Otchłani nazywana
jest Daat lub Wiedzą. Daat nie jest sefirą, jest
dziurą. Może to brzmieć jak bełkot, jednak
naprawdę jest to metafora. Daat znajduje się
w centrum Otchłani, na ścieżce pomiędzy
Keter a Tiferet.
Diagram na rysunku siódmym zwany jest
Drzewem Życia. Zamiast przedstawić Drzewo
bez wszelkiego rodzaju uzasadnienia, wolałem
przyjąć konstrukcyjne podejście, które może
nie jest często spotykane i wyjaśnić strukturę
Drzewa, esencja mojego uzasadnienia może
być odnaleziona w Sefer Zohar, ukryta pod
maską Macroprosopusa i Microprosopusa,
choć w tej formie jest mało zrozumiały dla
wielu czytelników. Moja próba ukazania jak
Drzewo Życia może wywodzić się z czystej
świadomości przez interakcję abstrakcyjnych
pojęć siły i formy nie była w zamierzeniu przekonywującym ćwiczeniem z intelektualnego
punktu widzenia – Drzewo Życia jest przede
wszystkim gnostycznym, a nie racjonalnym czy
intelektualnym wyjaśnieniem boskości i jej
interakcji w fizycznym świecie.
Drzewo Życia składa się z dziesięciu stanów
lub sefirot (sefirot – l.mn.; sefira – l.p.) i dwudziestu dwóch połączonych ścieżek, tworząc
łącznie trzydzieści dwie „ścieżki”. Są to „trzydzieści dwie ścieżki mądrości” omówione w
Sefer Jecira. Wiek tego wykresu jest nieznany.
Wystarczająco informacji do stworzenia diagramu uzyskujem z 13-sto wiecznego tekstu
Sefer Zohar, a doktryna stojąca za sefirotami
przypisywana jest Izaakowi Ślepemu żyjącemu

Rys. 7 – Drzewo Życia

w 12 wieku, jednak nie mamy dowodów, że
jest to jej pochodzenie.
Pochodzenie słowa „sefira” jest niejasne –
prawie na pewno wywodzi się z hebrajskiego
słowa dla określenia „liczby” (SPhR), ale może
być również przypisane do greckiego słowa
oznaczającego sferę, a także do hebrajskiego
określenia na słowo „szafir” (SPhIR). Z charakterystycznym instynktem odnajdywania wszędzie ukrytych znaczeń, Kabaliści odkryli trzy
użyteczne etymologie.
W języku wczesnych kabalistycznych pisarzy sefirot reprezentowały dziesięć pierwotnych emanacji Boga, dziesięć ognisk przez,
które energia ukrytego, absolutnego i niepoznawalnego Bóstwa (Ain Sof) przepływała na
wskroś Stworzenia, niczym białe światło pokonuje pryzmat. Sefirot mogą być interpretowane jako aspekty Boga, stany świadomości
oraz jako węzły podobne do Czakr w okultystycznej anatomii ludzkiej kondycji. Dwadzieścia dwie ścieżki powiązane z sefirot na Drzewie Życia również mają bogaty zbiór powią-

zań.
Z historycznego punktu widzenia doktryna
sefirotycznych emanacji i Drzewa Życia jest
jedynie małą częścią ekstensywnego ciała
kabalistycznych spekulacji wokół natury boskości i naszego udziału w akcie kreacji. Koncentrowanie się na Drzewie jest zarazem ignorowaniem bogatej sfery spekulacji na temat
Adama Kadmona, boskiej czy też archetypowej istoty ludzkiej. Istnieje wiele aspektów
Kabały, których nie udało mi się przedstawić w
tych notatkach, i skupiając się na tej małej
części Kabały mogę wydawać się krótkowzroczny, ale praktyczne życie Kabalisty bywa
krótkie, a Kabała jest tutaj by jej używać, a
więc zdecydowałem się skupić na tej części
Kabały, która przetrwała do dzisiaj. Drzewo
Życia stale jest używane w dwudziestym wieku, ponieważ dowiodło, że jest użytecznym
symbolem dla praktyki magicznej, mistycznej i
religijnej. Współczesna Kabała w Zachodniej
Ezoterycznej Tradycji jest zdecydowanie bardziej skupiona na zrozumieniu i praktycznych
właściwościach Drzewa Życia.
W następnym rozdziale również będziemy
omawiać znaczenie Drzewa Życia i tego, co
reprezentuje, by móc przejść do omówienia
każdej z sefirot.

Rys. 8 – Drzewo Życia

KOLUMNY I BŁYSKAWICA
W rozdziale drugim Drzewo Życia było
wzięte z trzech podstawowych koncepcji, lub
raczej jednej koncepcji i dwóch zawierających
się w niej lub zespolonych z nią konceptów.
Pierwotną koncepcją nazwana została Świadomością, zaś wywodzące się z niej Siłą i Formą.
Ten rozdział zbudowany jest na tych ideach
poprzez wprowadzenie trzech Kolumn Drzewa
Życia i wykorzystuje te Kolumny do wyjaśnienia procesu nazywanego Uderzeniem Błyskawicy. Nie powinno być zaskoczeniem, że trzy
Kolumny nazywane są Kolumną Świadomości,
Kolumną Siły i Kolumną Formy. Kolumna
Świadomości zawiera w sobie sefirot Keter,
Tiferet, Jesod i Malchut. Kolumna Siły zawiera
w sobie sefirot Chochma, Chesed i Necach.
Kolumna Formy zawiera zaś sefirot Bina, Gewura i Hod.
Ta klasyfikacja sefirot w trzy Kolumny jest
sposobem na powiedzenie, że każda sefira w
danej Kolumnie dzieli ze sobą wspólną jakość,
która jest „dziedziczona” w stopniowy coraz
bardziej ustrukturyzowany sposób z góry Kolumny do jej dołu. Tiferet, Jesod i Malchut
dzielą z Keter jakość „świadomej równowagi”
lub „syntezy przeciwstawnych wartości”, ale w
każdym przypadku jest to wyrażane w różny
zależny od stopnia nakładanych struktur sposób.
Podobnie, Chochma, Chesed i Necach dzielą wartość siły, energii oraz ekspansji. Bina,
Gewura i Hod dzielą jakość formy, definiowania, ograniczenia. Schodząc niżej wzdłuż
Drzewa, od Keter do Malchut, siła i forma
łączy się ze sobą. Symbolika Drzewa Życia ma
w sobie coś z linii produkcyjnej, gdzie płynny
metal wchodzi z jednej strony, a gotowa część
do samochodu wychodzi z drugiej.
W starszych Kabalistycznych tekstach Kolumny są omawiane jako Kolumna Równowagi, Miłosierdzia i Surowości, i nie jest natychmiast oczywistym jak stary żargon odnosi się
do nowego. Dla średniowiecznych Kabalistów
( i jest to nawracająca metafora w Zoharze)
stworzenie, rozważane jako emanacja Boga
jest delikatnym balansowaniem pomiędzy
dwiema skrajnymi tendencjami: miłosierdziem

Boga – wypływającą, kreatywną, życiodajną i
wytrzymującą tendencją w Bogu, a surowością
lub surowym osądem Boga – ograniczającą,
określającą, odbierającą życie i ostatecznie
gniewną lub niszczycielską tendencją w Bogu.
Kreacja jest „naenergetyzowana” przez te
dwie tendencje jak gdyby rozciągnięta między
biegunami baterii. Współczesna Kabała dokonuje połowicznych prób usunięcia bardziej
oczywistych antropomorfizmów w opisach
Boga; miłosierdzie i surowość są zwodniczymi
terminami, skłonnymi przypominać starca z
białą brodą. Nawet w średniowiecznych czasach terminy te miały znaczenia wyraźnie
techniczne, co wskazuje poniższy cytat:
„Musi być zapamiętane, że dla Kabalisty,
sprawiedliwość [Din – sprawiedliwość, inna
nazwa Gewury] znaczy nakładanie limitów i
poprawne określenie rzeczy. Nawiązując do
Kordowero jakość sprawiedliwości jest nierozłącznie związana ze wszystkim, na tyle, na ile
wszystko pragnie pozostać tym samym w nałożonych limitach.”
Ja widzę tutaj słowo „forma” w sensie tego, co definiuje czym dana rzecz jest, struktura, dzięki której dana rzecz jest inna od każdej
innej rzeczy. Kwadrat nie jest tym samym,
czym jest trójkąt – ich formy są różne.
Uzupełniające się pojęcia świadomości i siły są trudne (o ile nie niemożliwe) do zdefiniowania, ponieważ zawsze można zdefiniować jedynie formę czegoś. Z konieczności
używam określenia świadomość w sensie tak
abstrakcyjnym, że jest to prawie bez znaczenia
i dla kaprysu mogę również użyć słowa Bóg,
ponieważ zrozumiałe jest, że oba słowa są
nośnikami dla czegoś, co jest potencjalnie
poznawalne tylko w sensie gnostycznym.
Świadomość może być zdefiniowana tylko
poprzez formę jaką przyjmuje, a w takim
przypadku definiujemy formę, nie świadomość. Taka sama zasada panuje przy rozpatrywaniu „siły”. Moja niezdolność do zdefiniowania dwóch z trzech koncepcji będących
podbudową dla Drzewa jest utrapieniem. Z
tego powodu wprowadziłem koncepcje siły i
formy w poprzednim rozdziale poprzez użycie
wielu przykładów.
Powrócę teraz do metafory Drzewa jako linii montażowej z płynnym metalem wchodzącym z jednej strony (Keter), i gotową częścią z

drugiej strony (Malchut). Zygzakowata taśma
produkcyjna porusza się wzdłuż Drzewa Życia
tworząc strukturę zwaną Błyskawicą. Poniższa
dyskusja opisuje ścieżkę jaką podąża uderzająca Błyskawica.

Rys. 9 – Trzy Kolumny i Błyskawica

Na początku było Coś. Lub nie było Niczego. Nie ma znaczenia, którego terminu użyjemy, oba są równie nic nie znaczące w tym
kontekście. „Nic” jest prawdopodobnie lepsze,
ponieważ wówczas będę mógł użyć określenia
„Coś” w następnym akapicie. Kabaliści nazwali
to „Nic” Ain Sof, co oznacza dosłownie „bez
końca” lub nieskończony, i jest rozumiane
jako ukryty, niezamanifestowany Bóg-WeWłasnej-Osobie.

Z tego niezrozumiałego i nieopisywalnego
Niczego powstało Coś. Prawdopodobnie więcej słów zostało poświęconych temu momentowi przez Kabalistów, niż jakiemukolwiek
innemu tematowi związanemu z Kabałą, jest
zabawny ten wysiłek jaki włożono w opisanie
nieopisywalnego, więc ja tego nie zrobię, i nie
zamierzam również wyjaśniać skąd Coś wzięło
się z Niczego. Po prostu tak się stało. Punkt
wykrystalizował się w Ain Sof.
W niektórych wersjach opowieści Ain Sof
„skurczył się” by „zrobić miejsce” dla kreacji
(patrz: doktryna Isaaka Luri o Cimcum) i jest to
chyba najlepszym wyjaśnieniem dla osób kręcących nosem na ukrytą twarz Boga, jednak
dla celów tej dyskusji ważne jest tylko tyle, że
punkt się wykrystalizował. Punk ten był koroną kreacji, sefirą Keter i w Keter zawarta była
cała niezrealizowana potencja kreacji.
Aspektem Keter jest surowa kreatywna siła Boga, która wybucha w stworzeniu niczym
gorący gaz w balonie powietrznym. Kabaliści
zgadzają się w tym, że stworzenie nie miało
miejsca dawno temu – ono zdarza się cały czas
i bez przypływu tworzącej siły podtrzymującej
stworzenie, by ono załamało się jak balon bez
powietrza. Aspektem „siły” w Keter jest sefira
Chochma, która może być traktowana jako
wola Boża, ponieważ bez niej kreacja zakończyłaby się na „byciu”. Stworzenie jest podtrzymywane przez drapieżne, prymitywne
pragnienie bycia, stawania się, zmiany, egzystencji, ewolucji. Empiryczne rozróżnienie
między Keter, punktem emanacji, a Chochma,
twórczym wylaniem się jest nieuchwytne i
ciężko powiedzieć cokolwiek znaczącego. W
tradycji, Keter, chociaż manifestuje się z Ain
Sof, jest ukryta przed nami i Chochma jest
pierwszą prawdziwą manifestacją.
Siła sama w sobie nic nie osiągnie; musi
być w czymś zawarta, analogia z balonem
ponownie okazuje się trafna. Chochma zawiera w sobie konieczność Biny, Matki Form.
Osoba, która uczyła mnie Kabały (kobieta, jak
to się dzieje) powiedziała mi, że Chochma
(Abba, Ojciec) był Boskim Prąciem, a Bina
(Aima, Matka) była Boskim Łonem; pozostawiła mnie z rysunkiem połowy Boga ciągle ejakulującego w drugą połowę Boga. Jest to żywa i
odpowiednia metafora, z bardzo długą historią stosowania w Kabale. Autor Zoharu rów-

nież często stosuje seksualnej polaryzacji jako
metafory do ukazania relacji między siłą i formą, lub miłosierdziem i surowością, chociaż
najbardziej żywa seksualna metafora jest zarezerwowana dla małżeństwa Microprosopusa i jego panny, Królowej i Gorszej Matki, sefiry Malchut.
Sefira Bina jest Matką Formy. Forma istnieje w Binie jako potencjalność, nie rzeczywistość, dokładnie tak jak łono potencjalnie
zawiera dziecko. Bez możliwości istnienia
form, żadna rzecz nie pochodziłaby z innej;
byłoby niemożliwe posiadanie indywidualności, tożsamości lub dokonania jakiejkolwiek
zmiany. Matka Form zawiera formy w swoim
łonie i daje życie formą, gdy twórczy impuls
przekracza Otchłań w stronę Kolumny Siły i
emanuje w sefirze Chesed. Ponownie pojawia
się idea „stawania się” z wypływającej twórczej energii, ale na niższym poziomie.
Sefira Chesed jest punktem, w którym
forma staje się postrzegalna przez umysł jako
inspiracja, idea, wizja; ten moment „Eureki”
występujący zaraz przed rozpoczęciem biegania wokół z krzykiem „Mam to! Mam to!”
Chesed jest tą jakością prawdziwej inspiracji,
poczucia bycia „podłączonym”, które towarzyszy każdemu wizjonerowi i przywódcy, który
prowadzi ludzi do każdego nowego przedsięwzięcia. Może służyć dobru lub złu. Przywódca
może przywiązać się do małostkowej złośliwości i mściwości, które popchną go do wizji
ludobójczego nowego porządku, nie mniej jest
on takim samym wizjonerem jak każdy inny.
Pozytywną interpretacją Chesed są humanitarni przywódcy przynoszący prawdziwe udoskonalenia do naszego zwykłego życia.
Żadna zmiana nie przychodzi łatwo; jak zakładał Kordowera „wszystko pragnie pozostać,
takim, jakim jest”. Tworzenie form jest balansowaniem pomiędzy utrwaleniem, a destrukcją form w sefirze Gewura. Każdy impuls
zmiany jest kierowany w Gewura i jeśli jest on
przeciwny czemuś, coś zostanie zniszczone.
Jeśli pragniesz stworzyć papier, musisz ściąć
drzewo. Jeśli chcesz zabronić niewolnictwa,
musisz zniszczyć kulturę, w której się rozwinęło. Jeśli chcesz zmienić czyjeś zdanie, musisz
zniszczyć jego wierzenia w tej dziedzinie. Sefira Gewura jest jakością ścisłego osądu, który
sprzeciwia się zmianom, niszczy niepodobne i

przypomina w wielu przypadkach immunologiczny system w boskim ciele.
Musi istnieć równowaga pomiędzy tworzeniem i niszczeniem. Zbyt wiele zmian, zbyt
wiele idei, za dużo rzeczy zdarzających się zbyt
szybko może posiadać jakość chaosu (i dosłownie może się nim stać), natomiast za mało
zmian, brak nowych pomysłów, za wiele form
i struktur może udusić i stłumić. Musi istnieć
równowaga, która „ma sens” i ta „idea równowagi” lub „posiadania sensu” wyraża się w
sefirze Tiferet.
Tiferet ucieleśnia ideę całości, równowagi
w dynamicznym sensie rozważania wielu
przeciwstawnych sił i reprezentowania instynktownej moralności, która nie jest domyślnie obecna w gatunku ludzkim. Nie bazuje ona na normach społecznych i nie bierze
swoich korzeni w wychowaniu (chociaż łatwo
zostaje przez nie zniszczona). Niektórzy ludzie
posiadają ją w dużej mierze, inni zaś nie zważając na nic, są jej całkowicie pozbawieni. Nie
musi ona przestrzegać zasad konwencjonalnej
moralności: może śmiać się jej w twarz.
Nie potrafię powiedzieć w szczegółach
czym jest, ponieważ jest ona indywidualna i
specyficzna, jednak ci, którzy posiadają tę
moralność, posiadają naturalną jakość nieskazitelności, mądrości osądu i instynktowne
poczucie prawości, sprawiedliwości i współczucia, a także gotowość do walki lub cierpienia w imieniu tej sprawiedliwości. Tiferet jest
paradoksalną sefirą, ponieważ dla wielu ludzi
jest nieobecna. Może być osiągnięta i jest to
celem inicjacji, ale dla wielu ludzi jest ona
pustym pokojem.
Przechodząc przez Gewura w Kolumnie
Formy i znajdując drogę przez moralny filtr
Tiferet, twórczy impuls przerzuca energię
ponownie do Kolumny Siły przez sefirę Necach, gdzie „energia stawania się” odnajduje
swój ostateczny wyraz w formie „życiowych
popędów”. Dlaczego prowadzimy nasze życia?
Czemu się martwimy? Co popycha nas do
robienia czegokolwiek? Artysta posiada wizję
jakiegoś fragmentu sztuki, ale co zmusza go,
do namalowania go, wyrzeźbienia lub napisania? Czemu chcemy współzawodniczyć i zwyciężać? Czemu przejmujemy się tym, co stanie
się innym? Sefira Necach wyraża podstawowe, życiowe, twórcze libido w formie, którą

możemy rozpoznać jako potrzeby, emocje,
uczucia.
Necach jest przed-werbalna; zapytaj dziecko, dlaczego chce zabawkę, a odpowiedzią
będzie jedynie „Bo chcę.” Zapytasz „ale dlaczego?” martwiąc się dlaczego nie chce bardziej odpowiedniej zabawki, o której ty myślisz. „Czemu nie wolisz tej zabawki?” „Po
prostu nie chcę, chcę tamtą.” „Ale co jest takiego wyjątkowego w tamtej?” „Nie wiem, po
prostu ją lubię.”
Ta rozmowa nie jest fikcyjna i jest kwintesencją Necach. Struktura Drzewa zakłada, że
ta podstawowa napędzająca siła, która określa
nasze zachowanie jest przed-werbalna i nieracjonalna; ktokolwiek kto starał się zmienić
zdanie innej osoby używając racjonalnych
argumentów jest tego w pełni świadom.
Po Necach przechodzimy do sefiry Hod,
aby przekazać ostatni odcisk formy. Zapytaj
dziecko dlaczego czegoś chce i odpowie, że po
prostu chce. Zapytaj dorosłego, dlaczego czegoś chce i zasypie Cię powodami. Żyjemy w
kulturze, w której istotnym jest podawaniem
powodów rzeczy, które się robi i Hod jest sefirą formy, w której staje się możliwe nadanie
kształtu naszym pragnieniom w formie terminów, powodów i wyjaśnień. Hod jest sefirą
abstrakcji, powodów, logiki, języka i komunikacji, oraz odbiciem Biny, Matki Form w ludzkim umyśle. Posiadamy naturalną zdolność do
myślenia abstrakcyjnego, do przejścia od
szczegółu do ogółu i posiadamy naturalną
zdolność do komunikowania tych abstrakcji
używając języka, i tutaj wyjaśnia się dlaczego
alternatywnym tytułem Biny jest „inteligencja”; Bina jest inteligencją Boga, a Hod reprezentuje to, co ogólnie rozpoznajemy jako inteligencję wśród ludzi – umiejętność uchwycenia abstrakcyjnych struktur, powody ku temu,
i artykułowanie ich w sposób zrozumiały poprzez użycie form komunikacji.
Syntezą Hod i Necach w Kolumnie Świadomości jest Jesod. Jesod jest sefirą interfejsu
i porównanie z interfejsami komputera jest
właściwe: pomiędzy programem komputerowym działającym w komputerze, a realnym
światem istnieje wiele interfejsów, takich jak
myszka, ekran, drukarka, klawiatura i tak dalej. Jesod jest czasami nazywana „Gniazdem
Emanacji”, ponieważ jest interfejsem dla

emanacji pochodzących ze wszystkich trzech
kolumn do sefiry Malchut, i to przez Jesod
ostatecznie abstrakcyjna forma realizuje się w
Malchut.
Forma w Jesod nie jest już dłużej abstrakcyjna. Jest już wyraźna, jednak jeszcze nie
zindywidualizowana – ta ostatnia jakość należy wyłącznie do Malchut. Jesod jest jak odlewarka w fabryce butelek – odlewarka jest
realizacją abstrakcyjnej idei „butelki” tak długo jak wyraża kształt każdej pojedynczej butelki z jej wyraźnymi detalami, ale sama w
sobie nie jest indywidualną butelką.
Ostatnim etapem w procesie schodzenia
jest sefira Malchut, gdzie Bóg staje się mięsem, i każda abstrakcyjna forma jest realizowana w „prawdziwym świecie”. Jest wiele do
powiedzenia na ten temat, jednak pozostawię
to na później.
Proces, który opisałem nazywany jest Uderzającą Błyskawicą. Uderzenie Błyskawicy podąża w ten sposób: Keter, Chochma, Bina,
Chesed, Gewura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod,
Malchut. Jeśli zaobserwujesz tę drogę na
Drzewie Życia zauważysz, że ma zygzakowaty
kształt błyskawicy. Sefirot są numerowane
nawiązując do tej ścieżki: Keter to 1, Chochma
to 2, itd. Sefer Jecira mówi o sefirot:
„Kiedy myślisz o dziesięciu sefirot zakryj
swoje serce i zapieczętuj pragnienie twoich
ust do ogłaszania ich boskości. Ujarzmij swój
umysł. Powinien on wymknąć się spod twojego uchwytu, uciec na zewnątrz i wrócić pod
twoją kontrolę. Jak zostało powiedziane ‘Istoty żyjące biegały tam i z powrotem niczym
błyskawice.‘ będąc w tak wielu sposobach
Przymierzem kreacji.”
Cytat zawarty w cytacie pochodzi z Księgi
Ezechiela 1:14, tekstu, który zainspirował wiele wczesnych kabalistycznych spekulacji, i
prawdopodobnie jako pierwszy nawiązuje do
Błyskawicy jako wczesnego elementu idei
sefirotycznych emanacji.
Uderzenie Błyskawicy opisuje proces kreacji, rozpoczęty z niepoznawalnego, niezamanifestowanego, ukrytego Boga, i podąża przez
dziesięć odmienny etapów, by zmienić lub
pojawić się w materialnym świecie. Może być
użyty do opisania jakiejkolwiek zmiany - zapalenia zapałki, pieczenia ciasta, spaceru z psem

– i uczniowie Kabały mogą ćwiczyć analizę
każdego dowolnie wybranego wydarzenia w
formie Uderzenia Błyskawicy.
Ponieważ Uderzenie Błyskawicy może być
użyte do zrozumienia wewnętrznych procesów, za pomocą których fenomenalny świat
się zmienia i ewoluuje, jest ono kluczem do
praktyki magicznej. Ponieważ jest on przeznaczony celom poznania wszystkich zmian,
oznacza to, że wszystkie zmiany są naprawdę
magiczne, a słowo „magia” traci jakiekolwiek
znaczenie (nie mniej jednak jest użyteczne do
ukazywania różnicy pomiędzy „normalnymi” i
„nienormalnymi” stanami świadomości, i trybów przyczynowości przypisanych do każdego
z nich).
Znaczy to również, że klucz do zrozumienia
naszej „duchowej natury” nie znajduje się w
duchowym empiryzmie, a w małych rutynowych i nieekscytujących rzeczach życia codziennego. Jest to prawdziwym sensem, w
którym zapalenie zapałki, pieczenie ciasta czy
spacer z psem są połączone z głęboką duchową rzeczywistością. Takie spojrzenie na Drzewo Życia i Uderzenie Błyskawicy opisujące jak
wszystko jest ciągle stwarzane prowadzi do
wniosków, że wszystko jest równie „duchowe”, równie „boskie”, i można nauczyć się
więcej z codziennych prostych czynności niż z
duchowych dyscyplin ustawiającego ciebie
„tutaj” a Boga „tam na górze”.
Uderzenie Błyskawicy kończy się w Malchut, świecie materii, gdzie żyjemy swoimi
ludzkimi żywotami, i można podążać ukrytymi
ścieżkami kreacji niczym za „złotą nicią” Blake’a, do czasu aż nie powrócimy do źródła.
Ten wstęp do sefirot poprzez Uderzenie
Błyskawicy dostarcza nam jedynie szkieletu
opisu każdego z sefirot. Następny rozdział
dostarcza szczegółowych informacji (korespondencji) dla każdej z sefirot, a później w
rozdziale piątym będziemy podążać drogą
Błyskawicy z Malchut do Keter poprzez badanie jakości każdej z sefirot.

KORESPONDENCJE
SEFIROT
Korespondencje są zestawem symboli,
powiązań, metafor i jakości, które zapewniają
uchwycenie czegoś nieuchwytnego, co sefira
reprezentuje. Niektóre korespondencje mają
kilkaset lat, wiele zostało wymyślonych w tym
wieku, a niektóre są moimi własnymi; niektóre
pasują bardzo dobrze i są oczywiste, a niektóre są niejasne. Co więcej, bardzo często te
najbardziej niejasne i niepasujące korespondencje są najbardziej produktywnymi - zupełnie jak koany Zen, wprowadzają w zakłopotanie i denerwują umysł tak długo, aż osiągnie
się odpowiednie zrozumienie korespondencji
mimo jej niedopasowania.
Są tutaj pewne kanoniczne korespondencje. Niektóre sefirot mają alternatywne nazwy, niektóre nazwy posiadają alternatywne
tłumaczenia, odwzorowanie hebrajskiej pisowni w języku angielskim różni się w zależności od autora, i owe naleciałości i niedociągnięcia są przekazywane dalej z autora na
autora niczym rodzinne srebro. Trzymam mój
słownik hebrajskiego pod ręką, ale nie gwarantuje poprawności angielskiej pisowni.
Korespondencje jakie podaje są następujące:
1. Znaczenie – jest tłumaczeniem hebrajskiej nazwy sefiry.
2. Planeta – w większości przypadków
jest to planeta przypisana do sefiry. W
niektórych przypadkach nie są to planety, a np. gwiazdy. Planety są porządkowane poprzez zmniejszanie widocznego ruchu – włączając w to Księżyc i
Słońce, co oznacza, że korespondencja
jest z czasów przed Kopernikiem.
3. Żywioł – jest fizycznym elementem
(ziemia, woda, powietrze, ogień, duch)
który najbardziej związany jest z naturą
sefiry. Wyłącznie pięć najniżej położonych sefirot posiada atrybut żywiołu.
4. Kolor Briatyczny – jest to kolor sefiry
widziany w świecie Kreacji, Berija. Istnieje skala kolorów dla pozostałych
trzech światów w literaturze, ale ja ich
nie używam w swojej praktyce.
5. Magiczny Wizerunek – użyteczny w

medytacji; niektóre są przenikliwe.
6. Briatyczna Korespondencja – jest abstrakcyjną jakością, która mówi o esencji tego w jaki sposób sefira wyraża
siebie.
7. Iluzja – charakteryzuje sposób w jaki
energia sefiry dokonuje osądu; jest to
coś, co jest oczywiste do czasu. Większość ludzi cierpi na jedną lub więcej z
nich w zależności od ich temperamentu.
8. Obowiązek – jest osobistą jakością jakiej wymaga się do inicjowania na ten
poziom.
9. Cnota i Występek - opisują energię sefirot manifestującą się w pozytywnym i
negatywnym sensie w osobowości.
10. Klifa jest słowem oznaczającym „skorupę”. W średniowiecznej Kabale była
„widziana” jako forma sefiry poprzedzona Uderzeniem Błyskawicy. Forma
była widziana jako przyrost skorupy
wokół czystej boskiej energii Boga, i
każda warstwa coraz bardziej ukrywała
boskie promieniowanie, aż Bóg został
pogrzebany w formie i obrósł w materię, jako ostatni punkt całego procesu.
Z czasem, postawa względem materii
została skażona przez Gnostyczne i
Manichejskie pojęcia mówiące, że materia jest złem, pułapką duszy i w konsekwencji Klify zdemonizowano i aktualnie obrócono je w demony – niektóre
książki podają listy Klifotycznych demonów. Korespondencje, które ja tutaj
przytaczam nawiązują do oryginalnych
idei skorup jako formy pozbawionych
sił aktywujących je – są to nieżywe, puste łuski sefiry bez mocy.
11. Nakaz – nawiązuje do Czterech Mocy
Sfinksa, z jeszcze jednym dodanym dla
dobrego ułożenia.
12. Duchowe Doświadczenie – jest właśnie
tym.
13. Tytuły – jest to kolekcja alternatywnych nazw sefirot. Większość z nich
jest bardzo stara.
14. Imię Boga – jest kluczem do inwokowania mocy sefiry w świecie emanacji,
Acilut.
15. Archanioł – pośrednik energii sefiry w

świecie kreacji, Berija.
16. Zastęp Anielski – zarządza energią sefiry w świecie formowania, Jecira.
17. Słowa kluczowe – są kolekcją fraz, które podsumowują kluczowe aspekty sefiry.

Tabela 1: Malchut
Znaczenie
Cyfra
Kolor

Królestwo
10
Brąz (cytrynowy, rudoczerwony, oliwkowy, czarny)
Stabilizacja

Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Młoda ukoronowana kobieta siedząca na tronie
Wizerunek
Tytuły
Brama; Brama Śmierci; Brama Płaczu; Brama
Sprawiedliwości; Piekielna Matka; Malkah, Królowa; Kallah, Panna Młoda; Dziewica.
Żywioł
Ziemia
Cnota
Dyskryminacja
Występek
Chciwość; Inercja
Iluzja
Materializm
Klifa
Zastój
Obowiązek
Dyscyplina
Nakaz
Milczenie
Boskie Imię
Adonai ha Aretz; Adonai Malekh
Archanioł
Sandalphon
Anielski Zastęp Ishim
Planeta
Cholem Yesodeth (Łamiący Fundament, sfera
żywiołów)
Duchowe
Wizja Świętego Anioła Stróża
Doświadczenie
Słowa Kluczowe Świat fizyczny, materia, Ziemia, Matka Ziemia,
fizyczne żywioły, świat naturalny, patyki i kamienie, dobytek, praktyczność, solidność, stabilizacja,
inercja, ciężkość, cielesna śmierć, inkarnacja.

Tabela 2: Jesod
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły
Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Fundament
9
Purpurowy
Wrażliwość, percepcja
Piękny i silny mężczyzna (np. Atlas)
Gniazdo Emanacji
Duch/Piąty Element
Niezależność
Lenistwo
Bezpieczeństwo
Zombizm, robotyzm
Zaufanie
Idź
Shaddai el Chai
Gabriel
Cherubiny
Levanah (Księżyc)
Wizja maszynerii wszechświata
Percepcja, interfejs, wyobraźnia, obraz, Księżyc,
instynkt, iluzja, ukryta infrastruktura, sny, dywinacja, zwierciadła i kryształy, plan astralny, etyr,
ukryte drzwi, tunele, seks i reprodukcja, genitalia,
kosmetyki, instynktowna magia.

Tabela 3: Hod
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły
Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Chwała
8
Pomarańczowy
Abstrakcja
Hermafrodyta
Powietrze
Szczerość, zaufanie
Nieszczerość
Porządek
Sztywność, sztywność porządku
Nauka
Chcieć
Elohim Tzabaoth
Rafael
Beni Elohim
Kokab (Merkury)
Wizja Chwały
Powód, abstrakcja, komunikacja, konceptualizacja, logika, nauka, język, mowa, pieniądze (jako
koncept), matematyka, medycyna i leczenie, naciąganie, pisanie, media (jako komunikacja), protokół, prawo, własność, terytorium, kradzież,
rytualna magia.

Tabela 4: Necach
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły
Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Zwycięstwo
7
Zielony
Wychowanie
Piękna naga kobieta
Woda
Altruizm
Egoizm
Projekcja
Nawyk, rutyna
Odpowiedzialność
Wiedzieć
Jehovah Tzabaoth
Haniel
Elohim
Nogah (Wenus)
Wizja zwyciężającego Piękna
Pasja, przyjemność, luksus, sensualne piękno,
uczucia, motywy, emocje – miłość, nienawiść,
zabawa, depresja, ekscytacja, pożądanie, pragnienie, libido, empatia, sympatia, ekstatyczna
magia.

Tabela 5: Tiferet
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły
Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Piękno
6
Żółty
Centrum, całość
Dziecko, król, poświęcone bogu
Rachamim, miłosierny; Melekh, król; Zoar Anpin,
mniejsze oblicze; Microprosopus; Syn
Ogień
Oddanie Wielkiemu Dziełu
Duma, zarozumiałość
Utożsamianie się
Pustka
Integracja
Odważ się
Aloah va Daat
Michael
Malachim
Shemesh (Słońce)
Wizja harmonii, Wiedza i Konwersacja Świętego
Anioła Stróża
Harmonia, integralność, równowaga, całość, centrum, Ja, zarozumiałość, poświęcenie, tożsamość,
Syn Boga, Król, Wielkie Dzieło, Kamień Filozoficzny, Słońce, złoto, układ słoneczny

Tabela 6: Gewura
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły
Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Siła
5
Czerwony
Moc
Potężny wojownik
Din, Sprawiedliwość, Pachad, strach
Odwaga i energia
Okrucieństwo
Niewidzialność
Biurokracja
Odwaga i lojalność
Elohim Gevor
Kamael (czasami Samael)
Serafini
Madim (Mars)
Wizja potęgi
Potęga, Sprawiedliwość, Prawo (egzekwowanie),
okrucieństwo, opresja, dominacja i mit potęgi,
konieczna destrukcja, katabolizm, sztuki walki,
surowość.

Tabela 7: Chesed
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły
Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Łaska
4
Niebieski
Autorytet
Potężny Król
Gedulah, wspaniałość, miłość, majestat
Pokora i posłuszeństwo
Tyrania, hipokryzja, bigoteria, obżarstwo
Nieomylność (bycie tym, który ma racje)
Ideologia
Pokora
El
Tzadkiel
Chasmalim
Tzadekh (Jowisz)
Wizja Miłości
Autorytet, przywództwo, kreatywność, inspiracja,
wizja, nadmiar, odpady, świecka i duchowa moc,
posłuszeństwo i Mit Anihilacji, bomba atomowa,
narodziny, posługa, duchowa miłość.
Tabela 8: Daat

Znaczenie
Wiedza
Korespondencja Daat nie manifestuje się w taki sposób i nie właściwym jest myśleć o niej jak o sefirze.
Słowa Kluczowe Dziura, tunel, przejście, brama, Janus, czarna
dziura, wir.

Tabela 9: Bina
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły

Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Zrozumienie, Inteligencja
3
Czarny
Pojmowanie
Stara kobieta na tronie.
Aima, matka; Ama, starucha; Marah, gorzkie morze; Khorsia, tron; Pięćdziesiąt Bram Zrozumienia;
Inteligencja; Matka Form; Najwyższa Matka.
Milczenie
Inercja
Śmierć
Fatalizm
Elohim
Cassiel
Aralim
Shabbathai (Saturn)
Wizja Smutku
Ograniczenie, forma, konstrukt, ciężkość, powolność, inercja, starość, bezpłodność, inkarnacja,
karma, czas, przestrzeń, prawo naturalne, łono i
ciąża, ciemność, uwiązanie, anihilacja.

Tabela 10: Chochma
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły
Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Mądrość
2
Szary, biały nakrapiany srebrem
Rewolucja
Brodaty mężczyzna
Abba, ojciec
Dobro
Zło
Niezależność
Arbitralność
Jah
Raziel
Ophanim
Mazlot (Zodiak)
Wizja twarzy Boga
Czysta kreatywna siła, siła życiowa, rozkwitanie,
ejakulujący fallus w erekcji, stojący kamień, fontanna, fontanna i woda życia, wiosna.

Tabela 11: Keter
Znaczenie
Cyfra
Kolor
Briatyczna
Korespondencja
Magiczny
Wizerunek
Tytuły

Żywioł
Cnota
Występek
Iluzja
Klifa
Obowiązek
Nakaz
Boskie Imię
Archanioł
Anielski Zastęp
Planeta
Duchowe
Doświadczenie
Słowa Kluczowe

Korona
1
Olśniewający Biały
Unia
Brodaty mężczyzna widziany z profilu
Przodek Dni; Większe Oblicze (Macroprosopus);
Biała Głowa; Egzystencja Egzystencji; Rum Maalah, najwyższy punkt; i wiele, wiele innych.
Dostąpienie
Dostąpienie
Daremność
Eheieh
Metatron
Chaioth ha Qadesh
Rashith ha Gilgalim (pierwszy obrót, Wielki Wybuch)
Unia z Bogiem
Unia, wszystko, czysta świadomość, Bóg, manifestacja, początek, źródło, emanacja.

SEFIROT
Ten rozdział dostarczy nam szczegółowego
wglądu w każdą z sefirot i połączy przedstawiony już wcześniej materiał w całość.
Malchut
Malchut jest Kopciuszkiem wśród sefirot.
Jest to sefira najczęściej ignorowana przez
początkujących, sefira najczęściej pomijana w
Kabalistycznych tekstach, będąca jednocześnie nie tylko najbliższą nam sefirą, ale także
najbardziej kompleksową, ponieważ Malchut
jest ostateczną ekspresją formy. Zastanów się
nad niewiarygodną różnorodnością biologicznego życia i niesamowitą złożonością ludzkiej
budowy, a pojmiesz jak Malchut staje się ostateczną ekspresją podstawowej jedności przez
nieskończoną różnorodność. Niewtajemniczonym może się wydawać, że Malchut jest rywalem Keter – w rzeczywistości istnieje Kabalistyczny aforyzm mówiący: „Keter jest w Malchut, a Malchut jest w Keter, tylko w inny
sposób.”
Słowo Malchut oznacza „Królestwo” i sefira
ta jest kulminacją procesu emanacji za pomocą którego kreatywna energia Boga jest progresywnie ustrukturyzowana i coraz bardziej
definiowana im niżej schodzi na Drzewie osiągając swoją kompletną formę w Malchut.
Malchut jest sferą materii, substancji, rzeczywistości, fizycznego świata.
Malchut jest ukrywającą zasłoną. W najmniej kompromisowej wersji materialistycznej
filozofii (np. Hobbes) nie istnieje nic poza
światem materii. Z tego punktu widzenia
Drzewo Życia powyżej Malchut nie istnieje:
nasze uczucie tożsamości i samoświadomości
nie są niczym więcej jak chemiczną reakcją w
naszym mózgu, a nasz umysł jest kompleksowym robotem, cierpiącym na chorobę metafizycznego urojenia.
Kabała nie jest materialistyczna, ale kiedy
zbadamy Malchut samodzielnie odnajdziemy
siebie zanurzonych w materii, gdzie naturalnym jest myśleć w terminach fizyki, chemii i
biologii molekularnej. Nauka naturalna dostarcza najbardziej odpowiedniego modelu
materii i fizycznego świata jaki powstał, i byli-

byśmy głupcami, gdybyśmy myśleli, że Kabała
dostarcza nam lepszego wyjaśnienia natury
materii od tego dostępnego dla nas jako rezultatu naukowych badań. Dla praktycznych celów przeciętny naukowiec uniwersytecki wie
więcej (wiele więcej) na temat rzeczy materialnych niż jakikolwiek średniowieczny kabalista mógł wiedzieć i zakotwiczenie się we
współczesnej fizyce jest świetnym sposobem
by dosięgnąć niewyczerpanych tajemnic Malchut.
Dla tych, którzy nie czują się dobrze w
świecie fizyki istnieją alternatywne opcje,
bardziej tradycyjne sposoby dosięgnięcia Malchut. Magicznym obrazem Malchut jest ukoronowana młoda kobieta siedząca na tronie.
Kobieta jest Malkah, Królową, Kallah, Panną
Młodą. Jest ona Piekielną Matką, odbiciem i
realizacją wyższej lub boskiej Biny. Jest Królową, która zamieszkuje Królestwo i Panną Młodą Microprosopusa, Króla, który jest zarazem
Synem Bożym. Jest ona Anima Mundi, Duszą
Świata. Jest ona Szechiną, Duchem Boga zamieszkującym w materii. Jest ona Gają, Matką
Ziemią, oczywiście nie jest ona wyłącznie substancją tej małej planety; jest ona ciałem całego fizycznego wszechświata.
Pewna ostrożność jest wymagana, gdy
przypisujemy boginie Matki/Ziemi do Malchut, ponieważ niektóre z nich korespondują
bardziej z Biną. Jest bardzo bliskie i głębokie
połączenie między Malchut i Biną, którego
rezultatem jest występowanie w dwóch sefirot podobnych korespondencji, i jeden z najstarszych kabalistycznych tekstów mówi o
Malchut:
„Tytułem dziesiątej ścieżki [Malchut] jest
Olśniewająca Inteligencja. Nazywana jest tak,
ponieważ jest wywyższona ponad wszelkie
głowy, gdzie siedzi na tronie Biny. Oświeca
świętością wszystkie światła i powoduje emanację Mocy archetypów w obliczach lub formach.”
Jednym z tytułów Biny jest Khorsia, lub
Tron i według przedstawionego opisu, Bina
dostarcza „ramy” na której Malchut zasiada.
Wrócimy do tego później. Bina zawiera abstrakcyjną potencjalność form, zaś Malchut jest
pełną realizacją form i obie sefirot dzielą ze
sobą korespondencje ciężkości, ograniczenia,
skończoności, inercji, chciwości, milczenia i

Tabela 12:
Żywioł
Boskie Imię
Archanioł
Władca Żywiołu
Żywiołak

Ogień
Elohim
Michael
Djinn
Salamandry

śmierci.
Żeńska jakość Malchut jest często identyfikowana z Szechiną, żeńskim duchem Boga w
procesie kreacji i kabalistyczna literatura tworzy wiele (cielesnych) związków Boga i Szechiny. Waite wspomina, że związek między Bogiem a Szechiną przypomina relację między
mężczyzną i kobietą i dostarcza wiele informacji na temat obu – Szechiny i tego co nazywa „Misteriami Seksualnymi”.
Po wygnaniu Żydów z Hiszpanii w 1492 kabaliści utożsamiali los narodu z losem Szechina, którą przedstawiali jako wygnaną do świata materii, podobnie jak gnostycy przedstawiali Sofię, wyrzuconą boską mądrość. Doktryna Szechina jest bardzo złożona i nie czując
się kompetentnym w tym temacie odsyłam
zainteresowanych do pozycji Scholem, Gershom G., „Major Trends in Jewish Mysticism”,
oraz Waite, A.E, „The Holy Kabbalah”.
Malchuth jest światem żywiołów. Kabaliści
używają starego, pochodzącego jeszcze z czasów Empedoklesa (jeśli nawet nie z czasów
Arki) podziału na cztery żywioły, odpowiadające czterem dającym się zaobserwować stanom skupienia:
Stały – Ziemia
Płynny – Woda
Gazowy – Powietrze
Plazma – Ogień/Wyładowanie elektryczne
Dodaje się do nich często piąty żywioł, tak
rzadki, że mówiąc o nim, najczęściej trzeba go
też definiować; to eter, zwany też czasem
duchem. Na temat żywiołów napisano tak
wiele, że nie czuję potrzeby dokładnego studium tego tematu – poprzestanę na powtórzeniu najbardziej podstawowych wiadomości
o żywiołach, aby pokazać, że mówiąc o kabale

Powietrze
Jehowa
Raphael
Paralda
Sylfy

Woda
Eheieh
Gabriel
Nixa
Rusałki

Ziemia
Agla
Uriel
Ghob
Gnomy

mówię o tych samych rzeczach, z którymi
większość z was się zetknęła już w innych systemach. Szczegółowe przedstawienie średniowiecznego poglądu na żywioły można
znaleźć w „The Magus” Barretta zaś hierarchię
mocy elementalnych w „777” Aleistera
Crowleya i materiałach Golden Dawn. Poniżej
przedstawiam krótkie streszczenie.

Rys. 10 – Żywioły i Punkty Kardynalne

Obróciłem powyższy układ o 180 stopni w
stosunku do popularnego przedstawienia
stron świata, żeby wyraźniej pokazać, jak żywioły przystają do niższej części Drzewa.
Spójrz na rysunek 11. Eter jest ukazany jako
centralny okrąg, ale jest podzielony na dodatni Eter w zenicie i ujemny Eter w nadirze.

Rys. 11 – Skrzyżowane Kręgi – Żywioły na
Drzewie Życia

Ważne jest rozróżnienie między żywiołami
będącymi w Malchut gdzie mówimy o rzeczywistych substancjach (woda w ludzkim ciele,
powietrze w płucach), a żywiołami występującymi w reszcie Drzewia gdzie używamy tradycyjnych powiązań i związanych z elementami
na przykład:
 Ziemia:
stabilność, solidność,
praktyczność, zaradność
 Woda: wrażliwość, intuicja, troska,
płodność
 Powietrze: mowa, komunikacja,
intelekt
 Ogień: energiczność, odwaga, impet
 +Aetyr spajający: klej, plastyczność, związek
 -Aetyr
rozpuszczjący: rozwiązywanie, rozpuszczanie,
dezintegracja.
Żywioły w Malchut są żywiołami rzeczywistymi. Możesz przetrącić palec na kamieniu,
możesz utonąć w wodzie, możesz postawić
swój dom w ogniu (który bez wątpliwości może być podsycany przez mocny wschodni
wiatr).
Jeśli próbujesz pracować z żywiołami w
Malchut to pracujesz z rzeczami świata fizycznego. Malchut nie jest wewnętrznym mistycznym stanem- tak naprawdę jest w świecie
fizycznym.
Pseudo-żywioł Aetyr lub Duch jest dosyć
tajemniczy, ale może być rozpatrywany w

kategoriach sił, które wiążą materię razem.
Prawie na pewno przypadkiem (choć jest to
ciekawy przypadek) jest to, że istnieją cztery
elementy i cztery podstawowe oddziaływania
(grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe
nuklearne i silne nuklearne) i wśród fizyków
teoretycznych aktualnie panuje pogląd, że
można je połączyć w jedno zjednoczone oddziaływanie – co znaczy, że właściwości materii są wyrażeniem się czterech rodzajów sił
które, tworzą jedną i tę samą rzecz. Czasem
lubię myśleć, że cztery żywioły są czterema
oddziaływaniami, a jedynym jednoczącym
oddziaływaniem jest aetyr.
Sprowadźmy się jednak na trochę bardziej
tajemny tor, w którym Barret [2] mówi o aetyrze:
„Tak więc widać, że dusza jest zasadniczą
formą, rozumną i niezniszczalną, a także
pierwszym napędem ciała i formą przemieszczającą się samodzielnie; jednakże ciało lub
materia sama w sobie jest niezdolna i nieodpowiednia do ruchu i to czyni je czymś o wiele
bardziej wynaturzonym w stosunku do duszy,
wydaje się więc, że istnieje potrzeba doskonalszego ich spojenia ze sobą -Tak więc za takie
spoiwo powzięto ducha świata lub coś co niektórzy nazywają jego kwintesencją; Ponieważ
nie pochodzi ona z czterech żywiołów, a z
pewnej pierwszej rzeczy, będącej nad nimi i
obok nich. Jest zatem taki rodzaj spoiwa, wymagany do istnienia, poprzez który niebiańskie dusze [np. formy] mogą zostać dołączone
do niewybrednych ziemskich ciał i obdarzać je
wspaniałymi darami. Ten duch znajduje się w
ten sam sposób w ciele świata, jak nasz duch
jest w naszych ciałach; tak jak moce naszej
duszy przekazywane są członkom naszego
ciała poprzez nośnik ducha, tak cnota duszy
świata jest rozprzestrzeniana we wszystkich
rzeczach poprzez łącznik ducha zbiorowego;
Albowiem nie sposób znaleźć w całym świecie
nic, co nie miałoby w sobie iskry jego cnoty.”
Aetyr łączy w całość żywioły jak spoiwo i
stąd jego przypisanie do Jesod powinno być
oczywiste, zwłaszcza, że spełnia rolę połączenia pomiędzy kształtowanym przez myśli światem „Astralnego Światła” [26], a światem materii. Uważa się że Aetyr występuje w dwóch
rodzajach – aetyr pozytywny, który wiąże i
aetyr negatywny, który rozdziela. Aetyr nega-

tywny jest czymś w rodzaju Uniwersalnego
Rozpuszczalnika- należy się nim posługiwać z
pewną ostrożnością!
Praca z fizycznymi żywiołami w Malchut
jest jedną z najważniejszych dziedzin magii
stosowanej, która radzi sobie z podstawowymi składnikami świata rzeczywistego . Żywioły
fizyczne są namacalne i można tego łatwo
doświadczyć w sposób bezpośredni, poprzez
rekreację, jak na przykład chodzenie po jaskiniach, nurkowanie, paralotniarstwo i chodzenie po ogniu. Nasze ciała składają się z materii
fizycznej i istnieje wiele ćwiczeń medytacyjnych, które mogą być przeprowadzane przy
użyciu żywiołów jako podstawy do pracy z
ciałem. Na przykład koncentracji na żywiole
ognia można być użyć by stawić opór chłodowi obejmującemu ciało. Wiele świetnych pomysłów dotyczących tego tematu znajdziemy
u Bardona [1], o ile będziemy w stanie znieść
jego maniakalną zaciekłość (Ćwiczenie 1: ugotuj jajko siłą woli).
Często Malchut związana jest z różnymi
formami wewnętrznego zła. Żeby zrozumieć
ten pogląd (którego nie podzielam) trzeba się
zmierzyć z tym samym pytaniem, które zadawali sobie XIII wieczni kabaliści: czy Bóg może
być zły? Odpowiedź na to pytanie brzmiała
(uogólniając) „tak”, lecz kabaliści przeszli
przez wiele przekształceń próbując uniknąć
tego co było nieakceptowalnym przez wielu
wnioskiem. Trudno było zaakceptować, że
głód, wojna, choroby, uprzedzenia, nienawiść i
śmierć mogły być częścią doskonałej istoty i
musiał istnieć taki sposób uwzględniający zło,
który by nie plugawił boskiej doskonałości.
Wiemy że nasza fizyczna egzystencja jest mieszanką doświadczeń: może więc problem tkwi
w naszym wcieleniu w fizycznej materii?
Taki punkt widzenia jest czymś zbliżonym
do zamiatania zła pod dywan, a w tym przypadku Kabała skłaniała się to do używania
dywanu w postaci Malchut. W ten oto sposób
Malchut stało się siedzibą złych duchów.
Jednak przy bezstronnej analizie struktury
Drzewa trudno nie dojść do wniosku, że zło
zostało dość odpowiednio rozliczone; nie ma
potrzeby zmiatania zła na jeszcze niższe
obrzeża Drzewa, tak jak to czyni sprzątaczka
nie posiadająca szufelki na kurz. Wszakże
emanacje każdego z sefirot, poczynając od

Chochmy w dół, mogą zamanifestować się
jako dobro lub zło, zależnie od okoliczności i
poglądów tych, którzy są w tę energię zaangażowani. Zdaje się, że rozumiano to już za czasów pisania Zoharu, w którym miłosierdzie
Boga nieustannie przeciwstawia się jego surowości i autor wyraźnie pisze, że jedno dążenie z nich musi równoważyć drugie– nie może
być miłosierdzia bez surowości.
Z drugiej strony, surowość Boga jest wiecznie utożsamiana ze zdyscyplinowaniem istnienia (forma, skończoność, ograniczenie), a chociaż prawdą jest że wiele rzeczy, które zostały
określone jako złe jest skutkiem skończoności,
skutkiem bycia skończoną istotą w świecie
skończonych zasobów, rządzonym przez nieelastyczną przyczynowość natury, to nieodpowiednie jest wnioskowanie (jak to czynią niektórzy), że forma sama ze swojej natury jest
zła.
Pogląd, jakoby forma i materia były ze
swojej natury złe, lub same w sobie niedoskonałe lub też nie są częścią Boga mógł się
przedostać do Kabały z wielu różnych źródeł.
Scholem komentuje [39]:
„Kabała wczesnego trzynastego wieku była
potomkiem związku pomiędzy starszą i Gnostyczną w swej istocie tradycją reprezentowaną przez księgę ‘Bahir’ oraz względnie młodego elementu żydowskiego neoplatonizmu.”
Istnieje możliwość, że Kabaliści z Prowansji
(ci którzy napisali lub zredagowali księgę Bahir) byli pod wpływem Katarów, wyznawców późnej formy Manicheizmu. Bez
względu na to, czy źródłem rozważanego poglądu był gnostycyzm, neoplatonizm czy manicheizm lub ich kombinacja, to Kabała przejęła od nich pogląd na materię i formę, który
jest sprzeczny z obrazem świata przedstawianym w Drzewie. Tak więc w niektórych interpretacjach Malchut skończyło jako rodzaj kosmicznej zewnętrznej ciemności, kubła na cały
bród, detrytusa, zepsutej sefiry, chusteczkami
do nosa zużytymi podczas aktu stwarzania.
Albo jest też możliwość, że zostało to przez
kogoś wywnioskowane. Forma jest złem, Matka Formy jest kobietą, kobiety są zdecydowanie i niewątpliwie złe, a Malchut jest najbardziej kobiecym z sefirot, dlatego Malchut jest
niewątpliwie złe…quod erat demonstrandum.

Od czasu gdy osiągnęliśmy wiek XIX i czasów S.L. Mathers’a oraz Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku, pojawia się kompletne
Drzewo złych demonicznych Klifot leżących pod spodem Malchut jako odbicie „dobrego” Drzewa znajdującego się nad Malchut.
Może mieć to coś wspólnego z faktem, że
medytacje nad Malchut mogą w łatwy sposób
stać się medytacjami nad Biną, a w medytacjach nad Biną jest zwyczaj wchodzenia do
Otchłani, w Otchłani zaś ktoś może łatwo wybadać wystarczającą ilość śmieci, by przypuszczać, że „odkrył” przeciwieństwo Drzewa
znajdujące się „pod spodem” Malchut.
To spojrzenie na Klifot, lub Skorupy, jako
aktywne, demoniczne zło stało się bardzo
powszechne, a im więcej ludzi poświęcało
energię demonicznemu Drzewu, tym mniej jej
było dla oryginalnego. Odrzućmy Klifot jako
demoniczne siły, a wtedy Drzewo Życia ożyje z
pełną mocą dobra oraz zła. Poniższy cytat z
Bischoffa [3] (mówiącego o sefirot) przedstawia bardziej racjonalne spojrzenie na Klifot:
„Jako, że ich [sefirot] energia wykazuje trzy
stopnie stężenia (niski, średni i wysoki), ich
emanacje grupują się wedle tej kolejności.
Zwykle wyobrażamy sobie to jako obraz schodów prowadzących w dół. Kabalista woli widzieć ten fakt jako opadającą w dół utratę
więzi między główną pierwotną energią. W
Konsekwencji tego, każda mniej doskonała
emanacja jest dla niego zewnętrzną pokrywą
lub skorupą (Klifą) poprzedniej i ten sposób
ostatnie (najodleglejsze) emanacje, będące
tak zwanymi rzeczami materialnymi, są skorupami całości i są w związku z tym nazywane (w
rozumieniu rzeczywistym) Klifot.”
Podzielam ten pogląd; skorupa lub Klifa
czegoś jest przerostem formy, nagromadzającej się w miarę spływania energii w dół w procesie Zstępowania Błyskawicy. Jeżeli Skorupa
może być rozpatrywana jako coś samodzielnego, wtedy jest martwą łupiną czegoś, co
mogło być żywe – zachowuje całą strukturę,
lecz nie ma w sobie żadnej energii żeby to
powołać do życia. Można wyobrazić sobie
człowieka, który chodzi po sklepach, w każdym kupuje płaszcz i wkłada go na siebie. Po
pewnym czasie przybywając do dziesiątego
sklepu, będzie tak obciążony płaszczami, że
będzie miał trudności z poruszaniem się. Czy

płaszcze z natury są złe? Czy są demoniczne?
Czy też są jedynie płaszczami, martwymi rzeczami, okryciami?
Wedle tej interpretacji, Skorupy możemy
znaleźć wszędzie: w związkach, w pracy, w
zabawie, w rytuałach, w społeczeństwie. Klifę
odnajdziesz zawsze gdy coś umiera, a ludzie
odmawiają uznania tego faktu i trzymają się
kurczowo martwej łupiny czegoś, czym to
kiedyś było. Klifą dla Malchut jest to, co by się
stało, gdyby słońce zgasło: zastój, życie zamrożone w bezruchu.
Według przekonania, że materia jest zła,
Malchut ma nie jedną, lecz dwie wady. Dlatego jedną z wad Malchut jest Chciwość, rozumiana nie tylko jako pragnienie zdobywania
przedmiotów materialnych, ale także jako
niechęć opuszczenia i porzucenia tego, co
staje się martwe i pozbawione rzeczywistej
wartości. Dość łatwe jest znajdowanie ludzi
którzy trzymają się przeszłości poprzez otaczanie się artefaktami i wspomnieniami, zamiast żyć teraźniejszością.
Drugą z wadą Malchut jest inercja, w sensie „czynnego oporu przeciw ruchowi; ociężałość; brak skłonności do ruchu czy oddziaływania”. Prędzej czy później jest to zauważalne
u większości ludzi i ma skłonność do przejawienia się, gdy mają do wykonania jakieś zadanie, które jest nowe, konieczne, ale nie
szczególnie pasjonujące, gdy nie ma tej ekscytacji albo „naturalnej energii” by kogoś utrzymać w stanie rozpalenia i dana osoba musi
ciągle robić to co konieczne, by dobrnąć do
końca. Z tego powodu obowiązkiem przypisywanym Malchut jest (musi być) samodyscyplina.
Cnotą w Malchut jest Odróżnianie, umiejętność postrzegania rozbieżności. Umiejętność dostrzegania różnic jest niezbędna każdemu żywemu organizmowi, czy to bakterii
wyczuwającej zmianę stężenia substancji odżywczej, czy dziecku ustalającemu, ile pieniędzy uda się wyciągnąć od rodziców. Skoro
Malchut, jest ostatecznym urzeczywistnieniem formy, to jest sferą, gdzie nasza umiejętność do dostrzegania różnic jest najwyraźniejsza.
Zdolność rozróżnienia jest podstawą naszego przetrwania. Jest ona tak istotna, że
pracuje na nadgodziny i wyszukuje granice

oraz odmienności wszędzie – „ty” i „ja”, „twoje” i „moje”, odróżnienia „własności”, „wartości” i „terytorium” są z jednej strony intelektualnymi abstrakcjami (nie są rzeczywiste), a z
drugiej zaciekle bronionymi rzeczywistościami
(w rzeczy samej bardzo rzeczywistymi).
Cecha rozróżnienia specyficzna dla Malchut jest często definiowania jako umiejętność rozróżnienia między „rzeczywistym i
nierzeczywistym”. Nie podejmę próby zdefiniowania rzeczywistego i nierzeczywistego,
chociaż faktycznie wiele z tego co uważamy
jako rzeczywiste jest nierzeczywiste, oraz wiele z tego co uważamy jako nierzeczywiste jest
rzeczywiste i tutaj potrzebujemy dokładnie tej
samej umiejętności rozróżnienia, która wprowadziła nas w błoto nieistotnych różnic, by
przy ponownym jej użyciu nas stamtąd wyciągnęła.
Niektórzy uważają, że kolor skóry jest rzeczywistą miarą inteligencji…, ale inni nie. Niektórzy myślą, że płeć jest wyznacznikiem zdolności, inni nie. Niektórzy oceniają po wyglądzie, inni nie. Istnieje wyraźna różnica między
butelką piwa, a butelką sików, ale czy kolor w
tej butelce jest kluczowy? Co jest kluczowe?
Które różnice są rzeczywiste i które są znaczące? Ile energii poświęcamy rzeczom które są
„nierzeczywiste”? Czy moje życiowe cele są
rzeczywiste? Czy powinienem przejmować się
„własnością”, „terytorium” i „statusem” oraz
czy dbam o to w jakimś stopniu. Gdzie zaczynam dbać, a gdzie przestaję (oddzielanie jednego od drugiego)? Czy jestem zdolny by dostrzec jak bardzo byłem manipulowany poprzez manię na punkcie nierzeczywistego? Czy
moje cele w życiu są „rzeczywiste” albo czy
będą wyglądać coraz bardziej głupio i niedojrzale wraz z dorastaniem? Czy z tej perspektywy Kabała jest czymś „rzeczywistym”? Czy
zapewnia przydatny model rzeczywistości, czy
też jest pozostałością po światopoglądzie,
który wieki temu powinien dostać zastrzyk
usypiający?
Jednym z zasadniczych ćwiczeń do inicjacji
w Malchut jest dogłębne zbadanie pytania „Co
jest rzeczywiste”. Umiejętność odróżniania –
znajdowania istotnych różnic, które są zatuszowane, do ignorowania różnic, które są
powierzchowne i nieznaczące – jest zdecydowanie niezbędna do pewnego rodzaju samoa-

nalizy, której formy mają podłoże w inicjacyjnych technikach opisanych później w tej książce.
Nie istnieje łatwy sposób by zdobyć umiejętność odróżniania i nie ma prostego sposobu
by podzielić rzeczywistość na rzeczywistą i
nierzeczywistą. Jedną z dróg jest studiowanie
mechaniki percepcji i poznawania występującego w gronie innych osób, które przyjmują
wspólne przekonania takie jak „co się unosi,
musi upaść” albo „wszyscy mężczyźni to gwałciciele” i spróbować zrozumieć jak formujemy
wewnętrzne modele świata z informacji nam
przedstawionej. Przydatne jest to w dyskusjach z innymi ludźmi, ponieważ ich model
sytuacyjny będzie niemalże na pewno różnił
się od naszego osobistego. Kolejnym możliwym pisanym źródłem jest praca Alfreda Korzybskiego, zazwyczaj określana mianem „Semantyki Ogólnej”, która próbuje uczulić ludzi
na odróżnianie miedzy ich wewnętrznymi
modelami rzeczywistości i światem na którym
się one opierają. Istnieją zapewne inne, równie użyteczne drogi zbliżenia się do problemu
„co jest rzeczywiste”.
Duchowym doświadczeniem Malchut jest
rozmaicie: albo Poznanie i Rozmowa ze Świętym Aniołem Stróżem, albo Wizja Świętego
Anioła Stróża, w zależności od tego, czyim
jesteś zwolennikiem. Ja obstawiam za Wizją
Ś.A.S. w Malchut oraz Poznaniem i Rozmową
ze Świętym Aniołem Stróżem w Tiferet.
Kim jest Święty Anioł Stróż? Według Gnostycyzmu Valentinusa, każda osoba ma anioła
stróża, który towarzyszy jej przez całe życie,
odkrywa przed nim gnozę; anioł ten jest w
pewnym sensie jego „boską jaźnią”. To przekonanie jest częścią Kabalistycznej tradycji
którą otrzymałem, co oznacza że pewna część
Gnostycyzmu jest nadal żywa. Jest to również
część Żydowskiej tradycji, która wzmiankuje o
wielu próbach kontaktu z magidem lub nauczycielem duchowym.
Współczesna tradycja dotycząca Ś.A.S.
prawie na pewno wkroczyła do zachodniej
tradycji ezoterycznej wskutek przetłumaczenia przez Mathersa [28] Księgi Świętej Magii
Maga Abramelina, która zawiera pełne szczegóły długiego rytuału osiągającego Poznania i
Rozmowy ze Świętym Aniołem Stróżem. Rytuał ten miał duży wpływ na dwudziestowiecz-

nych magów; często podejmuje się jego próby
i sporadycznie doprowadza go do końca. Intencją kontaktu ze ŚAS jest dowiedzenie autentyczności i wykonanie więzi ze źródłem
mądrości, które pochodzi z zewnątrz i nie jest
zależne ono od kupienia najnowszej książki
albo spotkania modnego guru.
Moce Malchut wzywa się imionami Adonai
ha Arec i Adonai Melech, co oznacza „Pan
Świata” i „Pan, który jest Królem”.
Moc przepływa przez świat Stwarzania
przez archanioła Sandalfona, określanego jako
„Długi Anioł”, ponieważ jego stopy są w Malchut, a głowa w Keter, co daje mu możliwość
omawiania stanu aktu Stwarzania z Metatronem, Aniołem Obecności.
Anielskim Zakonem Malchut są Iszim lub
Ajszim, co się czasem tłumaczy jako „dusze
ognia”, ponoć dusze sprawiedliwych mężczyzn
i kobiet.
Na zakończenie tego rozdziału o Malchut
warto podkreślić, że rozmyślnie nie odkrywałem pewnych ważniejszych kwestii, ponieważ
jest wystarczająco wiele wątków do podjęcia i
śledzenia dla zainteresowanych. Wizerunek
Malchut jako Matki Ziemi dostarcza połączenia pomiędzy Kabałą i tajemniczym archetypem posiadającym dla niektórych głębokie
znaczenie. Obraz Malchut jako substancji fizycznej dostarcza połączenia do nauk przyrodniczych i jest to szczególny przypadek, że
na granicach fizyki teoretycznej czyjaś intuicja
wydaje się ślizgać i szybować na tej samej
rzeczywistości co Kabała. Obraz Malchut jako
świata żywiołów jest kluczem do obszernego
zbioru praktycznych technik magicznych, które rozciągają się od podobnej do jogi koncentracji na częściach ciała, po związaną z przyrodą pracę (rytuał) na świeżym powietrzu. W
końcu zaś konstrukcja budynku ujawnia wiele
o jego twórcy, dlatego Malchut może nam
powiedzieć wiele o Keter – dół i czubek Drzewa mają ze sobą wiele wspólnego.
Jesod
Jesod oznacza „fundament” i to właśnie ta
sefira przedstawia ukrytą infrastrukturę za
pomocą której emanacje z reszty Drzewa
przekazywane są do Malchut. Dzieło stworzenia jest podobnie do wielkiego budynku, który

ma swoje kanały klimatyzacyjne, tunele kablowe, kanały, okablowanie elektryczne, rury
doprowadzające ciepłą i zimną wodę, przestrzeń strychu, szyby windowe, kręte pokoje,
zbiorniki magazynujące, linie telefoniczne;
zewnętrzny i widzialny świat niezwykłej rzeczywistości spoczywa (w przenośni) na ukrytym fundamencie okultystycznej maszynerii.
Medytacje nad naturą Jesod mają skłonność do bycia wypełnionymi przez tajemne
przejścia i ukryte mechanizmy tak, jak gdyby
dzieło stworzenia było Gotyckim pałacem z
tajemnymi drzwiami za każdym lustrem,
przejściem w każdej ścianie, parą ukrytych
oczu za każdym portretem i podziemnym
światem zapomnianych tuneli prowadzących
nie wiadomo gdzie. Z tego też powodu Duchowe Doświadczenie Jesod jest trafnie nazywane „Wizją Maszynerii Wszechświata”.
Wiele powiązań dotyczących Jesod umacnia jej wyobrażenie jako fundamentu, czegoś
leżącego u podstaw, wspierającego i nadającego kształt niezwykłej rzeczywistości. Magicznym wizerunkiem Jesod jest „bardzo silny,
zjawiskowy mężczyzna w negliżu”. Obrazem,
który od razu przychodzi nam do głowy jest
ten człowiek na którego barkach spoczywa
świat, podobny do jednej z błędnych interpretacji Tytana Atlasa (który w zasadzie dźwiga
niebiosa, a nie świat). Zakonem anielskim
należącym do Jesod są Cherubini, Silni, zaś
archaniołem jest Gabriel, Siłacz Boga lub Mocarz Boga, a imieniem Boga jest Szaddaj el
Chai, Wszechmogący Żywy Bóg. Idea fundamentu zakłada, że istnieje substancja leżąca
poza materią fizyczną, która „formuje ją” lub
„utrzymuje razem”; coś mniej ustrukturyzowanego, bardziej plastycznego, subtelniejszego i rozcieńczonego. Ów „piąty żywioł” nazywa się często aetyrem.
Nie podejmę się jednak próby wytłumaczenia teorii aetyru w odniesieniu do współczesnej fizyki (najbliższe pojęcie jakie znalazłem to hipotetyczne pole Higgsa ); jest on
wygodną pomocą w zrozumieniu koncepcji,
przemawiającej w sposób strasznie intuicyjny
do wielu magów, którzy kiedy zapytać ich jak
działa magia, mają skłonności do myślenia o
nim w kategoriach nośnika bezpośrednio podatnego na wolę, czegoś co jest plastyczne
oraz może być kształtowane poprzez koncen-

trację i wyobraźnię oraz przenoszącego ich
sztucznie stworzone formy do rzeczywistości.
Eliphas Levi nazywa ten nośnik „Światłem
Astralnym”. Ponadto naturalnie i intuicyjnie
przychodzi nam wyobrażanie sobie, że w tej
substancji mają swoje siedlisko umysł, świadomość i dusza, napisano też wiele ksiąg opisujących szczegółowo właściwości „Ciała Eterycznego”, „Ciała Astralnego” i „Ciała Przyczynowego” itd. [33][34]. Zawsze poddawane w
wątpliwość jest to, czy powinno się brać te
koncepcje dosłownie, ale praca z pewnym
rodzajem autentycznych odczuć, występujących samoczynnie i niezależnie u licznej grupy
osób jest wartościowa – często te odczucia są
potężne. Błędem jest umniejszanie wartości
tych idei ze względu na to, że brzmią one
dziwne.
Kiedy mówię o aetyrze albo Świetle Astralnym, mam na myśli to, że istnieje podatna na
wyobrażenia substancja która jest dla wielu
magów rzeczywista pod względem subiektywnym, a interpretacje magii na poziomie
Jesod obracają się wokół manipulowania tą
substancją przy użyciu pragnienia, wyobraźni i
woli.
Podstawowa
natura
Jesod
polega
na interfejsie (łączeniu); łączy ona resztę
Drzewa Życia z sefirą Malchut. Interfejs ten
jest dwukierunkowy; impulsy zstępują z Keter,
a odgłosy odbijane są spowrotem do niej z
Malchut. Idea takiego interfejsu jest zobrazowana zamysłem działania systemu komputerowego.
Na komputerze uruchamia się programy.
Możesz załadować program gry i oddziaływać
z nią jak gdyby sama w sobie była małym
światem, jeździć samochodami, latać samolotami, wysadzać mosty za pomocą pocisków
ziemia-powietrze. Jeśli monitor jest odłączony, to program i tak cały czas działa. Możesz
odpiąć dżojstik, klawiaturę, czy też mysz, a ten
program cały czas tam będzie, chociaż ty nie
będziesz już mógł z nim oddziaływać. Ludzie
którzy próbowali zainstalować oprogramowanie komputerowe doskonale będą wiedzieli,
że często nie działa ono dopóki nie zainstaluje
się odpowiednich „sterowników” w celu połączenia programu z urządzeniami peryferyjnymi. Komputer nie jest niczym więcej niż źródłem ciepła i rachunków za naprawę, do mo-

mentu, aż będzie posiadał interfejsy peryferyjne, sterowniki łączące zewnętrzny świat
komputera ze światem „wewnątrz” komputera; podłącz więc klawiaturę, mysz, monitor i
drukarkę, zainstaluj właściwe oprogramowanie, a otworzysz drzwi do innej rzeczywistości.
Nasze własne zmysły również charakteryzują się cechą dwukierunkowych interfejsów
poprzez, które doświadczamy świata, co jest
powodem ich powiązania z Jesod i nie chodzi
tylko o tradycyjne zmysły; „szósty zmysł” i
„drugi wzrok” są z nimi na równej pozycji.
Jesod jest również sferą instynktownego psychizmu, jasnowidzenia, prekognicji, wróżenia i
(w pewnej mierze) prorokowania. Do Jesod
należy również wewnętrzny świat snów, marzeń i przejrzystej wyobraźni, a z opinii na
temat świadomych snów ( i osobistego doświadczenia autora) wynika jasno, że posiadamy zdolność postrzegania świata wewnętrznego tak przejrzyście jak zewnętrznego. Jednym z tytułów Jesod jest „Skarbiec
Obrazów”.
Do Jesod przypisana jest Lewana, Księżyc i
lunarny wpływ na fale, przepływ i zmiana,
okultystyczne wpływy i głęboko instynktowne,
a czasem atawistyczne zachowania – opętanie, mediumizm, likantropia.
Choć Jesod, jako fundament, wiąże się
również z wytrzymałością, to nie oznacza to że
jest sztywnym rusztowaniem podpierającym
świat, który jest w zastoju. Jesod podtrzymuje
świat w ten sam sposób, jak morze utrzymuje
całe życie w nim istniejące i tak jak morze ma
porywające prądy morskie i fale. Jesod jest
najbardziej „okultystycznym” i zaraz obok
Malchut najbardziej magicznym z sefirot, lecz
w porównaniu z Malchut jej magia jest subtelniejsza, bardziej uwodzicielska, urokliwsza,
powabniejszego rodzaju. Magowie są przyciągani do Jesod poprzez ideę, że skoro rzeczywistość spoczywa na ukrytym fundamencie, to
zmieniając ten fundament możliwe jest zmienienie rzeczywistości. Magia Jesod to magia
formy i wyglądu, a nie materii; to magia iluzji,
gracji, przekształcenia i zmiany kształtu.
Najbardziej powszechne, a zarazem wyrafinowane przykłady tego odnaleźć można we
współczesnym marketingu i reklamie, kreowaniu wizerunku i tym co politycy określają
mianem „spin”. Wcale nie żartuje. Jestem

tutaj całkiem poważny. Następujący cytat
został wzięty z porannej gazety[40], z artykułu
dotyczącego ważności wizerunku firmowego:
„Większość ludzi nadal nie rozumie i myśli,
że to jest tylko logo, zamiast zrozumieć, że
przedstawienie tożsamości firmy jest obecnie
związane z bardzo komercyjnym dążeniem do
posiadania silnej osobowości i jednomyślnego,
skupionego kierunku działania dla całej organizacji” mówi Fiona Gilmore, menedżer firmy
projektanckiej Lewis Moberly. „To jak zasianie
żołędzia, z którego wyrasta drzewo. Jeśli stworzysz odpowiedni fundament (moje wyróżnienie), to zbudujesz całą uprawę na przyszłość
twojej organizacji”.
Nie wiem, co pani Gilmore studiuje w swoim wolnym czasie, ale pomysł, że można manipulować rzeczywistością poprzez manipulacje na symbolach i wyglądzie jest czysto magiczny.
Mimo, że zmiany firmowe są kosmetyczne
to osoby odpowiedzialne za tworzenie wizerunku firmy twierdzą tu, że przeprojektowanie
firmowych mundurów lub nazwy jest tylko
widzialnym znakiem o wiele większej transformacji. W tym samym artykule na temat
tożsamości firmy czytamy dalej:
„Skala wprowadzenia z powrotem BT na
rynek jest kolosalna. Nowe logo zostanie namalowane na ponad 72.000 pojazdów i przyczep a także na 9.000 nieruchomościach.
92.000 firmowych budek telefonicznych
otrzyma nowe naklejki, a 90 sklepów będzie
musiało się zmienić, aż po żółte klamki w
drzwiach. Ponad 50.000 pracowników będzie
prawdopodobnie potrzebowało nowych mundurów lub ‘wizerunkowych strojów’.”
Zauważ nacisk na wizerunek. Dana firma
(British Telecom) jest byłym publicznym monopolistą ze strasznym problemem w kontaktach z klientami, a więc przemalowuje swoje
wany i zmienia kolor klamek w drzwiach! To
magia Jesodyczna na gigantyczną skalę.
Manipulatorzy wizerunkiem czerpią swoją
moc głównie z massmediów. Massmedia powiązane są z dwiema sefirot: jako narzędzie
porozumiewania się należy do Hod, lecz jako
podstawa naszego obrazu rzeczywistości należy do Jesod. W dzisiejszych czasach większość
ludzi tworzy swój model świata (w dużej jego

części) poprzez media. Jest niewielka grupka
osób, które podróżują po świecie dostatecznie
dużo by mieć model bazujący na osobistym
doświadczeniu, ale dla większości ludzi tak jak
dla większości świata model świata jest tworzony przez prasę, radio i telewizję. Oznacza
to, że media stały się rozszerzonym (czy też
niedokładnym) instrumentem percepcji. Podobnie jak nasze „normalne” ośrodki percepcji
media są wysoce wybiórcze co do różnorodności i zawartości dostarczonej informacji i
mogą być użyte przez agencje reklamowe i
inne manipulacyjne osoby do stworzenia fundamentów dla nowych zbiorowych rzeczywistości. Na przykład agencja reklamowa może
próbować
manipulować
twoim postrzeganiem na temat produktu poprzez
manipulację wizerunkiem. Dobrze wiadomo,
że koszt materialny wielu drogich perfum
nieznaczny. Tym co jest sprzedawane, jest
wizerunek i zostało to szeroko potwierdzone.
Będąc przy temacie zmiany percepcji w celu złożenia nowych rzeczywistości, to wyraźny
posmak kabalistyczny ma następujący cytat z
„Don Juana” [5]:
„Kolejną prawdą jest to, że postrzeganie
ma miejsce,” – ciągnął – „ponieważ w każdym
z nas znajduje się czynnik zwany punktem
scalającym, który dobiera do siebie wewnętrzne i zewnętrzne emanacje w celu zaadaptowania się. Szczególnym rodzajem takiej
adaptacji, jest wytwór naszego punktu scalającego – specyficznego miejsca znajdującego
się w kokonie chroniącym nas przed rzeczywistością – który postrzegamy jako świat”.
Jednym z tytułów Jesod jest „Zbiornik
Emanacji”, a jego funkcja jest taka jak opisana
powyżej: Jesod jest punktem scalającym, który
składa razem wewnętrzne i zewnętrzne emanacje.
Poza rozmyślną, magiczną manipulacją
fundamentami są inne ważne obszary magii
związane z Jesod. Surowy, wrodzony psychizm
jest zdolnością, która ma skłonności do polepszania się w miarę poświęcania większej uwagi
kreatywnej wizualizacji, ukierunkowanej medytacji (na przykład na kartach tarota), snom
(posiadanie dziennika snów) i wróżbiarstwa.
Wróżbiarstwo jest istotną techniką do praktykowania, którą należy ćwiczyć nawet jeżeli
czujesz, że jesteś w tym beznadziejny (zwłasz-

cza jeśli myślisz, że jest to niedorzeczne) ponieważ wzmacnia ono pogląd, że jest możliwość żeby „odpuścić” i wyczuć znaczenia w
dowolnym wzorcu.
Wielu ludzi ma z tym trudności, czując być
może, że zostaną zatopieni w nieracjonalności
(przypominającej lęk Freudowski, czy wyrażoną przez Junga potrzebę tamy przeciw „czarnemu błotu okultyzmu” ), kiedy w rzeczywistości ich umysły są zalane przez rozsądek i
przydałyby się im wakacje.
Skoro Jesod jest związana z percepcją, to
wróżbiarstwo jest postrzeganiem czegoś sensownego tam gdzie inni widzą przypadkowe
wzorce. Przyszłość nie jest we wzorach liści
herbaty, jest we wzorach wywołanych w naszych umysłach kiedy skarbnica obrazów jest
pobudzona. Wróżbiarstwo jest jak spuszczenie
Jesod ze smyczy by swobodnie pohasała i
wywęszyła króliki. Można w tym celu użyć
dowolnego systemu wróżbiarstwa, ale systemy, które kładą nacisk na czysta intuicję są
najlepsze (np. Tarot, runy, liście herbaty, lot
ptaków, wzory na tapecie, dym- słyszałem
nawet o Kabaliście który rzucał poduszkę w
powietrze i wykonywał wróżenie na podstawie liczby części piankowego wypełnienia,
które wypadało.)
Ponieważ magia Jesod jest rodzajem aetyrycznego odbicia świata fizycznego, obrazem
przedstawiającym i zwiastującym rzeczywistość, to lustra są istotnym narzędziem w magii Jesodycznej. Kryształy kwarcu także są tutaj
używane, poniekąd z powodu tradycyjnego
zastosowania kryształowych kul do wróżenia,
ale też dlatego że kryształy kwarcu i ametystu
posiadają w sobie szczególną Jesodyczną cechę. Przeciętny sklep New Age, wypełniony
kryształami, kartami Tarota, srebrną biżuterią
(związek z Księżycem), perfumami, marzycielską muzyką i całą bajecznością, przepychem i
migotliwością gniazda sroki jest niczym świątynia Jesod.
Lustra i kryształy mogą być użyte pasywnie
jak ogniska skupiające do chłonności umysłu,
ale także mogą być używane aktywnie do niektórych rodzajów magii eterycznej – istnieje
ciekawa książka na temat tworzenia i używania magicznych luster opierających się na
pewnym rodzaju pracy magicznej z żywiołami
przeprowadzanej w Malchut [6].

Jesod ma ważne powiązanie z narządami
płciowymi. Powiązanie to występuje na trzy
różne sposoby. Pierwszym sposobem jest to,
że kiedy Drzewo Życia jest umieszczone nad
ludzkim ciałem, Jesod jest umieszczona nad
genitaliami. Autor Zoharu jest dość dosadny w
na temat „pozostałych członków Mikroprosopusa” do tego stopnia, że odpowiednie akapity w tłumaczeniu ”Mniejszego Świętego
zgromadzenia” S.L. Mathersa zostały pozostawione w języku łacińskim by nie urazić wiktoriańskiej wrażliwości.
Drugi związek Jesod z genitaliami wynika
ze zjednoczenia się Mikroprosopusa i jego
Narzeczonej. Jest to kolejny motyw przewijający się w Kabale, a jego symbolika jest złożona i odnosi się do kilku odrębnych idei, od
związku pomiędzy mężem i żoną, aż po wysoko metaforyczny pogląd na wewnętrzny proces zachodzący w ciele Boga: [29]
„Gdy Męskość łączy się z Żeńskością to oboje stanowią jeden kompletny organizm, a
cały Wszechświat jest w stanie szczęścia ponieważ wszystkie rzeczy otrzymują błogosławieństwo z ich doskonałego ciała. I to jest
Arcanum”.
lub, w odniesieniu do Narzeczonej:
„I zostaje załagodzona, i otrzymuje błogosławieństwo w tym miejscu poniżej, które jest
zwane Święte Świętych .”
lub, w odniesieniu do „członka”:
„A to, co spływa do miejsca gromadzenia i
to co zostaje wydawane przez to najświętsze
Jesod, Podstawę, jest czysto białe i dlatego
zwie się Chesed. Stąd właśnie Chesed wpływa
do Świętego Świętych; jak zostało napisane w
Psalmie 133 werset 3 ‘bo tam udziela Tetragram błogosławieństwa, życia na wieki’ ”
Bez trudu można wyczytać wiele takich
akapitów jak powyższy, a tych w tonie podobnym jest o wiele więcej. Wystarczy powiedzieć
że Mikroprosopus jest często utożsamiany z
sefirą Tiferet, Narzeczona jest sefirą Malchut,
a punktem łączącym między nimi jest oczywiście Jesod.
Trzecie i najbardziej abstrakcyjne powiązanie pomiędzy Jesod i narządami płciowymi
pojawia się z tego powodu, że części intymne
są mechanizmem uwieczniania formy żywego
organizmu. Aby zbliżyć się do abstrakcyjnego
poczucia tego co dzieje się podczas rozmna-

żania płciowego niezbędne jest podjęcie
dziwnej i pozornie nieistotnej zmiany kierunku
naszych rozważań poprzez zadanie pytania
„Czym jest program komputerowy?”
Program komputerowy bezdyskusyjnie
rozpoczyna się jako idea: jacyś ludzie postanawiają że chcą napisać program do wykonania czegoś. To tak jak z opowiadaniem czy
piosenką, która nie jest rzeczą materialną, ale
może być zapisana na różne sposoby; jako
zawiły wykaz ze zbioru zapisu teoretycznego,
który jest zbliżony do czystej matematyki, czy
też jako zestaw funkcji rekurencyjnych w rachunku lambda lub może być zapisany w różnych językach wysokiego poziomu- Pascal, C,
Prolog, LISP, ADA, BASIC itd. Czy te wszystkie
zapisy są tym samym programem? Opowiadanie albo powieść może być przetłumaczona
na różne języki- francuski, niemiecki, rosyjski;
czy poszczególne, różne tłumaczenia możemy
uznać jako „tą samą opowieść”? Jeśli czytam
powieść Tołstoja po angielsku, to czy czytam
tą samą historię, co osoba mająca tą samą
opowieść po rosyjsku? Większość ludzi powie
„Tak”, pomimo faktu że rzeczywisty tekst jest
zupełnie inny. Ten sam problem pojawia się
przy muzyce: jeśli zagram „Amazing Grace” na
cynowym gwizdku, a Ty zagrasz go na harmonijce ustnej, to czy jest to ta sama melodia?
Pomimo tego, że instrumenty brzmią inaczej,
większość ludzi powie, że tak. Jest dość oczywiste, że mamy definicje podobieństwa, które
sięgają o wiele głębiej niż powierzchowne
wyglądy rzeczy.
Z takim właśnie problemem podobieństwa
zmagali się informatycy. Starali się oni wykazać, że wersje programu napisane w dwóch
różnych językach są w pewnym głębokim sensie funkcjonalnie identyczne. Udowodnienie
tego wcale nie jest takie trywialne, ponieważ
rodzi to fundamentalne pytania dotyczące
języka (każdego języka) oraz znaczeniowości i
w ograniczonej liczbie przypadków możliwe
jest stwierdzenie, że dwa pozornie różne programy napisane w różnych językach są identyczne. Czymkolwiek by program nie był, zdaje
się istnieć w ten sam sposób co powieść, piosenka czy opowieść niezależnie od konkretnego języka.
Czym więc on właściwie jest i gdzie się
znajduje? Tego nie wiem. Uznajemy jedynie

istnienie programów, opowieści czy piosenki,
kiedy je wyrażamy w jakiś sposób, poprzez
pisanie czy śpiewanie. Załóżmy, że zapisaliśmy
program. Możemy to zrobić za pomocą ołówka. Możemy przedziurkować papier. Możemy
zasadzić według wzoru drzewa na polu. Możemy uformować odpowiednio domeny magnetyczne. Możemy wypalić otwory w folii
metalowej. Mógłbym nawet wytatuować sobie go na plecach. Możemy zmienić go na
zupełnie inną formę, przepuszczając przez
inne programy przeznaczone do przetwarzania programu z jednego języka do innego. Tak
jak dokładnie ta sama powieść może być zapisana na papierze, umieszczona na arkuszach
metalu lub wypalona na glinianych tabliczkach. Powieść oczywiście nie jest związana z
którąkolwiek reprezentacją fizyczną. A co z
komputerem na którym uruchamiany jest
program? Więc może być wykonany w sposób
konwencjonalny wraz z układami elektronicznymi itd… ale istnieje wiele różnych rodzajów i
metod produkcji komputera, i sposobów na
jakie można uruchomić ten sam program.
Możesz pójść do sklepu z grami komputerowymi i kupić daną grę później uruchomić ją na
kilku radykalnie różnych typach komputera.
Całkiem wykonalne, jest również zbudowanie komputerów, które nie używają elektronów- możesz użyć mechaniki lub płynów
czy łożysk kulkowych- wszystko co musisz
zrobić, to stworzyć coś z funkcjonalnością
prostego abstrakcyjnego urządzenia zwanego
„Maszyną Turinga”, co wbrew pozorom nie
jest to wcale takie trudne.
Tak więc nie tylko program nie jest związany z żadną konkretną fizyczną reprezentacją,
ale to samo dotyczy również samego komputera, dlatego to z czym właśnie pozostaliśmy
to dwa kłęby dymu. Z drugiej jednak strony
jest to bez sensu; wiemy że komputery są
rzeczywiste, robią rzeczywiste rzeczy w rzeczywistym świecie, i programy które sprawiają, że komputery działają są oczywiście też
rzeczywiste…czyż nie?
Możemy teraz zastosować tą samą metodę
poznawczą do żywych organizmów i mechanizmu rozmnażania. Możemy dokładnie przyjrzeć się kwasom nukleinowym, enzymom
białkom itd. , i zadać pytania tego samego
typu. Gdzie w nici DNA znajduje się istota

ludzka? Człowiek nie znajduje się w substancjach chemicznych, bardziej niż program znajduje się w kodzie lub powieść w wydrukowanych słowach: forma ludzkiej istoty jest jakoś
reprezentowana przez wzorzec, a substancje
chemiczne zawarte w DNA są jedynie jednym
z sposobów wyrażenia tego wzorca. Dziś istnieje technologia odczytu wzorców w DNA,
kodowania go, więc wzorzec może zostać
wysłany telefonem, i zwrócony do DNA znajdującemu się na drugim końcu. W jakimś sensie forma istoty ludzkiej przemieszcza się po
kablu telefonicznym. Tym co sugeruję jest to,
że jeśli spróbujesz zbliżyć się do tego co tworzy żywy organizm to skończysz z kolejnym
kłębem dymu i garścią substancji, które równie dobrze mogły by być łożyskami kulkowymi, lub znakami na glinie czy nutami z gwizdka
cynowego…
Rzecz (forma), która jest utrwalona przez
rozmnażanie płciowe jest czymś zupełnie abstrakcyjnym i niematerialnym; jest abstrakcyjną formą zachowaną i zakodowaną w specyficzny wzorzec substancji chemicznych. Jeśli
byłbym spytany co jest bardziej rzeczywiste,
przejściowy zbiór substancji chemicznych
używany do kodowania naszej genetycznej
informacji czy sama w sobie abstrakcyjna forma, odpowiedziałbym „forma”.
Z racji tego, że jestem Kabalistą powiem co
następuje. Uważam za zdumiewające to, że na
świecie pozostało tylu zagorzałych materialistów. Wszystkie ważne rzeczy zdają się istnieć
na poziomie kłębów dymu, nazywanego przez
kabalistów formą. Roger Penrose, jeden z
najwybitniejszych żyjących matematyków ma
do powiedzenia to [30]:
„Nie ukrywam faktu, że moje sympatie silnie leżą w platońskim spojrzeniu, że prawda
matematyczna jest absolutna, bezgraniczna i
wieczna i nie opiera się na kryteriach stworzonych przez człowieka; i że przedmioty matematyczne same w sobie mają ponadczasowe istnienie niezależne od ludzkiej społeczności ani poszczególnych fizycznych przedmiotów.”
„Aha!” krzykną materialiści, „przynajmniej
atomy są prawdziwe”. Cóż, są dopóki nie zaczniesz odciągać ich od siebie pęsetą i skończysz ze stosem równań, które okażą się językowym wyrażeniem idei. Jak powiedział Ein-

stein „Najbardziej niepojętą rzeczą dotyczącą
świata jest to, że jest on pojmowalny” – czyli
przedstawiony w jakiejś formie językowej.
Nie staram się nikogo przekonać o „słuszności” kabalistycznego punktu widzenia; to co
staram się zrobić to ukazać, że proces w którym forma jest odciśnięta w materii (czyli
związek pomiędzy Jesod i Malchut) nie jest
tajemnym teozoficznym bełkotem; jest to
kwestia która żyje i wierzga. Istnieją trudne i
nierozwiązane filozoficzne pytania o naturę
formy i jej związek z materią, które były ignorowane przez długi czas. Im dalej brniemy w
„rzeczywiste rzeczy” (a to z pewnością obejmuje organizmy żywe) tym lepiej wygląda
model kabalistyczny (to że forma poprzedza
przejawienie, to że jest to dobrze zdefiniowany proces stwarzania wynikiem którego jest
„świat rzeczywisty”).
Wracając do punktu, który pozostawiliśmy,
do powiązań pomiędzy sefirą Jesod, a narządami płciowymi, stosunek seksualny jest przekazywaniem informacji genetycznej. Informacja genetyczna zaś jest kompletnym opisem
formy i funkcjonowania organizmu. Nie jest to
butelka, lecz matryca z której pochodzi wiele
butelek.
***
Iluzją Jesod jest bezpieczeństwo, ten jego
rodzaj, który jest podstawą naszej osobistej
egzystencji w świecie. Powierzchownie nasze
bezpieczeństwo jest zbudowane ze związków,
źródła dochodów, miejsca zamieszkania, powołania, osobistej mocy i wpływu itd., ale na
niższym poziomie podstawa osobistej tożsamości opiera się na szeregu wypadków, potyczek i wpływów, które tworzą iluzję tego kim
jesteśmy, w co wierzymy, i jakie jest nasze
znaczenie.
Jest takie ciepłe, bezpieczne uczucie poznania, co jest dobre, a co złe, robienia słusznych rzeczy, życia wartościowym życiem w
służbie wartościowych powodów, posiadania
wyjątkowo uprzywilejowanego punktu widokowego z którego możemy badać problemy
życiowe (z całą nietolerancją, niezrozumieniem innych ludzi którym towarzyszy ten
wgląd). Z drugiej strony istnieją uczucia rozpaczy, depresji utraty tożsamości i egzystencjonalnego terroru kiedy tworzy się pęknięcie w

iluzji przez które ukazuje się rzeczywistość- co
Castenada nazywa „pęknięciem w świecie”.
Owa zadowolona z siebie, samonapędzająca się iluzja, ukryta jako osobista tożsamość
na poziomie Jesod jest najbardziej zdumiewająco trudną rzeczą do zmiany czy zniszczenia.
To ona zwalcza wszystkie zasoby osobowości,
i entuzjastycznie obejmuje każdego sprzymierzeńca, który może wzmocnić jej mechanizmy
obronne – ideologię religijną, polityczną lub
naukową; psychologiczną, socjologiczną metafizyczną i teozoficzną czczą gadaninę (na przykład Kabałę); prawa i przeciętną moralność; w
zasadzie wszelkie przekonania, które dają jej
moc by zachować tożsamość, wyjątkowość i
spójność. Ponieważ ten pasożyt duszy, używa
religii (i jej ezoterycznych odłamów), aby się
utrzymać to mają one niewielką lub żadną
władzę nad nim i staje się on główną częścią
problemu.
Są różne sposoby przezwyciężenia tego
prywatnego demona, (Carroll [4], w eseju na
ten temat, nazywa go Chorozonem), a dwa
które znam najlepiej to katastrofalny i ścierny.
Pierwszy z nich polega na szoku tak
ogromnym, że nie możliwe jest bycie znowu
tą samą osobą, a jeśli dana osoba dostatecznie się przygotowała wcześniej, to wtedy jest
możliwe użycie szoku w celu przebudowania
siebie.
W niektórych przypadkach tak się jednak
nie dzieje. Zauważono że wiele osób o bardzo
sztywnych przekonaniach religijnych z łatwością mówi, że przeżyło traumatyczne doświadczenia, a także dobrze znane jest zjawisko
histerycznej przemiany wśród żołnierzy cierpiących na nerwice wojenną. W niektórych
przypadkach metoda katastrofalna jest ważną
metodą prowadzącą do wtajemniczenia, ale
może też powodować poważne urazy w zależności i od osoby i natury szoku.
Inna metoda, przez ścieranie, polega na
odsuwaniu demona ważności siebie, całkowitemu zeszlifowaniu go przez robienie (na
przykład) czegoś dla kogoś innego, za co nie
otrzymuje się podziękowań, pochwały nagrody czy uznania. Takie zadanie powinno być
wystarczająco duże i trudne, żeby mogło samo
w sobie stać się demonem i wywołać uczucia
przymusu (muszę to zrobić), bezradności (nigdy mi się nie uda), oburzenia (o co chodzi, to

przecież nie mój problem), buntu (nie, nie, ja
już więcej nie będę się z tym męczyć), jeszcze
większego przymusu (nie, nie mogę się poddać), użalania się nad sobą (jak mogłem w to
wpaść?), wyczerpania (o nie! już dosyć!) rozpaczy (ja już nie mogę) i w końcu pewnego
rodzaju poddania się, gdy czyjś demon nie ma
już dość siły, by walczyć, i po prostu się poddaje. Obie techniki, katastrofalna i ścierna są
zaszczytnymi i uświęconymi tradycją narzędziami wtajemniczenia.
Cnotą Jesod jest niezależność, zdolność
tworzenia własnych podstaw, do ciągłej przebudowy siebie, odrzucenia bezpieczeństwa
wygodnych złudzeń i konfrontacji z rzeczywistością bez mrugnięcia okiem.
Wadą związaną z Jesod jest lenistwo. Można ją przeciwstawić inercji Malchut: kamień
jest pogrążony w bezwładności, ponieważ nie
ma możliwości zmiany. Jednak ludzie mogą się
zmienić… i nie można im w tym przeszkodzić.
Przynajmniej nie dzisiaj.
Jesod posiada cechy marzycielskości, złudy,
przyjemności, uwodzicielstwa, tak jak na wyspie jedzących lotos (Lotofagów)- Bo czy istnieje alternatywny sposób byśmy żyli tak, jak
gdyby tylko innym ludziom przydarzała się
śmierć i osobista zagłada?
Klifotyczny aspekt Jesod występuje wtedy,
gdy fundamenty są zgniłe i rozpadają się, a
jedynie powierzchowny wygląd pozostaje
niezmieniony. Przychodzi na myśl historia
Doriana Graya napisana przez Wilde’a. Widzimy coś takiego przy urazach, przy których
uszkodzony jest mózg i osoba jest tak dalece
martwa, jak te urazy dotyczą egzystencji społecznej, a ciało pozostaje i wykonuje podstawowe funkcje instynktownie.
Organizacje są na to podatne w takiej samej mierze jak ludzie.
Hod i Necach
„Przedmioty posiadają możliwości zaistnienia dla każdej sytuacji. Możliwość występowania w danych sytuacjach jest formą
przedmiotu. Forma zaś jest możliwością wystąpienia danej struktury.” Wittgenstein
„Ponieważ uczucie jest pierwsze kto zwraca uwagę na składnię rzeczy i tak nigdy nie
pocałuje cię ona w pełni,” E.E. Cummings

Nazwę sefiry Hod tłumaczy się czasami jako Wspaniałość, a czasem jako Chwałę. Nazwę
Necach zazwyczaj tłumaczy się Zwycięstwo, a
czasami jako Wytrzymałość sporadycznie jako
Wieczność. Mimo, że podjęto wiele prób wyjaśnienia nazw tej pary sefirot, to nie posiadam wiedzy dotyczącej przekonującego wyjaśnienia.
Te sefirot powiązane są z nogami i są traktowane zwykle jako para w taki sam sposób
jak nogi, nie zaś indywidualnie. Uzupełniają się
one wzajemnie, ale nie są swoimi przeciwieństwami, podobnie jak siła i forma. Ta para
sefirot stanowi pierwszy napotkany przykład
biegunowości formy i siły podczas wspinania
się z powrotem od sefiry Malchut po drodze
zstępującej błyskawicy. Forma i siła na poziomie Hod i Necach są dokładnie ze sobą wymieszane: aspekt siły reprezentowany przez
Necach jest zróżnicowany dzięki mnogości sił
(przykład formy dla aspektu siły), a z kolei
aspekt formy, przedstawiany przy pomocy
Hod działa w sposób dynamiczny dzięki scalaniu się nowych form i struktur (przykład siły
dla aspektu formy). Na tym poziomie oba
sefirot przedstawiają różnorodność wielu typów świadomości, które w starszych tekstach
są tytułowane jako „armie” lub „zastępy”. Aby
zrozumieć, dlaczego są określane tym mianem
konieczne jest spojrzenie na archaiczny aspekt
Kabalistycznej symboliki w której Drzewo Życia jest reprezentacją królestwa.
Jednym z tytułów Tiferet jest Melech, czyli
król. Król ten jest dzieckiem Chochmy (Abba,
ojciec) i Biny (Aima, matka), a więc jest synem
Bożym, noszącym koronę Keter. Sefira Malchut zaś jest Królestwem, a zarazem królową
(Malcha) i narzeczoną (Kalla). W prawej ręce
król dzierży miecz sprawiedliwości (powiązany
z Gewurą), a w lewej berło władzy (powiązane
z Chesed) i rządzi armiami czy też zastępami
(Cabaot), którymi są Hod i Necach.
Poprzez użycie idei królewskości jako przenośni zostaje nam przekazane coś, co z jednej
strony zostaje ukryte, a z drugiej ujawnione
(dzięki danemu kontekstowi znaczeniowemu
sefirot) i jest nieuniknioną częścią Kabalistycznej symboliki, a w tym przypadku dzięki przypisaniu Hod i Necach do „armii” zostaje
uchwycone coś użytecznego na temat natury

świadomości z tego poziomu: świadomość jest
podzielona na niezliczone walczące ze sobą
frakcje i jeśli nie ma prawego króla rządzącego
królestwem duszy (co jest sytuacją dość powszechną), to wtedy armie wybierają kolejnych liderów z szeregu, którzy noszą krzywo
koronę i okupują tron tak długo, aż nie znajdzie się inny pretendent. Na ten temat będę
miał więcej do powiedzenia.
Interpretacja psychologiczna Hod głosi, że
sefira ta powiązana jest ona ze zdolnością do
myślenia abstrakcyjnego, konceptualizacji,
rozumowania, komunikacji i wynika to z faktu,
że w celu przetrwania rozwinęliśmy układ
nerwowy zdolny do budowania wewnętrznych
reprezentacji świata.
Mogę jeździć samochodem po Londynie,
ponieważ posiadam wewnętrzną reprezentację Londyńskiego układu ulic. W tym samym
samochodzie mogę rozpoznać usterki, ponieważ mam wewnętrzną reprezentację mechanicznych i elektrycznych układów oraz tego jak
mogły zawieść. Mogę pisać ten tekst bez patrzenia na klawiaturę, bo wiem gdzie są rozmieszczone klawisze, a Twoja zdolność do
czytania tego co napisałem z góry zakłada
naszą wspólna wiedzę na temat znaczeń słów
i tego co reprezentują.
Nasze układy nerwowe posiadają całkowicie fundamentalną zdolność do tworzenia
wewnętrznych reprezentacji z informacji, którą postrzegamy naszymi zmysłami. Podstawową cechą świata jest z kolei to, że
jest większy niż mój układ nerwowy. Być może
dlatego, że nie jestem w stanie tworzyć dokładnych, wewnętrznych reprezentacji
świata, jednym ze znaczeń słowa „myślenie
abstrakcyjne” jest „cicho usuwać”. Właśnie to
robi układ nerwowy: cicho usuwa większość
tego co dzieje się w świecie w celu stworzenia
skróconej i abstrakcyjnej reprezentacji rzeczywistości z wszystkimi istotnymi (istotnymi
dla mnie) fragmentami podkreślonymi zakreślaczem. Jest to świat w którym żyję „ja”; nie
w świecie „rzeczywistym”, ale wewnętrznej
rzeczywistości zsyntezowanej przez mój układ
nerwowy.
Stało się to tematem wielu dociekań filozoficznych i ciężko sobie wyobrazić z jaką łatwością
nasze
układy
nerwowe mogłyby zniekształcać czy wręcz produ-

kować rzeczywistość bez poczucia niepokoju.
Jednak osobiście jestem o to spokojny codziennie obserwując, że większość osób dorosłych może prowadzić samochód na ruchliwej
drodze przy 80 milach na godzinę i przy rozsądnym bezpieczeństwie. Poddaje to myśl, że
mimo iż nasza syntetyczna wewnętrzna reprezentacja świata nie jest dokładna, to nie jest z
nią w końcu tak źle .
Abstrakcja nie kończy się na etapie budowania wewnętrznej reprezentacji świata zewnętrznego. Mój układ nerwowy lubi traktować moje wewnętrzne reprezentacje świata
jako kolejną dziedzinę nad którą może przeprowadzać dalsze procesy myślenia abstrakcyjnego, a ten podrzędny nowy świat abstrakcji, ponownie traktować jako jeszcze inną
dziedzinę i tak w nieskończoność, dodając
zarazem do podstawowej definicji „myślenia
abstrakcyjnego”: „oddzielać poprzez działanie
umysłu, jak i formować ogólną koncepcję z
uwzględnieniem poszczególnych przypadków”. Jako przykład załóżmy, że ktoś prosi
mnie o popatrzenie na ekran komputera i
opisania tego co widzę. Nie mam pojęcia czego oczekiwać.
„Hmmm…dużo ciągle przypadkowo poruszających się kropek… różnokolorowe kropki… czerwony, niebieski, zielony. O, kropki
zdają się grupować… tworzą kręgi… wszystkie
kropki w każdym poszczególnym kolorze tworzą kręgi, mnóstwo małych kręgów. Teraz te
kręgi zbierają się, by utworzyć liczbę… to 3.
Teraz oddalają się od siebie tworząc inną liczbę… to 15… teraz 12, 9, 14. Czy to jakiś rodzaj
testu? Czy muszę odgadnąć następną liczbę z
szeregu? Co te liczby mogą oznaczać? O co tu
chodzi? Hmmm… liczby mogłyby oznaczać
litery alfabetu… zobaczmy. C..O..L..I…N. To
moje imię!”
Kropki na ekranie są prawdziwe – są rzeczywistymi, odrębnymi, mierzalnymi punktami
światła na ekranie. Mógłbym sprawdzić obecność świecących kropek używając miernika
świetlnego. Kolory są syntezowane w siatkówce mojego oka; różne elementy mojego oka
odpowiadają za różne częstotliwości będące w
świetle i dodają wewnętrzne doświadczenie,
które określamy mianem „czerwony”, „niebieski”, „zielony”. Kolory nie występują w świetle: istnieją w moim postrzeganiu światła,

utworzonym przez oko samo w sobie. Okręgi
nie istnieją: biorąc pod uwagę naturę wyjścia
komputerowego na ekran, są tylko poszczególnymi pikselami, i to jedynie mój układ nerwowy, który konstruuje okręgi. Liczb również
tam nie ma: jedynie z powodu mojego określonej edukacji (dzielonej z osobą, która napisała program) jestem w stanie dostrzec wzorce stojące za abstrakcyjnymi liczbami we wzorach okręgów przykładowo.
A kiedy zacznę rozmyślać na temat znaczenia ciągu liczb to już właściwie
zostawiłem świat rzeczywisty daleko za sobą:
nie tylko „liczba” jest złożoną abstrakcją, ale
kiedy zadam pytanie o „znaczenie” „ciągu
liczb” to już właściwie pracuję z jeszcze bardziej „abstrakcyjną abstrakcją”. Moja zdolność
do radosnego żonglowania liczbami i literami
oraz zadecydowania, że jest pewna zbieżność
między abstrakcyjnym ciągiem liczbowym
„3,5,12,9,14” i ciągiem znaków „COLIN” to
jedna z tych powszechnych rzeczy, których
może dokonać każda osoba. Ukazuje to jak
łatwo stać się całkowicie oderwanym od świata zewnętrznego i działać w wewnętrznym
świecie abstrakcji, które mogą być oderwane
od czegokolwiek w świecie przez tak długi
czas, że bez sekundy zastanowienia brane są
one za rzeczywistość.
Równocześnie z naszą zdolnością do postrzegania struktur w wewnętrznym świecie
abstrakcji, posiadamy też zdolność do dopasowywania w nim do siebie pewnych faktów.
Kiedy mówię, że „Filiżanka jest na stole”, to
inna osoba jest w stanie z pośród wszystkich
informacji docierających do jej zmysłów rozpoznać w świecie rzeczywistym, coś powiązanego z abstrakcją „stołu”, coś powiązanego z
abstrakcją „filiżanki” i stwierdzić związek „bycia na”.
Dlaczego „filiżanka” i „stół” są abstrakcjami? Czy są nieprawdziwe? Są abstrakcjami,
dlatego, że słowo filiżanka (czy stół) nie określają żadnej konkretnej filiżanki na świecie.
Gdy używam danego słowa, to zakładam, że
słuchacz posiadł już wewnętrzną reprezentację abstrakcji przedmiotu „filiżanki” i potrafi
użyć tej abstrakcyjnej reprezentacji filiżanki by
zidentyfikować konkretny przedmiot w kontekście w którym został wydany mój komunikat.

Normalnie nie jesteśmy świadomi tego
procesu i gdy mamy do czynienia z prostymi
zdaniami na temat rzeczywistych przedmiotów w realnym świecie, wcale nie musimy być
go świadomi. Uważam, że wiem, czym jest
filiżanka, i spodziewam się, że ty również to
wiesz. Jeśli nie wiesz, prosisz kogoś, żeby ci
pokazał kilka z nich.
Życie staje się bardziej skomplikowane,
kiedy mamy do czynienia ze złożonymi abstrakcjami, które są zdefiniowane wyłącznie
dzięki umowie z innymi ludźmi i nie mają odpowiednika w świecie rzeczywistym. Czym jest
„kontrakt”, „porozumienie”, „pożyczka”,
„ograniczona odpowiedzialność”, „zbiór”,
„funkcja”, „małżeństwo”, „czyn niedozwolony”, „sprawiedliwość naturalna”, „sefira”,
„religia”, „grzech”, „dobro”, „zło” i tak dalej (i
dalej).
Zawieramy wtedy umowę dotyczącą definicji tych rzeczy przy użyciu języka. Podczas
gdy, w niektórych przypadkach, przykładowo
zagadnienie matematyczne, które jest całkowicie i jednoznacznie zdefiniowane za pomocą
języka, to w innych przypadkach (przykładowo
„dobro”, „grzech”) nie ma ogólnie przyjętych
definicji. Życie jest dodatkowo skomplikowane
przez powszechny brak uzmysłowienia sobie,
że te wewnętrzne abstrakcje są rzeczywiście
wewnętrzne. Nie trudno znaleźć ludzi dokonujących projekcji wewnętrznych abstrakcji na
świat tak jakby były nieodłączną częścią struktury istnienia i uważających, że są one tak
obiektywnie rzeczywiste, jak konkretna filiżanka i konkretny stół o których mówiłem
wcześniej. Małżeństwo już wtedy nie jest
umową pomiędzy mężczyzną i kobietą; jest
posiadłością stworzoną w niebie. Czym jest
niebo? Bóg wie. A czym jest Bóg? Klep swoje
własne definicje, a się w końcu pokłócimy- to
jest właśnie sposób w jaki odpowiada się na
tego typu pytania.
Trzecim składnikiem, który pojawia się
wraz z abstrakcją i językiem by dopełnić istotę
sefiry Hod jest rozum i jego formalny potomek, logika. Rozum jest zdolnością do wyrażania i uzasadniania naszych przekonań o
świecie przy użyciu bazy zawierającej powszechnie uzgodnione fakty oraz przy wykorzystaniu ogólnie przyjętej techniki łączenia

faktów w celu wyciągania sensownych wniosków.
Jeżeli rozum uzna się za jedną z wielu możliwych metod, używanych do stwierdzania co
jest prawdą o świecie w którym żyjemy, czy do
ustalania, które modele rzeczywistości są sensowne a które nie, to wtedy staje się niesamowicie potężnym narzędziem. W okresie
rozkwitu tego poglądu byli tacy, którzy postrzegali rozum za najbardziej boską zdolność,
zdolność ludzkości najbardziej podobną do
Boga i to właśnie dziedzictwo jest wciąż z nami- słowa takie jak „nierozumny” i „nieracjonalny” często są używane, żeby zaatakować i
oczernić osoby, które nie wyjaśniają tego co
robią (lub tego nie potrafią) i dlaczego to
robią.
Nie ma oczywiście żadnego „powodu”, dla
którego musielibyśmy „wyjaśniać” lub „uzasadniać” cokolwiek, nawet przed nami samymi, ale maszyna rozumująca wewnątrz nas
domaga się wyjaśnienia dla każdego zjawiska i
powodu dla każdego działania. Jest to szczególna cecha rozumu- jest on obsesyjnym modułem świadomości. Inną właściwością rozumu jest to, że działa na zasadzie „śmieci na
wejściu, śmieci na wyjściu”: jeśli podstawa
danych założeń używanych przez pewną osobę do rozumowania jest śmieciami, to tym
samym będą wnioski – poświadczeniem tej
zasady jest to, co 2000 letnia Chrześcijańska
teologia osiągnęła za pomocą zasad dialektycznych odziedziczonych po Arystotelesie.
***
Sefira Hod w Kolumnie Formy reprezentuje
dynamiczną syntezę abstrakcyjnych form w
świadomości, a najlepszym tego przykładem
jest abstrakcja, język i rozum. W przeciwieństwie do niej sefira Necach w Kolumnie Siły
reprezentuje emocjonalne stany świadomości,
które wpływają na to jak działamy i reagujemy: są one różnie określane jako potrzeby,
zamierzenia, popędy, odczucia, nastroje i
emocje.
Trudno jest pisać o stanach emocjonalnych
tak, by zrozumieć różnice pomiędzy potrzebami, zamierzeniami będącymi po jednej
stronie, a odczuciami i nastrojem z drugiej.
Uważam, że jest to szczególnie trudne, ponieważ istotą smutku jest bycie smutnym,
istotą ekscytacji jest odczucie ekscytacji, istotą

pragnienia jest dolegliwe, chutliwe, nieprzeparte odczuwanie pragnienia, a już będąc do
szpiku kości precyzyjnym należy wspomnieć,
że definiowanie odczuć przynależy do istoty
sefiry Hod, a nie Necach.
Te stany są nieopisywalne. Mogą być wytworzone w innej osobie, ale nie mogą zostać
opisane. Bycie bezstronnym, abstrakcyjnym i
precyzyjnym w stosunku do sefiry Hod jest
możliwe dlatego, że abstrakcyjna bezstronna
precyzja idealnie oddaje ten aspekt świadomości, ale kiedy próbuje opisać coś dotyczącego Necach, to można poczuć pokusę, by
spróbować wyrazić uczucia same w sobie, co
jest zadaniem bardziej nadającym się dla poety czy muzyka, aktora czy tancerza. Pogódź się
z niekorzystnym ograniczeniem za tym idącym, ale ograniczeniem które nie koniecznie
musi występować podczas nauki Kabały od
kogoś z pierwszej ręki.
Necach znajduje się na Kolumnie Siły, ale
zanim Błyskawica dotrze do Necach to przechodzi przez Binę i Gewurę, które znajdują na
Kolumnie Formy i właśnie z tego powodu reprezentuje ona siłę uzależnioną i ograniczoną
poprze formę; kiedy mówimy o Necach to
rozmawiamy o różnych drogach przez które
forma może być ukształtowana i ukierunkowana tak samo jak wyciśnięta z tubki pasta do
zębów. Pasta o której mówimy jest czymś co
będę nazywał „siłą życiową” lub „energią życiową”. Z reguły, gdy mam jej dużo, to czuję
się dobrze i pełen witalności, a gdy nie mam
jej zbyt wiele, to czuję się słaby, zmęczony i
bezradny.
Kontynuując tą nieco falliczną metaforę
pasty do zębów, wielkość ciśnienia w tubce
powiązana jest z moją witalnością; kierunek w
którym pasta do zębów wydostaje się na zewnątrz powiązany jest z potrzebą lub zamierzeniem; a kształt końcówki powiązany jest z
odczuciem. Te trzy czynniki – ciśnienie, kierunek i końcówka decydują o tym, w jaki sposób
wypływa pasta do zębów; dlatego też możemy
powiedzieć, że istnieją trzy zmienne nadające formę paście do zębów (albo energii życiowej).
Wydawać by się mogło, że zakładanie, iż
wszystkie potrzeby, zamierzenia i odczucia są
po prostu formami przejawów czegoś bardziej
podstawowego, jakiejś „niezależnej siły” są

pod względem metafizycznym dość naciągane
i niepotrzebne, ale Kabała to przede wszystkim narzędzie do eksplorowania stanów wewnętrznych, a istnieją takie stany wewnętrzne
(a z pewnością z mojego doświadczenia) gdzie
siła ta jest doświadczana w sposób bezpośredni, ze znacznie mniejszą zawiłością i stąd
też potrzeba zastosowania niezgrabnych metafor związanych z pastą do zębów.
Podręczniki psychologii definiują potrzebę
jako stan wewnętrzny, który skutkuje określonym zachowaniem i omawiają potrzeby takie
jak pragnienie, głód, seks, ciekawość itd. Te
rzeczy są interesujące, ale takie podstawowe i
wrodzone potrzeby, które mają naturę „ogólnie znanych faktów” praktycznie nikogo nie
doprowadzą do bardziej indywidualnego
wglądu do pytań „dlaczego zachowuję się
inaczej od innych ludzi?” lub „czy powinienem
zmienić swoje zachowanie?” albo jeszcze bardziej interesującego „do jakiego stopnia mam
(lub mogę mieć) wpływ na moje zachowanie?”
Oprócz wrodzonych potrzeb warto również
spojrzeć na potrzeby, które zostały nabyte (to
znaczy wyuczone), które dla wygody nazywał
będę „zamierzeniami”, ponieważ ludzie są
zazwyczaj świadomi „zamierzeń” czegoś konkretnego.
Dla przykładu, osoba może zamierzać:
 kupić tabliczkę czekolady
 iść do toalety
 posiadać lepszy samochód
 mieć z kimś relację seksualną
 żyć wiecznie
 być szczuplejszym (bardziej umięśnionym, wyższym, jaśniejszym, bardziej
opalonym…)
 przeczytać książkę
 zdobyć uznanie społeczne w obrębie
danej grupy
 zwyciężyć w dyscyplinie sportowej
 iść na zakupy
 iść spać.
Te „zamierzenia” są nie tylko rodzajem
rzeczy których chce wielu ludzi, ale mogą
również wszystkie jednocześnie występować u
jednej osoby. Niektóre zamierzenia przez wiele lat mogą być ciągle podduszane przy odstawieniu na wyłączonym palniku kuchennym,
ale może być też zadziwiająca mnogość naczyń i patelni już czekających na niezwłoczne

włączenie kuchenki. Świadomość zwykłego
człowieka śmiga po całej kuchni jak obłąkany
szybko obsługujący kucharz, mieszający jedno
danie, a serwujący inne, wrzucający naczynie
na kuchenkę tylko na kilka minut, by go zdjąć i
położyć na jego miejsce coś innego, wrzucając
całe posiłki do pojemników tylko po to by kilka
minut później naczynia zostały z powrotem
opróżnione. Wybór, które naczynie trafia na
gorącą płytę kuchenki, zależy w dużej mierze
od nastroju i przypadku.
Niektórzy ludzie mogą planować swoje życie jak kampanię wojenną, ale większość z
nich tego nie robi. Większość osób ma o wiele
więcej zamierzeń niż godzin w ciągu dnia by je
zrealizować, a te które są rzeczywiście zaspokojone w danym dniu to bardziej działanie
przypadku niż zamysłu. W momencie seksualnego zadurzenia porzuca się kariery (wraz z
pozycją i poczuciem bezpieczeństwa); pragnienie by jeść walczy z pragnieniem bycia
szczupłym; pisarz przenosi się na wieś by pisać
wielką powieść i zajmuje się wszystkim oprócz
pisania; manager rozpaczliwie próbuje skończyć pilne sprawozdanie, ale przyłapuje się na
marzeniu o samochodzie, który widział na
parkingu; student pod wpływem impulsu odstępuje od ważnego wypracowania, by wyjść
gdzieś razem z przyjaciółmi.
Nić energii losowo owija się wokół dowolnego spisu potrzeb i zamierzeń tworząc wymieszaną złożoność zwykłego człowieka. Poszczególna czynność jest szybko zastępowana
przez inną jeśli tylko osoba próbuje pogodzić
wszystkie swoje zamierzenia i popędy. Niestety, nie ma wymogu, by zamierzenia były wewnętrznie spójne i dopełniające się; niektóre z
zamierzeń mogą się sobie bezpośrednio przeciwstawiać, tak jak pragnienie do zapalenia
papierosa i pragnienie do rzucenia palenia.
Każde zamierzenie może być traktowane
jako odrębny stan świadomości. Mogę jednego dnia jeść wystawny posiłek i w pełni czerpać z tego przyjemność, a następnego dnia
mogę spojrzeć w lustro i poprzysiąc, że nigdy
więcej nie tknę żadnej pizzy. To tak jakby dwie
oddzielne istoty zamieszkiwały moje ciało,
jedna która uwielbia pizzę oraz ta, która chce
być szczupła i każda z nich realizuje swoje
plany niezależnie od innej. Jedynie magiczny

brokatowy pyłek niezłomnej pamięci podtrzymuje iluzje, że jestem pojedynczą osobą.
Kiedy beznamiętnie patrzę na moje osobiste zamierzenia i działania to mogę stwierdzić,
że istnieje zastęp lub armia niezależnych istot
rozpychająca się wewnątrz mnie, tłum sztucznych żywiołaków indywidualnie obdarzonych
duszą poprzez wystarczającą ilość mojej energii by doprowadzić jedno szczególne pragnienie do urzeczywistnienia. Osobiście radzę
sobie z pół-chaotycznymi skutkami panowania
tego tłumu przez używanie tradycyjnego lekarstwa: kontaktu z otoczeniem.
Układam wewnętrznie komunikaty prasowe (różnorodne argumentacje i uzasadnienia)
by, jeśli zajdzie taka potrzeba przekonać siebie
i inne osobowości, że bałagan był spowodowany zewnętrznymi okolicznościami będącymi
poza moją kontrolą (Nie miałem czasu ostatniej nocy), bądź z winy tych innych osobowości (zdenerwowałeś mnie) czy też że był on
nieunikniony (Nie miałem wyboru, nie było
innego wyjścia). W przypadkach kiedy mój
kontakt z tym otoczeniem nie działa, to wznoszę kaplice bogom Poczucia Winy i przez lata
dokonuje małych ofiar złożonych z żalu i ubolewania.
Omawiany właśnie stan świadomości jest
normalny dla większości ludzi. Jest to wręcz
pewien rodzaj szaleństwa. Każdego dnia w
odpowiedzi na media reklamujące, czy też
presję grupy rozpoczynają się nowe zamierzenia, a stare zamierzenia rywalizują ze sobą w
grze o sumie zerowej. Pragnienia gnają tam i z
powrotem po scenie świadomości tak, jak
aktorzy w zamykających scenach Juliusza Cezara- kotłowaniny i wyprawy, ciała ścielące
scenę, trąby i krzyki bitewne w kulisach, Brutus opadający na swój miecz, Antoniusz dopomina się o rynek – być może z tego powodu
ta sefira zwie się Zwycięstwem!
Powiedziawszy to powinienem podkreślić,
że to nie pragnienia i zamierzenia czy popędy
powodują szaleństwo- Kabała nie umieszcza
oceny wartości na pragnieniu, jak to czyni
Buddyzm (głoszący, że pragnienie jest powodem cierpienia, i przez wnioskowanie, coś tam
można przezwyciężyć). Szaleństwo wynika z
zasad ustanawianych przez tłum, z dziwacznych wewnętrznych procesów usprawiedliwiania, racjonalizacji i poczucia winy, oraz

utożsamiania siebie (jaźni) z rezultatem. Wrócę do tego przy omawianiu sefiry Tiferet, ponieważ błędne utożsamianie siebie (Jaźni) z
samowolnym tłumem jest kluczowym elementem w omawianiu Tiferet.
Warto zauważyć, że idea mówiąca o tym ze
ludzki umysł to zbiorowość, jest coraz bardziej
ortodoksyjnym stanowiskiem naukowym.
Wynika to z kilku oddzielnych linii dowodowych. Naukowcy pracujący nad sztuczna inteligencją uważają to za atrakcyjny model i ten
punkt widzenia wyrażony został w Society of
Mind przez Marvina Minsky’ego, jednego z
najbardziej wpływowych pionierów w tej
dziedzinie. Wiodący naukowiec kognitywistyczny Daniel Dennett również przedstawia
tą ideę w książce Consciousness Explained [9], gdzie nazywa ją modelem świadomości „Wielokrotnych Szkiców”, i przeciwstawia
ją ze spojrzeniem popularnym, który definiuje
jako model „Teatru Kartezjańskiego”. Badania
nad uszkodzeniami mózgu dostarczyły szczegółowych dowodów na różne dziwaczne sposoby w których poznanie może być wymuszone przez skazę organiczną, a w książce Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z
kapeluszem [37], Olivier Sacks przytacza przystępne i poruszające spostrzeżenia z kilku
przypadkowych historii. A w końcu, szczegółowe dane z bogactwa neurofizjologicznych
badań przy wykorzystaniu nowoczesnego
sprzętu skanującego dostarczają precyzyjnych
map nie tylko na lokalizację funkcji w mózgu,
ale też wielu modułowych wzajemnych relacji
między nimi.
***
Necach jest też powiązana z naszymi odczuciami, emocjami i nastrojami, bo właśnie
one są tłem „psychologicznej pogody” silnie
wpływającym na sposób w jaki myślimy i się
zachowujemy. Niezależnie od tego co robię
moja energia będzie różnie przejawiać się w
zależności od tego kiedy jestem szczęśliwy, a
kiedy nie. Czasami nastroje i emocje są uruchamiane przez konkretne zdarzenie, a czasami tak się nie dzieje: zespół lęku ogólnego i
depresja są dość powszechne, ale już zespół
szczęścia ogólnego może być mniej powszechny, chociaż też się zdarza.
Istnieją setki słów do opisu różnych nastrojów, emocji i odczuć, ale wydaje się że więk-

szość z nich odnosi się do różnych stopni intensywności tej samej rzeczy, albo tego samego odczucia w różnych kontekstach, a szereg
autentycznie odrębnych wewnętrznych wymiarów wydaje się być niewielki. Depresja,
niedola, smutek, szczęście, rozkosz, uciecha,
zachwyt i ekstaza podobnie jak nienawiść,
niechęć, przywiązanie i miłość wydają się leżeć
wzdłuż tej samej osi. Istnieje ciekawe ćwiczenie do rozpoznawania prawdziwych, znacząco
odmiennych odczuć, których możesz doświadczyć i polegające na faktycznym przywoływaniu poszczególnego odczucia. Próbowałem
tego eksperymentu z wieloma osobami, i zapewne zauważysz mniej niż 10 odrębnych
odczuć.
Najbardziej bezpośrednie i osobiste powiązania między Hod i Necach są powiązaniami
psychologicznymi: racjonalne, abstrakcyjne,
intelektualne i komunikacyjne z jednej strony
oraz emocjonalne, motywujące, intuicyjne,
estetyczne i nieracjonalne z drugiej. Powiązania planetarne i żywiołów wyraźnie to odzwierciedlają: Hod koresponduje z Kokab czy
Merkurym i żywiołem Powietrza, zaś Necach z
Noga czyli Wenus i żywiołem Wody.
Cnotą Hod jest uczciwość i prawdomówność, wadą – nieszczerość i zakłamanie. Jednym ze skutków bycia zdolnym do tworzenia
abstrakcyjnych reprezentacji rzeczywistości i
przekazywania ich pewnych aspektów z innemu
człowiekowi,
jest
możliwość przeinaczania rzeczywistości, albo mówiąc dosadnie łgania w żywe oczy.
Iluzją Hod jest porządek, w sensie próbowania narzucenia swojego poczucia ładu na
świat. Jest to bardzo widoczne o niektórych
osób – kiedykolwiek coś się dzieje, to pragną
jak najszybciej zaklasyfikować to i ogłosić z
wielkim autorytetem „to tylko inny przykład
XYZ”. Zaskakująca liczba osób, które sądzą, że
są racjonalne twierdzić będzie bez zbadania
dowodów w ten czy inny sposób, że nie ma
czegoś takiego jak (duchy, telepatia, czegoś za
darmo, UFO). Prawdopodobnie mają rację i
nie mam co do tego osobistych czy też innych
interesów, ale nie trudno rozróżnić kogoś, kto
starannie rozważa za i przeciw podczas sporu i
łatwo przyznaje się do niepewności od kogoś z
mocnym uporządkowanym wyrokiem „świat
taki jest i kropka”.

Iluzja porządku występuje, ponieważ ludzie
mieszają ich własną wewnętrzną reprezentację świata ze światem samym w sobie i kiedy
tylko stają w obliczu czegoś ze świata rzeczywistego, to próbują dopasować to do ich wewnętrznej reprezentacji sposób dzięki któremu można uniknąć reorganizacji czegokolwiek.
Iluzja porządku (że wszystko w świecie może być starannie sklasyfikowane) odnosi się
ściśle do Klify przyporządkowanej Hod, która
jest sztywnością lub sztywnym porządkiem.
Jako dzieci wyruszamy z otwartym spojrzeniem na to jaki jest świat i do czasu gdy osiągniemy późny wiek dojrzewania lub wczesną
dwudziestkę to spojrzenie staje się całkiem
stężałe, jak zimna owsianka. Niewiele jest
umysłów bardziej wypełnionych pewnością
niż umysł osiemnastolatka.
Dobre krytyczne wykształcenie czasami posiada efekt mieszania owsianki na grudkowatą
papkę, ale ona stopniowo zaczyna tężeć powtórnie (dopóki ciężka ręka losu w niej nie
namiesza) i wielu ludzi w wieku średnim ma
nieelastyczne spojrzenie na świat. Powszechnie uznaje się, szczególnie w przedmiotach
ścisłych, że głęboko zakorzenione poczucie
„tak właśnie jest” to największa przeszkoda w
rozwoju. To dlatego geniusze komputerowi są
często przedstawiani jako wyalienowani nastolatkowie- jest to symbol potrzeby silnej
zdolności przystosowawczej w jednej z najszybciej zmieniających się i najbardziej rozbudowanych dziedzinach techniki.
Jeśli słyszysz jak jakieś dzieci słuchają muzyki i przyłapiesz się na myśleniu „Nie wiem,
co o ni widzą w tym hałasie!” to wtedy to
samo dzieje się z Tobą. Jeśli zauważysz siebie
patrzącego za siebie do czasu kiedy wszystko
było o wiele lepsze niż dziś i przyłapiesz się na
oświadczeniu, że „nostalgia nie jest tym czym
była kiedyś”, wtedy będziesz wiedział, że
owsianka stała się bardzo zimna i bardzo
sztywna. Twardy porządek jest nie tylko posiadaniem mocnego spojrzenia na to „jaki jest
świat”; jest również utratą zdolności do zmiany, stawaniem się zamarzniętym w spojrzeniu
na rzeczy, tak jak mucha uwięziona w bursztynie.
Wizja Hod to wizja Chwały. W świecie istnieje prawidłowość oraz porządek – nie

wszystko jest iluzją- i kiedy ktoś jest zdolny
docenić naturalny porządek w jego sensie
abstrakcyjnym, na przykład dzięki matematyce to takie coś może prowadzić do prawdziwie
religijnego, a nawet ekstatycznego doświadczenia. XIII wieczny Kabalista Abraham Abulafia opracował rygorystyczny system mistycyzmu Hebrajskich liter bazujący na literach
Hebrajskiego alfabetu, ich symbolicznego
znaczenia i ich abstrakcyjnych związków, kiedy
są między sobą przestawiane tworząc różne
„imiona Boga”. Spędzono wiele godzin na
wytężonym skupieniu przy łączeniu tych liter
według skomplikowanych zasad rodzących
bardzo abstrakcyjne symboliczne znaczenia i
spostrzeżenia, które prowadziły do ekstatycznych doświadczeń.
Takie samo uczucie wywołania zachwytu,
może pochodzić z matematyki i przedmiotów
ścisłych -uświadomienie sobie, że dynamika
grawitacyjna w trzech wymiarach jest geometrią w czterech wymiarach, że rośliny są żywymi fraktalami, że liczby pierwsze są zalążkami wszystkich innych liczb; te proste spostrzeżenia właściwie z takim samym prawdopodobieństwem mogą doprowadzić do intensywnej wizji chwały (wspaniałości) świata
dostrzeżonej przez oko racjonalnego intelektu.
Cnotą Necach jest wielkoduszność, a jej
Wadą jest egoizm. Zarówno Cnota, jak i Wada
są nastawieniem w stosunku do rzeczy które
nie są mną, szczególnie innych ludzi i stworzeń.
Gdybym był otoczony przez powierzchnię
opustoszałej pustyni o powierzchni stu mil
kwadratowych, wtedy moje nastawienie w
stosunku do innych żywych rzeczy nie miałoby
znaczenia, ja także nic bym nie znaczył i
wszystko co bym zrobił, nie wywołałoby żadnych skutków; moje osobiste potrzeby, zamierzenia, odczucia nieodmiennie mające wpływ
na ludzi, zwierzęta i rośliny, które wszystkie
chcą żyć i mają pewien poziom potrzeb, zamierzeń i uczuć także byłyby bez znaczenia.
Wielkoduszność jest po prostu uznaniem potrzeb innych. Egoizm doprowadzony do skrajności jest zanegowaniem życia, ponieważ staje
na przeciw wolności i życiu wszystkiemu co
staje na drodze. Egoizm jest podstawą do
tego, by moje potrzeby były na pierwszym

miejscu. Necach leży na Kolumnie Siły i jest
wyrażeniem energii życiowej, więc zaprzeczeniem życia jest wypaczeniem siły symbolizowanej przez Necach, stąd przypisanie egoizmu
do Wady.
Wizją Necach jest wizja Piękna tryumfującego. Podczas, gdy wizją chwały odpowiadająca Hod jest wizją złożonych abstrakcyjnych
związków, symetrii i matematycznej elegancji,
to Wizja Piękna Tryumfującego jest czysto
estetyczna i mocno opierająca się na świecie
rzeczywistym struktur, zapachów, dźwięków i
kolorów, odpowiednim powiązaniem z Wenus, boginią zmysłowego piękna.
Załóżmy, że dwóch kupców udaje się obejrzeć dom. Pierwszy jest zainteresowany ilością
pokojów, wielkością garażu, położeniem w
stosunku do miejscowych udogodnień, ceną,
ilością metrów kwadratowych na działce i tym
czy okna są podwójnie oszklone. Drugiej osobie podobają się ozdoby w salonie, kolor łazienki, sadzonki glicynii w ogrodzie, drzewo
wiśniowe, zakrzywiony kształt schodów i spadzisty dach w jednej z sypialni. Obydwu osobom podoba się dom, ale pierwszej podobają
się różne abstrakcyjne właściwości związane z
domem, podczas gdy drugą pociąga dom sam
w sobie. Przypuśćmy, że te same dwie osoby
kupiły dom i decydują się by odprawiać magię
rytualną. Pierwsza osoba chce białe szaty, bo
biały jest kolorem mocy światłości i życia.
Druga chce zieloną aksamitna szatę, bo jest
miła w dotyku i ładna. Pierwsza czyta wiele
książek na temat tego jak przeprowadzić rytuał, podczas gdy druga siada pod drzewem
wiśniowym w ogrodzie i przeprowadza coś co
uważa za odpowiednie w danym czasie.
Pierwsza osoba w dalszym ciągu dokonuje
wyborów w oparciu o abstrakcyjne pojęcie
tego co jest poprawne, podczas gdy druga
dokonuje wyborów bazując na tym co uznaje
za słuszne.
Obie są napędzane przez wewnętrzne poczucie „słuszności”, ale w pierwszym przypadku jest ono oparte na abstrakcyjnym kryterium, podczas gdy w drugim bazuje ono na
osobistym estetycznym pojęciu piękna.
Wizja Piękna Tryumfującego ma nieodpartą moc. Jest przedwyrażalna i właściwie bezkrytyczna, a w tym samym czasie także niezmiernie stronnicza. Osoba w jej uścisku bę-

dzie wyrażać osądy na temat gustu innej osoby w odniesieniu do sztuki, literatury, ubrania,
muzyki, dekoracji lub czegokolwiek i będzie to
robić z takim dogłębnym brakiem samoświadomości, że możliwie jest uwierzenie, że jej
dobry smak został uświęcony w niebie. Osoba
taka będzie wyśmiewać tych którzy otaczają
się regułami, regulaminami, zasadami i badaniami, „składnią rzeczy” jak ujął to E. E. Cummings i zamiast tego wykazywać będzie cudaczną spontaniczność, przenikliwą (o czym
jest przekonana) intuicję i wolnego ducha
będącego w harmonii z przypływami i odpływami życia.
Są tacy, którzy mogą narzekać na jej zdumiewająca arogancję, niestałość, nieobowiązkość i nigdy niekończący dopływ niezachwialności i uprzedzone opinie wyrażane z sędziowskim autorytetem, ale przecież Ci którzy
narzekają są (wyraźnie) chorobliwie pedantycznymi krytykantami, którzy się nie liczą. W
celu całkowitego zanurzenia się w koszmarze
czysto estetycznej wizji powinno się przeczytać Portret Doriana Graya Oscara Wilde.
Iluzją Necach jest projekcja. Wszyscy mamy tendencje do postrzegania u innych osób
tych uczuć i cech, które znajdujemy w sobie, a
wtedy gdy odgadujemy je prawidłowo, nazywa się to „empatią” albo „intuicją”. Kiedy
odgadujemy je błędnie, nazywa się to „projekcją”, dlatego, że błędnie przypisujemy nasze
odczucia, potrzeby, motywy czy pragnienia do
innej osoby oraz stosownie do tego interpretujemy jej zachowanie. To tak jakbyśmy „projektowali” nasze osobiste odczucia na świat w
ten sam sposób jak projektor filmowy.
Pewien poziom projekcji jest nieunikniony i
co najwyżej można go zrównoważyć za pomocą krytycznego uzmysłowienia sobie, że może
ona się zdarzyć. Nie mniej jednak projekcja
jest podstępna. Projekcja zazwyczaj „uznaje
się za słuszną”, a siła uczucia z nią związanego
może z łatwością przełamać jakiekolwiek intelektualne uzmysłowienie.
Jedna z najbardziej przytłaczjących form
projekcji towarzyszy pożądaniu seksualnemu.
Dlaczego uważam jedną osobę za atrakcyjną
seksualnie, a innej nie? Dlaczego u osoby
atrakcyjnej seksualnie zauważam pewne cechy, a inne ignoruję? W moim przypadku kiedy zebrałem razem wszystkie najbardziej

atrakcyjne cechy jakie znalazłem w spójnym
obrazie wyłonionym z „idealnej osoby”, odkryłem, że każda osoba którąkolwiek traktowałem jako potencjalnego partnera seksualnego
była natychmiastowo porównywana z tym
szablonem. W rzeczywistości istniało więcej
szablonów niż jeden, więcej niż jeden ideał,
ale ich liczba była ograniczona i każdy szablon
był bardzo wyraźnie zdefiniowany, a co najważniejsze, każdy szablon był wewnętrzny.
Moje seksualne odczucia (a często wiele innych) bazowały na najwyraźniejszym, bezwzględnym szablonie.
To było szalone. Zauważyłem, że moje seksualne odczucia na temat osoby, będą się
zmieniać w zależności od tego jak są ubrane,
albo jak się zachowują, od tego jak dobrze
„pasują do ideału”. Stało się oczywiste, że to
w czym się zakochałem nie istnieje poza mną i
próbowałem znaleźć ten ideał w każdym innym. Każdy jeden z tych „szablonów” był żywym aspektem mnie, który wybrałem by nie
postrzegać go jako „ja” i w ramach rekompensaty spędzałem dużo czasu próbując znaleźć
ludzi do wniesienia tych części do życia, dokładnie jak reżyser przesłuchujący aktorów i
aktorki do udziału w nowej sztuce. Jeżeli osobom wcześniej utożsamianym z ideałem nie
udało się sprostać mojemu wyobrażeniu o
tym jak powinny się idealnie zachowywać,
wtedy projektowałem winę na nich: coś
z nimi było nie tak! Zaprawdę wariactwo.
Szwajcarski psycholog C.G. Jung rozpoznał
to zjawisko i nadał tym wyidealizowanym oraz
projektowanym składnikom naszej psychiki
miano „archetypu”. Jung zidentyfikował kilka
archetypów i warto wspomnieć te główne i
najbardziej wpływowe które, można często
odnaleźć w przypadku projekcji.
Anima jest archetypem idealnej kobiety.
Jest częściowo uwarunkowaną przez geny,
częściowo przez kulturę, postacią ukształtowaną przez modę i reklamę, nieuświadomionym abstrakcyjnym kompozytem kobiety.
Anima jest powszechna u mężczyzn, gdzie
może pojawiać się z przykuwającą uwagę mocą w snach i fantazji, projekcją wnoszoną w
życie przez wcale nie tak niewielką moc męskiego popędu seksualnego. Może być łagodna i uległa, uwodzicielska i pociągająca, zalotna i niebezpieczna, może być tanią dziwką

albo niedoścignioną boginią. Nie ma „klasycznej animy”, ale jest wiele rozpoznawalnych
wzorców, które mają potężną władzę nad
konkretnym mężczyzną. Materiał z męskich
fantazji seksualnych (znaleziony na górnej
półce w kioskach na przykład) jest zdumiewająco przewidywalny, oklepany i pozbawiony
wyobraźni, a także zawiera ograniczona liczbę
stereotypowych poglądów na kobietę, które
są najbliższe „najmniejszemu wspólnemu
mianownikami animy” jakie tylko można znaleźć.
Animus jest archetypem idealnego mężczyzny i wiele z tego co jest prawdziwe w animie jest prawdziwe dla animusa. Istnieją różnice; przeważającą cechą w Animie jest jej
wygląd i zachowanie, kiedy dominująca cechą
w Animusie jest towarzyska potęga i fachowość w czymś. W trosce o równość płciową
warto wspomnieć, że materiał z żeńskich romantycznych fantazji jest również zdumiewająco przewidywalny, oklepany i pozbawiony
wyobraźni oraz zawiera ograniczona liczbę
stereotypowych poglądów na mężczyznę,
które są najbliższe „najmniejszemu wspólnemu mianownikami animusa” jakie tylko można znaleźć.
Cień jest projekcją „nie mnie” i zawiera zakazane stłumione pragnienia i impulsy. U
większości mężczyzn stłumiona jest Anima, a u
większości kobiet stłumiony Animus i dlatego
obydwoje tworzą składnik Cienia. Jednak
główna część Cienia składa się z zabronionych
impulsów, a Cień stanowi uosobienie zła. Powszechnie wiele z tego co uważane jest za zło
definiuje się poprzez socjalne i społeczne uosobienie tego zła, jako zewnętrznej siły działającej przeciwko ludzkości (tak jak Szatan).
Persona jest maską, którą nosi człowiek
będący członkiem społeczności w której proporcjonalnie duża część jego zachowania jest
określna przez jego rolę, na przykład doktor,
nauczyciel, manager, księgowy, prawnik czy
cokolwiek innego. Projekcja odbywa się na
dwa sposoby: po pierwsze od ktoś oczekuje,
że musi przystosować się do roli w szczególnie
sztywny lub stereotypowy sposób i z tego
powodu cierpi ona na utratę indywidualności i
prawdopodobnie naraża się w pewnym stopniu na nieuzasadnione zaufanie czy uprzedzenia. Po drugie, wiele osób w takim stopniu

identyfikuje się z daną rolą, że przenoszą ją do
wszystkich aspektów ich życia prywatnego. Ta
„projekcja na siebie” jest formą utożsamianiazobacz rozdział poświęcony Tiferet.
Archetyp Siebie (Jaźń) na poziomie Hod i
Necach jest z reguły projektowany jako idealna forma osoby: to znaczy, ktoś będzie przekonany o tym, że jest bardzo niedoskonały,
ale mimo to możliwe jest osiągnięcie idealnego stanu istnienia w którym ta sama osoba
jest miła, kochająca, mądra, wyrozumiała,
współczująca, będąca w harmonii z absolutem
i inną samowybieralną mieszanką świętoszkowatych właściwości. Ta projekcja doskonałości zwiąże się z żywą lub martwa osobą,
która wtedy zostaje bohaterem, bohaterką,
guru czy mistrzem z rażąco nadętymi możliwościami.
Projekcja taka może być też uwiązana do
wizji „mnie uczynionego doskonałym”. Ta
projektowana wizja „mnie uczynionego doskonałym” jest wspólna (prawie że uniwersalna) wśród osób poszukujących „duchowego
rozwoju”, „tajemnego treningu” i innych form
samodoskonalenia i w niemal każdym przypadku oparta jest o abstrakcyjny ideał. Człowiek dotknięty tym stanem będzie upierać się,
że ideał ludzki rzeczywiście istnieje w pewnych rzadkich osobach (zazwyczaj dawno
zmarli święci, guru, czy ktoś, kto żyje w odległym miejscu) i jest to rodzaj osoby, którą
chce być.
Powinno być to zabawne, ale wcale takie
nie jest. Więcej na ten temat zostanie powiedziane i doprecyzowane w rozdziale poświęconym Tiferet.
Klifa albo skorupa Necach jest nawykiem i
rutyną. Kiedy postępowanie wraz z całym
(możliwością) potencjałem do nowych doświadczeń i nowych sposobów tworzenia rzeczy, zostają zamknięte we wzorce, które powtarzane są w kółko, wtedy energia życiowa,
aspekt siły Necach jest wycofana, a tym co z
niej pozostaje jest martwa skorupa zachowania. Podobnie jak Klifa sefiry Hod jest sztywnym porządkiem, skamienieniem czyjejś wewnętrznej reprezentacji rzeczywistości, tak
samo Klifa Necach jest skamienieniem zachowania.
Imionami Boga dla Hod i Necach są odpowiednio Elohim Cabaot i Jehowa Cabaot, co

oznacza „Bóg Zastępów”, ale w każdym przypadku do określeń „Boga” jest wykorzystane
inne słowo. Imię „Elohim” wiąże się ze wszystkimi trzema sefirot na Kolumnie Formy i
przedstawia żeńskie (mówiąc w przenośni)
dążenie w tym aspekcie Boga.
Archaniołami są Rafael i Haniel. Za archanioła Hod podawany jest czasami Michael, ale
wielu autorów woli Rafaela (Lekarstwo Boga)
ze względu na związek Merkurego z medycyną
i uzdrawianiem. Poza tym, Michael ma absolutnie dobre powody by przebywać w Tiferet,
bo jego imię jest często interpretowane jako
„ten który jest podobny do Boga”, a Tiferet
jest odbiciem Keter.
Informacja tego rodzaju może spowodować zdumiewające duże podniesienie temperatury powietrza w pomieszczeniu przy spotkaniu Kabalistów. Dla tych którzy się zastanawiają jak daleko wstecz sięga to zamieszanie, Robert Fludd (1574-1607) twardo optował za Rafaelem, natomiast 200 lat później
Francis Barrett, autor książki The Magus był
zwolennikiem Michaela. Współzałożyciel Złotego Brzasku, S.L. Mathers, podążał za obydwoma wersjami w zależności od tekstu który
czytasz.
Kabała nie jest uporządkowanym przedmiotem i ci którzy chcą narzucić na nią zbyt
duży porządek, popadają w iluzję… pozostawię to jako ćwiczenie czytelnikowi.
Anielskie zastępy dwóch sefirot to Beni
Elohim, oznaczające Dzieci Boga i Elohim czasami tłumaczone na „Bogowie i Bogini”. W
tym miejscu nie ma podejrzeń o politeizmimiona odzwierciedlają idee „Zastępów” i
wielu świadomości.
Triada sefirot Jesod, Hod Necach mieści w
sobie triadę zwyczajnej świadomości jakiej
normalnie doświadczamy w nas i u większości
ludzi przez większość czasu. Ten poziom świadomości jest silnie magiczny; spróbuj od niego
odejść na dłuższy czas, a odkryjesz moc siły i
formy go utrzymującej.
Nie jest przesadą stwierdzenie, że większość ludzi jest absolutnie niezdolna do opuszczenia tego stanu, nawet jeśli tego chcą i nawet jeśli rozpaczliwie tego próbują. Sefira
Tiferet przedstawia stan istnienia, który odblokowuje energię „zwyczajnej świadomości” i
będzie to tematem następnego rozdziału.

Tiferet
„W tym momencie pozostaje Ci nic, tylko
wybuchnąć głośnym śmiechem.”
„Z Ducha Zen” Alana Wattsa
Sefira Tiferet leży w sercu Drzewa Życia i
tak samo jak do Rzymu, prowadzą do niej
wszystkie ścieżki. No, prawie wszystkie. Tiferet
posiada ścieżki łączące ją z każdą sefirą za
wyjątkiem Malchut. Skoro Drzewo Życia jest
mapą, to sefira tytułowana Tiferet czyli Piękno
albo Rachamin co oznacza Miłosierdzie jasno
przedstawia coś o centralnym znaczeniu. Co
takiego ona reprezentuje?
Czy możesz wyobrazić swoim okiem umysłu czym ona może być? Czy czujesz w sobie
cokolwiek, kiedy kontemplujesz Tiferet? Czy
zapytany, będziesz potrafił określić co ona
oznacza? Cóż, jeśli potrafisz zrobić jakąś lub
każdą z tych rzeczy, to prawie na pewno to źle
kombinujesz. Jak komentuje Alan Watts:
„Metodą Zen jest zbicie z tropu, podekscytowanie, wprawienie w zakłopotanie i wyczerpanie rozumu, aż do chwili, gdy zda on
sobie sprawę, że rozumowanie jest tylko myśleniem o; będzie ona pobudzać, drażnić i
znowu wyczerpywać emocje dopóki nie zrozumie się, że emocje to tylko odczuwanie
czegoś, a udaje się to wtedy, gdy uczeń został
doprowadzony do rozumowego i emocjonalnego impasu, by przerzucić most nad dziurą
między pojęciowym kontaktem z rzeczywistością z drugiej ręki, a doświadczeniem z pierwszej ręki.”
Sefira Tiferet przedstawia studenta Kabały
z taką oto zagadką. Cokolwiek powiesz, to
tego nie ma; cokolwiek sobie wyobrazisz, to
tego nie ma; Cokolwiek odczuwasz, to tego
nie ma. To jest puste miejsce. Nie ma tam nic.
Moduły świadomości stosowne do kolejno
Hod, Jesod i Necach nie są stosowne do czegoś, co jest wyraźnie i jednoznacznie pokazane na Drzewie jako będące odmienne od
wszystkich trzech poprzednich sefirot. Więc co
to jest?
Studentowi mówi się, że Cnotą Tiferet jest
Poświęcenia Wielkiemu Dziełu. Czym jest to
„Wielkie Dzieło”? Studentowi mówi się uroczyście, że w celu znalezienia odpowiedzi powinien dostąpić Duchowego Doświadczenia
Tiferet, którym jest Poznanie i Rozmowa ze

Świętym Aniołem Stróżem. Więc student
spływa, a potem spławiającym tonem melduje
(prawdopodobnie po pewnym działaniu w
bibliotece), że Wielkie Dzieło jest wznoszeniem ludzkiej istoty do doskonałości. Albo
uchronieniem planety od zanieczyszczeń
przemysłowych. Albo uzyskaniem i uwiecznieniem wiedzy, czy może duchowym odkupieniem ludzkości. Wtedy student pali wystarczająco dużo kadzidła, by spłacić dług publiczny w
Somalii, dokumentuje niekończące się rozmowy ze Świętym Aniołem Stróżem w swojej
magicznej dokumentacji oraz odciska piętno
na wszystkim i w dość różnorodny sposób przy
pomocy nieugiętego zaangażowania w Wielkie
Dzieło.
Ten zapał, zaangażowanie, osobiste poświęcenie i poczucie moralnego celu prowadzi
do rozwinięcia szczególnego rodzaju osoby:
kogoś, kto może być kolokwialnie nazwany
„skończonym dupkiem”. Osoba zatem dotknięta takim czymś może stać się pobożnym,
prawiącym morały, krytykanckim, pokornym
sługą najwyższych mocy, ale niestety z rażącą
plamą nietolerancji. Ci którzy zamieszkują w
pobliżu takiego moralnego żaru mogą mieć
powód odwoływać się do tego, że Wadą Tiferet jest zarozumiałość i pycha.
Student może spędzić lata biegając wokół
w kółko, przynosząc planecie korzyści zaawansowanej duchowej świadomości i wydaje się,
że jest to konieczne ćwiczenie. Ludzie musza
wypocić rozmaite osobiste obsesje z ich systemów, a puste miejsce w Tiferet jest doskonałym zestawem na którym można odgrywać
osobisty dramat. Jeśli poświęcenie Dziełu jest
autentyczne i jeśli Tiferet oraz Ś.A.S. są inwokowane z zaciekłością i determinacją, to wcześniej czy później interweniuje ręka losu i student w wielkim stylu pozbywa się z siebie
całego gówna.
Próba zgłębienia natury Tiferet wydaje się
doprowadzać do stanu, którzy Grecy nazywali
„hubris”, zadufanej hardości, zarozumiałości i
pychy, aż ostatecznie zdarza się to, co nieuchronne i czyjeś życie załamuje się niszcząc
nadzieje i plany.
Powstały bałagan różni się w zależności od
danej osoby. U niektórych osób, każda idea na
temat tego, co jest ważne zostaje odwrócona
do góry nogami podczas, gdy u innych emo-

cjonalne przywiązanie do nawyków, stylu życia, posiadania czy związków zamienia się w
proch. Demon fałszywego siebie (jaźni) aplikuje solidny cios oraz wysyła pomotanie i jest to
właśnie moment, kiedy istnieje szansa do
rzeczywistej zmiany i zaświtania złotego słońca Tiferet.
Oto moja osobista interpretacja słowa „Inicjacja”. Jest taki stan istnienia reprezentowany przez sefirę Tiferet całkowicie odmienny od
tego jak większość ludzi doświadcza normalnej świadomości. Raz już osiągnięta, zmiana ta
jest nieodwracalna i trwała oraz powoduje
stałą zmianę w sposobie w jaki doświadczane
jest życie. Kiedy nastąpi, to natychmiast zostaje rozpoznana jako coś co jest … wtedy, gdy
każda komórka w czyimś ciele woła „Więc to
jest właśnie to!”
Ten stan został szeroko udokumentowany
w wielu częściach świata, a książka Alana
Wattsa [42] na ten temat jest tak rozważnie
napisana i sprecyzowana, że mało które dzieło
jest tak wartościowe jak jego.
Symbolika Tiferet jest trojaka: król, złożony
w ofierze bóg i dziecko. Ta troista symbolika
powiązana jest z miejscem sefiry Tiferet na
Rozszerzonym Drzewie (patrz na Rozdział 8),
gdzie pojawia się ona jako Keter w Asiji , Tiferet w Jecirze i Malchut w Briji, i te trzy aspekty
powiązane są odpowiednio z królem, złożonym w ofierze bogiem i dzieckiem.
Jedna z interpretacji tej symboliki jest następująca: żeby królestwo zostało odkupione
to król (który jest także synem Boga- spójrz
poniżej) musi być złożony w ofierze i z tej ofiary nadchodzi odrodzony jako dziecko. Taka
jest właśnie metafora inicjacji. Istnieje w tej
symbolice również wyraźny aspekt Chrześcijański, który wielu Chrześcijańskich Kabalistów
niezawodnie omawiało, ale byłoby błędem
przykładać dużą wagę do tej pozornie Chrześcijańskiej symboliki. Król dziecko i syn są synonimami dla Tiferet w najwcześniejszych
Kabalistycznych dokumentach (dla przykładu Zohar) i wprowadzenie tej boskiej królewskości oraz poświęconego boga do współczesnej Kabały prawdopodobnie zawdzięcza się
bardziej publikacji „Złotej Gałęzi” [14] w 1922
niż Chrześcijaństwu.
Temat śmierci i odrodzenia jest ważnym
elementem w wielu tajemnych tradycjach, a

także zapewnia ciągłość współczesnej Kabały i
religii misteryjnych oraz inicjacji w basenie
Morza Śródziemnego. Rytuały inicjacyjne Zakonu Złotego Brzasku [35], organizacji, która
wiele zrobiła by na nowo rozbudzić zainteresowanie Kabałą, były luźno inspirowane przez
misteria Eleuzyjskie ku czci Demeter i Persefony- a przynajmniej w takiej mierze, że przełożeni świątyni posiadali swoje tytuły po
głównych przełożonych misteriów Eleuzyjskich.
Złoto Brzaskowa inicjacja do Tiferet była
jak większość rytuałów Złotego Brzasku naparem czarownicy pełnym symboliki, ale mocno
opartym na misteriach ukrzyżowania i zmartwychwstania- w pewnym momencie kandydat był przywiązywany do krzyża – przy którym miała miejsce symboliczna rekonstrukcja
krypty i grobu Christiana Rosenkreutza. Następujący wypis [35] pozwala nieco wczuć się
w klimat:
„Pogrzebany z tym Światłem w mistycznej
śmierci, powstający znowu w mistycznym
zmartwychwstaniu, umyty i oczyszczony przez
Niego naszego Mistrza, O Bracie Krzyża i Róży.
Tak jak On, O Adepci wszystkich wieków żeście się umęczyli. Jak On, żeście cierpieli męki.
Niedostatek, tortury i śmierć żeście przebyli.
Wszystkie one były jedynie oczyszczeniem
Złota.”
Złoto jest symbolem sefiry Tiferet, będącym metalem Szemesz, czyli Słońca, które
także jest z Tiferet. Złoto jest niezniszczalne i
symbolizuje stan bycia, który nie jest ani „nieszlachetny” ani „zniszczony”. Jest symbolem
inicjacji, stanu porównania, gdzie normalna
świadomość jest psującym się śmieciem.
Nie chcę dalej brnąć w ten rodzaj symboliki- jest tego strasznie dużo. Można przecież
napisać dobry kawał tekstu i osiągnąć sukces
robiąc troszkę więcej niż zagubić czytelnika w
tak gęstej i lepkiej sieci symboliki, że jego stan
wewnętrzy wykazuje objawy stawania się
sterylną zbitką słów i symboli. Chciałem zaprezentować ideę tego jak duża ilość egzotycznej symboliki narosła wokół Tiferet, ale nic
poza tym. Stan ukazywany przez Tiferet jest
na tyle rzeczywisty, że przywiązywanie stanu
komfortu, kandydatów klasy-średniej do krzyża w drewnianej krypcie znajdującej się w

miejscowej Komnacie Masońskiej i bajaniu na
temat niedostatku, tortur i śmierci jest nieco
dalekie od oczekiwań.
W tradycyjnej Kabale sefira Tiferet jest
powiązana z czymś nazywanym Zoar Anpin,
Mikroprosopusem albo Mniejszym Obliczem.
Istnieje również coś nazywane Arik Anpin,
Makroprosopus, czy Większe Oblicze i jest
często używany jako synonim dla sefiry Keter.
Symbolika związana z Większym i Mniejszym
Obliczem jest niezmiernie złożona: „Wielkie
Święte Zgromadzenie”, jedna z ksiąg Zoharu,
jest w dużej części szczegółowym opisem czaszki, oczu, policzków i włosów w brodzie
Mniejszego, jak i Większego Oblicza.
W dużym uproszczeniu Makroprosopus
jest Bogiem, a Mikroprosopus człowiekiem
uczynionym na obraz Boga, stąd też symbolika, ale to by było zbyt proste. Mikroprosopus
jest też archetypowym człowiekiem Adamem
Kadmonem, mistycznym pojęciem, którego
nie należy mylić z prawdziwą istotą ludzką.
Adam Kadmon jest dwupłciowy, męski i żeński,
jest
Adamem-i-Ewą
w
przedprzejawieniowym, w przed-Upadkowym stanie boskiej doskonałości. Symbolika Makroprosopusa, Mikroprosopusa i Adama Kadmona wydaje się istnieć niezależnie od koncepcji
sefirotycznej emanacji i prawdopodobnie
warto nadmienić, że te wcześniejsze idee były
bardziej rozwinięte w czasie okresu Zoharycznego Kabały, podczas gdy ta późniejsza niemal
wyłącznie jest używana do chwili obecnej –
wciąż czekam na spotkanie współczesnego
Kabalisty z dużym praktycznym wglądem w
trzynaście części brody Makroprosopusa.
Kolejny bogaty zestaw symboli związanych
z Tiferet pochodzi z boskiego imienia czterech
liter YHVH, zazwyczaj wymawianego jako Jehowa lub Jahwe. Litera Jod jest związana z
nadprzyrodzonym ojcem Chochmą, a litera He
jest związana z nadprzyrodzoną matką Biną.
Litera Wau jest związana z synem matki i ojca
oraz jest obiema Mikroprosopusem i sefirą
Tiferet (a czasami Daat). Ostatnie He jest
związane z córką (i narzeczoną syna), sefirą
Malchut. Tiferet jest więc „dzieckiem”
Chochmy i Biny , jak również „synem Boga”. W
hebrajskim litera Wau reprezentuje liczbę 6 i
w Kabale oznacza Chesed, Gewurę, Tiferet,
Necach, Hod i Jesod, sześć sefirot, które po-

wiązane są ze stanami ludzkiej świadomości, a
więc również Mikroprosopusa. Przy typowej
dla Kabały elastyczności mogą też oznaczać
sześć dni Aktu Stwarzania.
Iluzją Tiferet jest Utożsamianie Się. Kiedy
ktoś zostanie zapytany „czym jesteś”, to zazwyczaj rozpoczyna się tyrada podobnych
oświadczeń „jestem człowiekiem”, „jestem
kierowcą ciężarówki”, „jestem Fred Bloggs”,
„jestem osobą o wzroście 5 stóp 11 cali”. Jeżeli się go przyciśnie to może zacząć wyliczać
osobiste cechy i zachowania: „jestem godny
zaufania”, „łatwo tracę panowanie nad sobą”,
„mam lęk wysokości”, „lubię sernik”, „nie
cierpię psów”.
Powszechne jest wśród ludzi, że utożsamiają się z tym czym są włączając w to całokształt swoich przekonań i zachowań. Często
aż do śmierci bronią świętości tych właśnie
przekonań i zachowań – ludzie mogą przejawiać zachowania, które czynią ich życie zupełnie nędznym, a wciąż będą się ich trzymać
kurczowo niczym pyton. Ta niezdolność do
zdystansowania się i spojrzenia na zachowania
oraz poglądy w oderwaniu od swojej osoby
tworzy dziwny egocentryzm: poczucie tożsamości jest oparte na zestawie poglądów i
cech, które w dużej mierze są nieświadome
(ktoś może nie wiedzieć, że jest patetyczny,
egoistyczny lub przyciągający uwagę), a jednocześnie postrzegane jako jedyne w swoim
rodzaju i święte.
Gdy zachowania oraz przekonania są nieuświadomione i zostają włączone w poczucie
tożsamości to dla kogoś dotkniętego takim
czymś staje się niemożliwe zrozumienie innych ludzi. Taka osoba nie potrafi wziąć pod
uwagę zachowania, które jest nieświadome, a
więc nie jest świadoma swojego wpływu na
innych ludzi. Na przykład jeśli jestem samolubny, ale tego nie zauważam, to będę musiał
wymyślać wymówki tłumaczące dlaczego inni
ludzie mnie nie lubią. Być może będę potrzebował zmyślić ogrom takich wymówek by
wyjaśnić zachowanie u innych osób, które jest
bezpośrednim wynikiem mojego egoizmu
(nieświadomości).
Poczucie tożsamości staje się wtedy rodzajem „Absolutu” w stosunku do którego porównywane jest wszystko, a osądy dotyczące
świata stają się bezwzględne i niemal niemoż-

liwe do zmiany, nawet gdy uświadomimy sobie subiektywność naszego stanowiska.
Nawiązując do tej projekcji nieświadomości
na świat, Jung [20] komentuje:
„Skutkiem projekcji jest izolacja osoby z jej
środowiska, ponieważ zamiast prawdziwego
związku z nim, związek ten jest teraz iluzoryczny. Projekcje zmieniają świat w replikę
naszej własnej nieznanej twarzy.”
Podsumowując, iluzją Tiferet jest fałszywe
utożsamienie z zestawem przekonań i zachowań. Może być utożsamiana z maską społeczną czy innymi słowy Personą, co zostało
omówione w rozdziale dotyczącym Necach.
Więc wróćmy do pierwotnego pytania: „czym
jesteś?”. Czy istnieje na to odpowiedź? Jeśli
odpowiedź brzmi, że czymś nie będącym
przypadkowym zbiorem przelotnych i krótkotrwałych działań, to wtedy nie jesteś swoimi
zachowaniami- zachowania można zmienić;
nie jesteś swoimi przekonaniami- przekonania
można zmienić; nie jesteś swoja rolą w społeczeństwie- swoją rolę w społeczeństwie można zmienić; nie jesteś swoim ciałem- twoje
ciało ciągle się zmienia.
Stąd pochodzi poczucie pustki, wydrążenia.
Intelekt próbuje rozwiązać koan koanów „Kim
lub czym jestem?”, ale nie ma kotwicy, której
mógłby się uchwycić. Czy więc nie ma żadnego
centrum mojej istoty, nic co jest mną, żadnej
osi we wszechświecie, żadnej moralności,
żadnego dobra, żadnego zła?
Czy żyję w nieznaczącym, bezsensownym
wszechświecie, gdzie każde przekonanie
jest tak dobre jak każde inne, gdzie każde
zachowanie jest do przyjęcia tak długo jak
może mi ono ujść na sucho? To poczucie pustki czy wydrążenia jest Klifą lub skorupą Tiferet,
Tiferet jako Pustego Miejsca z Niczym W Sobie. Psycholog C.G. Jung [21] dostarcza niezapomnianego i poruszającego opisu tego jak
jego ojciec, wiejski pastor, był stopniowo pochłaniany przez takie uczucie wydrążenia i
duchowej jałowości. Nie wiele rzeczy jest gorszych niż poświęcenie życia zewnętrznym
formom religii bez żadnego odczucia choćby
jednego dotyku tego co nadaje jej znaczenie.
Imieniem Boga w Tiferet jest Jehowa Aloa
wa Daat, lub po prostu Aloa wa Daat. Często
tłumaczy się je na „Bóg przejawia się w sferze
umysłu”. Czasami podawanym Archaniołem

jest Rafael, ale ja wolę przypisywać do niej
Michaela, długo związanego z ogniem słonecznym. Jego imię „Ten który jest jak Bóg”
wzmacnia relację góra/dół między Keter, a
Tiferet. Anielski zakon to Malachim lub Królowie.
***
By pojąć cały tradycyjny materiał związany
z Tiferet należy pojąć większą część Kabały.
Tiferet jest w centrum kompleksu złożonego z
sześciu sefirot, które reprezentują istotę ludzką. Wcale nie jest to współczesna interpretacja „inicjacyjnej” interpretacji niezrozumiałych
średniowiecznych dokumentów. Kabała była
zawsze zainteresowana dynamiką związków
pomiędzy Bogiem, a Dziełem Stworzenia, pomiędzy Bogiem oraz istota ludzką, a opisy
Makroprosopusa
i
Mikroprosopusa
w Zohar są śmiałą próbą uchwycenia czegoś
nieuchwytnego przy użyciu języka złożonego z
najbardziej najbliższej z metafor: z ludzkiego
ciała.
Według Biblii i Kabały istota ludzka jest w
pewnym sensie odbiciem Boga. W takim
stopniu jak Kabała jest wynikiem autentycznego doświadczenia mistycznego, to jest opisem dynamiki związku między istotą ludzką, a
Bogiem, a co ważniejsze jest opisem czegoś rzeczywistego. Nawet jeśli nie lubisz słowa „Bóg” (Ja nie lubię), to Kabała próbuje
wyrazić coś ważnego o względnie niedostępnym wymiarze ludzkiego doświadczenia. Tiferet jest odbiciem Keter i przedstawia „Obraz
Boga”, „Boga wewnątrz”, niezależnie od tego
co przez to rozumiesz.
Tiferet jest symbolem wyśrodkowania,
zbalansowania, a przede wszystkim, całości.
Może być pustym miejscem, rozdziawioną
pustką, ale też może być sercem i rozjarzonym
słońcem na Drzewie. Jest ona symbolem istoty
ludzkiej żyjącej w pełnej świadomości tego co
na zewnątrz oraz tego co wewnątrz, która nie
zaprzecza ani rzeczywistości świata ani misterium samoświadomości i która próbuje pogodzić potrzeby obu w harmonijnej równowadze.
Gewura i Chesed
„Głównymi fundamentami wszystkich państw, zarówno młodych jak i starych czy też ich

mieszanki są dobre prawa i dobre wojska; a
dlatego, że dobrego prawa nie może być tam,
gdzie nie ma dobrego wojska, a tam gdzie
wojsko jest dobre, tam jest dobre prawo, to
pominę omówienie prawa i opowiem o wojsku.”
Machiavelli
„Bóg jest wielką żądzą, która jeszcze nie
znalazła ciała, ale dąży do wcielenia z wielkim
twórczym popędem”
D.H. Lawrence
Nazwę sefiry Gewura tłumaczy się jako
„mocarność”, a czasem „potęga”. Sefira ta jest
też określana przez jej alternatywne nazwy
jako Din, czyli „sprawiedliwość” oraz Pachad
oznaczający „strach”. Zaś nazwa sefiry Chesed
jest tłumaczona jako „miłosierdzie” lub „miłość” i często jest nazywana Gedula czyli „dostojeństwo”, „znakomitość”.
Gewura i Chesed leżą odpowiednio na Kolumnach Formy i Siły oraz mają bardziej zdefiniowaną i ogólnie ze sobą uzgodnioną symbolikę niż większość sefirot. Chesed oznacza
ekspansywność i stwarzanie oraz rozbudowywanie się form, co można dość trafnie nazwać
anabolizmem, a Gewura oznacza opanowanie
i zarówno utrzymywanie formy oraz rozkład
(albo katabolizm) formy.
W symbolice Kabały najbardziej sprecyzowane i konkretne wyrażenie się formy pojawia
się w Malchut, świecie fizycznym, a w świadomej istocie (np. we mnie i Tobie) ujmującej
świat w określenia form, które są rozbudowywane i rozkładane, Chesed i Gewura wyrażają coś ożywionego w relacji naszej świadomości z zewnętrznym i materialnym światem.
Kiedy widzę jak powstaje coś pięknego mogę z
łatwością pomyśleć, że to jest „dobre”, ale gdy
zobaczę że ta sama rzecz jest perfidnie niszczona, prawdopodobnie pomyślę, że to jest
„złe”.
Następujący rodzaj myślenia przesiąka
wczesne Kabalistyczne pisma. W komentarzu
do Bahir Aryeh Kaplan pisze [23]:
„Pojęcie Chesed-Milości polega na hojnym
dawaniu, kiedy Gewura- Mocarność polega na
umiarze. Stwierdzenie że Mocarność jest
umiarem, odnosi się do znaczenia nauczania,
że ‘Mocny jest ten, kto powstrzymuje swoje
żądze’. Oczywisty jest fakt, że człowiek potrafi
powstrzymać swoja naturę, a skoro człowiek

jest w stanie to uczynić , to Bóg także to potrafi. Chociaż boska natura polega na czynieniu dobra, to kiedy powstrzymuje On Swoją
naturę, to wynikiem tego staje się zło. Dlatego
też Sefira Gewura- Mocarność jest postrzegana jako źródło zła.”
Również Zohar zawiera wiele odniesień
dotyczących „dyscyplinującej surowości” Boga
(inny synonim Gewury) i jej bycia źródłem zła
w stwarzaniu. Chociaż, jeśli uważa się, że
stwarzanie oraz niekontrolowany rozwój raka
mogą być powiązane z Chesed, a próby układu
immunologicznego by go zahamować i zniszczyć powiązywane z Gewurą, to powinno być
dla nas jasne, że rozważanie stwarzania i
zniszczenia w czystych definicjach dobra i zła
jest bezużyteczne. Przydatne jest natomiast
patrzenie
na
żywy
organizm,
jak
na zrównoważenie pomiędzy tymi dwoma
przeciwstawnymi skłonnościami i Dzieło Stworzenia w Kabale jest zobrazowane przez taki
właśnie żywy organizm: Drzewo Życia.
Najbardziej żywe metafory dla Chesed i
Gewury pochodzą z czasów kiedy Europejskie
społeczności rządzone były przez królów i
królowe, kiedy przynajmniej w teorii, największa władza i potęga w społeczeństwie spoczywała w ręku jednej osoby. Chesed powiązana
jest z twórczymi aspektami przywództwa, a
wczesne teksty są jednogłośne w charakteryzowaniu jej przez miłość, miłosierdzie i dostojeństwo. Gewura zaś powiązana jest z konserwatywnymi aspektami przywództwa, z
potęgą zachowania status-quo oraz potęgą do
zniszczenia wszystkiego co jest jej przeciwne.
Te dwa aspekty idą ze sobą ręka w rękę.
Spróbuj zmienić coś ważnego w społeczeństwie, a ktoś zawsze sprzeciwi się tej zmianie.
Aby doprowadzić do zmiany często trzeba
mieć siłę do przewagi nad opozycją. W społeczeństwie zgoda jest niemożliwa – zawsze
będzie ktoś, kogo opinie są w najlepszym wypadku ignorowane, a w najgorszym tłamszone. Chesed i Gewura przedstawiają odpowiednio królewski obowiązek do starania o to
co jest dobre dla wielu oraz siłę do osądzania i
karania tych, którzy są przeciwni woli króla.
Następujący opis Margaret Tatcher pochodzi
od Nicholasa Ridleya, ministra w jej gabinecie
[36]:

„Rządziła we wspaniałym stylu, przenosząc
każdą wojnę do obozu wroga, starając się
raczej zniszczyć niż hamować opozycję i zdecydowanie przecierać radykalny szlak. Ale
nigdy nie pozwoliła by władza ją zepsuła; ani
nigdy jako człowiek nie zawiodła w byciu bezinteresowną i uprzejmą.”
Niezależnie od tego czy ten opis jest trafny
czy też nie, przy tym omówieniu jest to bez
znaczenia. Pozwala on jednak uchwycić w
dwóch zdaniach coś istotnego dotyczącego
tradycyjnego wizerunku wielkiego przywódcy:
zrównoważenia pomiędzy z jednej strony potęgą, mocarnością i bojowością, a z drugiej
humanitaryzmem litością i troską. Jest to niezwykły model boskiej królewskości (dotyczy to
też królowej!): król który kocha i troszczy się o
swoich ludzi stara się zaprowadzić „niebo na
ziemi”, ale w tym samym czasie karze występek oraz walczy i ochrania w imię tego co jest
dobre i warte ochrony.
Kabaliści myśleli o Bogu w następujący
sposób. Bóg nas kocha (tu rozpoczyna się
kłótnia), a miłosierdzie oraz łaskawość Boga są
przedstawiane za pomocą sefiry Chesed, lecz
jednocześnie Bóg uczynił swoje prawa znanymi ludzkości, a także będzie sądził i karał każdego, kto sprzeciwi się tym prawom. Przeczytaj Księgę Przysłów w Biblii, jeśli chcesz zanurzyć się w ten pogląd na rzeczywistość.
Wielu współczesnych Kabalistów ma bardziej nieprzychylny pogląd w stosunku do
przywództwa, niż Kabaliści średniowieczni i z
pewnością nie uważa Chesed za czystą miłość
czy miłosierdzie Boga. W XX wieku widzieliśmy
następujących po sobie przywódców zaprzęgających swoją wizję, kreatywność, przywództwo w cztery Wady Chesed, którymi są tyrania, fanatyzm, obłuda i łakomstwo. Potrzeba
niezwykłych umiejętności i wizji nie tylko by
kontemplować unicestwienie całych ras, ale
by stworzyć struktury w których to następowało. Ilu ludzi marzyło o socjalistycznej utopii
w której tradycyjne społeczności są siłą spychane i zastępowane przez zdezelowane betonowe slumsy? Ilu ludzi posiadało taką potęgę by to sprawić?
Możesz nie lubić tego rodzaju przywództwa, ale to nadal jest przywództwo i nawet na
swój sposób natchnione. Przywódca może być
natchniony poprzez wizję i może posiadać

potęgę by wcielić tą wizję w rzeczywistość, ale
faktem jest również, że skutek jego działań
może stać się nową definicją zła. Dobro i zło
nie są statycznymi pojęciami o niezmiennych
definicjach; w każdym pokoleniu są przykłady,
które definiują całemu społeczeństwu znaczenie słów w nowym kontekstach. Tamerlan
mógł budować piramidy z ludzkich czaszek, ale
co on wiedział o obdarciu z aktywów?
Tyrania, fanatyzm, obłuda i łakomstwo,
wady Chesed, są one chlebem powszednim
dla prasy codziennej. Tyrania jest przywództwem bez autorytetu, nielegalnym czy też
niekonstytucyjnym przywództwem zazwyczaj
podlanym dużą dawką okrucieństwa, wadą
Gewury.
Fanatyzm jest szybkim i łatwym sposobem
by pozyskać zaplecze władzy: znajdź mniejszą
grupę w społeczeństwie, podkreśl i wyolbrzym
do groteskowych proporcji różnice między
nimi, a resztą społeczeństwa i użyj naturalnego strachu przed obcym i nieznanym by dopełnić reszty.
Obłudę można znaleźć u przywódców religijnych, którzy potępiają zwyczajne ludzkie
zachowanie uznając je za grzech, grzech wszechobecny w ich prywatnym życiu, a także
używają prawdziwych religijnych dążeń jako
usprawiedliwienia dla nieuczciwie zarobionych przez siebie pieniędzy. Obłuda jest też
obecna wśród tych którzy mówią publicznie o
dyktaturze proletariatu, a kupują luksusowe
towary w ekskluzywnych sklepach- upadek
socjalizmu w Europie w pełni odsłonił zasięg w
jakim nabożne wypowiedzi o równości społecznej były przykrywką dla prawie nieograniczonych przywilejów dla nielicznej grupy osób.
Łakomstwo to nadmierna konsumpcja, dobry apetyt przy nadmiarze potrzeb, można tu
wspomnieć szafę Imeldy Macros by wiedzieć o
co chodzi. Niemal modą wśród współczesnych
tyranów jest odprowadzanie miliardów dolarów na szwajcarskie konta bankowe- skala na
jaką ludzie tacy jak Idi Amin Dada, Ferdinand
Marcos, Baby Doc Duvalier, Mengistu, i Saddam Hussein (wymienieni z nazwiska, ale też
wielu innych) byli zdolni doprowadzić do nędzy narody dla swojej własnej korzyści osobistej wykraczają tak daleko poza racjonalną
miarę ludzkich potrzeb, że trudno to zrozumieć.

Kiedy spojrzy się na najgorszych tyranów
XX wieku, ludzi którzy byli odpowiedzialni za
śmierć tysięcy albo milionów osób, to trudno
znaleźć wśród nich geniuszy zła. Można wręcz
zostać uderzonym kompletną przeciętnością
tych ludzi. Sprytni, manipulacyjni, biegli politycznie, mający szczęście, wykazujący wyjątkową zdolność do wspinania się na sam szczyt,
pomyślni w chwytaniu i dzierżeniu potęgi, ale
nieświadomi, knujący sprzymierzeńcy okropnej ciemnej mocy. Za brutalnością, mordowaniem, torturowaniem, uwięzieniem i aparatem opresji można dostrzec bardzo ludzką
podatność, zarozumiałość, próżność, kaprys
niepewność i zachłanność.
Wady Chesed są wzmocnionymi wadami
wszystkich innych sefirot- potęga wyolbrzymia
wadę dopóki nie stanie się pożerającym potworem. Człowiek o sztywnych nieugiętych
poglądach na moralność ludzką nie zaszkodzi
jeśli nie będzie miał widowni, ale daj mu wystarczającą potęgę, a zakuje społeczeństwo w
łańcuchy, które mogą przetrwać tysiące lat.
Chciwy człowiek o wystarczającej potędze,
może ograbić cały kraj. Pomniejszy nieracjonalny fanatyk o odpowiedniej potędze może
zniewolić czy unicestwić całe rasy. Mówią że
władza deprawuje, ale tak nie jest; zdeprawowanie jest już w nas, a brakuje nam tylko
koniecznej władzy i potęgi aby uwolnić nasze
osobiste zło do świata.
Wniosek z tego taki, że potęga powinna
być zahartowana przez miłosierdzie i miłość, a
powiązania Chesed podkreślają to tak mocno,
że nowicjuszowi nietrudno jest zignorować
przerażające negatywne cechy Chesed- potęgę pozbawioną powstrzymania, bezkrytycznego zniszczenia, nadmiaru wszystkiego. Cnotą
Chesed jest pokora, ideał przywództwa bez
zarozumiałości i wszystkich jej towarzyszących
wad. Duchową Wizją Chesed jest Wizja Miłości, miłości i troszczenia się o wszystko co jest
żywe, i marzenia znalezienia sposobu by uczynić świat lepszym miejscem (chociażby w małej części- pamiętajmy o pokorze).
W pozytywnych powiązaniach z Chesed
jest silne przesłanie: bez pokory i miłości,
przywództwo i potęga stają się instrumentami
dla zarozumiałości, a małostkowe wady ludzkiej natury są przekształcone w potwory zła,
które terroryzują ludzką rasę.

Iluzja Chesed to Słuszność, w sensie „posiadania racji”. Trudno jest przewodzić jeśli
nie zabiera się głosu za każdym razem i waha
się przy każdym pytaniu, ale nikt nie ma racji
przez duże „R” i każdy kto żąda pewności w
Posiadaniu Racji wymyka się istocie odpowiedzialności.
Klifą Chesed jest ideologia, nie w sensie filozoficznym, lecz w popularnym sensie „ideologii politycznej”. Racjonalnym tego uzasadnieniem jest fakt, że bardzo łatwo wziąć kredo, doktrynę, czy dogmat lub cokolwiek i wykorzystać ją jako podest dla przywództwa.
Kiedy widzisz polityka (lub przywódcę religijnego) udzielającego wywiadu w telewizji, a
odpowiedź na każde pytanie jest tylko tym
samym pustym żargonem, ta samą starą formułą, tymi samymi starymi unikami, tymi samymi starymi argumentami i niepodważalnymi twierdzeniami i czujesz, że słyszałeś to
samo przedtem tuzin razy z różnych ust, to
wtedy słuchasz martwej pustej skorupy przywództwa.
Sefira Gewura jest tak często niezrozumiała jak sefira Chesed. Planetą związaną z
Chesed (bez wątpienia) jest Cedek, Jupiter,
przywódca bogów; planetą związaną z Gewurą jest Madim, Mars, bóg wojny i zniszczenia.
Magicznym wizerunkiem Gewury jest król w
rydwanie lub innymi słowy potężny wojownik.
Większość nowicjuszy (zwłaszcza młodych
mężczyzn) bierze to wyobrażenie za wartość
nominalną i wyobraża sobie Gewurę jako bardzo gwałtowną, brutalną o niszczącą sefirę, i
nie mogą zrozumieć dlaczego jest umiejscowiona w kolumnie formy. Prawie wszyscy
nowicjusze przypisują emocję gniewu do Gewury. Warto w tym miejscu przypomnieć z
Rozdziału 3 tradycyjny pogląd Kabalistyczny
[39]:
„Należy pamiętać, że dla Kabalisty, sprawiedliwość [Din – sprawiedliwość, inna nazwa
Gewury] oznacza nakładanie limitów i poprawność określania rzeczy. Nawiązując do
Kordowero cecha sprawiedliwości jest obecna
we wszystkim, w takim stopniu jak wszystko
pragnie pozostać tym czym jest, w obrębie
nałożonych przez siebie granic.”
Jest to twierdzenie dotyczące formy. Forma czegoś ustala czym to coś jest, w odróżnieniu od wszystkiego innego, a kiedy to coś,

nie ma już takiej formy, to wtedy już tym
nie jest. Weźmy piłkę do tenisa stołowego i
zgniećmy ją; przestaje wtedy być piłką do
tenisa stołowego… przestaje być piłką. Coś
nadal istnieje w świecie , ale forma tego jako
piłki została zniszczona. Weźmy te uwagi i
losowo pomieszajmy litery; litery wciąż będą
istnieć, ale uwagi znikną. Uwagi te zawarte są
w formie liter, zniszcz formę liter i uwagi też
będą zniszczone.
Wszystko w świecie jest formą. Nie możemy zobaczyć naturalnej substancji świata; nie
możemy dostrzec atomów, a nawet gdybyśmy
mogli, to zobaczylibyśmy protony neutrony i
elektrony
rozmieszczone
w
różnych formach tworzące pierwiastki chemiczne. Większość fizyków tego stulecia wywnioskowało, że protony, neutrony i elektrony nie
są „prawdziwym” budulcem świata, a tym co
za nim stoi mogą być „kwarki”, „leptony” i
„gluony” układające się w różne formy tworzące podstawowe cząstki. Czy to już koniec?
Czy kwarki gluony to „prawdziwy budulec”,
surowa pierwotna breja z której składa się
cała forma? Nikt tego nie wie.
Czasami myślę zgodnie z najwcześniejszymi
kabalistami , że Malchut siedzi na tronie Biny i
w żadnym razie nie znajdziemy surowej brei
Malchut. Ktoś może napisać równanie i pokazać, że zależności kwarków i gluonów są naturalną konsekwencją formy równania, a forma
równania jest jedną z tych rzeczy, które nie
mają żadnej możliwości do wyjaśnienia.
„Spójrz” powiemy, „Forma wszystkich rzeczy
jest potencjalnym wynikiem tego równania.
Matka wszystkiego co istnieje może być zapisana kartce papieru. Spójrz, oto ona.”
W formie jest głęboka tajemnica. Świat nie
jest stworzony z rzeczy, a z wzorców. Akceptujemy rzeczywistość tych wzorców w naszych
umysłach i zapominamy, że to słodkie białe
coś co sypiemy do herbaty czy kawy jest jedną
z wielu nieskończonej liczby wzorców węgla,
wodoru i tlenu. Węgiel zaś jest jedną z wielu
kombinacji protonów, neutronów, elektronów
itd. Zapominamy że Wojna i Pokój to jedna z
wielu nieskończonej liczby kombinacji liter
alfabetu. Wzorce są naszą rzeczywistością, i
podejrzewam, że tylko wzorce są rzeczywistenie ma niczego bardziej rzeczywistego niż
wzorce czekające na odkrycie. Czytałem prace

naukowe z zakresu elektrodynamiki kwantowej i chromodynamiki kwantowej i nie znalazłem żadnej szarej brei wspomnianej gdziekolwiek.
Pogląd na rzeczywistość w Traktacie [43]
Wittgensteina ma głęboko kabalistyczny (czy
jednostronny) posmak Wizji Chwały Hod w
formie już oczyszczonej:
„Jeśli znam przedmiot to również znam jego możliwe przypadki w sytuacjach. (Każdy
pojedynczy przypadek musi być częścią natury
tego przedmiotu). Nowa możliwość nie może
zostać odkryta później. Jeżeli mam znać jakiś
przedmiot, nie musze znać jego zewnętrznych
właściwości, musze znać wszystkie jego wewnętrzne właściwości. Jeśli wszystkie przedmioty są podane, równocześnie podane są
wszystkie możliwe sytuacje. Każda rzecz jest,
poniekąd w przestrzeni możliwych sytuacji.
………
Przedmioty posiadają możliwości zaistnienia dla każdej sytuacji. Możliwość występowania
w
danych
sytuacjach
jest formą przedmiotu.”
(moja kursywa)
Dokonałem tak dalekiej dygresji w naturę
formy, bo nie wierzę że możliwe jest zrozumienie dogłębnie zarówno Chesed jak i Gewury bez zrozumienia ważności form w Kabale, a
kiedy piszę o formie to wcale nie „mówię tego
w sposób mistyczny”. To współczesna nauka
jest odpowiedzialna za wzrost pierwszeństwa
formy nad substancją, ponieważ formy nie da
się badać, wyrazić, zrozumieć podczas, gdy
substancja wycofuje się w mroczne cienie
akceleratorów CERNu i pozostaje nieuchwytna.
Programiści pracują z formą; kształtują
programy spośród form z takim samym dociekliwym zachwytem jak dmuchacz szkła operuje ciekłą szklaną kroplą. Mówią o przedmiotach, i zachowaniach oraz klasyfikują przedmioty w hierarchie zgodnie z ich zachowaniem. Tworzą też nowe przedmioty o zadanym abstrakcyjnym zachowaniu; pozostawiają
niepożądane przedmioty do uprzątnięcia
przez „zbieracza śmieci”.
Długo by można opowiadać o pracy programistycznej, ale skoro wielu ludzi nie jest
programistami, a także wielu programistów
nie przyznaje się do bycia Kabalistami, to mu-

szę pozostawić te informacje jako trop, którym należy podążać. Ważną rzeczą jest to że,
gdy mówię o formie to znajduję podobne
myślenie w chemii , fizyce, informatyce i Kabale; świat istot ludzkich jest postrzegany za
pomocą określeń dla formy, a forma jest tworzona i niszczona. To właśnie reprezentują
Chesed i Gewura.
Sefira Bina jest matką form. Znaczy to, że
Bina zawiera w swoim łonie potencjał wszystkich form, dokładnie tak jak kobieta w pojęciu
ogólnym zawiera w swoim łonie potencjał
urodzenia wszystkich dzieci. Narodziny formy
mają miejsce w Chesed i z tego powodu
Chesed powiązane jest z wizjonerstwem.
Ochrona i niszczenie formy odbywa się w Gewurze i dlatego Gewura powiązana jest z wojownikiem.
Wśród większości społeczeństw wojownik
zajmuje drugie miejsce po Prawie. Najpierw
pojawia się Prawo, a wojownik przysięga bronić zarówno Prawa jak i państwa. Może to
brzmieć nieco idealistycznie, ale jeśli ktoś podejmie trud wysłuchania kilku ślubowań lojalności (np. policji brytyjskiej, armii brytyjskiej,
armii sowieckiej) to powinien odkryć, że ich
istotą jest bycie posłusznym, stanie na straży i
obrona. Nic na temat przemocy, zniszczenia,
zamętu czy gniewu. Istotą Gewury jest stanie
na straży i obrona- jak mówi Kordowero „cecha sprawiedliwości jest obecna we wszystkim, w takim stopniu jak wszystko pragnie
pozostać tym czym jest, w obrębie nałożonych
przez siebie granic”. Gdyby Kordowero znał
odpowiedni żargon to mógłby mówić o „układzie immunologicznym Boga”.
Cnotami Gewury są męstwo i energia.
Wśród managerów jest takie powiedzenie
„każdy głupiec może zarządzać kiedy sprawy
idą dobrze”. Prawdziwym testem zarządzania
jest męstwo by stawić czoło, a przede wszystkim zniszczyć struktury (formy), które już nie
działają, i aby mieć energię by działać wbrew
nieuchronnemu sprzeciwowi.
Wadą Gewury jest okrucieństwo. Potęga
jest zwodnicza, a niszczenie może być przyjemne. Duchowym doświadczenie Gewury jest
Wizja Potęgi, a Iluzją jest niezwyciężenie. Myślę że nie wymaga to wyjaśnień.
Klifą Gewury jest biurokracja w powszechnie używanym znaczeniu jako systemy zasad i

procedur, które stały się celem same w sobie.
Moim najbardziej pamiętnym doświadczeniem jej była chwila, gdy poszedłem do zakładu ubezpieczeń społecznych, by dowiedzieć
się czy mogą mi wydać numer ubezpieczenia
społecznego.
„Musi pan wziąć numerek i zaczekać,” powiedziała kobieta w okienku.
„Ale proszę mi powiedzieć tylko czy tak czy
nie,” zaprotestowałem.
„Musi pan wziąć numerek i zaczekać,”
kłapnęła.
Więc wziąłem numerek i czekałem przez 20
minut. Kiedy nadeszła moja kolej to zadałem
pytanie ponownie. „Czy może mi pani wydać
tutaj numer ubezpieczenia społecznego?”
„Nie! Następny proszę!”
Prawdopodobnie nie jest to najlepszy
przykład działania martwej biurokratycznej
ręki, ponieważ zawiera pewien rodzaj zamierzonego okrucieństwa, ale każdy z nas napotyka na niekończące się formy, których trzeba dopełnić, bezcelowe procedury
których trzeba przestrzegać, niekończące się
opóźnienia itd. Istotą biurokracji jest stojąca
za nią rzeczywista potęga, w przeciwnym razie
nie zdzierżylibyśmy zniewagi, ale potęga tak
jest z nią zespolona, że każdy staje się bezsilny
dzięki formom biurokracji.
Gewura jest sefirą z którą ciężko się pracuje, co często własnym kosztem odkrywają
Kabalistyczni magowie. Nie ma tam miejsca na
emocje, nie ma miejsca na nadmiar, nie ma
miejsca dla ego. Wojownik pracuje w obrębie
Prawa, a nieznajomość Prawa nie usprawiedliwia. Jeśli nie wiesz czym jest Prawo, nie
pracuj z Gewurą. Większość ludzi jest niedbała
przy myśleniu o problemach i wybiera to co
wygląda na najprostsze i powierzchownie
najwygodniejsze rozwiązanie. Gewura jest
bezstronnie ścisła i gdy inwokujesz Gewurę to
inwokujesz znacznie powyżej poziomu emocji,
zwłaszcza twoich emocji, a kiedy osądzasz to
będziesz osądzony. Kiedy inwokujesz Kolumnę
Formy to przyczyna i skutek nadejdzie bez
najmniejszego uwzględnienia twoich odczuć.
Wszyscy programiści komputerowi, którzy
napocili się przez noc z powodu błędu programu spowodowanego swoimi własnymi
pomyłkami doświadczyli tej prawdy na własnej skórze.

Z Chesed i Gewurą związane są dwie
skłonności, które są tak widoczne, łatwo dostrzegalne i głęboko zakorzenione że nazwałem je mitem Potęgi i mitem Unicestwienia,
gdzie słowa mitu użyłem w znaczeniu istnienia
przed zaistnieniem , archetypowego scenariusza w którym każdy może odgrywać rolę jego
wyraziciela.
Mit Potęgi przedstawia swojego wyraziciela jako ubiegającego się o potęgę, bo potęga
oznacza kontrolę. Wszystko jest określane i
kontrolowane w najdrobniejszych szczegółach
by wyeliminować każdą możliwość niewygody, zaskoczenia czy niebezpieczeństwa. Świat
staje się bezosobowym mechanizmem zaprojektowanym, by spełnić każde żądanie. Świat
przyrody niszczony jest, by ograniczyć jego
nieprzewidywalność i nieporządek. Cała wiedza podlega kontroli. Związki międzyludzkie są
ograniczone i sformalizowane, by zminimalizować wtrącanie się lub możliwość do osobistego zranienia w wymodelowane są tak, by
zwiększać zarozumiałość. Ktokolwiek kto nie
chce w tym zagrać może być usunięty albo
odpowiednio ukarany. Wyraziciel tego mitu
żyje w centrum świata.
W micie Unicestwienia wyraziciel żyje dla
Sprawy. Sprawa jest najważniejszą rzeczą w
jego życiu. Wyraziciel modli się o to, by uwolnić się z niewoli ego i zarozumiałości, by móc
lepiej służyć Sprawie każdym atomem swojej
duszy. „Tak, jestem niczym” szepce. „Czymś
mniejszym niż najmniejszy robak w ziemi w
porównaniu z chwałą Sprawy. Uniżę się przed
Sprawą. Żyję tylko by służyć Sprawie”. Ból,
cierpienie i śmierć to zwyczajne upiększenia
dla wiecznej chwały Sprawy. Ta Sprawa może
być Ukochaną, Rewolucją, Wielkim Dziełem,
Mistrzynią lub Mistrzem czy Bogiem (a wymieniono tylko kilka możliwości).
Przykładów obu tych mitów jest całe multum; dwa przykłady to turysta mający zorganizowane wakacje jako przykład mitu Potęgi, i
wiele Chrześcijańskich mitów jako przykład
mitu Unicestwienia. Oba mity można dostrzec
w sławnych, nieskończenie monotonnych i
przewidywalnych szczegółach w sadomasochistycznych fantazjach.
Imieniem Boga związanym z Chesed jest
„El” albo Wszechmocny Bóg. Archaniołem jest
Cadkiel, „Prawość Boga”. Anielskim zakonem

jest Chaszmalim, albo Świetliści. W księdze Ezechiela, chaszmal jest substancją, która
formuje
chwałę
Boskiego
oblicza,
a chaszmal jest współczesnym Hebrajskim
słowem na elektryczność, uważam, że warto
myśleć o Chaszmalim w pojęciach walących
piorunów – dobrze pasuje to do powiązania z
Jowiszem.
Imieniem Boga związanym z Gewurą jest
Elohim Gibor. Wszystkie sefirot na Kolumnie
Formy używają Elohim w swoich imionach
Boga, a w tym przypadku jest ono wyrażone
przez „gibor”, słowo, które wyraża cechy wielkiego bohatera- mocarność, potęgę i męstwo.
Imię często jest tłumaczone na „Bóg Bitew”.
Za archanioła czasem podawany jest Kamiel/
Kamael, a czasem Samael.
Samael, „Trucizna Boga” jest aniołem
z długą historią- zobacz [16], a w istocie jest
Aniołem Śmierci. Samael nie jest najlepszym
wyborem anioła do inwokacji, kiedy pracuje
się z Gewurą- praca z Gewurą jest w najlepszym przypadku zdradliwa- i Anioł Śmierci się
nie patyczkuje. Ani też nie czyni tego Kamiel ,
ale przy nim istnieje większy margines popełnienia błędów! Anielski zakon to Serafim, czyli
Ogniste Węże.
***
Chesed i Gewura to berło i miecz króla. W
brytyjskich katedrach jest wiele posągów średniowiecznych królów ukazujących króla siedzącego z berłem prawowitej władzy w jednej
ręce i mieczem doczesnej potęgi w drugiej. W
Kabale Król powiązany jest z sefirą Tiferet,
związkowi Chesed i Gewury. Jest to symbol
istoty ludzkiej w związku ze światem. U podnóża wszystkich wtajemniczeń jest pełna
świadomość, że jesteśmy królami i królowymi
z wolnością i potęgą do zrobienia wszystkiego
co nas zadowala i całkowitą odpowiedzialnością za konsekwencje wszystkiego co zrobimy.
Gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami potęgi i
miłości, ktoś z nas może odkryć własną równowagę tego co właściwe i tego co błędne.
Gdzieś w ogrodzie Drzewo Poznania Dobra i
Zła nadal wzrasta i wciąż rodzi owoce.
Daat i Otchłań
„Gdy patrzysz w głąb otchłani, ona również
spogląda w głąb ciebie.”

Nietzsche
„Nicość leży zwinięta w sercu istoty – niczym robak.”
Sartre
We współczesnej Kabale mocno rozwinęło
się pojęcie Otchłani znajdującej się pomiędzy
trzema boskimi sefirot Keter, Chochmą i Biną,
a siedmioma niższymi. Kiedy bada się przebieg
Błyskawicy po Drzewie Życia, to można zauważyć, że podąża ona układem ścieżek łączących sefirot za wyjątkiem, kiedy robi przeskok
z Biny do Chesed, umacniając tym samym ideę
„luki” lub „przepaści”, która musi zostać przekroczona. Jest to konsekwencja tego, że istnieje aspekt bóstwa, który jest daleki od normalnego ludzkiego doświadczenia i ta niedostępność jest podkreślona ciemnym rozdzieleniem.
Pojęcie Otchłani jest niezwykle stare i w
Kabale znalazło swoje miejsce w postaci kilku
różnych formach, które z biegiem czasu zostały ze sobą zmieszane w pojęcie „Wielkiej Otchłani” i które postaram się tu z niej wysupłać. Wielka Otchłań jest jedną z tych rzeczy,
które są tak konieczne, że jeśli uprzednio by
nie istniała to musiałaby zostać wymyślona,
tak samo jak w przypadku Boga. W ten sam
sposób jak każde ograniczenie czy granica,
korci ona ludzi do przekraczania jej oraz wywołuje trwałą fascynację.
Jedna z pierwszych wzmianek dotyczących
Otchłani pochodzi z Biblii:
„Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem:
ciemność była nad powierzchnią bezmiaru”
Kabaliści przyjęli pogląd, że przed procesem stworzenia był czas określany za pomocą
Tohu i Bohu, a mianowicie Chaosu i Pustki
[16]; istotną informacją jest to, że jeszcze
przed procesem stworzenia mamy już coś
posiadającego cechy Otchłani. Trudno narysować obraz bez płótna; trudno jest rozjaśniać
światłem bez istnienia ciemności i niezgrabne
pojęciowo jest stwarzanie świata bez jakiegoś
rodzaju przepastnej zasłony.
Inną ideą, która została kilka razy wspomniana
w
Zoharze
[28]
jest
to,
że przed obecną próbą stwarzania było wiele
nieudanych. Próby te nie powiodły się z tego
powodu, że miłosierdzie i osąd (innymi słowy
siła i forma) nie były zrównoważone. Wynikły

z tych nieudanych prób detrytus nagromadził
się w Otchłani. Ponieważ fragmenty lub też
skorupy (Klifot) roztrzaskanych światów były
wynikiem niezrównoważonego zdyscyplinowania, surowości czy osądu to uważano je za
zło i Otchłań stała się magazynem złych duchów wcale nie różniącym się od czeluści Piekła, w którą były strącane zbuntowane anioły.
Może to też przypominać buntowniczych Tytanów w greckiej mitologii, którzy zostali pogrzebani tak głęboko pod Ziemią, jak Ziemia
leży pod niebem.
Historia która przyczyniła się do pojęcia
Otchłani to legenda o Upadku. Według Kabalistycznej interpretacji Biblijnego mitu, przy
zakończeniu aktu Stwarzania istniał nieskalany
stan, określany mianem Edenu, gdzie pierwotne złączenie Adama i Ewy żyło w stanie
boskiej doskonałości. Istnieje wiele tajemnych
interpretacji dotyczących tego co przedstawia
Upadek, ale wszyscy zgadzają się co do tego,
że po Upadku, Eden stał się niedostępny, a
Adam i Ewa zostali rozdzieleni i przybrali ludzkie ciała w świecie materialnym.
Upadek jest historią o oddzieleniu się od
stanu idealnego, od świata bliskiego Bogu i
dość oczywiste wydaje się myślenie o tym jako
o wygnaniu w mrok. Podobny mit oddzielenia
od Boga i wygnania w świat materii (a co a
tym idzie rozbudowę, ograniczenie, skończoność, ból, cierpienie, śmierć – przejawy dyscypliny czyli zła nieodłącznego od Boga) poprzedza Kabałę i można go znaleźć w Gnostycznej
legendzie o Sofii, boskiej Mądrości wygnanej
w materię. Ta idea oddzielenia czy wygnania z
boskości odzwierciedla bardzo dokładnie sposób, w który Otchłań oddziela sefirot reprezentujące ludzką istotę (od Jesod po Chesed)
od sefirot reprezentujących Boga (Bina,
Chochma, Keter).
Izaak Luria (1534 -1572) wprowadził nowy
element do pojęcia Otchłani swoim oryginalnym rozwinięciem idei cimcum czyli skurczenia. Luria zastanawiał się w jaki sposób En Sof,
ukryty Bóg, był w stanie stworzyć coś z niczego, jeśli nie było niczego od czego mógłby
zacząć. Skoro En Sof (bez końca, nieskończony) jest wszędzie, to jak możemy być oddzieleni od En Sof? Luria twierdził, że stworzenie
było możliwe tylko z powodu skurczenia występującego w En Sof, które utworzyło pustkę,

w której Boga nie było z tego powodu iż En
Sof postanowił ograniczyć się przez wycofanie,
a zarazem wykazywało to, że zasada samoograniczenia była niezbędnym poprzedzeniem
aktu stwarzania. Nie tylko wyjaśniało to dlaczego Stworzenie jest oddzielone od ukrytego
Boga, ale podkreślało też, że zasada ograniczenia od samego początku była nieodłącznym
elementem aktu stwarzania.
Ograniczenie i skończoność, oddzielenie
jednej rzeczy od drugiej, to co wcześni Kabaliści określali jako surowość albo „stanowczy
osąd” Boga były dosyć zagadkową cechą
wprowadzoną do Aktu Stworzenia, biorąc pod
uwagę, że są one źródłem cierpienia i zła w
abstrakcyjnym bezosobowym znaczeniu. Pojęcie cimcum Lurii poddawało myśl, że nie
było możliwości stwarzania bez ograniczenia,
że korzeń zła tkwi w istocie natury stwórczego
aktu.
Luria rozwinął Zoharyczny mit o wcześniejszych światach o opis szewiry czyli „rozbicia
naczyń”. Podczas gdy promień stwórczego
światła spłynął z En Sof i wpłynął do przestrzeni utworzonej przez cimcum, to zapalił
trzy boskie sefirot i stały się one gotowe do
pomieszczenia siły tego światła; jednakże siedem sefirot poniżej zostało rozbite przez tą
siłę, a skorupy (pamiętając, że sefirot są często przedstawiane jako okrycia lub naczynia,
forma otaczająca siłę) spadły do otchłani.
Większość tego światła była w stanie powrócić
do swojego źródła, ale reszta spadła wraz ze
skorupami do otchłani, gdzie spoczywa do
dnia dzisiejszego, uwięziona w sferze Klifot.
Złożywszy razem liczne idee Wielkiej Otchłani można skończyć z czymś podobnym do
olbrzymiej, początkowo pustej areny, takiej
jak Rzymski amfiteatr w którym inscenizowany jest dramat pt. Dzieło Stworzenia. Tajemne
En Sof odgrywa krótką rolę jako reżyser ze
swojego Cesarskiego tronu na podium, by w
końcu odejść za zasłonę po zakończonym
spektaklu, pozostawiając ogromny wijący się
przewód zasilający prowadzony z niewiadomego miejsca spoza areny i podłączony do
gniazda z tyłu sefiry Keter. Światła sefirot rozbłyskują i oświetlają środek tej olbrzymiej
areny. Na obrzeżach tej areny, z dala od świateł przejawiania jest głęboka ciemność, w
której strudzone anioły naniosły cały porzuco-

ny detrytus i odpady stwarzania pozostawione
do gnicia. Odbywa się tam dziwne życie.
Sytuacja była mniej więcej taka jak opisana
powyżej, do czasu kiedy to w 1909 roku Aleister Crowley postanowił „przekroczyć Otchłań” dodając do mitologii Otchłani następujący opis [7]:
„Imieniem Mieszkańca w Otchłani jest
Chorozon, ale tak naprawdę nie jest on osobą.
Otchłań jest kompletnie pozbawiona istot; jest
wypełniona wszystkimi możliwymi formami, z
których każda jest po równo bezmyślna, każde
zatem są złem w prawdziwym tego słowa
znaczeniu- innymi słowy bezsensowne, ale
złośliwe tak bardzo, jak bardzo pragną stać się
rzeczywiste. Te formy wirują bezrozumnie w
czysto przypadkowych stertach jak wiry piaskowe, a każde przypadkowe skupisko twierdzi, że jest osobą i wrzeszczy ‘Ja jestem ja!’
chociaż cały czas zdając sobie sprawę, że jego
elementy nie mają autentycznej więzi; dlatego
to właśnie nawet najdrobniejsze zaburzenie
rozprasza złudzenie dokładnie tak, jak jeździec
napotykający na wir piaskowy doprowadza do
opadania tworzącego go piasku na ziemię.”
Podczas czytania tego opisu uderzyło mnie
podobieństwo pomiędzy powyższym opisem
Crowleya, a rozdziałem dotyczącym Hod i
Necach w którym przedstawiłem bezład osobowości pod kontrolą „zastępów” czy „armii”
obydwu tych sefirot, kiedy to zastęp form
zachowania ubiega się o prawo do bycia
„mną”. Crowley kontynuuje:
„Kiedy tylko zniszczyłem moją osobowość,
gdy tylko odegnałem ego, wszechświat dla
którego bez wątpienia były one przerażającą i
zgubną siłą, najeżył się wszystkimi formami
strachu, działo się to tylko w odniesieniu do
idei ‘Ja’; tak długo jak ‘ja jestem ja’ to wszystko inne musi wydawać się wrogie. Teraz gdy
nie ma już żadnego ‘ja’ które by cierpiało, to
wszystkie te idee które zadawały cierpienie
stały się nieszkodliwe. Mogłem zachwalać
doskonałość każdej części, mogłem podziwiać
i wielbić całość.”
Wydaje się, że Crowley porównuje przekroczenie Otchłani z utratą ego, elementem
wielu mistycznych doświadczeń. Zakłada, że
Otchłań jest miejscem gdzie świadomość staje
się zakapsułkowana i oddzielona od reszty

życia, punktem w którym występuje dwoistość
„mnie i nie mnie”.
Niezależnie od tego czy „przekroczenie”
ma znaczenie przy opisywaniu zmian w uważności czy też świadomości, niezależnie czy
mistyk napotyka na jedną Otchłań lub wiele z
nich, i niezależnie od tego czy objaśnienie
Crowleya jest tym poprawnym i sensownym,
to nie wszystkie zagadnienia powinno uważać
się za oczywiste. Istnieją takie objaśnienia
Drzewa w których istnieje kilka „Otchłani”
(zobacz do rozdziału 7), w tych objaśnieniach
można określić otchłań jako „przerywalną
zmianę w świadomości”.
Innym XX-wiecznym Kabalistą, który wniósł
coś swoją pracą teozoficzną pt. The Cosmic
Doctrine [13] do stale rozrastającego się pojęcia Otchłani była Dion Fortune. Forma tej pracy zdaje się być inspirowana książką The Secret Doctrine H.P. Bławackiej, z pewnością
zgodnej z twierdzeniem Fortune, że była „zaprojektowana by trenować umysł, a nie go
informować”.
Fortune opisuje trzy procesy wynikające z
Nieprzejawionego (czyli En Sof). Pierścień
Kosmosu jest anabolicznym procesem leżącym u podstaw stwarzania form coraz bardziej
rozrastającej się złożoności. Pierścień Chaosu
to proces kataboliczny będący u podstaw
zniszczenia i przetwarzania form od nowa
(recykling).
Pierścień Nie-Przejścia jest granicą w której
katabolizm zamienia się znów na anabolizm.
Zobrazowała to jako trzy wielkie pierścienie
ruchu w Nieprzejawionym, o ruchu o wrastającym tempie obracania przy zbliżaniu się do
środka związanym z Pierścieniem Kosmosu,
ruchu Pierścienia Chaosu rozkręcającym się
wokół osi w miarę zbliżania się do obrzeży, i
martwej strefy Pierścienia Nie- Przejścia wyznaczającego zewnętrzną granicę Pierścienia
Chaosu. Miejsce gdzie Pierścień Chaosu jest
ograniczony Pierścieniem Nie-Przejścia jest
miejscem gdzie wszystko jest redukowane do
najprostszych składników, otchłanią niebycia,
kosmicznym stosem kompostu w który forma
jest trawiona pod panowaniem Anioła Śmierci
i przekształcana w coś żyznego, w czym może
mieć miejsce nowy wzrost.
Podobieństwo pomiędzy opisem Pierścienia Chaosu Fortune, a tym co w programowa-

niu nazywane jest „zliczającym referencje
(odniesienia) zbieraczem śmieci” jest dość
ciekawe, biorąc pod uwagę, że pisała to w
latach 1930. Wiele języków programowania
dopuszcza nowe struktury programowania,
aby stać się bardziej dynamicznymi, tak więc
dozwalają na stwarzanie coraz bardziej złożonych struktur (form). Jednocześnie istnieje też
mechanizm odzyskiwania nie używanych zasobów, dzięki czemu systemowi nie zabraknie
pamięci czy przestrzeni dyskowej, i schematem standardowym jest w nim, że jeśli do
danej struktury nie odwołuje się inną strukturą, to przetwarza ją od nowa. W języku Fortune , jeśli chcesz coś zniszczyć, to
„zrób próżnię wokół tego. Uniemożliw by
zostało to dotknięte przez przeciwstawienie.
Wtedy, będące bez sprzeciwienia, ma wolność
by podążać za prawami jej osobistej natury,
czym jest przyłączenie się do ruchu Pierścienia
Chaosu.”
Jest tu pewne przeczucie, że rzeczy które
nie są „podłączone” (w sensie metafizycznym)
do reszty wszechświata są odzyskiwane przez
przyłączenie się do krążenia Pierścienia Chaosu i są na powrót przetwarzane w Nieprzejawionego. Jest to otchłań niebycia, upadek
naszych osobistych Drzew z powrotem do
Keter i wymarcie Keter w niepoznawalnej
pustce En Sof.
Ostatnim przykładem Otchłani jest ta, która różni się od poprzednich przykładów tym,
że przynosi początek związkom między nami,
stworzonymi, a Nieprzejawionym, En Sof samym w sobie. Pisarze kabalistyczni są zgodni
co to tego, że Nieprzejawiony wcale nie jest
niczym; przeciwnie, jest ukrytym źródłem
życia, ale skoro jest „nieprzejawionym byciem” to łączy słowa „nie” i „bycie” w związek,
który może być rozumiany jako rodzaj otchłani. Scholem [39] omawia tą „nicość” następująco:
„Pierwotny początek czy szarpnięcie linki
rozrusznika, podczas którego uzewnętrznia się
introspekcyjny Bóg i światło, które świeci
skrycie staje się widzialne, ten właśnie przewrót perspektywy, przemienia En Sof, niewyrażalną pełnię, w nicość. Odbywa się to w tej
mistycznej ‘nicości’, z której przejawiają się
wszystkie dalsze etapy Boskiego stopniowego
obejmowania podczas emanowania Sefirot, a

którą kabaliści nazywają najwyższą Sefirą, albo
‘najwyższą koroną’ Boskości. Używając innej
metafory jest to otchłań, która staje się widoczna w lukach egzystencji. Niektórzy z kabalistów, rozwinęli tą idee, na przykład Rabin
Joseph ben Shalom z Barcelony (1300r) i
utrzymywali, że w każdym przekształceniu
rzeczywistości, w każdej zmianie formy, zawsze gdy status rzeczy jest zmieniany, przekraczana jest otchłań nicości i przez przelotną
mistyczną chwilę staje się ona widoczna.”
Na podstawie poprzednich przykładów
powinno być jasne że Otchłań jest metaforą
dla ogromnej ilości przeczuć czy doświadczeń.
Warto dokonać następującego podziału:
 Otchłań nicości
 Otchłań rozdzielenia (od Boga)
 Otchłań wiedzy (Daat)
 Otchłań nie-bycia (albo nie-stawania
się)
Postrzeganie tego, że istnienie oraz nicość
idą ze sobą ręka w rękę jest czymś co Sartre
studiował bardzo dogłębnie [38] i wiele z jego
obserwacji dotyczących natury świadomości
oraz jej związku z zaprzeczaniem czy nicością
znajduje się wśród najbardziej spostrzegawczych jakie znalazłem. Jego wywody są tak
rozwlekłe i rozbudowane, że nie podsumuję
ich w tym miejscu inaczej jak mówiąc, że postrzegał on nicość jako konieczną konsekwencję szczególnego rodzaju bycia, który nazywał
„bytem dla siebie”, rodzajem bycia, którego
doświadczamy jako samoświadome istoty
ludzkie.
Otchłani rozdzielenia można doświadczyć
jako oddzielenia od boskości, ale także można
doświadczyć jej całkiem dotkliwie w czyichś
relacjach z innymi osobami oraz ze światem
fizycznym samym w sobie. Większość z tego
co dostrzegamy odnośnie świata i innych ludzi
jest iluzją stworzoną przez maszynerię naszego postrzegania. Odrzuć ten podstęp, a Jesod
stanie się Daat, a otworzy się ziewająca paszcza w której ktoś jest mniej świadomy tego co
wie, niż tego czego nie wie, a możliwe będzie
spojrzenie na bliskiego przyjaciela i ujrzenie
czegoś bardziej obcego, odległego i nieznanego niż powierzchnia Plutona. To doświadczenie jest blisko związane z Otchłanią wiedzy,
która jest rozważana bardziej szczegółowo
przy omówieniu Daat znajdującym się poniżej.

Otchłań niebycia jest bezpośrednim postrzeganiem, że w każdym przypadku jest
możliwe niebycie. To postrzeganie wykracza
poza rozważania lub zdawanie sobie sprawy z
fizycznej śmierci; to bezpośrednia obawa
przed tym co Dion Fortune nazywa „Pierścieniem Chaosu”, przed tym, że niebycie jest
bardziej procesem niż stanem, przed tym że w
każdym przypadku jest impuls, magnetyczne
przyciągnie w kierunku samozagłady na każdym możliwym poziomie. Im bardziej ktoś
przybliża się do korzeni bycia, tym bardziej
przybliża się do korzeni niebycia. Ostateczna
zagłada dwoistości bycia i nicości, powoduje
przywrócenie do tajemnicy En Sof.
***
Daat oznacza „Wiedzę”. We wczesnej Kabale Daat była symbolem zjednoczenia Mądrości (Chochma) i Zrozumienia (Bina). Księga
Przysłów jest bogatą kopalnią materiału na
temat natury tych trzech cech, materiału,
który formuje podstawy dla wielu idei w Zoharze i innych tekstów Kabalistycznych. Na przykład, Księga Przysłów 3.13:
„Szczęśliwy człowiek, który odnajduje mądrość i człowiek, który uzyskuje zrozumienie.
Ona jest dla tych, którzy na niej polegają,
drzewem życia. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył zrozumienie… Dla tego,
co strzeże jej, drzewem jest życia, a kto się jej
trzyma – szczęśliwy. Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził zrozumieniem.
Przez Jego wiedzę wytrysły odmęty, a rosę
spuszczają obłoki.”
I Księga Przysłów 24.3:
„Dom się buduje mądrością, a zrozumieniem – umacnia; Wiedza napełnia spichlerze
wszelkimi dobrami drogimi, miłymi.”
W Bahirze [23] i Zoharze [29] Daat przedstawia symboliczne zjednoczenie mądrości i
zrozumienia, a także jest ich potomkiem czy
dzieckiem. Mikroprosopus, często symbolizowany przez Tiferet, jest również symbolicznym
dzieckiem Chochmy i Biny, i w tym miejscu
powstaje
małe
zamieszanie.
Według Zohar wszakże, Daat ma charakterystyczną lokację w Mikroprosopusie, mianowicie w jednej z trzech spichlerzy mózgu, gdzie
pośredniczy pomiędzy wyższymi (Chochmą i
Biną),a niższymi (sześcioma sefirot czy też
„spichlerzami” Mikroprosopusa- zobacz po-

wyższą wzmiankę dotycząca Księgi Przysłów
24.3)
Często głowiłem się nad różnicą między
mądrością, zrozumieniem oraz wiedzą i nie
było dla mnie jasne dlaczego wiedza jest naturalnym wynikiem mądrości i zrozumienia.
Kiedy czytałem Księgę Przysłów, to zrozumiałem, że mądrość bywała używana w sensie
czegoś zewnętrznego, czegoś otrzymanego od
kogoś innego.
Jako dzieciom powiadano nam „zrób to”
czy „tamtego nie rób” i często nie mogliśmy
kwestionować mądrości porady, bo byliśmy
pozbawieni zrozumienia. Kiedyś miałem zacięta kłótnię z moim tatą dotyczącą zbudowania
silnika rakietowego na ciekłe paliwo w naszym
domu, przy użyciu benzyny i nadtlenku wodoru jako paliwa napędowego. Z perspektywy
czasu wydaje się, że był to wybitnie dobrze
powzięty plan spalenia domu. Mój tata kategorycznie zabronił bym to zrobił. Nie mogłem
zrozumieć problemu- Miałem przecież uważać.
Teraz
już wiem,
dlatego
że zrozumiałem głupotę tego co chciałem
zrobić, mądrość jego odmowy. Jego porada
była mądra; rozumiał on naturę ryzyka o wiele
bardziej niż rozumiałem to ja. Nie rozumiałem
ryzyka, więc to co teraz wydaje się zdrowym
rozsądkiem wtedy wydawało się bezkompromisową przeszkodą. Nie wiedziałem co by się
stało, ponieważ nie rozumiałem ryzyka i dlatego mądrość mojego ojca trafiała w próżnię.
Otrzymana mądrość nie może być zintegrowana u kogoś, jeśli nie jest zdolny do jej zrozumienia, ale po zrozumieniu, staje się prawdziwą wiedzą, która może być przekazywana
dalej jako mądrość komuś innemu.
Dla wczesnych Kabalistów ostateczna mądrość była zewnętrzna. Była mądrością Boga
Ojca co zostało wyrażone w Torze i przez próby zrozumienia tej mądrości ( a tym była Kabała) mogliby dojść do jedynej wiedzy, którą
rzeczywiście warto posiadać. Historia sporu z
moim tatą jest podobna do przypadku osoby,
która
boryka
się
z
pogodzeniem
z mądrością Świętej Księgi, a która odrzuca jej
przykazania ponieważ brakuje mu głębszego zrozumienia życia oraz zamysłu stworzenia
i konsekwencji jest niezdolna by dowiedzieć
się o Bogu. Być może dlatego Daat nie jest

sefirą: oddzielenie mądrości i zrozumienia
skutkuje brakiem wiedzy o Bogu.
Jedną z niezwiązanych części z resztą Kabały, o których mnie uczono było to, że Daat jest
luką pozostawioną po Malchut, kiedy ta upadła z Ogrodu Eden. Jeśli dokładnie przebadasz
pochodzenie Drzewa Życia z Rozdziału 2 , zauważysz, że oparłem jego część na tym spostrzeżeniu. Wydaje się, że rozwinięcie pojęcia
Daat jako „luki” pochodzi z tego stulecia. Gareth Knight, na przykład [25], dostarcza kompletnego zestawu powiązań dla Daat, z którego większości osobiście nie lubię, ale przynajmniej jedno jest odpowiednie: podaje on
za magiczny wizerunek Daat, Janusa, boga
drzwi i przejść. Kenneth Grant [15], z jego
kwiecistą wyobraźnią, widzi Daat jako przejście do „zewnętrznych przestrzeni poza lub z
tyłu Drzewa samego w sobie” zdominowanej
przez siły Klifotyczne.
Istnieje głębokie powiązanie pomiędzy sefirot w niższej twarzy Drzewa, a sefirot w wyższej twarzy-ta idea została rozwinięta później
w rozdziale dotyczącym Czterech Światów.
Jeżeli przestudiujesz wszystkie symetrie Drzewa, to powinieneś dostrzec dlaczego Malchut,
Tiferet i Keter są połączone, dlaczego Hod i
Bina są połączone i dlaczego Chochma i Necach są połączone, a także najważniejszy z
zamiarów tego omówienia, że istnieje powiązanie pomiędzy Jesod, a Daat.
Nie są to tylko proste symetrie geometryczne. Wyrażają one pewne ważne związki,
które są eksperymentalnie weryfikowalne, i
patrząc pod względem tego co ma w Kabale
największy sens, a tego co tego sensu nie ma,
to te związki są ważne. Daat i Jesod, na różnych poziomach są jak dwie strony tej samej
monety. Zablokuj maszynerię postrzegania tak
jak to powiedziałem wyżej, a Jesod może stać
się Daat.
Następujący cytat został wzięty z autentycznego antropologicznego artykułu [27]
próbującego wytłumaczyć pewne z charakterystycznych cech sztuki jaskiniowej:
„Przenoszeniu się na jeszcze głębszy etap
transu towarzyszy, zależnie od sprawozdań
laboratoryjnych, doświadczenie wiru lub obracającego się tunelu który zdaje się otaczać
osobę. Świat zewnętrzny zostaje stopniowo
wykluczany, a świat wewnętrzny bardziej

kwieciście się rozrasta. Ikonowe obrazy mogą
pojawiać się na ścianach wiru, często nakładające się na kratce czworokątów, tak jak ekrany
telewizorów. Wielokrotnie jest to mieszanka
ikonowych i geometrycznych form. Doświadczeni szamani są zdolni szybko pogrążyć się w
stanie głębokiego transu, gdzie manipulują
wyobraźnią w zależności od potrzeby sytuacji.
Ich doświadczenie tego, jest jednak światem,
w którym przyszło im na krótko przebywać;
nie światem ich własnego wytworu, ale duchowym światem, który mają przywilej odwiedzać.”
Nie będzie to zaskoczeniem dla nikogo, kto
przeczytał książkę Michaela Harnera pt. „Droga Szamana” [18]. Na stronie 103 (na rycinie
8) znajduje się obraz tunelu/wiru, dopełnionego graniastosłupami. Kiedy pierwszy raz
zobaczyłem ten obraz byłem zaskoczony i
rozpoznałem go od razu na podstawie moich
osobistych medytacji. Kiedy pokazałem go
żonie, to jej reakcja była taka sama. Tunel/wir
zdaje się być ważnym składnikiem magicznego
i mistycznego doświadczenia i występuje w
bardzo ścisłym kontekście. W Kabale szamański tunel przypisany jest 32 ścieżce łączącej
Malchut z Jesod; Ścieżka ta łączy świat rzeczywisty ze światem podziemnym wyobraźni i
nieświadomości i jest powszechnie symbolizowana przez tunel. Jednakże przy użyciu symetrii Drzewa, ścieżka ta jest też powiązana
ze ścieżką łączącą Tiferet w poprzek Otchłani,
przez Daat, do Keter. Tunel/wir na tym poziomie nie jest już subiektywny, ponieważ ten
poziom Drzewa powiązany jest z noumenalną
rzeczywistością podpierającą świat zjawisk i
łączącą indywidualną samoświadomość w coś
większego. Tak jak Jesod reprezentuje maszynerię zmysłowego postrzegania, to Daat może
przewrócić się do góry nogami i stać się Jesod
na innym poziomie postrzegania, nie na poziomie postrzegania zmysłowego, ale czegoś
zupełnie innego co zdaje się działać na „tylnych drzwiach” umysłu; jest to wiedza obiektywna czasem nazywana gnozą.
Na zakończenie tej części chciałbym pogrzebać w domysłach dotyczących tego dlaczego quasi-sefira nazywana Wiedzą umiejscowiona jest zwyczajowo w Otchłani. Czemu?
Jako programista ciągle zdaję sobie sprawę
z przepaści pomiędzy abstrakcyjnymi ideami,

takimi jak liczba dwa i jej fizyczną reprezentacjami w świecie. Tutaj jest kilka rożnych sposobów przedstawienia tej samej abstrakcyjnej
idei:
2,II,..,dwa,deux, oo, blurg
Liczba dwa może być przedstawiona na
nieskończona liczbę sposobów. Ostatnie
przedstawienie na wykazie, „blurg”, jest sposobem napisania „dwa” w nowym języku,
który właśnie wymyśliłem. Teraz, gdy to powiedziałem możesz tego użyć w obliczeniach
arytmetycznych. Na przykład 1+1 = blurg.
Tylko wtedy, gdy dzielisz razem ze mną
zrozumienie
mojego
języka,
możesz zacząć przypuszczać, że konkretny znak
na świecie przedstawia liczbę dwa, a sprawa
jest zdecydowanie gorsza niż się to wydaje.
Podstawowe twierdzenie teorii informacji
głosi, że jedyny optymalny sposób wyrażenia
jakiejkolwiek części informacji to ten, w którym symbole występują całkowicie losowo.
Mógłbym wziąć ten akapit, przepuścić przez
optymalny kompresor tekstu i ten sam kawałek tekstu byłby nierozróżnialny od przypadkowych śmieci. Tylko ja znając procedurę
kompresji mógłbym wydobyć oryginalną wiadomość z otrzymanego wyniku.
Cokolwiek nazwiemy informacją, to wydaje
się to istnieć niezależnie od świata fizycznego,
i używa to świata kredowych oznaczeń, znaków atramentu, domen magnetycznych czy
czegokolwiek innego, tak samo jak jeździec
używa konia. Dla mnie przepaść pomiędzy
abstrakcją (liczbą 2) i jej fizyczną reprezentacją (różnorodne znaki jakie mogę stworzyć)
jest nie do pogodzenia. Między światem fizycznym, a światem umysłu jest otchłań.
Nie jestem przekonany czy grzebię w „nowej fizyce” czy czymkolwiek nieco podejrzanym- to jest chleb powszedni dla przeciętnego
programisty, który spędza większość swojego
czasu na transformowaniu jednego zestawu
symboli do innego.
Przyjmijmy nieco inne podejście, które
prowadzi do tego samego miejsca, ale z przeciwnego kierunku. Istnieje dowód matematyczny, że nie ma największej liczby pierwszej.
Znam ten dowód. Żadne pokrojenie mojego
mózgu nigdy nie ujawni tego dowodu komuś,
kto go nie zna.

Jestem gotów postawić dużą ilość alkoholu, że teoretycznie nie możliwe jest znalezienie tej informacji w mojej głowie; dowód, że
nie ma największej liczby pierwszej nigdy nie
zostanie wydobyty, nawet jeśli założysz sobie,
że jest neurolog zdolny do odwzorowania
ułożenia każdego atomu w moim mózgu. Ewolucja dąży do optymalizacji i sądzę, że dowód
tego twierdzenia będzie optymalnie zakodowany, by wyglądać jak przypadkowe śmieci.
Być może ktoś odkryje Kamień z Rossety w
dziedzinie chemii, która umożliwi doskonałemu neurologowi by odkodować informację w
moim mózgu, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne, a nawet bez wątpienia. Idee w
mojej głowie, takie jak liczba 2, istnieją niezależnie od oznaczeń chemicznych użytych do
przedstawienia ich i chociaż mogę powiedzieć
Ci co one znaczą, to nie znajdziesz ich pod
mikroskopem.
Istnieje tutaj otchłań. Jest to otchłań wiedzy. Jest przepaścią pomiędzy światem, w
którym tworzymy dowolne fizyczne oznaczenia, by przedstawić abstrakcyjne pojęcia i
abstrakcyjne pojęcia same w sobie. Nie możesz dowiedzieć się o zawartości mojego umysłu badając go fizycznymi narzędziami.
W Kabale ta szczególna otchłań nazywana
jest otchłanią Assiji; jest ona pierwszą z szeregu otchłani. Kolejną otchłanią jest otchłań
Jeciry. Są dalsze otchłanie i powinno to stać
się jaśniejsze, gdy będę omawiał Cztery Światy
i rozszerzone Drzewo. Otchłań i Daat pojawiają się razem, ponieważ Otchłań wyznacza granice tego o czym można wiedzieć poniżej Otchłani; ta otchłań jest otchłanią wiedzy, a Daat
jest luką, w którą wpadamy, kiedy próbujemy
obadać to, co się znajduje poza nią. Czy naturę
Boga można wyrazić w pojęciach czegokolwiek ludzkiego? Nie. Bóg jest tak samo człowiekiem, jak człowiek jest karaluchem, tak
samo człowiekiem, jak kawałek skały, tak samo człowiekiem, jak gwiazda, tak samo człowiekiem jak pusta przestrzeń. Więc jak możesz wiedzieć cokolwiek odnośnie Boga? Masz
takie same szanse na znalezienie Boga używając narzędzia rozumowania, jak neurolog na
znalezienie mojego umysłu posługując się
skalpelem.
Tylko wtedy, gdy Daat przewróci się do góry nogami by stać się Jesod innego świata,

możesz czegoś się o tym dowiedzieć, ale niestety ogniste przemówienie aniołów jest jak
złoto Leprykona: kiedy zabierzesz je do domu,
by pokazać znajomym, to nie będziesz miał nic
prócz sakiewki suszonych liści.
Bina, Chochma, Keter
Strach przed Panem jest początkiem mądrości
~Psalm 111:10
Triada Biny, Chochmy i Keter jest Kabalistyczną reprezentacją przejawionego Boga.
Omówienie tej triady stawia mnie przed problemem. Problem polega na tym, że kiedy w
wielu miejscach w tych uwagach, używałem
słowa „Bóg”, robiłem to z pewnym poczuciem
niesmaku rozumiejąc, że słowo to dla tak wielu ludzi ma tak wiele różnych znaczeń, że jest
właściwie bezsensowne. Wybrałem słowo
„Bóg” w zastępstwie dla osobistego doświadczenia, domyślnie zakładając, że czytelnik
rozumie iż „Bóg” jest osobistym doświadczeniem, nie zaś niejasno sformułowaną abstrakcją kogoś „wierzącego w”. Nie jest to pogląd
nowatorski, ale nadal jest wielu ludzi, którzy
czują się nieswojo odnośnie idei doświadczania (jako przeciwieństwa „wierzenia w”) Boga.
Drugim założeniem, które daje się wywnioskować dzięki użyciu słowa „Bóg” jako zastępstwa, jest to że oznacza ono tylko i wyłącznie
doświadczenie; Twoje doświadczenie, a więc
Twojego Boga, który jest tak samo słuszny jak
mój, ale ponieważ nie ma on oficjalnych określeń, to nie obejmują go teologiczne debaty
czy spory. Dzięki temu nie mam nic więcej na
ten temat do powiedzenia.
Jednak….. te uwagi miały na celu dostarczenie pewnego wglądu w Kabałę, i dziwne
byłoby zacząć je pisać, żeby potem odwrócić
się i powiedzieć „przykro mi, ale nie powiem
niczego odnośnie trzech boskich sefirot”.
Myślę że muszę coś o nich powiedzieć.
Wziąłem pod uwagę, że moim pierwotnym
zamiarem na każdym etapie tych uwag, było
powiązywanie omawianych przedmiotów z
czymś rzeczywistym i dawanie raczej osobistego wkładu do problematyki, a nie odgrzewanie tego samego starego materiału. Nie
mam jednak pojęcia jak przyodziać w ciało,

nagie kości boskich sefirot bez omówienia
mojej osobistej koncepcji Boga oraz bez jakichkolwiek osobistych doświadczeń jakie
mógłbym posiadać.
Niechętny jestem żeby to czynić. Po pierwsze, nie jest to sprawiedliwe w stosunku do
tych ludzi którzy studiują i używają Kabały
(wielu żydów),a nie podzielają moich poglądów, a po drugie pamiętając przypowieść o
ślepcach i słoniu, doznania Boga mają skłonności do kształtowania się przez czyjeś pochwycenie i potrzymanie jakiejś jego części, a
także tego jak blisko jesteś odkrycia prawdy za
tym stojącej.
Zaakceptuj to lub nie, ale moje objaśnienia
boskich sefirot będą w istocie wybrakowane.
Mogę tylko prosić ciebie, czytelniku żebyś
zgodził się z tym, że pierwotne przeznaczenie
Kabały było zawsze bezpośrednim, osobistym
doświadczeniem żywego Boga, stanu który
Kabaliści nazywali dewekut, czyli przedarciem
się do Boga, i drogą poprzez którą przychodzi
doświadczenie, wcale nie ze starannego zbadania symboliki tych boskości, ale z praktycznych technik Kabały, które będą omówione w
późniejszym rozdziale.
***
Nazwa sefiry Bina tłumaczona jest jako
„zrozumienie”, a czasami „inteligencja”. Nazwa sefiry Chochma tłumaczona jest na „mądrość”, a Keter na „koronę”. Te trzy sefirot są
często określane jako boskie sefirot, albo po
prostu boskości, i reprezentują one ten aspekt
Boga który przejawia się w stworzeniu. Jest
też inny aspekt Boga w Kabale, „rzeczywisty
Bóg”, albo Ein Sof. Chociaż Ein Sof jest odpowiedzialny za stworzenie wszechświata, to
przejawia On się w nas tylko w ograniczonej
formie sefiry Keter.
Włożono ogromną ilość wysiłku w „wyjaśnienie” tego procesu: będąca w moim posiadaniu książka o Kabale [32] poświęca osiem
stron Ein Sof, dwanaście stron boskiemu trio
Keter, Chochmy i Biny, i 5 stron pozostałym
sefirot, i proporcje te wydają się względnie
niezmienne w Kabalistycznej literaturze.
Krótko rzecz ujmując, ukryty Bóg albo Ein
Sof wykrystalizował punkt, którym jest sefira
Keter. W większości wersji (i tą ideę można
odnaleźć jeszcze w Bahirze [23]) Ein Sof „skurczył się” (cimcum) by „zrobić miejsce” dla

stworzenia, a ten wykrystalizowany punkt
Keter przejawił się w tej „przestrzeni”. Sefira
Keter jest jak ziarno zasiane w nicości z którego tryska stworzenie, i z tego powodu niektórzy Kabaliści rysują Drzewo Życia „do góry
nogami” by ukazać Keter na dole Drzewa,
ukorzenioną w glebie Ein Sof, oraz resztą sefirot formującymi pień, gałęzie wraz koronę
drzewa. Inna metafora ukazuje Keter połączoną z Ein Sof „nicią światła”, metafory której ni
stąd ni zowąd użyłem w części dotyczącej
„Daat i Otchłani”, gdzie przedstawiłem Drzewo Życia jako rozświetlone Świąteczne
Drzewko z kablem zasilającym prowadzonym z
ciemności Ein Sof przez otchłań do Keter.
Tak jak Księżyc, Keter ma dwa aspekty,
przejawiony i ukryty, i z tego powodu jej magicznym obrazem jest twarz widziana z profilu:
jedna strona twarzy jest dla nas widoczna, ale
druga strona jest zawsze zwrócona do Ein Sof.
Keter ma wiele nazw: Istnienie istnień,
Ukryte Ukrytych, Starożytność Starożytnych,
Starożytność Dni, Pierwotny Punkt, Gładki
Punkt, Punkt we wnętrzu Kręgu, Najwyższa,
Niedościgniona Wysokość, Wielkie Oblicze
(Arik Anpin), Biała Głowa, Głowa która nie
jest, Makroprosopus. Zebrane razem nazwy te
sugerują że Keter jest pierwsza, najstarsza,
odległa, jest korzeniem istnienia, a najwierniej
oddającym jej naturę symbolem jest punkt.
Keter poprzedza wszystkie formy istnienia,
poprzedza wszelkie zróżnicowanie i odróżnianie, poprzedza wszelką biegunowość. Keter
ma w sobie wszystko na sposób potencjalny,
dokładnie tak jak ziarno, które kiełkuje i rośnie
ciągle, a nie jedynie do pewnego momentu,
by stać się Drzewem. Keter jest obydwoma
zarówno korzeniem jak i ziarnem. Z tego powodu, że poprzedza ona wszystkie formy i
zawiera wszystkie sprzeczności, to nie istnieje
nic takiego jak ona. Możesz mówić, że zawiera nieskończone dobro, ale wtedy musisz powiedzieć, że również nieskończone zło. Miłość
zawinięta w Keter jest całą miłością będącą na
świecie, a miłość ta opleciona jest całą nienawiścią. Keter to potok nieskalania, rozpromienione światło, ale to również najgłębsza styksowa ciemność.
A żadną z tych rzeczy nie jest, poprzedza
wszelką formę i biegunowość, a jej Cnotą jest
jedność. Jest punktem bez rozrośnięcia, czy

cech, lecz zawiera całe stworzenie wewnątrz
siebie
jako
nieuformowany
potencjał. Zohar [29] jest wypełniony odniesieniami
do Keter, i nie łatwa jest tu wybiórczość, lecz
następujący cytat z „Mniejszego Świętego
Zgromadzenia”, jest jasny, prosty i wyrafinowany:
„Został On (Keter) uformowany, a jednak
niejako nie został On uformowany. Został On
przystosowany by podtrzymywać każdą rzecz;
A jednak nie jest On uformowany, skoro jest
On nie odkryty.
Kiedy przystosował się On, to wytworzył
dziewięć Świateł, które jaśnieją od Niego, z
jego przystosowania.
I od Niego te Światła świecą i wydają płomienie, i mkną i rozrastają się w każdą stronę,
tak jak z wzniesionej latarni te promienie
światła spływają na każdą stronę.
I tych promieni światła, które się rozrastają, podczas gdy ktokolwiek zbliża się do nich
by je zbadać, to ich nie znajduje, i nie ma tam
nic prócz samej tylko latarni.”
Biegunowość jest zawarta w Keter w formie Chochmy i Biny, Mądrości i Zrozumienia
Boga, a Kabaliści przedstawiali tą biegunowość przy użyciu najbardziej oczywistych metafor, a mianowicie mężczyzny i kobiety.
Chochma to Abba, czyli Ojciec i Bina to Aima
czyli Matka, a cały świat jest postrzegany jako
dziecko ciągłej niekończącej się kopulacji tej
boskiej pary. Następujące ustępy zostały powzięte również z Mniejszego Świętego Zgromadzenia:
„Przyjdźcie i ujrzyjcie. Gdy Najświętszy Starożytny Jedyny, Ukryty wraz z wszelkimi Ukryciami (Keter), pragnął być formowany, to
przystosował On pod formą Mężczyzny oraz
Kobiety wszystkie rzeczy; i przystosował je w
takim miejscu w którym Mężczyzna i Kobieta
się pojmują.
Z tego powodu nie mogli oni ciągle istnieć
zachowani tylko w innym aspekcie Mężczyzny
i Kobiety (ich oblicza zostały połączone ze
sobą).
I ta Mądrość (Chochma) obejmująca
wszystkie rzeczy, kiedy nadeszła i jaśniała z
Najświętszego Starożytnego, to jaśniała nie
zachowana pod formą Mężczyzny i Kobiety.
Dlatego jest ona Mądrością rozrośniętą, i oka-

zuje się że staje się zarówno Mężczyzną jak i
Kobietą.
ChKMH AB BINH AM: Chochma jest Ojcem,
a Bina jest Matką, a w nich jest Chochma,
Mądrość i Bina Zrozumienie, równoważące się
nawzajem w najdoskonalszej równości Mężczyzny i Kobiety.
I dlatego wszystkie rzeczy są ustanowione
w równości Mężczyzny i Kobiety, bo jeśli tak
by nie było, to jak mogłyby utrzymywać się
przy życiu!
Początek jest Ojcem wszystkich rzeczy; Ojcem wszystkich Ojców; i oboje są wzajemnie
ze sobą związane, i jedna ścieżka rozświetla
drugą – Chochma, Mądrość, jako Ojciec; Bina,
Zrozumienie, jako Matka.
Jest napisane Prz 2.3: ‘Jeśli nazwiesz Binę
Matką’.
Kiedy łączone są One ze sobą to płodzą, i
rozrastają się One w prawdzie.”
I cytat dotyczący ciągle trwającego aktu
prokreacji:
„Razem One (Chochma & Bina) idą, razem
One spoczywają; jedno nie ustępuje drugiemu, i jedno nie jest nigdy oddalone od drugiego.
I dlatego napisano, Rodz 2.10: ‘I rzeka wypływa z Edenu’ tzn. uściślając, ciągle ona płynie i nigdy nie przestaje.”
Metafora rzeki czy źródła jest często używana odnośnie Chochmy, by podkreślić ciągłą
naturę stwarzania. Pierwotną metaforą jest
fallus- Chochma jest fallusem który ciągle
wytryskuje w łono Biny, a Bina z kolei rodzi
rzeczywistość zjawisk. Symbole falliczne- stojące kamienie, wąż strażacki, fontanna, dzida,
należą do Chochmy, a symbole łona – kocioł,
tykwa, kielich, kuchenka, należą do Biny. W
znaczeniu abstrakcyjnym, Chochma i Bina
powiązane są z pierwszym, pierwotnym przejawieniem się biegunowości siły i formy. Powtarzając metaforę której, użyłem wcześniej,
Bina jest balonem na ogrzane powietrze, a
Chochma jest huczącym podmuchem płomienia który utrzymuje go w powietrzu.
Ta metafora nie jest do końca trafna: Bina
nie jest formą, ona jest Matką Form- to ona
tworzy warunki za pomocą których może
przejawić się forma. Kolorem Biny jest czerń, i
jest ona związana z Szabbatai ( „odpoczywać”

od tego samego rdzenia co Szabat, Sabat)
planetą Saturn.
Symbolika Biny jest dwojaka: z jednej strony jest Aimą, płodną matką stworzenia, a z
drugiej jest matką skończoności, ograniczenia,
zawężenia, granic, czasu, przestrzeni, przeznaczenia i ostatecznie, śmierci. W tej formie jest
ona często przedstawiana jako Ama, Staruszka, która rozmyśla (jak na wielu zdjęciach Królowa Wiktoria) w czarnych wdowich szatach
na tronie stwarzania. Jedną z nazw Biny jest
Korsia, Tron. Mag i Kabalistka Dion Fortune
miała bardzo silnie intuicyjne zrozumienie
Biny, nie tylko jako sfery określonego rodzaju
emanacji, ale jako Wielką Matkę jej samej, co
pokazuje następujący wiersz z jej powieści
pt. Moon Magic [11]:
„Ja jestem nią która przed ziemią uformowana była,
Była Rea, Bina, Ge.
Jestem tym bezgłośnym, bezgranicznym,
gorzkim morzem
Z którego głębin wiecznie życie wzbiera.
Astarte, Afrodytą, Asztoret- Dawczyniami
życia i śmierci przynosicielkami;
Herą w niebie, na ziemi Persefoną;
Dianą ścieżek, i Hekate – Nimi wszystkimi
jestem ja, i są widzialne one we mnie. Pełnego
księżyca godzina nadciąga; Inwokowane słowa
słyszę, słyszę i się pojawiam- Szaddaj El Chai i
Rea, Bina, Ge – Do kapłana który mnie wzywa
przychodzę-”
Jedną z najstarszych powiązań Biny jest
żywioł wody, i nazywa się ją Marą, gorzkim
morzem z którego całe życie pochodzi i musi
do niego powrócić. Jest ona także Wyższą lub
Większą Matką; a Niższą lub Mniejszą Matką
jest sefira Malchut, która jest wierniej symbolizowana przez boginię natury ziemi samej w
sobie- np. trójcy Kory, Demeter i Persefony.
Drzewo Życia ma wiele symboli bogiń i nie
łatwo jest dostrzec gdzie one pasują:
 Bina jest Większą Matką Wszystkiego,
z symbolami przestrzeni, czasu, losu,
przędzenia, tkania, kociołków i innymi
podobnymi do łona symbolami.
 Malchut jest Ziemią jako gleba z której
tryska życie, materią jako podstawą
dla życia, duchem ukrytym w materii,
najlepiej symbolizowanym przez boginię tej ziemi, płodności i wegetacji.



Jesod w swoim lunarnym aspekcie jest
Księżycem, ukrytą rzeczywistością z
odpływami i przypływami tajemniczych fal, uroku i seksualnego rozmnażania, a czasami jest inwokowana w
formie lunarnej bogini – Selene, Artemidy itd.
 Gewura leży na kolumnie formy. A cała ta kolumna ma żeński aspekt, a
Gewura jest czasem inwokowana w
żeńskiej formie jako Kali, Durga, Hekate, albo Morrigan, chociaż należy
wspomnieć że wszystkie cztery boginie dzielą pewne powiązania bardziej
właściwych dla Biny.
 Necach jest powiązania z planetą Wenus, a jej aspekty zmysłowej przyjemności, luksusu, seksualnych przyjemności i marzeń czasami inwokowane
są przez takie boginie jak Wenus czy
Afrodyta.
Duchowym Doświadczeniem Biny jest Wizja Rozpaczy. Jako Matka Formy, Bina jest
także Matką skończoności i ograniczenia, determinizmu przyczyny i skutku. Każda cecha
idzie w parze z jej przeciwieństwem: życie i
śmierć, radość i rozpacz, miłość i nienawiść,
porządek i chaos, i dlatego niemożliwe jest
znalezienie kotwicy w życiu. Dla każdego powodu by żyć mogę znaleźć, schowany jak robak w jabłku, powód dla którego nie żyć. Wizja Rozpaczy jest wizją życia skazanego na
włóczęgę wzdłuż obwodu okręgu, który zawsze zaprzecza temu, że istnieje tylko jeden
jego środek. W jej największych skrajnościach
stworzenie jest widziane jako złośliwy podstęp
dokonany przez szkodliwego demiurga, chory,
pusty żart, niewesołe więzienie ze śmiercią
jako jedynym rozwiązaniem. Klasyczną wizją
rozpaczy jest przykład Siddharthy Gautamy.
Tołstoj [19] opisuje straszne i trwałe doświadczenie psychiczne, które zawiera większość
elementów związanych z najgorszym co może
ona zaoferować- doprowadziło go ono na sam
kraniec samobójstwa.
Iluzją Biny jest śmierć; to znaczy, wizja Biny
może być zniewalająca, ale jest jednostronna,
półprawdziwa, a skończoność, którą objawia
jest iluzją.
Klifą Biny jest fatalizm, przekonanie że jesteśmy uwięzieni w mechanicznej przyczyno-

wości formy, i nie tylko nie jesteśmy w stanie
zmienić czy osiągnąć wszystkiego, ale nawet
jeśli moglibyśmy, to nie miałoby to żadnego
sensu. Po co starać się być szczęśliwym- szczęście prowadzi nieubłaganie do smutku. Dlaczego próbować budować i tworzyć – wszystko kończy wkrótce w rozpadzie i ruinie. Jak
mówi fatalistyczny autor Księgi Koheleta,
wszystko jest marnością.
Wadą Biny jest skąpstwo. Forma jest tylko
jedną połową w równaniu życia- zmiana jest
drugą połową- a próba zatrzymania i zachowania formy kosztem zmiany byłaby śmiercią
dla całego życia.
Cnotą Biny jest cisza. Poza formą nie ma
pojęć, idei, abstrakcji czy słów.
Duchowym Doświadczeniem Chochmy jest
Wizja Boga Twarzą w Twarz. Tradycja którą
otrzymałem mówi że nie można mieć tej wizji
podczas wcielenia; znaczy to tyle, że podczas
tego procesu się umiera. Perle Epstein [10]
pisze o historii Chasydzkiego Rabina którego
zwyczajem było pożegnanie się z rodziną każdego ranka, tak jak gdyby było ono ostatnieobawiał się on, że w ciągu dnia może umrzeć z
powodu ekstazy. W Większym Świętym
Zgromadzeniu[29] trzech Rabinów umiera w
ekstazie, a w Mniejszym Świętym Zgromadzeniu sławny Rabin Szymon bar Jochaj też w
końcu umiera.
Istnieje dość powszechne przekonanie, że
patrzenie w na obnażoną twarz Boga, albo na
Boga oznacza śmierć, ale na szczęście nie ma
historycznych dowodów poddających myśl, że
większość Kabalistów umarła z jakiegoś innego powodu niż przyczyny naturalne. Mówiąc
to nie chciałbym bagatelizować obnażonej
surowości Chochmy; niewymuszonej, nieograniczonej, pozbawionej formy, będącej
twórczą mocą, która dźwiga wszechświat.
Zawiera w równiej mierze zrównoważone,
Twoje życie i Twoją śmierć, ale kiedy jeszcze
masz swoje życie, to mówienie o śmierci nie
jest takie melodramatyczne.
Iluzją Chochmy jest niezależność. Na poziomie Biny wydaje się nam, że jesteśmy zatrzaśnięci w formie, odrębni i skończeni, i tak
samo jak śmierć jest tam postrzegana jako
iluzja to tutaj ostatecznie jest nią nasza niezależność i wolna wola. Wydaje się nam że jesteśmy niezależni i wydaje się nam że mamy

wolną wolę, ale na poziomie Chochmy czerpiemy naszą wodę z dokładnie tej samej studni.
Cnotą Chochmy jest dobro, a Wadą jest
zło. Niezależnie od definicji dobra i zła,
Chochma obejmuje wszystkie możliwości działania, okoliczności i stworzenie, a współcześni
Kabaliści już nie próbują wierzyć że Bóg jest
tylko Dobrem, a Zło musi mieszkać gdzie indziej. Średniowieczni Kabaliści lubili się asekurować, a nie tylko pogrążać się w bezdennych
głębinach osobistego dobra i zła by znaleźć ich
źródło w tym samym miejscu.
Klifą Chochmy jest dowolność. Surowa,
twórcza niewymuszona energia Boga w swojej
największej pierwotności i dynamiczności
może wydawać się zupełnie dowolna i chaotyczna, ale niektórzy autorzy [np. [4]] widzieli
ją w ten właśnie sposób. Takie myślenie eliminuje z energii „boską wolę” i pozostawia ślepą, nieukierunkowana i w zasadzie mechaniczną siłę, która w każdym kierunku jest tak
samo bezinteresowna- stwarzanie i niszczenie,
porządek i chaos, a kogo to obchodzi? Kabalistyczny pogląd jest taki, że tak nie jest.
Chochma zawiera formę (tak jak Bina) w sposób potencjalny, i nie poprawne jest by widzieć Chochmę jako czysto chaotyczną energię. Jest energią skierowaną w stronę celu„Woli Bożej”, z braku lepszego opisu.
Duchowym Doświadczeniem Keter jest
Jedność z Bogiem. Moje objaśnienia do Duchowego Doświadczenia Chochmy tyczą się
również Keter.
Iluzją Keter jest osiągnięcie. Możemy żyć,
możemy się zmieniać, ale niczego nie da się
osiągnąć. Nawet Jedność z Bogiem nie jest
osiągnięciem, zawsze byliśmy z Bogiem jednym, i wiedzmy, że nie zmienimy tego w żadnym wypadku. Tak długo jak żyjemy, nie ma
innego celu w życiu niż życie samo w sobie.
Jak powiedział Rabin Nachman z Bracławia
[10]:
„Nie ważne jak wysoko ktoś sięgnie, zawsze jest następny krok. Dlatego, zawsze nie
wiemy nic i ciągle nie sięgamy do prawdziwego celu. Jest to bardzo głębokie i mistyczne
pojęcie.”
Klifą Keter jest Daremność. Być może stwarzanie było złym pomysłem. Może Ein Sof
nigdy nie powinien wyemanować punktu ko-

rony Keter. Możliwe że całe stworzenie, życie,
cały okropny istny cyrk, który jesteśmy zmuszeni
znosić
jest
niczym
więcej
niż kompletnym marnotrawstwem. Ein Sof
powinien zassać Malchut spowrotem do Keter, zawalić cały szalony domek z kart, i przyznać że wszystko to było wielkim błędem.
***
Boskim imieniem Biny jest Elohim, żeński
rzeczownik o męskiej liczbie mnogiej w zakończeniu. Kiedy czytamy Biblię „Na początku
stworzył Bóg…”, to tym Bogiem jest Elohim.
Nazwa Elohim jest związana z wszystkimi sefirot na Kolumnie Formy, i powzięta została,
aby reprezentować żeński aspekt Boga. Boskim imieniem Chochmy jest Jah (YH), jest to
skrócona forma YHVH. Boskim imieniem Keter
jest Eheje, imię czasem tłumaczone jako „Ja
jestem”, a częściej jako „Ja będę”.
Archaniołem Biny jest Cafkiel. Powiedziano
mi że oznacza on tyle co „Całun Boga”, ale nie
byłem w stanie tego zweryfikować. Jeśli nie
oznacza on „Całunu Boga”, to na pewno powinien! Archanioł Chochmy to Racjel, Herold
Bóstwa. Zgodnie z tradycją, mądrość Boga i
najgłębsze tajemnice stworzenia zostały wpisane w szafir który jest w posiadaniu archanioła Racjela, a ta zaś „Księga Racjela” została
dana Adamowi i przekazywana przez pokolenia [16]. W rzeczywistości istnieje znany średniowieczny rękopis o tym tytule. Archaniołem Keter jest Metatron, Archanioł Obecności.
Nawiązując do tradycji Metatron był kiedyś
człowiekiem o imieniu Enoch, który był tak
mądry, że został wzięty przez Boga i uczyniony
księciem wśród aniołów.
Anielskie zastępy Biny, Chochmy i Keter
mogą wywodzić się bezpośrednio z wizji Ezechiela. W tekście Biblijnym Ezechiel kolejno
opisuje Święte Żyjące Stworzenia, potem
wielkie koła w kołach, i w końcu tron-rydwan
(Merkawa) Boga. Wizja Ezechiela miała
ogromny wpływ na wczesną Kabałę, i wcale
nie jest zbiegiem okoliczności, że anielskim
zastępem Biny jest Aralim, czyli Trony, anielskim zastępem Chochmy jest Ofanim czyli
Koła, a anielskim zastępem Keter Chajot ha
Kadesz, czyli Święte Żyjące Stworzenia. Formy
Chajot ha Kadesz – lew, orzeł, człowiek i wółprzetrwały do dnia dzisiejszego w wielu Chrze-

ścijańskich kościołach, i można je znaleźć na
karcie „Świat” w większości talii Tarota.
***
Trudno jest pojąć naturę Chochmy i Biny z
samych tylko symboli, tak samo jak trudno
jest pojąć przestrzenie międzygwiezdne, czy
produkcję ciepła przez gwiazdę, czy liczbę
gwiazd w galaktyce, czy liczbę galaktyk, które
są dla nas widoczne. Skala fizycznego wszechświata obserwowana przez astronomów jest
oszałamiająca; to coś takiego jak setki
gwiazd w naszej galaktyce które przypadają na każdą osobę na tej planecie.
Kiedy myślę o Chochmie i Binie to próbuję
myśleć o nich takiej właśnie skali. Fizyczny
wszechświat w którym mamy dom, uważany
za Malchut, jest rozległy tajemniczy i zawiera
niepojęte energie. Rozważanie Ojca i Matki
stworzenia w jakiejkolwiek mniejszej skali
wydaje mi się aroganckie. To prowadzi nas do
pytania „Czy można doświadczyć czy być wtajemniczonym do boskich sefirot?”
Jeśli Kabała jest rozpatrywana jako opartą
na doświadczeniu, a nie intelektualną konstrukcję, to odpowiedź brzmi „tak”. Te boskości reprezentują coś rzeczywistego. Co takiego
one przedstawiają? Czy możliwe jest „przekroczenie Otchłani”? Odpowiedzi na te pytania zależą od Kabalistycznego modelu który
wybiera się do użytku, a dokładniej od tego
jak interpretuje się Drzewo Życia. Do celu
wywodu wybrałem trzy zamienne modele:
 Model A: sefira Malchut reprezentuje
cały wszechświat fizyczny; sefirot od
Jesod do Chesed (Mikroprosopus) reprezentuje odczuwającą, samoświadomą istotę; boskości reprezentują
Boga całego wszechświata, Boga w
Dużej skali
 Model B: Drzewo Życia jest modelem
ludzkiej świadomości; a boskości reprezentują Boga wewnątrz, Boga w
Małej skali
 Model C: Drzewo Życia istnieje w czterech światach stworzenia, a mianowicie Acilut, Brija, Jecira i Asija. Kiedy
mówimy o „Drzewie”, to mówimy o
normalnym ludzkim doświadczeniu,
„Drzewie Jeciry”; „Otchłań” jest tak
właściwie jedynie „Otchłanią Jeciry”.

Wszystkie trzy modele można odnaleźć w
Kabalistycznych pismach i rzadko jest jasne
której wersji używa autor w danym czasie.
Przyznaję się do winy. Model A radykalnie
różni się o Modeli B i C. Model A jest wszechstronnym modelem wszystkiego, podczas gdy
w Modelu B i C Drzewo zostało zastosowane
w sposób rekurencyjny do elementu całości, a
mianowicie istotę ludzką uważaną za boską
iskrę. Jest to ważna (o ile nie myląca) Kabalistyczna technika: weź całość, znajdź nowe
drzewo w każdym jego elemencie i zastosuj tą
metodę rekurencyjnie dopóki nie uzyskasz
wystarczającej ilości szczegółów by wyjaśnić
wszystko. Ta idea jest podsumowana aforyzmem: „w każdej sefirze jest Drzewo”.
Czy możliwe jest doświadczenie owych boskości w Modelu A? Czy możliwe jest bycie
jednym z Bogiem miliarda miliardów słońć?
Chciałbym tutaj powiedzieć, że doświadczenie
ich możliwe jest jedynie dzięki przechodzeniu
wzdłuż ścieżek od Tiferet i przekroczeniu Otchłani; to znaczy, jako dla żyjącego, wcielonego istnienia moja świadomość wzrasta w górę
nie dalej niż do Tiferet (czy Daat) i zrozumienie owych boskości możliwe jest tylko poprzez
łączące ścieżki. Doświadczanie zaś świadomości Biny w tym modelu byłoby równoznaczne z
byciem zdolnym do modyfikacji stałych fizycznych przyrody- stałej Planka, prędkości światła, stałej grawitacyjnej, stosunku mas cząsteczek itd- skutki które trudno sobie wyobrazić!
Doświadczanie Chochmy byłoby tu doświadczeniem siły, która podpiera miliardy galaktyk.
Nie wierzę, że nawet najbardziej arogancki
mag mógłby twierdzić, że osiągnął którekolwiek z tych wtajemniczeń- ciągłe istnienie
planety jest prawdopodobnie najlepszym na
to dowodem!
Model B jest modelem Mikroprosopusa (na
ten przykład istoty ludzkiej) jako kompletnego
Drzewa. W Zoharzeznajduje się kilka dowodów na to, że autor myśli o Makroprosopusie i
Mikroprosopusie właśnie w ten sposób, nawiązując do „większej Chochmy” i „mniejszej
Chochmy”. Model C jest w istocie podobny do
Modelu B, ale odlany został w nieco innej
matrycy.
Dzięki takiej interpretacji z pewnością możliwe jest rozważanie „mniejszej Chochmy”
jako dostępnego stanu świadomości, a „Więk-

sza Chochma” pozostaje jak w Modelu A; Znaczy to, że możemy doświadczyć Boga wewnątrz, „Boga w Małej skali”, i doświadczyć
naszej zasadniczej jedności z wszystkimi innymi istotami żyjącymi rozpatrywanymi jak
„Bogowie w Małej skali”, ale poza tym leży
większa tajemnica, „Bóg w Wielkiej skali”.
Możemy być nieodrodnymi dziećmi własnych
rodziców , ale indywidualnie nie jesteśmy identyczni z nimi.
To omówienie może wydawać się tajemne,
ale w ludziach istnieje naturalna skłonność do
wywyższania duchowego doświadczenia do
najwyższego poziomu, co nie robi nic więcej
niż nadyma i obniża wartość waluty językowej
której używamy do opisania tych doświadczeń. Wszechświat jest zbyt duży, zbyt tajemniczy, i zbyt pełny nieskończonych możliwości
cudu dla każdego, by domagać się pełnego
wtajemniczenia do Malchut, a tym bardziej
Keter.
Na koniec warto zapytać „czym jest Bóg?”.
Co w rzeczywistości reprezentuje kabalistyczna trójca złożona z Keter, Chochmy i Biny?
Rozmyślnie unikałem wspominania o ogromnej ilości Kabalistycznego materiału dotyczącego tych trzech sefirot, ponieważ nie jest
jasne czy przyczynia się do autentycznego ich
zrozumienia. Na przykład jak bardzo użyteczna
jest wiedza że nazwa Biny (BINH) zawiera nie
tylko IH (Jod, He), litery reprezentujące
Chochmę i Binę, ale również BN, Ben, syna?
Istnieje taki poziom zrozumienia Kabały, który
jest intelektualny, i zdolny do niemal nieskończonego opracowywania, ale takie coś prowadzi donikąd.
Jakie doświadczenie lub postrzeganie niesie za sobą słowo „Bóg”? Jeśli nie istnieje nic,
co nie byłoby Bogiem, to dlaczego tak wiele
osób szuka Boga? Dlaczego ta wiele osób czuje się od Boga oddalonymi?
Ostatnimi czasy przeglądałem w mojej lokalnej księgarni okultystycznej, w której zawarty był katolicki wykaz książek obejmujących religie wschodnie, astrologię, Tarot, szamanizm, kryształy, teozofię, magię, tradycje
Celtyckie i Graala, mitologię, Kabałę, czarostwo, i tak dalej, Nie jestem pewien czego
szukałem, ale po kilku godzinach szukania na
pewno tego nie znalazłem. Natomiast tym co
mnie uderzyło był stopień do jakiego wiele z

tych książek napisanych było w taki sposób, by
polepszać samopoczucie istot ludzkich.
Otóż jest taki pogląd reprezentujący zadowolenie z siebie, przesiąkający literaturę okultystyczną, że te „uduchowione” istoty ludzkie
są troszkę bardziej „zaawansowane” czy
„rozwinięte” od całej reszty zgrai, że są „poruszającymi się wzdłuż Ścieżki” w kierunku pewnego rodzaju „oświecenia”, „kosmicznej świadomości”, „zjednoczenia z Bogiem”, „boskiej
miłości”, jednej z wielu pierwszorzędnych i
absolutnie wzniosłych celów. Wszystkie one
są tak wzmacniające, tak dające oparcie i wygodne. Nawet w tych mniej bujających w obłokach i sztucznych do przesady pracach pogląd jest przeważnie, prawie wyłącznie obracający wokół człowieka, i jak dla mnie trudno
jest uniknąć wrażenia, że wszechświat został
zaprojektowany jako plac zabaw wyścielony
pianką gąbkową dla dusz ludzkich by mogły
sobie w nim broić. W wypowiedzi Marksa że
religia jest opium dla ludu jest więcej niż
ziarnko prawdy i osoba cyniczna może usprawiedliwiać twierdzenie, że okultyzm i religia
tajemna to jednak coś więcej niż bezpieczny
kocyk dla nieszczęśliwych ludzi którzy nie potrafią spojrzeć w twarz rzeczywistości.
Gdzie są te książki które mówią:
„Jesteś nic nie znaczącym pyłkiem we
wszechświecie tak rozległym, że nawet nie
zacząłeś pojmować jego skali.
Całe ludzkie doświadczenie i wiedza jest
zaściankowa, bez znaczenia i w dużej mierze
nieistotna w skali wszechświata, a twój osobisty wkład jest taki nawet bardziej.
Twoje roszczenia okultystyczne prowadzą
do niczego i są starannie zaprojektowane do
ochrony Ciebie przed jakimkolwiek doświadczeniem rzeczywistości.
Nie ma Mistrzów czy Potęg, ani Ukrytych
Zwierzchników, ani Adepti Wewnętrznych
Planów, ani Mesjaszów, a Bóg cię nie kocha.
Jedyną rzecz jaką posiadasz jest twoje życie, a wraz z nim radość i tajemnica życia we
wszechświecie po brzegi wypełnionym życiem,
w którym wiadomo niewiele i pozostaje wiele
do odkrycia.
Kiedy umrzesz to nie żyjesz.”
Co prawda z tym stanowiskiem się nie do
końca zgadzam, lecz jest to punkt widzenia
warty przyjęcia, który niestety nie bywa tak

silnie reprezentowany w ezoterycznej i okultystycznej literaturze. A czemu nie jest? Może
dlatego że ludzie nie chcą kupować książek,
które to głoszą.
Biorę pod uwagę tę opinię dlatego że, odzwierciedla moje osobiste doświadczenie; te
książki co prawda nie mają ogólnej słuszności,
ale mimo to warte są zapamiętania.
Sądzę, że wiele religijnych, ezoterycznych i
okultystycznych tradycji które obecnie istnieją
są nieświadomie zaprojektowane tak by chronić istoty ludzkie od doświadczania Boga i
prowadzą do doświadczeń, które są przekonujące same w sobie, a mają tendencje do bycia
odczuciami miłości, ochrony, pokoju, bezpieczeństwa, osobistego wzrostu, wspólnoty i
wzmocnienia, wszystkiego zawiniętego w
silnie obracający wokół człowieka system wartości w których są podkreślane pozytywne ludzkie uczucia i doświadczenia. Dalekie od
prowadzenia ludzi do pewnego rodzaju zgodności z rzeczywistością świata, takie przekonania religijne mogą działać w przeciwnym
kierunku. Jestem przekonany że ludzie są oddaleni od Boga z powodu wyboru i nie mogą
znaleźć Boga bo tego nie chcą.
Trudno jest usprawiedliwiać to przekonanie bez uciekania się do cebulowowarstwowego modelu psyche głoszącemu, że
pod powierzchnią niepodejrzewaną i prawie
niedostępną, jest warstwa, która stara się
chronić nas egzystencjalną grozą stawania w
obliczu rzeczy takimi jakie są.
Jako dziecko bałem się ciemności. Ciemność sama w sobie nie była szkodliwa, ale
byłem bardzo przestraszony, i w moim przypadku był to strach który decydował o moim
związku z ciemnością , a nie żadną cechą
ciemności samej w sobie. Tak samo jest z Bogiem – istnieje nasz głęboko zagrzebany i nierozpoznany strach który decyduje o naszej
relacji z Bogiem.
Czytamy książki, chodzimy do kina i teatru,
spieramy się , wynajdujemy nowe rzeczy, robimy imprezy, gramy w gry, poszukujemy
Boga, wspólnego życia i miłości, zagrzebujemy
siebie we wszystkich tych zatraceniach ludzkiej społeczności w szalonym i nieustannym
wysiłku unikania warstw strachu- strach przed
samotnością, strach przed odrzuceniem,
strach przed chorobą, obumarciem, rozkła-

dem, strach przed szaleństwem, strach przed
bezsensownością, dowolnością i daremnością,
strach przed śmiercią i osobistym unicestwieniem. Kiedy unikamy kontaktu ze strasznymi
emocjami to w ten sposób izolujemy siebie od
autentycznych doświadczeń.
Podobnie jak widzowie w kinie, możemy
żyć w pochłaniającym fantastycznym świecie
XX wiecznego ludzkiego społeczeństwa i zapomnieć że jest ciemno, zimno a na ulicy na
zewnątrz pada deszcz. Tak jak widownia wcześniej czy później będziemy jednak chcieli opuścić nasze siedzenie. Pod wszystkimi naszymi
obawami jest strach otwarcia drzwi które
skrywają okropną prawdę: że tak naprawdę
nigdy nie byliśmy, oddzieleni od Boga, że Otchłań jest naszym osobistym wytworem, i że
umyślnie i z ogromną energią i wytrwałością,
wybraliśmy nie poznanie jej.

LITERY I ŚCIEŻKI
Zgodnie z Sefer Jecira istnieją trzydzieści
dwie ścieżki mądrości: są nimi dziesięć sefirot i
dwadzieścia dwie ścieżki. Dwadzieścia dwie
ścieżki łączą Drzewo Życia w symetryczna siatkę lub sieć (taką jak internetową). Dość naturalne i intuicyjne jest patrzenie na sefirot jako
„miejsca”, a na ścieżki jako na „połączenia”
czy też „przejścia” pomiędzy tymi miejscami,
tak jakby Drzewo było podobną do stacji kosmicznej strukturą dziesięciu pokoi i dwudziestu dwóch korytarzy.
Kwestią otwartą jest czy takie poczucie jest
trafne. Ścieżki te równie dobrze mogą oznaczać związki i symetrie pomiędzy sefirot, w
taki sam sposób jak linie narysowane między
ludźmi mogą być użyte do oznaczenia małżeństwa czy partnerów seksualnych, podobnych
dat urodzin, znaków astrologicznych, upodobań dotyczących jedzenia, miast rodzinnych,
czy którejkolwiek z ogromnej liczby ewentualnych związków między osobami. Za możliwym
potwierdzeniem tego poglądu stoją interpretacje struktury Drzewa podkreślające zgrupowania trzech sefirot, zazwyczaj nazywanych
„triadami”, oraz poglądy dotyczące Drzewa w
szerszej skali takie jak Trzy kolumny oraz dwie
Twarze, sugerujące również, że interpretacja
„ścieżek jako korytarzy” to wcale nie wszystko.

W tomie poświęconym ścieżkom [25] Gareth Knight przyjmuje intuicyjne spojrzenie, że
„podczas gdy Sefira opowiada się za stanem
obiektywnym, to Ścieżka jest subiektywnym
doświadczeniem, które przenosi świadomość
z jednej Sefiry czy stanu do innej”. Dion Fortune [12] interpretuje ścieżkę jako „zrównoważenie dwóch Sefirot przez nią łączonych”.
Halevi [17] przybiera pogląd, że Drzewo jest
strukturą opartą na proporcji, impuls dysproporcji powoduje zmiany rozprzestrzeniające
się po Drzewie, a ścieżki opisują w jaki sposób
te dysproporcje rozprzestrzeniają i równoważą się nawiązując do procesu tezy i antytezy, i
syntezy. W swoim komentarzu do Sefer Jecira,
Kaplan [24] komentuje, że wcześni Kabaliści
postrzegali trzydzieści dwie ścieżki jako różne
stany świadomości. Wszystkie te poglądy na
naturę ścieżek zawierają przydatne spostrzeżenia.
Trudno omawiać dwadzieścia dwie ścieżki
bez omawiania Sefer Jecira, dlatego iż pochodzą one z kilku zagadkowych rozdziałów Jeciry od których zaczerpnięta jest większość materiału związanego ze ścieżkami:
Dziesięć Sefirot z Nicości I 22 Podstawowe
Litery: Trzy Matki; Siedem Podwójnych; I
Dwanaście Uproszczonych.
To właśnie Jecira, ustanowiła dwudziestu
dwóm ścieżkom, dwadzieścia dwie litery hebrajskiego
alfabetu,
to
właśnie Jecira zgrupowała litery w trzy, siedem i
dwanaście (jak ścieżki na Drzewie), i to właśnie Jecira ustanowiła wielką ilość powiązań
tradycyjnie związanych ze ścieżkami. Pierwotnym związkiem każdej ścieżki na Drzewie jest
litera z hebrajskiego alfabetu, a za powiązaniami podanymi w Jecirze podąża zastęp dalszych powiązań. Z tego powodu studiowanie
tradycyjnych powiązań dla ścieżek rozpoczyna
się od hebrajskiego alfabetu.
Litery
Alfabet hebrajski złożony jest z dwudziestu
dwóch liter. Wielu Kabalistów było przekonanych (i nadal jest przekonanych) że te litery są
narzędziami używanymi przez Boga do stworzenia świata. Są one ze swej natury święte i

zawierają w sobie wszystkie tajemnice stwarzania.
Według hebrajskiej Legendy zapisanej
w Haggadzie, Tora (pierwsze pięć ksiąg Biblii)
poprzedziła stworzenie nieba i ziemi oraz tworzyła rodzaj rysunku projektowego, zapisanego literami czarnego ognia na białym ogniu.
W Zoharzejest historia mówiąca o tym jak to
litery hebrajskiego alfabetu osobiście składają
petycję do Boga o przywileje bycia pierwszą
literą w Torze (zaszczyt przypada do litery Bet). Tajemnicze i święte imiona Boga, które przedstawiają przejawienia Boga w Dziele
Stworzenia, mogą być wyrażone dosłownie w
tym właśnie pierwotnym piśmie.
Pobożni żydzi wierzą w świętość Tory jako
objawienia Boskiego słowa, a od tego dzieli
już niewielki krok by uwierzyć, że osoba która
zrozumiała moc liter, i która wie jak formować
boskie imiona w umyśle i na swoim języku, ma
w pewnej mierze boską moc (mimo że użycie
jej dla zysków osobistych zostało z góry na dół
potępione w ortodoksyjnej rabinicznej tradycji). Dla Kabalistów litery żarzą się życiem i
znaczeniem, tańczącymi wzorcami, łączeniem
oraz ponownym łączeniem by wypisywać tajemnice ukrytego świata boskości. Moc boskich imion żyje w wielu popularnych stereotypach maga, czarownika i czarodzieja.
Czy powinniśmy brać na serio twierdzenie,
że hebrajskie pismo jest oryginalnym językiem
stwarzania? Czy powinniśmy pozostawić to
twierdzenie kwestii wiary czy też możemy
spojrzeć na to w sposób racjonalny? Czy powinniśmy uważać, że takie przekonanie jak to
jest racjonalne- w końcu, rozum jest naszym
sługą, nie naszym mistrzem.
Jeśli chodzi o mnie, to nie mogę przyjąć tego za sprawę wiary. Żyjemy na planecie wielu
kultur, wielu religii, wielu świętych pism, niektórych również twierdzących, że są oryginalnym językiem stwarzania (na przykład Sanskryt). Trudno więc osobie racjonalnej brać na
poważnie tego rodzaju twierdzenia. Jak wiele
oryginalnych i boskich języków może istnieć?
Niewątpliwie na planecie kilka tuzinów lat
świetlnych stąd są istoty, które również są
wierzą w coś podobnego na temat ich pisma.
Wcale nie jest niemożliwe, że pismo małego
plemienia w Palestynie może być oryginalnym
językiem stwarzania, ale wobec wielu takich

konkurujących ze sobą twierdzeń wygląda to
na mało prawdopodobne.
Możliwe jest też zignorowanie tej kwestii
przez spisanie na straty Kabalistycznych liter i
mistycyzmu słów jako historycznej ślepej
uliczki, tak samo jak nie wierzymy już w to, że
świat jest płaski i że słońce obraca się wokół
ziemi. Problem w czynieniu tego jest taki, że
Kabała jest całkowicie przesiąknięta przekonaniem w świętość słowa; jest ona w samym
centrum Kabały. Usunięcie świętości słów i
liter z Kabały byłoby czymś takim jak wyrywanie płatków z kwiatka.
Przez długi czas chowałem głowę w piasek,
niechętnie przyznając słuszność mistycyzmowi
liter, ale w wyniku pewnych osobistych doświadczeń zacząłem zastanawiać się czy Kabaliści, aby nie mówili o języku w sensie ogólnym, o misterium jakie rozumieli i jakiego
doświadczali
za
pośrednictwem hebrajskiego alfabetu. Zastanawiałem
się czy wiele języków , a nie tylko Hebrajski,
skrywa coś głęboko magicznego i tajemnego
na temat natury świadomości i naszego doświadczania świata. Byłby to pogląd z którym
mogłem się solidaryzować, ale żeby to wytłumaczyć będę potrzebował zrobić dygresję w
świat programisty komputerowego. Czemu
programowanie komputerowe? Ponieważ
programowanie komputerowe jest najbardziej
wyrafinowanym sposobem w jaki możemy
zbudować symulakrum świata stosując czysty
język.
Każdy kto grał w łatwo dostępne w każdym
sklepie przy głównej ulicy gry komputerowe,
będzie wiedział jak daleko programowanie
posunęło się naprzód w dostarczeniu symulacji rzeczywistości. Za cenę komputera domowego każdy może doświadczać wielu zawiłości
latania samolotem, jeżdżenia samochodem
wyścigowym, lub dowodzenia czołgiem. Wersje dostępne na głównych ulicach są tylko
grami, ale wiemy przecież, że bardzo zawansowane i bardziej realistyczne symulatory są
używane do trenowania pilotów, żołnierzy i
astronautów.
Postęp ten dokonał się w ciągu ostatnich
piętnastu lat i nie ma powodu dla jakiego
programiści by nie powinni kontynuować dostarczania coraz bardziej wyrafinowanych
symulacji, aż do momentu w którym możemy

zacząć się naprawdę kłócić się o „rzeczywistość”. Punktem znaczącym jest to, że możemy zbudować bardzo dokładne i realistyczne
symulacje rzeczywistości. To, że jest to możliwe jest dalekie od oczywistości. Im bardziej
ktoś o tym myśli, tym mniej oczywiste się to
staje. Jak to możliwe?
Prawdziwi autorzy tego sukcesu byli fizykami. Od Renesansu osoby powoli gromadziły
coraz więcej i więcej informacji na temat
szczegółowych fizycznych właściwości świata.
Istnieje apokryficzna historia o tym jak Galileusz wspiął się na Krzywą Wieżę w Pizie by
dowiedzieć się czy ciężki przedmiot będzie
spadał szybciej niż lekki obiekt (nie spada
szybciej). Tycho Brahe (który napisał ważne
teksty na temat magii) spędził lata kreśląc
orbity planet przy użyciu niedokładnych narzędzi. Powolne gromadzenie informacji na
temat zachowania spadających przedmiotów
zostało skodyfikowane przez Izaaka Newtona
(innego Hermetycznego Kabalistę) w jego
Prawach Ruchu. Kepler (zainspirowany przez
mistycyzm Platonistów) użył danych Brache by
wykazać, że orbity planetarne były eliptyczne,
a Newton poszedł dalej i z pracy Keplera wywnioskował Prawo Grawitacji. Newton i wielu
innych studiowali jak rozprzestrzenia się światło, jak odbija się od powierzchni i jak załamuje się przechodząc przez szkło.
Fizycy byli zdolni do zapewnienia spójnych
opisów tych zjawisk przy użyciu matematyki, a
większość zawartości współczesnego kursu
uniwersyteckiego z fizyki składa się z tego jak
zachowanie świata może być wyrażone w
formie matematycznej i jak przepowiadać w
jaki sposób rzeczy zachowują się w znanych
okolicznościach.
Być może nie sądziłeś że wyższa matematyka była językiem, ale nim jest.
Jest podstawą symulacji komputerowej.
Programiści są zdolni by wcielić matematyczne opisy świata rzeczywistego w programy, w
celu wytworzenia grafiki podobnej do życia.
Programiści wykorzystują matematyczne
przekształcenia użyte w geometrii perspektywy, dzięki czemu, stałe, trójwymiarowe
przedmioty widziane na ekranie graficznym
„wyglądają prawidłowo” przy poruszaniu się
wokół. Programiści używają praw ruchu by
opisać jak poruszają się przedmioty. Progra-

miści używają praw odbicia i załamania do
modelowania efektów źródeł światła i to dlatego krajobrazy mają cienie oraz rzucają ten
cień tak jak w życiu rzeczywistym. Rezultat
tego całego wysiłku może być symulatorem
latającego samolotu.
To co robią programiści jest powzięciem
istniejącego matematycznego opisu tego jak
świat się zachowuje i użyciem go w swoich
programach. Fakt, że działa to tak dobrze
świadczy o tym, że coś istotnego na temat
wyglądu i zachowania świata zostało przechwycone w języku i zakomunikowanie przez
jedną grupę ludzi (fizyków i matematyków)
innej grupie (programistów).
Sytuacja może być podsumowana następująco:
1. Możemy obserwować świat w którym
żyjemy i wyrazić pewne prawidłowości zachowania (a świat naturalny
jest bardzo wypełniony prawidłowościami) przy użyciu języka matematyki.
2. Możemy użyć tego języka do stworzenia od nowa zachowania świata i w
ten sposób wytworzyć coraz bardziej
realistyczne symulacje komputerowe,
które i zachowują się tak jak świat.
Jest to wręcz niezwykłe. Zadziwiające jest
to, że możemy być zdolni do modelowania
świata, zdolności tak niezwykłej jak fakt samoświadomości. Dlaczego język powinien
mieć cokolwiek wspólnego ze sposobem w
jaki wygląda i zachowuje się świat? Czasami
zakłada się, że podstawowym przeznaczeniem
języka jest społeczność i rozwinął się on ponieważ grupa, która się komunikuje ma większe szanse na przetrwanie. Możemy wyobrazić
sobie sytuację sprzed dwóch milionów lat
kiedy gatunki ssaków naczelnych używały
charczenia i wycia aby uzgadniać między sobą
swoje polowania i stopniowo wyewoluowały
język czyniący je lepszymi, niż byłyby one bez
języka w robieniu jakichś rzeczy.
Jest jednak duży krok, od bycia zdolnym by
powiedzieć „boli mnie palec” albo „podaj mi
moją włócznię na mamuta” do bycia zdolnym
zasymulowania lotniczej walki samolotów przy
użyciu rachunku różnicowego i przekształceń

afinicznych. Dlaczego szereg hałasów wyrażanych przez plemię podskakujących małp ma
coś wspólnego w ogóle z prawami fizycznego
świata? Ten fakt jest niezwykły i jest tak niezwykły, że przyciągnął uwagę najbardziej
przemyślnych naukowców. Einstein był zadziwiony tym, że możemy opisać świat za pomocą języka matematyki. Dla nowicjusza fakt, że
możemy opisać jak zachowuje się świat jest
tylko jednym z takich faktów. Dla najbardziej
znanych i uczonych fizyków jest to prawdziwa
tajemnica. Większość rzeczy takie jest: nie
przejmuj się nimi, a nie będą Cię, niepokoić,
ale kiedy zaczniesz brać dobre trzeźwe spojrzenie i zapytasz dlaczego, to domek z kart się
rozpada.
Istnieje taka możliwość, a ja proponuję ją
jako hipotezę: że język i racjonalność, ewoluowały ponieważ nasz mózg i układ nerwowy
są przystosowane do „sposobu w jaki istnieje
świat”, w taki sam sposób jak lampart ma
ciapki i niedźwiedź polarny jest biały. Tak jak
inne zwierzęta rozwinęliśmy umaszczenie
odpowiednie do naszego środowiska, ale to
nasze umaszczenie jest o wiele bardziej niż
powierzchowne.
Wiemy jak dobrze są przystosowane nasze
ciała. Układ elektrooptyczny w moich oczach
jest o wiele lepszy niż najlepszej jakości nadawanie kamer telewizyjnych, a moja wątroba
rutynowo przeprowadza chemiczne procesy,
za które dostałbym Nobla, gdybym wiedział
jak to się odbywa. Nasze ciała są magazynami
biochemicznej i fizycznej wiedzy, którą dopiero zaczęliśmy badać. Zakres naszego dostosowania do świata wykracza daleko poza naszą
obecną zdolność do rozumowania. A dlaczego
niby stopień naszego dostosowania powinien
zatrzymać się na fizjologii i dalej się nie ruszyć? Skoro nasze ciała (i nasze komórki, i
nasze geny) są złożonymi urządzeniami rozwiniętymi, mającymi jakiś sens w świecie i możemy uznać doskonałość oka, czy ucha, czy
wątroby w wykonywaniu swoich obowiązków,
to dlaczego akurat nie mózgu? Jeśli oko jest
przystosowaniem do przetrwania na światło, a
ucho przystosowaniem do przetrwania na
dźwięk, to czym jest język? Czym jest samoświadomość? Czym jest racjonalność?
Moją hipotezą jest, że język jest czymś
więcej niż szeregiem charczenia, by przyspie-

szyć polowanie i możliwe, że tak jak oko, ucho
i wątroba jest on ewolucyjnym przystosowaniem to „sposobu w jaki istnieje świat”. Lecz …
jeśli przebadamy przystosowania ewolucyjne
jakie wykształciło dane zwierzę to możemy
powiedzieć coś o jego środowisku. Być może
w głębokiej strukturze rzeczywistości istnieje
coś do czego jesteśmy przystosowani. Nasze
zmysły są przystosowaniem to zjawisk świata;
czy nasze umysły są przystosowaniem do
głębszej struktury, formy z na tyłach powierzchowności?
Może to wyjaśnić czemu fizycy mieli tak
wiele sukcesów przy modelowaniu tego jak
działa świat. Moja hipoteza jest taka, że istoty
ludzkie rozwinęły zdolności lingwistyczne dokładnie z tego samego powodu dla jakiego
lampart ma ciapki, czy żyrafa długą szyję: abstrakcja, rozumowanie i język są ostatecznym
przystosowaniem do przetrwania, ponieważ
są kluczami do czegoś. Na powierzchownym
poziomie są one kluczami do odblokowania
(ujawnienia) technologii – z biegiem czasu
fizycy stają się inżynierami, a inżynierzy budują nasze samoloty i nasze auta i nasze komputery. Ale mogą być czymś więcej.
Podejrzewam, że u korzeni języka jest coś
tak głęboko skrytego jak ziarenko grochu pod
czterdziestoma materacami zmęczonej bezsennej księżniczki, coś jak racjonalna tajemnica działająca poza granicami naszej racjonalnej świadomości, którą można uchwycić.
Dzięki studiowaniu oka można dowiedzieć się
o optyce; a co można odkryć na temat świata
studiując korzenie języka w korzeniach świadomości?
Kabaliści nie byli zwykłymi mistykami, ponieważ żyli w społeczeństwie i przyczyniali się
do jego rozwoju. Byli żonatymi mężczyznami z
rodzinami dla których byli oparciem i prowadzili przedsiębiorstwa. Wielu z nich było mistrzami żydowskiego prawa i tradycji oraz
wielu było odpowiedzialnych za rozstrzyganie
sporów w społeczności. W czasie gdy książki
były rzadkie i drogie, byli piśmiennymi mężczyznami, którzy zapamiętywali rozległe części Tory i Talmudu. Wielu było poliglotami i
wielu zapoznanych było z literaturą islamu, a
także z literaturą chrześcijańską. Niektórzy
(tacy jak zwolennicy rabina Nachmana) musieli bronić swoich społeczności w przed wrogim

atakiem w debatach publicznych z wiodącymi
uczonymi. Byli szkoleni do czytania Tory i do
oceniania argumentów, dyskusji i niuansów
interpretacji, które nagromadziły się przez
stulecia. Jako specjaliści od prawa i tradycji
byli zobowiązani do wydawania osądów w
szczegółowych aspektach prawa, i mieli rozwinięte prawnicze rozeznanie na niuanse językowe. Byli mistykami, których życie było
zdominowane przez język. Wierzyli w świętość
swojego języka i odnaleźli w nim głęboką tajemnicę, tajemnicę z jej początkiem w najodleglejszych korzeniach uważności.
To czy alfabet i język hebrajski ma jakąś
szczególną i specyficzną cechę, której nie
można znaleźć w innym języku pozostaje kwestią otwartą. Jak dla mnie, nie mogę brać tego
po prostu jako przedmiotu wierzenia religijnego. Chociaż nie odrzucam już możliwości co do
tego, że Kabaliści odnaleźli głębokie tajemnice
w swoich medytacjach nad literami, w swojej
praktyce ceruf (przestawianiu liter) i ich kontemplacji nad świętymi imionami Boga.
Fizyk, który studiuje ludzkie oko może odkryć wiele tajemnic optyki, i nie wydaje się
znów takie nierozsądne, że osoba, która podąża tropem języka z powrotem do jego źródła
w korzeniach świadomości może odkryć coś
podstawowego dotyczącego świata samego w
sobie. Z taką interpretacją Biblijne stwierdzenie, że człowiek został uczyniony na obraz
Boga jest sensowne. Słowa ze Szmaragdowej
Tablicy Hermesa Trimegestosa stwierdzają coś
podobnego: „to, co jest poniżej, jest jak to, co
jest powyżej, a to, co jest powyżej, jest jak to,
co poniżej”. Maksyma, że mikrokosmos jest
odbiciem makrokosmosu nie brzmi już jak
mistyczny bełkot. Stwierdza to coś, co powinno być oczywiste: nie tylko nasze ciała są wyrafinowanymi narzędziami, ale także są nimi
nasze umysły, a nasza samoświadomość jest
kluczem dzięki któremu możemy zrozumieć
świat, dzięki zrozumieniu siebie. Już nie wydaje mi się nierozsądną hipotezą powiedzenie,
że umysł jest przystosowaniem ewolucyjnym
do rzeczywistości, a język jest kluczem do jego
zrozumienia.
***
Litery hebrajskiego alfabetu są spółgłoskami. Nawet litery takie jak alef i ajin na któ-

re, gdy się spojrzy to wydają się samogłoskami, to nimi nie są.
Język pisany pierwotnie nie wykazywał samogłosek; zostały dodane pomiędzy siódmym
i dziesiątym wiekiem przez Masoretów, grupę
która ujednoliciła teksty Biblii. Ponieważ tekst
był święty i nie mógł być zmieniany, samogłoski były sygnalizowane przez dodawanie różnych kropek i myślników powyżej i poniżej
spółgłosek.
Spółgłoski przedstawiały różne sposoby w
które czysty dźwięk krtani był modulowany
przez ruchy ust i gardła. Samogłoski są kształtowane przez spółgłoski. Przypomina to dwoistość siły i formy, które przedstawiłem w
pierwszym rozdziale jako podstawową dwoistość podpierającą Kabalistyczny światopogląd. Jeśli samogłoski są wodą w rzece to
spółgłoski są prowadzącym ją brzegiem. Jeśli
samogłoski przedstawiają pragnienie by wygrać w szachach, to spółgłoski są zasadami
gry. Litery hebrajskiego alfabetu mogą być
postrzegane jako dwadzieścia dwa sposoby
kształtujące dźwięk, jako przedstawienia formy. Ten pogląd jest podaną treścią
w Jecirze [24]:
Dwadzieścia dwie litery Podstawy: On je
wygrawerował, On je wyciosał, On je poprzestawiał, On je zważył, On je przetransformował, I za pomocą nich, On zobrazował wszystko co było uformowane i wszystko co będzie
formowane. Dwadzieścia dwie litery Podstawy: On je wygrawerował głosem, On je wyciosał je oddechem, On je umieścił w ustach. W
pięciu miejscach Alef Chet He Ajin w gardle
Gimel Jod Kaf Kof w podniebieniu Dalet Tet
Lamed Nun Taw w języku Zajin Samek Szin
Resz Cadi w zębach Bet Waw Mem Pe w wargach.
Spółgłoski w Sefer Jecira nie były traktowane jako dowolne znaki, czy jako osobne
nieciekawe składniki słów. Każda litera miała
wyjątkową rolę w formowaniu wszystkiego na
świecie, tak jak gdyby „formowanie” było
dwudziestodwuwymiarową przestrzenią z
literą przypisaną do każdej osi. Są one zgrupowane w zależności od sposobu ich kształtowania w ustach. Poddaje to myśl (czego
można się było spodziewać), że pierwotnym

kluczem do zrozumienia liter są ich dźwięki,
indywidualnie i w kombinacji (połączeniu).
Każdy dźwięk powiązany jest z aspektem formowania, a kiedy się to zrozumie i poczyni się
poprawne wewnętrzne połączenia, to litery
mogą być użyte w różnych kombinacjach w
magicznych procedurach. Każdy dźwięk staje
się wyzwalaczem dla aspektu świadomości,
który jest aktywny w ustalaniu formy rzeczywistości.
Złożone i niebezpieczne ćwiczenie na taki
wzór udokumentowane w Kabalistycznej literaturze to formowanie golema, czyli sztucznej
istoty. Użycie kombinacji liter i dźwięków samogłosek prowadzi do złożonych i według
wszelkich sprawozdań niebezpiecznych, medytacyjnych i magicznych praktyk nazywanych Chochma ha-Ceruf, nauki o kombinacji
liter. Wiodącym przedstawicielem tej metody
był Abraham Abulafia (1240-1295), który używał tych technik by osiągnąć poziom ekstatycznej świadomości podczas której występowały proroctwa.
Abulafia to jeden z najbardziej niezwykłych
i ciekawych Kabalistów, ponieważ jest jednym
z kilku Kabalistów, którzy pozostawili (względnie) szczegółowe sprawozdania z praktycznych
medytacyjnych technik, których publikacja
wywołała poważną wrogość od swoich pobratymców, do tego stopnia, że Abulafia był zmuszony do przenoszenia miejsca swojego pobytu przy wielu okazjach. Abulafia był przekonany o tym, że jest w posiadaniu takich samych
technik medytacyjnych jakich używali biblijni
prorocy i stworzył kilka manuskryptów zawierających inspirujący materiał otrzymany podczas wyższych stanów świadomości. Pisze on
rzeczowo i przejrzyście, a opisy odmiennych
stanów i ich charakterystyk, które można znaleźć w jego pracach (i pracach jego uczniów)
mają przekonujące piętno autentyczności.
Abulafia stwierdza, że istnieją dwie podstawowe techniki w Kabale: Medytacje nad
sefirot i potężniejsza technika oparta na dwudziestu dwóch literach. Jego techniką była ta
druga, i zdaje się że został on spadkobiercą
autentycznej tradycji odnoszącej się do praktycznego zastosowania Sefer Jecira. Jego
techniki są złożone i wymagają dobrej znajomości hebrajskiego oraz gematrii, jak również
zdolności do podtrzymywania skupienia przez

rozwlekłe medytacje; nie nadają się one dla
początkującego. Praktyczna technika podana
w tych uwagach (rytuał inwokacji sefirot poprzez boskie imiona Boga, połączone z medytacją nad powiązaniami oraz ich znaczeniu w
życiu codziennym) są prostsze do przyswojenia, ale skuteczne jeśli się w nich wytrwa.
Każda litera hebrajskiego alfabetu ma wartość liczbową. Pewne litery mają dwie wartości liczbowe zależne od tego czy występują w
środku czy na końcu słowa. Każda litera ma
też dosłowne znaczenie (na przykład, litera
‘Szin’ oznacza ‘ząb’). Te litery są podane w
Tabeli 12. Jecira grupuje litery w 3 matki,7
podwójnych i 12 uproszczonych co pokazano
w Tabeli 13. W Jecirze trzy matki mają powiązania ukazanie w Tabeli 14.

Tabela 12: Alfabet Hebrajski
א

Alef

Wół

1

ב

Bet

Dom

2

ג

Gimel

Wielbłąd

3

ד

Dalet

Drzwi

4

ה

He

Okno

5

ו

Waw

Hak, gwóźdź

6

ז

Zajin

Broń

7

ח

Chet

Ogrodzenie

8

ט

Tet

Wąż

9

י

Jod

Ręka

10

כך

Kaf

Pięść

20 (500)

ל

Lamed

Oścień

30

םמ

Mem

Woda

40 (600)

ןנ

Nun

Ryba

50 (700)

ס

Samek

Ostoja

60

ע

Ajin

Oko

70

ףפ

Pe

Usta

80 (800)

ץצ

Caddi

Haczyk na ryby

90 (900)

ק

Kof

Tył głowy

100

ר

Resz

Głowa

200

ש

Szin

Ząb

300

ת

Taw

Krzyż

400

Tabela 13: Zgrupowania Jeciratyczne
Matki

Podwójne

Podstawowe

Alef

Bet

He

Mem

Gimel

Waw

Szin

Dalet

Zajin

Kaf

Chet

Pe

Tet

Resz

Jod

Taw

Lamed
Nun
Samek
Ajin
Caddi
Kof

Tabela 14: Litery Matki
Matka

Dźwięk

Żywioł

Pora roku

Ciało

Alef

Tchnienie

Powietrze

Wiosna & Jesień

Klatka piersiowa

Mem

Buczenie

Woda

Zima

Brzuch

Szin

Syczenie

Ogień

Lato

Głowa

Powiązania dla siedmiu podwójnych są podane w Tabeli 15. Siedem podwójnych jest też związanych z siedmioma wszechświatami, siedmioma niebiosami, siedmioma lądami, siedmioma morzami,
siedmioma tygodniami, siedmioma dniami stwarzania, siedmioma latami, siedmioma odpoczynkami
i siedmioma jubileuszami.

Tabela 15: Litery Podwójne
Podwójne

Planeta

Dzień

Cecha

Ciało

Kierunek

Bet

Księżyc

Niedziela

Mądrość, Głupota

Prawe Oko

Południe

Gimel

Mars

Poniedziałek

Bogactwo, Bieda

Prawe Ucho

Północ

Dalet

Słońce

Wtorek

Płodność, Jałowość

Prawe Nozdrze

Wschód

Kaf

Wenus

Środa

Życie, Śmierć

Lewe Oko

Góra

Pe

Merkury

Czwartek

Lewe Ucho

Dół

Resz

Saturn

Piątek

Pokój, Wojna

Lewe Nozdrze

Zachód

Taw

Jupiter

Sobota

Wdzięk, Paskudność

Usta

Centrum

Dominacja,
Podległość

Powiązania dla dwunastu uproszczonych są dane w Tabeli 16.
Tabela 16: Litery Podstawowe
Podstawowe

Podstawa

Zodiak

Miesiąc

Ciało

Kierunek

He

Mowa

Baran

Nisan

Prawa stopa

Górny Wschód

Waw

Myśl

Byk

Ijar

Prawa nerka

Północny Wschód

Zajin

Ruch

Bliźnięta

Siwan

Lewa stopa

Dolny Wschód

Chet

Wzrok

Rak

Tamuz

Prawa ręka

Górne Południe

Tet

Słuch

Lew

Aw

Lewa nerka

Południowy Wschód

Jod

Czynność

Panna

Elul

Lewa ręka

Dolne Południe

Stosunek
płciowy

Waga

Tiszri

Lamed

Woreczek
żółciowy

Górny Zachód

Nun

Węch

Skorpion

Cheszwan

Jelita

Południowy Zachód

Samek

Sen

Strzelec

Kislew

Trzustka?

Dolny Zachód

Ajin

Gniew

Koziorożec

Tewet

Wątroba

Górna Północ

Caddi

Smak

Wodnik

Szwat

Żołądek

Północny Zachód

Kof

Śmiech

Ryby

Adar

Śledziona

Dolna Północ

Różne wersje Sefer Jecira zawierają różne powiazania dla wielu liter; powiązania powyżej pochodzą z Graversion , jako wymienionej przez Kaplana [24] i powinny być traktowane jako jedna z alternatyw.
Należy zauważyć, że dobrze znane powiązania Złotego Brzasku dla ścieżek różnią się od wszystkich źródłowych wymienionych przez Kaplana, jeśli chodzi o przypisanie planet do podwójnych liter.
W układzie Złotego Brzasku podwójne litery zostały zapisane w rosnącym porządku liczbowym i
przypisane do planet w porządku wzrastającego wywyższenia planety, co pokazano w Tabeli 17.
Tabela 17: Przypisania Złotego Brzasku
Podwójne

Planeta

Bet

Merkury

Gimel

Księżyc

Dalet

Wenus

Kaf

Jupiter

Pe

Mars

Resz

Słońce

Taw

Saturn

Ten zbiór powiązań jest bardzo dobry, ale
co mówią nam one o Drzewie Życia? Jak dopasowane są one do ścieżek jeśli są narysowanie, i czy możemy przypisać do nich znaczenie
które dopełnia bogatych i dobrze rozwiniętych
powiązań związanych z sefirot? Tu, jak się to
mówi, leży pies pogrzebany.
Powszechnie uznanym układem jest Złotobrzaskowe przypisanie liter do ścieżek (Rysunek 12), ale cierpi on na rażący niedobór: litery hebrajskie są podzielone na 3 matki, 7 podwójnych i 12 uproszczonych, a ścieżki na
Drzewie dzielą się na 3 poziome, 7 pionowych
i 12 przekątnych. Tradycja (na przykład przypisania według Izaaka Lurii) podąża za tym przez
dopasowanie matek do ścieżek poziomych,
podwójnych do pionowych, a uproszczone do
przekątnych. Schemat Złotego Brzasku ich nie
ma.
Biorąc pod uwagę, że struktura geometryczna Drzewa wydaje się być bezpośrednią
interpretacją tekstu Jeciry, uderza mnie to w
sposób rażący!
Układ Złotego Brzasku był często używany,
wiele o nim napisano i nie można odmówić

mu tego, że wielu ludzi uznało go za przydatny, ale nadal otwarte na krytykę jest to, że po
drodze utracono coś istotnego i myślę, że
błędem byłoby podejście do Kabały z poglądem, że przypisanie liter do ścieżek Złotego
Brzasku jest ponad wszelką wątpliwość poprawne.
Zapewne wielu czytelników osiągnie moment by zapytać (tak jak autor!) „więc, jaka
jest poprawna odpowiedź!”.
Nie wiem.
Istnieje wiele możliwych odpowiedzi. Tradycyjne przypisanie takie jak Izaaka Lurii (Rysunek 13) może wydawać się bezpiecznym
założeniem, ale przy braku kluczy do tych
przypisań muszą one pozostać tajne – jest
duża przepaść od nagich kości przypisana do
zbudowania działającej wewnętrznej reprezentacji tych przypisań, lecz istnieje kilka
wskazówek do pomocy.
Ścieżki
Istnieją dwa dobrze znane układy uporządkowania ścieżek na Drzewie. W trakcie tych
uwag stosowany jest układ pierwszy i będę się

do niego odwoływał jako do układu „normalnego”. Z obydwu układów jest on najstarszy i
można go zobaczyć na Rysunku 12. Dru-

gi układ jest przypisany do szkoły Safedu Mojżesza Kordowero oraz Izaaka Lurii i można go
zobaczyć
na
Rysunku
13.

Oba schematy różnią się od siebie tylko w
rozmieszczeniu dwóch ścieżek: w „normalnym” układzie istnieją ścieżki łączące Hod i
Necach z Malchut, podczas gdy w układzie
Luriańskim tych ścieżek nie ma, a zamiast nich

są ścieżki z Chochmy do Gewury i z Biny do
Chesed.
W obu układach istnieją trzy poziome
ścieżki, siedem pionowych ścieżek oraz dwanaście przekątnych ścieżek. Czy podział na 3,7
i 12 oznacza dla nas cokolwiek przydatnego?

Co takiego możemy czysto wywnioskować
przez przyglądnięcie się Drzewu samemu w
sobie?
Trzy poziome ścieżki łączą sefirot reprezentujące (w pewnym sensie) biegunowe przeciwności- siłę i formę (Chochmę i Binę), stwarzanie i zniszczenie (Chesed i Gewurę), a na
jeszcze niższym poziomie (Necach i Hod) , czyli
siłę i formę po raz kolejny. Jest to podział jedności na biegunowe przeciwności, które pobudzają Drzewo do działania.
Siedem pionowych ścieżek tworzy na
Drzewie trzy kolumny pionowe oraz łączy
cechy siły, formy i świadomości wzdłuż odpowiedniej kolumny na wskroś poziomów wzrastającej formy.
Ścieżki przekątne łączą kolumnę boczną z
kolumną środkową. Każda ścieżka łączy stan
zrównoważony ze stanem niezrównoważonym, lub też na odwrót w zależności od tego
w którym kierunku następuje przemieszczenie.
Następujące przedstawienie ścieżek jest
moim oryginalnym i używa metody, która nie
często jest stosowana w Kabale współczesnej,
mimo że można odnaleźć coś podobnego w
niektórych manuskryptach Sefer Jecira. Metoda ta polega na rozpoznaniu i opisaniu
zmiany w świadomości powodowanej przez
przemieszczanie z jednej sefiry do innej. Warto ją wypróbować ponieważ może ona rozjaśnić zrozumienie sefirot, a zarazem obrazuje
dynamikę poruszania się świadomości po
Drzewie. Jest to praktyczne ćwiczenie o
ogromniej wartości, i zamiast patrzeć na moje
przedstawienie jak na próbę bycia niezaprzeczalnym (bo tym wcale takie nie jest), powinieneś raczej patrzeć na nie jako na zilustrowanie praktycznej techniki medytacyjnej.
Moim pierwszym krokiem było rozebranie
każdej sefiry z jej symboliki, w próbie opisania
we współczesnym języku istoty sefiry w tak
zwięzłej formie jak to tylko możliwe. Nie jest
to trudne: Drzewo jest dogłębne i tak jak wiele dogłębnych symboli (i większość współczesnej fizyki) można ją zredukować do niezwykle
prostych form.
Następnym krokiem było medytowanie
nad dwoma sefirot na każdym końcu ścieżki, i
zrobienie przemieszczenia w świadomości tyle
razy, ile potrzeba by istotę tego przemiesz-

czenia uchwycić. Charakter przemieszczenia
zależy od kierunku w którym przemieszczamy
się po ścieżce, a w poniższych przykładach
zamierzyłem rozważać tylko jeden kierunek.
Ważne jest w ćwiczeniu takim jak to, by
mieć głębokie obycie z sefirot- nie tylko z
symbolami i powiązaniami, ale z zasadniczą
istotą sefiry, która podpiera świadomość.
Uświadomienie sobie tej istoty osiąga się
przez inwokację sefirotycznych mocy co nakreślono w rozdziale dotyczącym Praktycznej
Kabały. Jeśli chcesz sobie przeprowadzać ćwiczenia z tego rodzaju, to polecam użycie prostych rytuałów i inwokacji sefirot jako ich poprzedzenie.
Charakterystyka sefirot jest podana na Rysunku 14.

Keter to Jedność
Chochma to Nieuwarunkowana Twórczość,
boska twórcza emanacja w swojej najczystszej
formie. Mimo że Chochma jest nieuwarunko-

wana, to zawiera w sobie możliwość struktury
tak jak Bina.
Bina to Matka Form i możliwość ograniczeń. Przez ograniczenia mam na myśli ideę
różnicy, zróżnicowania, formy, czy struktury

ujęte w sposób abstrakcyjny. Ograniczenie
zawiera ideę oddzielenia – Jedno staje się
Wieloma. Bina jest najbardziej abstrakcyjnym
korzeniem zróżnicowania.
Chesed to Uwarunkowana Twórczość.
Dziedziczy ona twórczy impuls Chochmy, ale
nie może odejść od ograniczeń narzuconych
przez Binę. Bina ogranicza to co jest możliwe,
a twórczość Chesed musi w tych granicach
działać.
Gewura to Odpowiedź na Ograniczenia .
Podstawową dotyczącą Gewury sprawą jest
transgresja. Przekrocz linię, a zgodnie z tradycją Surowość Boga cię znajdzie. Ograniczenia
są wszędzie: W 613 micwocie (nakazach) Judaizmu, w prawie karnym, w obowiązujących
zasadach i przepisach podatkowych, w umowie społecznej, i w zasadach piłki nożnej. Złam zasady, a Gewuryczna świadomość
pociągnie cię gdzieś do odpowiedzialności.
Tiferet to Samoświadomość. Zjednoczenie
Keter zostaje rozdzielone w mnogość indywidualnej świadomości. Dlatego, że świadomość
jest oddzielona, to staje się zatroskana swoimi
osobistymi granicami, samookreślaniem się,
niepowtarzalną tożsamością. Ta narracja tożsamości łączy się i zestala jako ego.
Necach to Odpowiedź na Twórczość. Twórcze impulsy Chesed ocenianie są na poziomie
podstawowego
odzewu
emocjonalnego
oraz przyjmowane lub odrzucane. Propozycja
Johna F. Kennediego, że USA powinno umieścić człowieka na księżycu jest przykładem jak
twórcze propozycje i impulsy przychodzące z
Chesed potrafią oczarować tysiące ludzi słowami „Tak- zrobimy to!”.
Hod to Uznanie Ograniczeń. Powieści,
dramat, taniec, opera, muzyka, dzieła sztuki,
prawo, kultura, mit, i cały korpus ludzkiej wiedzy naukowej, zapewnia ona świadomości
dziedziny do odkrywania i bycia pochłoniętym, a nawet w nich zatraconym. Są ograniczenia pomiędzy rzeczami które określają
czym dana rzecz jest, i jak świadomość wybiera jedną rzecz spośród innych i dlatego uczy
ona doceniać i szanować ograniczenia.
Jesod to Ego. Ego różni się od Jaźni nieugiętymi wpływowymi reakcjami Necach, niepodważalnymi
intelektualnymi
fiksacjami
Hod oraz harówką postrzegania. Świadomość

przędzie sieć, by się nią oblec i zostaje uwięziona w sieci swojej własnej produkcji.
Malchut to Różnorodność, kulminacja procesu różnicowania się i narastającej struktury,
która rozpoczyna się od Jedności Keter.
***
Ta charakterystyka sefirot jest zwięzła, ale
stanowi uchwycenie istoty tego jak jedność
Keter rozpada się i wyraża w procesie formowania, a więc jak siła jest coraz bardziej ograniczana idąc w dół kolumny siły, forma staje
się coraz bardziej określona idąc w dół kolumny formy, a świadomość coraz bardziej rozproszona idąc w dół kolumny świadomości.
Gdy Drzewo Życia obnaża się z mitu, alegorii,
symbolu, i gęstej sieci Biblijnej aluzji, to coś z
niego pozostaje i tą istotę można znaleźć w
Kabale od najwcześniejszych czasów.
Motywacją stojącą za tą egzegezą jest
idea oddzielenia. Kabalista pragnie łączyć się z
Bogiem, ale jest oddzielony. Każdego poranka
Kabaliści starej daty oznajmiali, że Bóg Izraela
jest Jeden, ale świat w którym żyjemy wyraźnie zawiera mnogość form. Struktura języka,
tak niezbędna dla Kabalisty, tworzy wyraźne
granice w których możemy dostrzec ciągłość.
Kabalista stara się naprawiać stan upadku
stworzenia przez przeprowadzanie zjednoczeń
(jichudim). Wszędzie patrząc na tradycyjną
Kabałę można dostrzec ciągłe uświadomienie
sobie, że stworzenie jest długą drogą od jedności Boga, w trakcie której rzeczy zostały
oddzielone, i której proces w dół zstępującej
błyskawicy do Malchut przedstawia zwiększające się wyobcowanie od Boga.
Na samym końcu tego wyobcowania są łupiny, Klifot i świat nieczystych skorup, który
wciela do znaczenia słowa Klifot (skorup, łupin, takich jak otaczających orzech) ideę oddzielenia.
Kiedy używam słowa „granica”, mam je na
myśli jako- pojęciowe oddzielenie jednej rzeczy od drugiej.
Analogią, którą uważam za użyteczną jest
załamywanie się gładkiego (laminarnego)
przepływu płynu w kłębiący chaos wirów,
stających się coraz bardziej szczegółowymi
wraz z postepowaniem przepływu. Przykładami są przepływ powietrza przez skrzydło
samolotu, dymu z cygara, albo wypływ wody z
kranu. Jest sobie tylko gładki przepływ powie-

trza, a potem wiruje w dużych wirach, a te z
kolei w stopniowo zmniejszających się wirach,
do momentu gdy powietrze stanie się zmieszanym nieporządkiem ruchu w każdej skali. Jak idzie banalny wiersz:
„Duże wiry mają małe wiry
Które żywią się ich szybkością,
A te małe wiry mają mniejsze wiry,
I to samo dzieje z lepkością.”
Wszędzie oprócz powietrza (albo wody) nie
ma nic, a dodatkowo ruch jednej części zależny od innej części tworzy strukturę, a kiedy na
nią spojrzymy to możemy dostrzec granice.
Ruch turbulentny płynu (na przykład, wznoszący pióropusz dymu) stanowi doskonałą
medytację.Jest to najlepsza metafora jaką
znam, ilustrująca jak coś może być jednym i
wieloma w tym samym czasie.
A co do ścieżek ……
Jesod do Malchut- Zagubienie Jaźni
Uważam że księgarnie są onieśmielające.
Każda książka jest dużą inwestycją w czas,
doświadczenie, a często też tożsamość – osoba może zawrzeć czas życia w jednym tekscie.
Kiedy napotykam na tak wiele opinii (często
sprzecznych z moim poglądem), to doświadczam pogłębiającego się poczucia stresu,
mdłości i uciemiężenia, wraz z tym jak fale
odmienności wyżerają moje poczucie siebie.
Coś podobnego dzieje się w dużym centrum
handlowym, gdzie mogę stać się tak pochłonięty różnorodnością zewnętrzną, że staję się
nieświadomy siebie.
Malchut jest innością. Normalnie doświadczamy ją z punktu widzenia ego, które tłumi
poczucie inności przez zredukowanie świata
zewnętrznego do rozsądnej wielkości- rodziny,
przyjaciół, miejsca pracy, i zakropieniu tego
książkami, filmami oraz programami telewizyjnymi dobranymi tak by zredukować stres
przed nieznanym.
Prawie cały świat istnieje poza nami, ale
my nie możemy go zobaczyć, wtedy gdy zagraża mu autonomia ego. Historyczną analogią do tej inicjacji mogło by być przełączenie
się z antropocentrycznego modelu świata, z
człowiekiem w centrum stworzenia, na model
heliocentryczny w którym istoty ludzkie są
przypadkiem ewolucji.
Ta ścieżka jest rewolucją Kopernikowską
dla świadomości.

Hod do Malchut- Modele
Struktura ludzkiego postrzegania robi
trudności w zobaczeniu rzeczy takimi jakie
rzeczywiście są. Ten problem pojawia się w
filozofii jako problem „rzeczy samej w sobie”to co my widzimy jest produktem złożonego
procesu postrzegania, a nie rzeczy samej w
sobie. Filozof Kant twierdził, że możemy nigdy
nie postrzec rzeczy samej w sobie – w takim
wypadku nasze doświadczenie świata byłoby
bezwzględnie uwarunkowane przez podstawowe „kategorie” postrzegania, takie jak postrzeganie rzeczy osadzonych w czasie i przestrzeni.
Oprócz takich podstawowych kategorii postrzegania istnieją też modele które są częścią
zgody społecznej w danym momencie. Na
chwilę obecną zawierają one „mężczyznę”,
„kobietę”, „stan stały”, „stan ciekły”, „globalne ocieplenie” itd. Pomimo tego ze są one
tylko przybliżeniami, to modele takie są użyteczne i dlatego się utrzymują, do czasu
aż przyjdzie coś lepszego.
Inicjacją do tej ścieżki jest świadomość bycia świadomym, co Korzybski nazywa „byciem
świadomym abstrakcji”, procesem obrócenia
różnorodności Malchut w coś co osobista
ludzka świadomość uznaje za niesprawiające
trudności. Część tego bycia świadomym jest
zrozumieniem społecznych kategorii postrzegania, którego osobiście używamy do szufladkowania świata, a także tego jak przekazujemy
dalej te osobiste modele jako „prawdę”.
Necach do Malchut – Wartości
Wartość jest konstrukcją ludzką. Malchut
jest wartości pozbawiona. Popularny mit Ryszarda Trzeciego na Bosworth field, gdzie
przegrał bitwę bo jego koniowi brakło gwoździa w podkowie, przyrównał ten brak gwoździa z ceną całego królestwa, i stąd też Szekspirowskie „Królestwo za konia!”.
Wartość rzeczy zależy od osobistych i społecznych okoliczności. Wszyscy doświadczyliśmy chwil gdy coś nieistotnego – agrafka,
kawałek sznurka, pinezka, pęseta, pięć minut
więcej, gwóźdź, staje się czymś najważniejszym.
Ta ścieżka dotyczy natychmiastowych odczuć wywołanych przez rzeczy. Te odczucia
koloryzują nasze doświadczenie świata jak
kolorowanki do malowania obszarów ozna-

czonych liczbą- nieświadomie łączymy wartość
z wszystkim czego doświadczamy. Z tego nieświadomego wartościowania wynika wiele
zachowań i dlatego jesteśmy motywowani
przez siły, które są często poza kontrolą. Jest
to oczywiście podstawa reklamowania, które
próbuje stworzyć pozytywne wartościowanie
dla produktów i usług.
Hod do Jesod -Abstrakcja i Klasyfikacja
Ścieżka ta ma związek ze ścieżką prowadzącą od Hod do Malchut, ponieważ obie dotyczą nakładania struktury na nieznany świat.
Ścieżka od Hod do Malchut próbuje postrzegać świat takim jaki „naprawdę jest”, ale ta
ścieżka (tzn. Hod do Jesod) uwzględnia wewnętrzny świat wyobraźni. Jest on znacznie
bogatszy.
Jesteś w łóżku w nocy i zostajesz obudzony
przez dźwięk. Wysilasz się by usłyszeć dalsze
dźwięki i w końcu to się dzieje. Do tych dźwięków dopina się twój strach przed intruzami, i
zaczynasz konstruować scenariusz w którym
uzbrojony intruz próbuje dostać się do domu.
Każdy następny hałas powoduje nasilenie
się rozwoju opowieści, i zaczynasz reagować
emocjonalnie- przyspiesza oddychanie, wali
serce.
Wszyscy doświadczyliśmy strachu w nocy,
a kiedy ostatnim razem mnie się to przydarzyło, to tym intruzem okazał się być borsuk polujący na jedzenie w dolnej części domu. Byłem gotowy na śmierć i życie na walkę z potencjalnym napastnikiem. Mógłbym dojść do
właściwej odpowiedzi, ale moje zmysły zostały
przefiltrowane przez scenariusz wyobrażeniowy i skonstruowałem niewłaściwą odpowiedź.
Istotą tej ścieżki jest zrozumienie w jaki
sposób postrzeganie jest czynnym procesem,
a nasze przekonania, wyobraźnia, uprzedzenia, obawy, pragnienia itd., wpływają na to jak
konstruujemy świat z naszych zmysłów.
Duża część tego co „wiemy” jest wyuczona
od innych ludzi. Media masowe działają jako
rodzaj olbrzyma, rozszerzonego Jesod, karmiącego miliony równocześnie by stworzyć
sztuczną „zgodną rzeczywistość”. Większość z
tego co odbiera się z mediów jest do zaakceptowanie bez chwili wątpliwości, więc kiedy
słyszę, że X jest niebezpiecznym terrorystą, to
moją automatyczną reakcją jest zaakcepto-

wanie tej informacji. Z wiekiem staję się cyniczny i rozumiem, że większość informacji
jest manipulacją, ale nie mam czasu by rozebrać na części każdy kawałek informacji na
który się natknę, a czuję potrzebę bycia informowanym.
To co jest istotne wcale nie jest poszukiwaniem prawdy obiektywnej, ale uświadomienie sobie, że nie jesteśmy maszynami, i nie
jesteśmy powołani do obiektywizmu.
Necach do Jesod- Akcja i reakcja
Kiedy ktoś kogo dobrze znasz pojawi się z
nową fryzurą, to jest to moment nieznajomości i zaskoczenia , a wtedy reakcji. Proces
oszacowania i reagowania na nowy bodziec
jest ciągły i przez większość czasu jesteśmy go
ledwie co świadomi. Uświadomienie słowne
(rzetelne czy też nie) przychodzi później i może zająć trochę czasu, tak samo jak przy smakowaniu nowej potrawy albo wąchaniu perfum.
Necach do Hod- Wybór
Jest takie powiedzenie, że „uczucia mówią
nam co myśleć”. Uzasadnieniem dla niego jest
to, że istota czysto racjonalna byłaby niezdolna do czynienia wyborów w wielu sytuacjach
rzeczywistego życia. Byłoby zbyt wiele wyborów i za mało danych względem, których
można by te wybory ocenić. Widać to często
w miejscu pracy- bardzo analityczna osoba
może być dobra w sporządzaniu list wyborów, każdy wybór wraz z jego wadami i zaletami, ale może być dla niej trudne wybranie
jednej opcji spośród innych. Ktoś z bardziej
„określoną intuicją” może przelecieć wzorkiem listę i powiedzieć „wybieramy tą”.
Przyszłość jest tylko w niewielkim stopniu
ograniczana przez teraźniejszość. Niegdyś
uważano, że mechanika świata jest deterministyczna, że przyszłość można przewidzieć dokładnie od chwili obecnej, ale teraz wiemy, że
tak nie jest. Złożone układy dążą teraz do rozwijania się na krawędzi chaosu, gdzie maleńkie różnice mogą mieć istotny wpływ na stan
przyszły. Na poziomie istot ludzkich i ludzkich
społeczności, wolna wola i wybór determinują
formę świata w którym żyjemy.
Ścieżka pomiędzy Necach i Hod jest jedną z
poziomych ścieżek, które powiązane są z literami matkami (alef, mem, szin) w alfabecie
Hebrajskim. Te ścieżki wyrażają dwoistość ,

dynamikę siły i formy. Natężenie przejawienia
jest wyrażone poprzez te ścieżki: są one dosłownie „matkami formy”.
Ilekroć dana osoba jest postawiona przed
wyborem, i wybiera, to determinuje przyszłość świata.
Tiferet do Hod – Prawo
Świadomość związana z Tiferet może obserwować działanie psyche bez pochłonięcia
jej funkcjonowaniem. Jest to oderwanie bycia od modułów bycia.
Kiedy zaś świadomość przenosi się do Hod,
to wtedy oderwanie to zostaje zgubione.
Świadomość jest wtedy zdominowana przez
strukturę rzeczy, przez określenia , granice, zasady, przez formułowanie tego co jest i
to czego nie ma.
Tę ścieżkę mógłbym nazwać „formułowaniem”, lecz formułowanie z rzadka bywa listą
rzeczy, które chce się mieć, a tylko zazwyczaj
jest wyrażeniem tego co jest. To dlatego nazwałem tą ścieżkę „prawem”- świadomości
wpadającej ze stanu poświęcenia się w stan w
który formułuje „to co jest”; innymi słowy, co
jest prawe albo poprawne, a co jest złe, bezzasadne, wprowadzające w błąd, nieracjonalne czy niepoprawne.
Tiferet do Necach- Ponowna ocena,
stronniczość
Ta ścieżka jest emocjonalnym odbiciem lustrzanym ścieżki od Tiferet do Hod. Świadomość przestaje obserwować proces wartościowania, a staje się nim pochłonięta, Zaprzestaje ona obserwować uczucia i doświadcza
ich bezpośrednio.
Jest to zatrata świadomości. Zazwyczaj jest
to nieuniknione. To punkt w którym wiele
mistycznych systemów zawodzi. Łatwiej jest
oderwać się od emocjonalnego oceniania w
bardzo dobrze kontrolowanych i wyizolowanych sytuacjach (na przykład w klasztorze), ale
trudniej jest w sytuacjach domowych dotyczących (na przykład ) swoich dzieci. Trzeba się
nimi opiekować , trzeba dokonywać wyborów.
Jeśli chodzi o mnie to czuję, że takie oderwanie jest zwodzące, i że dokonywanie wyborów
jest najważniejszą rzeczą którą możemy robić
w naszym życiu. To co możemy zrobić i to co
powinniśmy zrobić, jest podejmowaniem
pewnych ważnych decyzji zajmujących tak
bardzo naszą istotę jak to możliwe, ale może-

my zwrócić nasze odczucia do Tiferet, raz
,dwa, wiele razy jeśli mamy bogactwo czasu,
aby rozważyć od nowa wartość którą wkładamy w rzeczy. Powinniśmy robić to samo z
naszymi przeszłymi działaniami, i tym sposobem możemy nauczyć się działać z mądrością,
a nie odruchowo.
Tiferet do Gewura- Zachowywanie (czegoś)
Gewura jest osądem i surowością Boga. To
energia która utrzymuje oraz zachowuje, i
powiązana jest z układem immunologicznym
w ludzkim ciele.
Skoro poruszanie się z Tiferet do Hod dotyczy formułowania tego co jest poprawne, a co
niepoprawne, prawe albo nieprawe, rozsądne
i szalone, to wtedy poruszanie się z Tiferet do
Gewury jest wyraźniejszym poruszeniem w
kierunku podobnym, gdzie te zasady pochodzą ze sfery boskości i są formułowane oraz
zachowywane w społeczeństwie.
Poruszenie się od Tiferet do Gewura jest
zobowiązaniem do zachowywania i ochrony
czegoś. Jeśli świadomość została prawidłowo
wyśrodkowana w Tiferet, to takie poświęcenie się może dotyczyć (na przykład), ludzkich
praw, równości, odróżniania, uczciwości i tak
dalej.
Tiferet do Chesed – Innowacja
Idea, że istoty ludzkie są równe to dziwaczna innowacja. Z pewnością nie jest to
oczywiste, jako że istoty ludzki różnią się pod
niemal każdym względem- brzmienie głosu,
zwinność , wiedza, umiejętności, wzrost, waga
i tak dalej. Nawet identyczne bliźniaki różnią
się na wiele sposobów.
Ta idea nie była popierana w epoce klasycznej. Do dziś nie rozbrzmiewa ona w wielu
kulturach. Niemniej jednak, idea ta stała się
rozpowszechniona w całym świecie Zachodnim.
By widzieć istoty ludzkie jako równe musimy widzieć każdego z osobna jako zawierającego pewną istotę, która jest wiele ważniejsza
od wszystkich oczywistych różnic między
ludźmi. Ludzie lubią się odróżniać, lubią być
wyjątkowi. Powinniśmy zignorować powierzchowność i skupić się na tożsamości, która
leży pod powierzchnią.
Potwierdzenie ludzkiej równości ugruntowane jest na religijnym postrzeganiu, i opiera

się nie na somie czy psyche, ale na istnieniu
boskiej cząstki przejawiającej się przez każdego z nas. To wewnętrzna boskość sprawia, że
jesteśmy równi.
Widzę oryginalne sformułowanie, że
„wszyscy ludzie są równi” jako przykład poruszenia się od Tiferet do Chesed. Duchowy
wgląd, oparty na bezpośrednim postrzeganiu
duchowej istoty każdej osoby z osobna, jest
jawny publicznie i z biegiem czasu tworzy on
ogromne przestawienie w ogólnoświatowej
ludzkiej świadomości. Nasze ustawodawstwo
w zakresie praw człowieka jest teraz ukorzenione w podstawowym przekonaniu w ludzką
równość.
Tiferet do Bina – Rozumowanie
„Rozumowanie” to określenie wywodzące
się z Platońskiej szkoły filozofii, która była
wiodąca w klasycznym świecie od czasu Platona , aż do zamknięcia Akademii Platońskiej
w Atenach przez cesarza Justyniana blisko
1000 lat później.
Oznacza ono, że można coś uchwycić
okiem racjonalnego intelektu.
Rozwój technologii jest najbardziej namacalnym dowodem, że w świecie przyrody istnieje podłoże niezmienności którego możemy
się nauczyć przez różne dyscypliny badawcze –
fizykę, chemię, biologię, geologię itd. To „podłoże niezmienności” jest dalekie od oczywistości, i tylko w ciągu ostatnich kilkuset lat, zaczęliśmy wyjaśniać głęboko ukryte zasady.
Istnieje pogląd, że nauka jest konstruktem
społecznym, oraz że różne teorie i wyjaśnienia
które na naukę się składają są wynikami społecznych procesów, które utrzymują różne
grupy w pozycjach mocy i autorytetu. Raz na
jakiś czas, może być w tym prawda, ale nasze
zdolności do tworzenia złożonych, prawie że
magicznych artefaktów, takich jak telefony
komórkowe i komputery pokazują jak wadliwy
może to być pogląd. Te artefakty istnieją ponieważ nasze teorie i wyjaśnienia są na bardzo
głębokim poziomie zupełnie zgodne z naturą.
Innymi słowy , wydaje się, że ta stała świata opiera się na zmieniających się i często
nieprzejrzystych zjawiskach świata przyrody.
Dla naukowca i matematyka istnieje rzeczywiste poczucie zdumienia i piękna w byciu
zdolnym do wnikania w ten świat. Z mojego
własnego doświadczenia , odczuwa się to jak-

by się było w posiadaniu innego oka, które
może widzieć głęboko w przyrodę.
Jedną z interpretacji starożytnych związków Malchut (niższej matki) i Biny (wyższej
matki), jest to, że Bina jest strukturą Rozumowania, które daje początek wyglądowi
rzeczywistości który postrzegamy jako Malchut.
Na jednym poziomie doświadczenie Rozumowania zachodzi jako Wizja Chwały w Hod.
Na innym poziomie jest to rodzaj podniosłego
mistycznego zjednoczenia opisywanego przez
bardziej mistycznych z filozofów Platońskich, a
zarazem doświadczeniem które związałem z tą
ścieżką.
Tiferet do Chochma – Strach przed Bogiem
W Księdze Przysłów stwierdzono, że „Początkiem mądrości (chochma) jest strach
przed Panem”.
Każda osoba czuje moc i bezkres, nieprzewidywalność, piękno, i niebezpieczeństwo
morza. O ile mocniej możemy zatem doświadczyć bezkresu Bożego potoku?
Jesteśmy skończonymi istotami z małymi
umysłami i ograniczonymi troskami. Wraz z
poruszaniem się od korzenia osobistej tożsamości Tiferet w kierunku źródła kosmicznego
przejawienia, nasza osobista ułomność i znikomość staje się oczywista.
Tiferet do Keter- Zagubienie Jaźni
Keter i Malchut są według tradycji dwoma
różnymi poglądami na tę samą rzecz. Postrzeganie jest procesem czynnym i aktem woli jest
to, czy postrzega się Jedno czy Wiele. Wielość
jest ukryta w Jednym, i Jedno jest ukryte w
Wielości.
Z tego powodu ścieżka od Tiferet do Malchut (przez Jesod) i ścieżka od Tiferet do
Keter (Przez Daat) są także podwójnymi spojrzeniami na to samo. Doświadczenia są pozornie różne, ale kiedy doświadcza się ich w
głębi, to są takie same.
Gewura do Hod – Obrona
Ta ścieżka jest przejściem od uznawania
granic (Hod) do reagowania na nie (Gewura).
Wiele ważnych granic jest określane społecznie. Kiedy ktoś rozdepta te granice to odkryje
że granice są nie tylko określone intelektualnie, ale są utrzymywane przez siłę.
Chesed do Necach- Pochlebstwo, Fan

Ta ścieżka jest emocjonalna odpowiedzą
na twórczość, ale jest to twórczość doświadczania z drugiej ręki. Wszyscy wiemy jak to
jest odczuwać doświadczenia twórczości innej
osoby. Odczucie jest często bardzo intensywne, fala pochlebstwa która może być całkiem
nieracjonalna.
Gewura do Chesed- Burzliwość
We wprowadzeniu do tego opisu ścieżek,
użyłem burzliwości występującej w płynie jako
metafory dla spontanicznej złożoności, metafory dla procesu w jaki Jedno może stać się
Wieloma.
Burzliwość również dotyczy ludzkiej dziedziny, procesu społecznej zmiany, która jest
zrównoważeniem pomiędzy siłami które próbują zmienić status quo, a siłami które próbują zachować rzeczy takimi jakie są.
Ta ścieżka zawiera obie idee: na wyższym
poziomie jest to wypływanie Chochmy do
Biny; na niższym poziomie jest to proces który
ma miejsce w ludzkiej społeczności.
Bina do Gewura – Dwoistość
Bina jest matką formy, korzeniem odróżniania. Poruszenie się w dół tej ścieżki jest
uświadomieniem sobie oddzielenia, oddzielenia jednej rzeczy od drugiej, korzeniem
uświadomienia sobie bycia innym, i odrębnym.
Rozwój tego uświadomienia jest zauważalny u dzieci, jak tylko stają się świadome rodzeństwa, posiadania, i przestrzeni osobistej.
„To moje!” jest dominującym krzykiem. Tak
naprawdę Ścieżka to ta jest „korzeniem wszelkiego zła”.
Chochma do Chesed – Inspiracja
W autentycznej twórczości odczuwa się
boskość. Od niej pochodzi inspiracja słowem –
oznacza ono „natchnienie”, poczucie, że boska
siła nadeszła. Był taki czas kiedy poeci inwokowali bogów w celu inspiracji.
Chochma do Bina – Zmiana Fazy
Użyłem metafory burzliwości w płynie by
przedstawić jak Jedno staje się Wieloma.
Ścieżka od Chochmy do Biny jest korzeniem
wszelkiej dwoistości i przejawienia. Wyobrażam sobie, że wąż gumowy pompuje wodę do
basenu- Chochma jest wężem (tradycyjnie
wizerunkiem było źródło czy fontanna) a Bina
jest basenem (tradycyjnym wizerunkiem było
morze, wody boskości).

Wszystkie metafory są ograniczone, a ja
zmagałem się ze znalezieniem bardziej wymownej metafory dla tej ścieżki. Istnieje takie
zjawisko dobrze znane w nauce złożonych
układów znane jako spontaniczny porządek.
Przykładem może być wzrost płatków śniegu,
albo mroźnie wzory na oknie, albo kryształy
ametystu w geodzie, albo chmur na niebie.
Spontaniczny porządek dąży do osiągniecia punktu krytycznego w którym układ jest w
przejściu z jednego stanu do drugiego. To
przejście jest znane jako zmiana fazy. Zmiana
fazy jest zazwyczaj cechowana przez chaos.
Zaletą spontanicznego porządku, punktów
krytycznych i zmiany faz jako metafory jest
taka że są pojęcia ogólne które udowodniły że
są nadzwyczajnie wydajne w nauce. Proponuję je jako wskazówki dla dalszego dochodzenia. Są one prawdopodobnie tak blisko, jak
intelektualnie możemy dojść w tym czasie do
zrozumienia przejścia od Chochmy do Biny
Bina do Keter- Powrót
Słowem często używanym w mistycznym
pojęciu powrotu jest teszuwa. Rebbe Lubowczów wyjaśnia:
„Teszuwa kładzie nacisk na powrót. Żyd
jest z natury dobry i pragnie czynić dobro; to
tylko z różnych powodów za które nie odpowiada ani nawet nie jest częściowo odpowiedzialny, popełnia on zły czyn. Ale z natury jest
dobry.
I to jest istota teszuwy, powrócić do czyjegoś źródła i pochodzenia, do czyjegoś wewnętrznego ja, ale powrócić do czyjegoś wewnętrznego ja tak aby było właścicielem swojego życia.
To dlatego teszuwa daje się zastosować do
każdego nawet, do kogoś prawego. Oznacza
to że Cadyk także stale próbuje powrócić do
swojego wewnętrznego ja i je objawić.
I teszuwa jest równie stosowna do grzesznika,
ponieważ nie ważne jak nisko ktoś upadł, zawsze ucieka się do teszuwy ponieważ nie musi
tworzyć czegoś nowego , lecz tylko powrócić
do jego najgłębszego ja.”
Istnieje też poczucie że „Bóg pragnie poznać Boga”, i wszystko odsłaniające się w
przejawienia powraca jeszcze raz do źródła.
Każdy impuls przejawienia staje się bardziej
rzeczywisty w Malchut, i jego wpływ jest
przedestylowany przez świadomość i zwróco-

ny. Czynność świadomego i moralnego życia
osiąga ten cel, który ma sugerować że jest
samo w sobie celem. Im bliżej wzniesiemy
naszą świadomość do źródła , tym mocniej
możemy powrócić naszego doświadczenia
życia . To więcej niż cokolwiek innego, dodaje
to powagi życiu, dodaje powagi nawet największemu cierpieniu, pozwala nam znaleźć
wielką radość nawet w bólu, chorobie czy
śmierci.
Keter do Chochma- Objawienie
Ścieżka od Keter do Chochmy jest początkiem objawieniem tego, że jest życie. Nie możemy wiedzieć wszystkiego o jego tajemnicach. Podejrzewam, że Bóg też nie wie że
życie jest jego własnym objawieniem, tkaniną
jutra tkaną z dzisiejszych nici. Znaczenie i cel
są spontaniczne i przejściowe. Są one przelotnymi i krótkotrwałymi działaniami i które konstruujemy, opowieściami które utkaliśmy z
pośród przedsięwzięć aby utrzymać ego.
Nasza prawdziwa godność jest w tym jak
żyjemy, w tym w jaki sposób objawiamy nasze
własne istoty.

TAROT I DRZEWO
Spory dotyczące związku pomiędzy Tarotem, a Kabałą wytworzyły tyle ciepła, że mogłyby zapewnić mieszkańcom Moskwy wygodne przetrwanie w trakcie rosyjskiej zimy.
Fakty są względnie przystępne, lecz mit jest
tak fascynujący, że nie chce spocząć, ani być
martwy.
Mit, w swojej najbardziej podstawowej
formie głosi, że karty tarota są skarbnicą archaicznej mądrości okultystycznej. To założenie nie jest oczywiste od razu... równie łatwo
można argumentować, że karty były przede
wszystkim formą rozrywki przystosowanej do
wróżenia.
Jego podstawowy zarys został zaproponowany przez francuskiego uczonego Antoine
Court de Gebelin, piszącego około roku 1780,
który zaproponował, że karty były pozostałością starożytnej egipskiej mądrości. Wraz z
dalszymi opracowaniami pojawił się mit następujący (ale trzeba powiedzieć, że nie ma
najmniejszego strzępka dokumentalnego dowodu na jego poparcie).

Mędrcy starożytnego świata obawiali się,
że okultystyczna wiedza zostanie na zawsze
utracona przez ludzkość. Głębokie tajemnice
starożytnego Egiptu, teksty ezoterycznej mądrości, zostałyby utracone. To był trudny
okres - niedouczeni cudzoziemcy wdarli się do
doliny Nilu i używali bezcennych zwojów z
biblioteki Aleksandryjskiej, aby ogrzać łaźnie
(albo palić papierosy, rolować skręty lub coś w
tym rodzaju).
Ci strażnicy i obrońcy mądrości spotkali się
na tajnym zebraniu i postanowili ukryć swoją
wiedzę w formie, która zachowałaby ją na
zawsze: jako zestaw kart do gry dla rozrywki i
hazardu. Karty rozdano koczownikom, Cyganom, którym wierzono, że przybyli z Egiptu.
Angielska nazwa dla Romów (gypsy) jest w
rzeczywistości skrótem od Egipcjanina. Cygańscy ludzie rozpowszechnili tę wiedzę w Europie i nadal używają kart do przepowiadania
przyszłości i wróżenia.
Mit ten został rozszerzony, gdy inny Francuz zwany Alliette zauważył, że istnieją 22
atuty Tarota i 22 litery w alfabecie hebrajskim,
a więc Tarot musi zawierać tajne klucze do
rozwikłania mądrości Kabały. Idea ta nabrała
ogromnego rozpędu dzięki wysoce wpływowemu francuskiemu okultyście Alphonsowi
Louisowi Constant’owi (1810-1875), który
pisał pod pseudonimem Eliphas Levi. W jego
Dogme et Rituel de la Haute Magie, Levi podaje swoją wersję związku między Atutami Tarota, a literami hebrajskimi, co pokazano w Tabeli 19. Są dwie rzeczy warte zapamiętania o
tym układzie. Po pierwsze, Atuty są związane z
literami zgodnie z normalną drukowaną numeracją Atutów oraz z normalnym porządkiem leksykograficznym hebrajskich liter. Drugą rzeczą jest to, że karta Głupiec, która jest
nienumerowana, została wstawiona między
20 (Osąd), a 21 (Świat).

Dziesięć lat po śmierci Leviego, na bazie
tajemniczych Cipher Manuscripts zawierających między innymi, związki pomiędzy hebrajskimi literami, a atutami Tarota, co pokazano
w Tabeli 20, powstało Hermetyczne Bractwo
Złotego Brzasku. Co się zatem zmieniło? Cóż...

Głupiec został przeniesiony na początek sekwencji, a wszystkie atuty (oprócz Świata)
przeskoczyły o jedną literę. Układ Złotego
Brzasku wymienia także siłę/męstwo na sprawiedliwość tak, aby astrologiczne powiązania
„pasowały”.
Twierdzono, że schemat Leviego jest
schematem egzoterycznym, który celowo
ukrywa prawdziwy system, a schemat Złotego
Brzasku jest częścią inicjowanej tradycji. Żadnego z tych rozwiązań nie można uznać za coś
bardzo skomplikowanego.
Oba schematy mają mocne i słabe strony.
Na przykład w tradycyjnym Tarocie Marsylskim jedna z postaci spadających z Przeklętej
Wieży ma wyraźnie kształt Ajin, na co wskazuje Levi. Kilka innych powiązań wygląda bardzo
rozsądnie - Rydwan i Zajin (broń), Sprawiedliwość i Chet (ogrodzenie - rozdzielenie, podział). Za schematem Leviego stoją mocne
argumenty i pozostaje on popularny we Francji.
Schemat Złotego Brzasku ma również
mocne argumenty na swoją korzyść. Jednym z
najsilniejszych argumentów jest to, że niektóre z najbardziej wpływowych zestawów Tarota, takie jak zestaw Colman-Smith/Waite
(zwany także zestawem Rider/Waite), został
oparty na tym systemie. Napisano dużą liczbę
książek „wyjaśniających”, jak cudownie odpowiedni jest ten schemat.
Przykładem jest Księga Thota Aleistera
Crowleya, z podtytułem Egipski Tarot, opublikowana w 1944 roku na krótko przed śmiercią
Crowleya. Crowley utrwala mit, że karty tarota
są zaginionymi księgami Totha, boga okultystycznej mądrości, skarbnicą okultystycznej
wiedzy przekazanej potomności ze starożytnego Egiptu. Istnieją wewnętrzne dowody, że
Crowley dobrze wie, że tak nie jest, a on
stwierdza następnie:
1. Pochodzenie Tarota jest zupełnie nieistotne, nawet jeśli byłoby pewne. Sukces lub
porażka jest zależna od systemu z jego własnymi zaletami.
2. Bez wątpienia jest to celowa próba reprezentacji doktryn z Kabały w formie obrazowej.
Trzeba powiedzieć, że dowody stają się
mocniejsze, wraz z tym gdy karty rozbierze się
graficznie na części i ponownie złoży, tak aby

pasowały do ezoterycznej perspektywy autora. Levi, Waite, Crowley, Case i wielu innych
ponownie złożyło karty zgodnie z osobistymi
uprzedzeniami, tak więc „doktryny Kabały”
stały się niezwykle giętkie, wszechobejmujące
i elastyczne. Zapewniłem tu diagram Drzewa
Życia z nałożonymi atutami Colman
Smith/Waite, i można go znaleźć na odwrocie.
Szczegółowo rzecz ujmując, problem ze
Złotobrzaskową interpretacją Tarota jest następujący. Zależy ona w dużej mierze od przypisania hebrajskich liter do kart tarota, znaków astrologicznych i planet do hebrajskich
liter oraz hebrajskich liter do ścieżek na Drzewie Życia.
Co do przypisywania kart do liter nie ma
powszechnej zgody i zaproponowano kilka
schematów - Gareth Knight dostarcza użytecznego streszczenia kilku z nich w Tomie 2 w
A Practical Guide to Qabalistic Symbolism.
Przypisanie hebrajskich liter do astrologicznych znaków i planet opiera się na Sefer
Jecira, ale jest to bardzo stare dzieło z wieloma wersjami odmian, więc wybór dokonany
przez Złoty Brzask z pewnością nie jest bezapelacyjny.
Wreszcie, przypisanie hebrajskich liter do
Złotobrzaskowego Drzewa Życia jest specyficzne i jakoś zapomina się tu o wspólnym
mianowniku we wszystkich tradycyjnych przypisaniach: że hebrajskie litery są podzielone
na 3 matki, 7 podwójnych i 12 uproszczonych,
a ścieżki na Drzewie można podzielić na 3
poziomy, 7 pionów i 12 przekątnych. Nie uważam tego za błahą wadę systemu.
Nic z tego nie miałoby znaczenia, gdyby nie
fakt, że system Złotego Brzasku stał się dominującą strukturą dla współczesnej Kabały
Hermetycznej, oraz jest wiele, wiele książek,
które wyjaśniają Kabałę w jego kategoriach.
Jest to prawie, że kanoniczne. Atuty Tarota są
bardzo wymownymi i świętymi symbolami, a
dla wielu ludzi Złotobrzaskowe przypisanie
Atutów na Drzewie Życia definiuje Kabałę, w
taki sposób, że argument Crowleya staje się
samospełniający - Tarot jest próbą reprezentacji w formie obrazowej, doktryn Kabały... ale
jest to powieść, innymi słowy Kabała wykorzystuje zrekonstruowane karty, które powstały
na przełomie XIX i XX wieku. Bardziej niż
wszystko inne, stworzyło to znaczną rozbież-

ność pomiędzy Kabałą w tradycji żydowskiej, a
tym, co wielu ludzi nazywa teraz Qabałą,
współczesnego wariantu Złotego Brzasku.

Zazwyczaj błędem jest kłaść się przed wozem dla orkiestry, więc nic więcej nie powiem.
Powiem tylko, że późny wiktoriański entuzjazm dla Tarota, jako skarbnicy starożytnej
mądrości okultystycznej, zawdzięcza więcej
romantyzmowi niż faktom. Najwcześniejsze
karty pochodzą z połowy XV stulecia. Idea, że
zakodowane są w nich doktryny Kabały, nie
wydaje się ani nawet trochę wiarygodna w
świetle tego, co wiemy o historii Kabały.
Historia Żydów w Europie od czasów wypraw krzyżowych aż do renesansu to nieustające, gwałtowne i często mordercze prześladowania. Naziści nie wymyślili antysemityzmu
- jedynie go udoskonalili. Żydzi byli rutynowo
pozbawiani praw obywatelskich, praw do
pobytu i udziału w większości form działalności gospodarczej. Morderstwa, przymusowe
wywłaszczenie mienia, kradzież, ograniczenia
w ruchu, przymusowe nawracanie i wydalanie
były rutyną. Przykładowo Czarna Śmierć była
powszechnie uważana za spowodowaną przez
Żydów zatruwających zapasy wody, co było
przyczyną wielu masakr i tortur. Tom IV Historii Żydów Graetza brzmi jak 400-letni holocaust.
Kultura żydowska, tradycje i religia były
pogardzane, aż doszło do całkowitej ich nietolerancji. W odpowiedzi Żydzi zaczęli się ochraniać. Niewiele było mieszania się kulturowego,
a nawet coś tak ważnego jak język hebrajski,
który można uważać za niezbędny do studiowania Biblii, był rzadko studiowany w instytucjach chrześcijańskich, a Żydzi zaś niechętnie
go nauczali. Studiowanie i nauczanie Kabały
było ograniczone nawet wśród Żydów. Pomysł, że średniowieczni Żydzi ustanowili doktryny kabały na kartach do publicznego obiegu, biorąc pod uwagę religijny zakaz rytualnych wizerunków, jest bzdurą. Całkowicie
mocno stukniętą.
W swoim wstępie do wydania De Arte Cabalistica Johanna Reuchlina w edycji Bison
books, wybitny uczony Mosze Idel nie znajduje żadnego dowodu na chrześcijańską tradycję
Kabały przed Giovannim Pico della Mirandolą
(1463-1494), który żył mniej więcej w tym
samym czasie i miejscu (Północne Włochy) w
którym pojawiły się pierwsze talie Tarota.
Rzeczywistość jest taka, że rozpowszechnienie

Kabały wśród uczonej nieżydowskiej elity w
renesansowych Włoszech następuje później
niż pierwsze talie tarota, przy czym większość
znaczącej egzegezy i przetłumaczeń ma miejsce na początku XVI stulecia.
Istnieje jednak zbieżność czasu i miejsca.
Nie możemy wykluczyć możliwości, że żydowski konwertyta z wiedzą o Kabale na pewnym
poziomie był zaangażowany w projektowaniu
wczesnej talii tarota. Konwertyci tacy jak Guglielmo Raimondo Moncada, a.k.a Flavius
Mithridates (ok. 1450 - 1489), i Paul Ricci byli
ważnymi nauczycielami i tłumaczami końca XV
i początku XVI stulecia.
Sądzę, że rozsądnym wnioskiem jest to, że
do tych bezpodstawnych twierdzeń o sędziwej
starożytności Tarota powinno odnosić się ze
szczyptą rezerwy. Jeśli karty Tarota datowane
są przed XV wiekiem, to prawie na pewno nie
zawierają doktryny Kabały, a jeśli pochodzą z
XV wieku (jak utrzymują renomowane historie), to mogą zawierać trochę Kabały, ale
prawdopodobnie na powierzchownym, amatorskim poziomie.
***
To ćwiczenie wylewania kubła zimnej wody
na mit Tarota nie powinno was przekonywać
co do tego, że mam coś przeciwko kombinacji
Tarota i Kabały. Wręcz przeciwnie - Tarot zapewnia wspaniały zestaw obrazów wizualnych
we (względnie) standardowej formie.
Istnieje niemal zapomniana nauka, nauka o
wyobraźni, opisana przez uczoną Frances Yates w jej uznanej The Art of Memory, która
opiera się na systemach żywych i wzajemnie
powiązanych symboli. Systemy te są często
określane jako „teatr pamięci”. Takie systemy
były powszechne, aż do czasów renesansu i
były stosowane przez wielu ważnych myślicieli, ale reformacja naukowa skutecznie wyeliminowała tego rodzaju wyobrażeniową naukę. Kabała hermetyczna jest jednym z niewielu miejsc, w których ona przetrwała.
Drzewo Życia, ze wszystkimi swoimi powiązaniami, jest doskonałym przykładem teatru
pamięci, a Tarot bardzo go wzbogaca. Wyobrażeniowa przestrzeń, którą zapewnia kombinacja Tarota i Drzewa Życia, jest bogata,

szczegółowa i niezwykle produktywna w analizowaniu świadomości. Ważne jest, żeby nie
stawiać wszystkiego na głowie, aby uniknąć
rekonstrukcji Kabały z obrazu ponownie złożonego Tarota. Istnieje wiele produktywnych
sposobów wykorzystania Tarota w Kabale, a
moim zamiarem jest po prostu ostrzec czytelnika przed zbytnim zanurzeniem się w to, co
stało się ortodoksją Złotego Brzasku.
Chciałbym podać tutaj przykład Tarota na
Drzewie, który jest wartościowy, intuicyjny, i
nie czyni żadnej przemocy ani Kabale, ani Tarotowi. Podejście to jest zasadniczo opisane
przez dr Alana Baina w jego Keys to Kabbalah i
jest to metoda wykorzystania Tarota na Drzewie, której używałem w mojej osobistej pracy
od wielu lat.
Celem tego konkretnego schematu jest następująca narracja: opisuje on postęp typowego kandydata w misteriach, zgodnie z
wstecznym uderzeniem błyskawicy, postępującym w górę Drzewa Życia. Jest to zgodne z
praktycznym podejściem przyjętym w tych
Uwagach głoszącym, że inicjacje do sefirot
odbywają się zdecydowanie w codziennym
życiu. Oznacza to, że nie można twierdzić, iż
zrozumiało się naturę określonej sefiry, dopóki nie doświadczy jej działania na świadomość
jako części codziennego życia.
Narracja ta stanowi wskazówkę, często
bardzo dobrą i dokładną wskazówkę przy rodzajach niefortunnych wypadków, jakie mogą
wystąpić, oraz wyzwań, jakie należy wypełnić,
aby osiągnąć postęp w Drzewie. Jest to Postęp
Kabalistycznego Pielgrzyma, z Drzewem Życia
jako terenem, Tarotem jako historią i kandydatem do misteriów jako pielgrzymem.
Atuty Tarota są rozmieszczone na Drzewie
w porządku wznoszenia się uderzenia błyskawicy, jak pokazano na odwrocie, ale w układzie tym uwzględnione są sefirot. Głupiec
zostaje umieszczony na Malchut, a Atuty
wznoszą błyskawicę w tradycyjnej kolejności.
Kiedy istnieją ścieżki zstępujące z sefiry (na
przykład Hod), to ścieżki te wypełnia się zanim
postępować się będzie dalej wzdłuż uderzenia
błyskawicy.

Ten schemat natychmiast doprowadzi do
szału każdego, kto myśli, że Atuty należą tylko
do ścieżek... ale to działa, działa dobrze i zawiera kilka subtelnych i nieoczekiwanych niespodzianek, które są co najmniej równie pouczające jak wersja Złotego Brzasku. Zaufaj mi.
Sekwencja zaczyna się od Głupca w Malchut. Nie boskiego głupca, ani nie świętego
szaleńca napełnionego tchnieniem świętego
ducha. Po prostu Głupiego mężczyzny lub
Głupiej Kobiety, osoby, która nie zna ważnych
rzeczy i z tego powodu popełnia głupie błędy.
Ta Głupia Osoba, szukająca ulgi od utrapień
ignorancji, jest aktorem w historii, która się
teraz zaczyna.
Malchut - Głupiec
Każdy, kto działa w nieświadomości ważnych faktów, może popełniać błędy. Kupowanie akcji firmy, która zwiastuje czerwony kolor
na giełdzie nie jest dobrym pomysłem - stracisz pieniądze.
Wszyscy popełniamy błędy w obszarach
takich jak pieniądze, partnerzy seksualni, zaufanie, pojazdy, emocje i tak dalej. Praktycznie
niemożliwe jest by ich nie robić. Nastolatki
wkraczają w dorosłe życie z niezachwianą
butą i samostanowieniem, co oznacza, że każda osoba jest skazana na przejście przez większość standardowego repertuaru niepokojów i
rozczarowań. W tym wszyscy zaczynamy dorosłe życie jako Głupi Ludzie - jest zbyt wiele

ważnych „faktów” o życiu, których uczymy się
tylko poprzez doświadczenie popełniania błędów.
W tej narracji Malchut jest codziennym
światem niekwestionowanych założeń, nawyków i rutyny, niezbadanych idei, całego bałaganu, który od wieków, prowadzi nas do szaleństwa. Głupi Mężczyzna lub Kobieta, który
podejmuje świadomy wybór, by wyjść poza
ten świat, musi znaleźć sposób, aby zacząć.
Malchut do Jesod - Mag
Archimedes postanowił, że może poruszyć
świat dźwignią, jeśli tylko znajdzie punkt podparcia. Jego problemem było to, że punkt
podparcia znajdował się poza światem... więc
gdzie to było?
Problem z niezbadanymi ideami polega na
znalezieniu perspektywy, z której można je
badać. Nawyki i rutyny trzeba zastąpić czymś
innym. Problem, przed którym staje Głupiec,
jest szczególnie trudny, ponieważ brakuje mu
wiedzy, która mogłaby mu pomóc. Najlepsze,
co może zrobić, to zebrać razem zbiór kawałków, w które wierzy (lub o których jest zapewniony), że będą skuteczne. Karta pokazuje
go stojącego dumnie przed stołem pokrytym
niedawnym nabytkiem, totemami skuteczności.
Nie ma on oczywiście pojęcia, co z nimi
zrobić.
Dla wielu ludzi naturalne jest myślenie o
magu jako postaci o mocy, kontroli, autorytecie. Są to właśnie słowa używane w magazynach Hi-Fi do sprzedaży głośników ludziom.
Jest to słownik mężczyzny beta, który chce się
ustawić się w pozycji alfa. Rzeczy na stole maga to zabawki dla chłopców, totemy mocy.
Dowcip jest taki, że Mag nie zmienił niczego w
sobie i może jedynie pozować z jego piękną
kolekcją artefaktów. Spójrz na dokładny odpowiednik tej karty, Świat. Postać jest żeńska,
totemy na stole stały się czterema mocami
żywiołów, a kobieta tańczy w harmonii z nimi.
Pomiędzy zewnętrznymi totemami, a przyswojoną kompetencją nie może istnieć większy kontrast.
Oryginalnym tytułem tej karty był Le Bateleur, postać hochsztaplera, naciągacza z wesołego miasteczka, artysty kuglarza. Nie jest ona
kartą władzy, kontroli i autorytetu; to karta
powierzchownych złudzeń. Głupiec uświado-

mił sobie, że są rzeczy, których może użyć, by
poprawić swoją pozycję, ale nadal są zewnętrzne i brakuje mu zrozumienia, aby robić
z nimi cokolwiek innego niż pozowanie z nimi.
Jesod - Wysoka Kapłanka
W pewnym momencie (aspirujący) mag
zmęczy się zabawkami i sztuczkami i będzie
szukał prawdziwej tradycji zdolnej do prawdziwego nauczania. To, czy znajdzie odpowiednią tradycję, zależy od szczęścia i osądu istnieją setki grup i organizacji oferujących
duchową wiedzę, uzdrowienie, samospełnienie i duchowe prawdy.
Wysoka Kapłanka jest zewnętrzną twarzą
okultystycznej wiedzy - tajemniczą, czarującą,
nieprzystępną, kapłańską. Siedzi pomiędzy
dwoma filarami świątyni, a za nią jest zasłona
świątyni ukrywającej Święte Świętych 1 . W
innym czytaniu zasłona jest zasłoną Izydy,
podziału między zjawiskową, a noumenalną
rzeczywistością, pomiędzy egzoteryką, a ezoteryką.
Wysoka Kapłanka reprezentuje pierwszą,
zewnętrzną inicjację w grupie lub organizacji.
Głupi mężczyzna lub kobieta rozpoczyna teraz
naukę lub trening.
Jesod do Hod - Cesarzowa
Cesarzowa reprezentuje płodność i wzrost.
Głupiec odsuwa zasłonę do nieznanego i staje
w obliczu nowego świata, który czeka na odkrycie.
Chodzi na wykłady, uczęszcza na spotkania
grupowe, siedzi u stóp swojego guru, kupuje
książki od wyspecjalizowanych dostawców
okultyzmu, uczy się nowego słownictwa, odwiedza ośrodki władzy, skanduje, medytuje,
trenuje tajemne ćwiczenia koncentracyjne,
doprowadza do mistrzostwa pracę nóg, przechodzi do poszukiwania wizji, potrafi naśladować swoje zwierzę w tańcu i spotyka wielu
ciekawych ludzi, którzy sprawiają wrażenie, że
wiedzą o wiele więcej, niż są gotowi powiedzieć.
Hod - Cesarz
Głupiec jest teraz człowiekiem bardzo dobrze poinformowanym. Nabył słownictwo.
Karta Cesarza nie reprezentuje prawdziwego cesarstwa. Człowiek bardzo doświadczony nie ma cesarstwa - ma słownictwo i
powierzchowne zrozumienie różnych pojęć,
ale patrząc na siebie jako na Głupca, czuje się

lepszy od swojego starego ja i czuje się lepszy
od wszystkich innych Głupich Mężczyzn i Kobiet, którzy nie przeszli przez zasłonę.
W głębi duszy czuje, że świat skorzystałby z
jego nowo nabytej duchowej świadomości i
już na nowo ocenia świat, myśląc: „Ja bym
zrobił to”, a „oni powinni zrobić tamto”. Czuje
się jak Salomon, czuje, że świat powinien
przyjść przed jego tron, szukając rad i opinii,
ale nie rozpoznaje powierzchowności swojej
nowej wiedzy - że jest to „uczenie się głową” i
nieuzasadnione przy głębokim doświadczeniu.
Hod do Malchut - Hierofant
Cesarz i Hierofant są dwiema stronami tej
samej monety. Jako Cesarz, Głupiec opanował
słownictwo (i być może cały korpus literacki)
nowej dyscypliny. Jest on Salomonem w cesarstwie własnej głowy i w pewnym momencie będzie chciał dać światu poznać to, czego
się nauczył.
W tym momencie zamienia się w Hierofanta, głosząc ewangelię wszystkim innym Głupcom i kobietom w Malchut. Być może napisze
książkę, wygłosi publiczne wykłady lub pojawi
się na pogawędce w telewizyjnym show.
Jeśli ma wystarczającą charyzmę, może
wydawać się całkowicie przekonywujący, całkowicie władać wszystkimi istotnymi pojęciami, potrafiąc zacytować rozdział i wers w razie
potrzeby.
Hod do Necach - Kochankowie
Głupiec nabył teraz nowy korpus wiedzy,
ale ta wiedza jest jednostronna. Jest tak jednostronna, że lepiej byłoby nazwać ją informacją - Głupiec został poinformowany, ale nie
był naprawdę dobrze poinformowany.
Bycie poinformowanym przydaje się podczas rywalizacji w quizach lub pisania wpisów
do encyklopedii. Może to być podstawą kariery w środowisku akademickim. Brakuje wymiaru empirycznego, podobnie jak uczeń,
który może recytować wszystkie fakty z księgi
pamiątkowej rocznika o Argentynie, ale nigdy
nie odwiedził kraju. 1 „Święte Świętych” jest
również kabalistyczną metaforą żeńskich narządów płciowych, skojarzeniem, który jest
jasny zarówno na karcie, jak i w tradycyjnych
powiązaniach z Jesod.
W języku hebrajskim większość rzeczowników pochodzi od korzenia czasownika. Kiedy,
w Księdze Rodzaju, stwierdza, że „Adam pojął

swoją żonę Ewę”, słowo użyte do „pojmowania” to jada (Jod, Dalet, Ajin), czasownikowy
korzeń dla wiedzy, Daat. Istnieje tu niejednoznaczność między stosunkiem seksualnym, a
bardziej abstrakcyjną ideą wiedzy. To jest
odkrywcza i owocna dwuznaczność.
Ścieżka między Necach i Hod jest odbiciem
na niższej płaszczyźnie ścieżki między
Chochmą i Biną (patrz na Rozszerzone Drzewo). Interakcja Chochmy z Biną jest najczęściej przedstawiana w tradycyjnej Kabale jako
seksualna interakcja między mężczyzną, a
kobietą, pomiędzy Abbą, Ojcem, a Aimą, matką, pierwotnymi kochankami. Emanacją
związku Chochmy i Biny jest Daat, Wiedza,
więc biblijna niejednoznaczność w historii
Adama i Ewy zostaje zachowana w górnej
części Drzewa Życia.
To jest sekret karty Kochanków. Kochankowie to Adam i Ewa, którzy właśnie zjedli
owoc Drzewa Wiedzy i zostali wtajemniczeni
w radość i nędzę fizycznej egzystencji. Ich
parzenie się, ich wzajemne „poznanie”, utrwala fizyczną egzystencję.
Wiedza reprezentowana przez Daat nie
jest informacją; jest to dynamiczna, operacyjna wiedza wcielona w doświadczenie fizycznego istnienia i jest czymś nieskończenie bogatszym niż zwykła informacja. Jest różnica
między książką o opiece nad dzieckiem, a
dzieckiem. Informacje są martwe; Daat jest
żywą wiedzą. Należy pamiętać, że Daat jest
odbiciem górnej płaszczyzny Jesod, sfery
Szaddai el Chai, Boga Żywego.
Karta Kochanków jest pod wieloma względami podstawą zrozumienia Drzewa Życia,
ponieważ reprezentuje dynamikę rozdzielenia,
zjednoczenia, biegunowości i przejawienia. To
z łodzi poruszającej się po wodzie płynie dynamika i tutaj łodzią jest Chochma, woda to
Bina, a burzliwy, wirujący ślad, który pozostaje, to Daat. Doświadczenie tej ścieżki jest jednym z podstawowych doświadczeń inicjacyjnych.
Ludzkie istoty są w większym lub mniejszym stopniu egoistyczne i egocentryczne.
Głupiec, pod postacią cesarza i Hierofanta,
mógł stać się ekspertem w pewnej dziedzinie,
ale ta wiedza jest oderwana od nieskończonej,
wirującej złożoności prawdziwego życia, w
której nic nie jest jasne, precyzyjne ani do-

kładne. Głupiec stara się dostosować świat do
tego, czego się nauczył i nie zdaje sobie sprawy, że został Prokrustem, który zaprosił podróżników do spania w swoim łóżku. Jeśli byli
za krótcy, rozciągał ich, a jeśli byli zbyt dłudzy,
przycinał nogi, aby pasowali.
Głównym źródłem rozdźwięku są inni ludzie, którzy mogą nie zważać na Głupiego
Człowieka i jego wspaniałą, misternie spójną
wiedzę o istnieniu. To może działać na niego,
ale nie na nich. Widzą go, jako kogoś próbującego narzucić im mnóstwo bzdur i każą mu
odejść.
Istnieje tego wiele odmian, ale istotą sytuacji jest konflikt emocjonalny. Inni ludzie, w
swojej niemal nieskończonej różnorodności,
umieszczają Głupiego Człowieka w stanie konfliktu i zaczyna on dostrzegać ograniczenia
podejścia, że jedno-pasuje-do-wszystkiego w
stosunku do wiedzy. Jest on konfrontowany ze
swoimi emocjonalnymi reakcjami w stosunku
do innych ludzi i z ich emocjonalnymi reakcjami w stosunku do niego, a może po raz
pierwszy zaczyna zdawać sobie sprawę z konieczności dodania do swojego światopoglądu
innych ludzi - nie tylko intelektualnie, ale przyznając, że różnica między nim, a nimi to ważna
i istotna część równania.
W pewnym stopniu, Cesarz pozostaje bez
tronu - teraz na głębokim poziomie przyznaje
istnienie i autonomię innych, a jego niezwyciężone poczucie uniwersalnego porządku,
jako zrozumienia dla siebie jest niepokojące
dzięki uświadomieniu, że to doświadczenie
jest w dużej mierze subiektywne i osobiste.
Necach – Rydwan
To doświadczenie zostało scharakteryzowane w postmodernistycznej teorii społecznej, jako „utrata narracji”. Grecki filozof Platon napisał dialog, Fajdros, gdzie porównał
duszę ludzką do rydwanu ciągniętego przez
dwa uskrzydlone konie. Jeden koń jest szlachetny i przyciąga duchowe królestwa rozumu, prawdy i piękna, podczas gdy drugi koń
jest nikczemny i przyciąga zmysłowość i podstawowe żądze.
Wiele współczesnych paczek Tarota oparło
swój wizerunek rydwanu na tej alegorii. W
zestawie Colman-Smitha/Waite'a konie to
dwa sfinksy wyglądające na spokojne, które
mają kolor biały i czarny, co sprawia, że skoja-

rzenia z „dobrymi” i „złymi” impulsami są bardziej widoczne. Nawet znacznie starsze opakowania Marsylskie mają przysypiające konie
o różnych kolorach, więc skojarzenie z alegorią Platona może nie być nowoczesne.
Głupiec osiągnął teraz punkt, w którym zaczął rozumieć fundamentalną prawdę o ludzkiej naturze - to uczucia podpowiadają nam
to, co myśleć. Nie ma rozwiązania żadnego
problemu przy udziale ludzi, którzy nie
uwzględniają zmiennego charakteru ludzkich
uczuć i namiętności. Czysto racjonalne utopie
są nieudane.
Była to wielka inicjacja do ścieżki Kochanków, która jest wzmocniona tutaj, gdy próbuje
on opanować konie. Może zachować racjonalne i utopijne ideały, ale jest świadomy nieodpartych sił, które potępiają jego (i innych ludzi), aby powtarzał te same stare błędy - palenie, odchudzanie, związki, chciwość i tak dalej.
Konie nie są trzymane za lejce. Cały jest on
wystrojony, ale rydwan nie wykazuje śladów
poruszania się bardzo daleko.
Necach do Malchut - Sprawiedliwość
Głupiec może mieć trudności z równoważeniem własnej natury, ale jego świadomość
braku równowagi ułatwia mu dostrzeżenie
braku równowagi u innych. Stara się powstrzymywać swoje konie, więc inni ludzie
powinni robić to samo.
Ten okres jest jednym z uczuć intensywnego osądzania. Głupiec znalazł się w jakiś sposób na ścieżce i może on przynieść spore doświadczenie, w radzeniu sobie z problemami
innym Głupim Mężczyznom i Kobietom, którzy
wciąż są w Malchut. Przyrównuje ich ślepe
partaczenie ze swoimi własnymi świadomymi
dążeniami i widzi, jak wyraźnie mogliby skorzystać z jego doświadczenia. Sytuacja jest
podobna do sytuacji Hierofanta (w pozycji
symetrycznej) – spogląda on w dół na Malchut, ale, podczas, gdy Hierofant był zadowolony z obietnicy ukrytej wiedzy, to Głupiec jest
teraz w pełni przygotowany do osądzania, do
przewodzenia sytuacjom, jak Salomon w swojej mądrości.
Problem w tym momencie polega na tym,
że Głupiec znajduje się pod wpływem iluzji
Necach, która jest projekcją. Uważa, że widzi i
ocenia obiektywnie, ale tak nie jest. Na temat
projekcji psycholog C.G. Jung komentuje:

„Podczas, gdy niektóre znamiona specyficzne dla cienia można rozpoznać bez większych trudności jako czyjeś własne osobiste
cechy, to w tym przypadku (projekcja) zarówno wgląd, jak i dobra wola są bezcelowe, ponieważ zdaje się, że przyczyna emocji leży
poza wszelką wątpliwością, w innej osobie.”
Dodaje także:
„Jak wiemy, to wcale nie świadomy osobnik, ale nieświadomy, wykonuje projekcję.
Stąd napotyka się na projekcje, a nie tworzy
się jej. Efektem projekcji jest odosobnienie
osobnika od jego otoczenia, ponieważ zamiast
rzeczywistego związku z nim istnieje teraz
tylko związek iluzoryczny. Projekcje zmieniają
świat w replikę swojej nieznanej twarzy”.
Necach do Jesod - Pustelnik
W pewnym momencie Głupiec zrazi do
siebie wielu swoich znajomych poprzez osądzające zachowanie. Kiedy zaczął, był oszołomiony czarem Najwyższej Kapłanki, ale teraz
uświadamia sobie, że ludzie wokół niego nie
są źródłami okultystycznej mądrości, jak sądził
przedtem. Są po prostu ludźmi, z moralnym
zmieszaniem, emocjonalną niejednoznacznością i osobistymi niedociągnięciami jak ludzie
na całym świecie. To, co uważał za osiągnięcie,
wygląda podejrzanie podobnie do ego.
W tym momencie znajduje się sam. Często
jest to mocno traumatyczny okres czasu. Możliwe, że zainwestował lata w filozofię, szkołę,
tradycję lub grupę, ale teraz jest już po
wszystkim. Pozostają marzenia - Pustelnik
wciąż niesie światło - ale są one postrzegane,
jako nieosiągalne z określoną grupą ludzi.
Jest to czas na regenerację, na ponowną
ocenę, na ustalenie priorytetów, na „przemyślenia”. Często jest to czas na wzajemne
oskarżenia, na ciągłe osądzanie. Mogą być
uczuciem głębokiego poparzenia i zabliźnienia. Jeśli Głupiec może uciec od skłonności do
obwiniania innych za wszystko, co się wydarzyło, może być w stanie powziąć Śmiertelną
ścieżkę do Tiferet. Równie prawdopodobne
jest to, że po pewnym czasie pozbiera kawałki
i zaczyna ponownie w Jesod.
Jesod do Tiferet – Koło Fortuny
Koło jest przydzielone do ścieżki z Jesod do
Tiferet, ale dzieli ono Jesod z Wysoką Kapłanką - jest to w pewnym sensie „wyższe Jesod”.

Buddyści używają Koła Samsary, aby symbolizować powtarzanie się sytuacji przez wiele, wiele wcieleń: narodziny, zgony, płacz, ból,
cierpienie, stratę. W opowieści o Głupcu Koło
symbolizuje powtarzanie się podobnych sytuacji przez całe życie. Sytuacje powracają, ponieważ głupi człowiek nie jest świadomy tego,
jak jego osobowość kształtuje jego relację ze
swoim otoczeniem, (które obejmuje innych
ludzi), a więc musi on konstruować wyjaśnienia dla rzeczy, które zdarza się, że przedstawiają go, jako niewinną ofiarę okoliczności.
Przykładem tego jest alkoholik, który znajduje się w powtarzających się sytuacjach przemocy, zadłużeniu, chorobie - z powodu
picia, ale nie zmienia swojego zachowania.
Coś podobnego może się wydarzyć z zazdrością, chciwością, żądzą, egoizmem, nieuczciwością itd., ale im bardziej subtelna jest wada,
tym Głupiec jest mniej chętny by się do niej
przyznać, a więc skazany jest on na cierpienie
z tego powodu.
To nie wada jest problemem. Jest to niechęć do wzięcia odpowiedzialności za sytuacje, które są przez nią powodowane. Ludzie
używają trzech podstawowych mechanizmów,
aby uniknąć odpowiedzialności: racjonalizacja
(Hod), utożsamienie (Tiferet) i uzasadnienie
(Necach) w celu uniknięcia odpowiedzialności.
Racjonalizacja jest procesem dostarczania
pozornie racjonalnych wyjaśnień dla zachowania, które nie jest racjonalne. Osoba, która
spóźnia się do pracy, ponieważ zaspała po
całej nocy zabawy na parkiecie, prawdopodobnie nie przyzna się do tego - może wyjaśnić, że akumulator w samochodzie się wyładował lub że były korki. To bardziej nieprawda
niż prawdziwa racjonalizacja.
Oznaką racjonalizacji jest to, że wyjaśnienia
zwykle nie przekonują nikogo innego, niż osoba racjonalizująca. Intensywne nawyki często
wiążą się z długimi i złożonymi racjonalizacjami, a osoba z racjonalnymi wytłumaczeniami
może stać się obłudna i oburzona, gdy są one
kwestionowane.
Uzasadnienie ma tendencję do pracy przez
porównanie - zachowanie jest uzasadnione
dzięki zachowaniu innej osoby. Dobrym przykładem jest starsze dziecko, które uderzyło
młodsze rodzeństwo - „ale on uderzył mnie
pierwszy” to zwykle słyszany okrzyk.

Utożsamienie jest najbardziej podstępne.
Osoba uzasadnia swoje zachowanie na podstawie przynależności do określonej grupy lub
rodzaju. Mężczyzna może zareagować agresywnie na problem, ponieważ tak silnie utożsamia się ze stereotypową męskością, że nie
jest w stanie wyobrazić sobie alternatywy.
W każdym przypadku zachowanie jest postrzegane, jako konieczne. Nie ma alternatywy. Jest to podstawa świadomego ego, utożsamienia z zachowaniem. Zmiana zachowania
jest utożsamiana z utratą tożsamości i dlatego
jest ostro odpierana. Kiedy podstawowe zachowanie pozostaje niezmienione w obliczu
tak zwanego „rozwoju duchowego”, negatywne sytuacje będą się powtarzać, a za każdym
razem, kiedy to nastąpi, to pojawi podobny
schemat winy, zwykle poprzez racjonalizację
lub usprawiedliwienie.
To jest Koło. Głupiec spędza czas samotnie
na pustyni, spotyka kolejną wspaniałą Arcykapłankę, staje się ponownie Cesarzem, pełnym
nowych pomysłów, przemierza ścieżkę Kochanków, walczy o przejęcie kontroli nad swoim Rydwanem, spędza więcej czasu, jako Pustelnik na pustyni, i jest ponownie wrzucany
do Jesod.
Niektórzy krążą wokół tego obwodu od lat.
Są to wieczni kandydaci, „dołączacze”, ludzie,
którzy przyłączają się do grup, przechodzą
przez pełny cykl wypłukiwania i wirowania, a
następnie zapadają się w zgorzkniałość. Zawsze jest coś nie tak z każdym systemem.
Koło nie jest całkowicie statyczną sytuacją.
Za każdym razem przynosi trochę mądrości,
trochę wglądu.
Ważne jest, aby osoba zaczęła rozpoznawać, że jest przypadkiem, przypadkowym
zbiorem zachowań, opinii, wymówek, uprzedzeń i reakcji odruchów kolanowych, które w
żadnym wypadku nie są konieczne. Jeśli ktoś
przylgnie do tej przypadkowej kolekcji psychotycznych szczątków rozbitego statku i towaru
wyrzuconego za burtę, będzie mógł nadal
chodzić w kółko przez całe życie, zawsze szukając duchowego wzrostu, który nigdy się nie
wydarzy. Często trzeba silnego szoku, aby
spowodować istotną zmianę w człowieku,
szoku, który działa jako katalizator zmian i
rozwoju psychicznego. Utrata pracy, śmierć,
koniec związku, wściekła awantura, zły stan

zdrowia - to są katalizatory, które mogą sprawić, że Głupiec koniecznie przestanie dostrzegać wygody dla swojego ego.
Tiferet - Siła
Tiferet do Hod - Wisielec
Tiferet do Necach - Śmierć
Tiferet i ścieżki do Tiferet są omawiane razem, ponieważ trudno jest omówić takie miejsce bez omawiania procesu.
Do pewnego stopnia Tiferet jest procesem.
W sekcji o Tiferet wyjaśniłem, że Tiferet jest
trudne do opisania, ponieważ jest jak puste
miejsce. Właśnie, dlatego, że nie ma w niej
nic, co odróżniałoby Tiferet od innych sefirot.
Jesod coś w sobie ma - dlatego jest podstawą, to daje jej siłę. Gdzie byśmy byli bez
instynktów, popędów, motywacji, które pozwolą nam przetrwać cały dzień? To, czy nasze
popędy są słuszne, czy nie, jest w pewnym
stopniu nieistotne - przynajmniej coś robimy.
Ego może być losową, historyczną kolekcją
zachowań, ale to jest lepsze niż żadne zachowania.
Siła Tiferet jest całkowicie odmienna od siły Jesod, opierającej się na ustalonych zachowaniach postrzeganych, jako zachowania niezbędne. W Tiferet nie ma ustalonych punktów; zachowania są zmienne i sytuacyjne, i
podczas gdy ego może małpować takie nastawienie, to zdradza się ono brakiem płynności
w prawdziwych kłopotach. Siła Tiferet jest
stosownością - zachowania są płynnie dopasowywane do sytuacji, a nie na odwrót, (co
faktycznie dzieje się, gdy racjonalizacja odtwarza wydarzenia i przepisuje historię, aby zaspokoić ego).
Ścieżki do Tiferet to poważne niepokoje.
Zwykle potrzeba znacznego szoku, aby zepchnąć ego z toru na tak długo, aby Głupiec
zobaczył alternatywy.
Ścieżka z Hod to Wisielec. Ustalone idee są
stawiane na głowach. Wielkie schematy intelektualne zamieniają się w proch i popiół. To,
co wydaje się niepodważalnymi, uniwersalnymi prawdami nagle pozbawiane jest treści,
a propozycje odwrotne do nich wydają się
równie uzasadnione. Racjonalność zostaje
zdradzona.
Ścieżka z Necach jest Śmiercią. Nastaje koniec głębokich przywiązań emocjonalnych.
Klasyczny scenariusz rozwodowy, w którym

mężczyzna traci partnerkę, dzieci, dom, a nawet samochód, jest przykładem. Pozostawienie grupy okultystycznej może być prawie tak
samo traumatyczne, jak niepowodzenie relacji
nauczyciel-uczeń.
Ani Wisielec, ani Ścieżki Śmierci same w
sobie nie wystarczą, by podtrzymać masowe
przewartościowywanie wartości potrzebnych
do opuszczenia ego. Może upłynąć wiele lat
introspekcji i chęci odważenia się na wiele
nowych emocjonalnych i intelektualnych okoliczności, zanim pojawi się siła Tiferet. Są to
tylko wyzwalacze. Pozornie niezniszczalny
statek ego uderza w górę lodową, którą jest
okoliczność i zaczyna tonąć. W przeciwieństwie do Titanica, jego zatopienie nie jest matematyczną pewnością, a załoga wykona niemożliwe wyczyny waleczności, aby dryfować,
tworząc rozległe tratwy racjonalizacji, usprawiedliwienia i utożsamienia, by się utrzymywać na powierzchni.
Tiferet do Gewura - Umiarkowanie
Tiferet jest procesem, a nie miejscem lub
stanem. Głupiec uczy się traktować każdą
nową sytuację jako okazję do przerobienia
inaczej samego siebie. Nie ma już ustalonego
poczucia tożsamości, nie identyfikuje się już z
płcią, grupą społeczną, rolami społecznymi,
narodowością, wiekiem czy jakąkolwiek konwencją, która mówi mu, czym powinien być.
Jego tożsamość jest określana przez moralny
cel. Postanawia, że to, w co jest przekonany
jest najlepszym możliwym wynikiem spośród
wszystkiego tyczącego się każdej nowej sytuacji, w której się znalazł, i dostosowuje się, aby
ten wynik osiągnąć.
To trudna ścieżka. Istnieje kilka wytycznych, a każda sytuacja rozpatrywana jest od
razu, jak się tylko pojawia. Głupiec wykorzystuje wszystko, czego dotychczas się nauczył,
aby poradzić sobie z prawdziwym życiem.
Kiedy gniew jest potrzebny, jest zły. Kiedy jest
potrzebne współczucie, jest współczujący.
Kiedy wymagany jest rozsądek, jest rozsądny.
Kiedy łzy są jedyną odpowiedzią, płacze. Kiedy
odpowiednia jest wytrzymałość, on wytrzymuje.
Nie może on już łagodzić ran za pomocą
racjonalizacji lub usprawiedliwia. Jest narażony na swoje błędy i niepowodzenia. Nie ma
odwrotu od jego nieudolności. Jedyne, co

może zrobić, to stale się rewidować, ciągle
pytając „co jest lepsze”. Nie ma nic lepszego,
ale zawsze jest coś innego, coś, co może być
lepsze. Ciągle ponownie wynajduje siebie na
nowo w świetle zmieniających się sytuacji.
Karta Umiarkowanie pokazuje anioła przelewającego płyn z jednego pojemnika do drugiego. Głupiec jest teraz płynny, pozbawiony
jakiegokolwiek określonego znaczenia tego,
czym jest lub kim jest. Przystosowuje się do
każdej nowej sytuacji, a gdy zmieniają się okoliczności, kształtuje się, zachowując to, co lubi,
odrzucając wszystko, co nie służy żadnemu
celowi.
Ta płynność, to ciągłe ponownie wynajdywanie siebie na nowo, będzie wydawało się
groźne dla ludzi, którzy rozumieją, że jest on w
stanie dokonać wszystkiego, co chce. Jedynym
jego ograniczeniem jest wrodzone moralne
poczucie dobra i zła, poczucie, że inni ludzie
mają znaczenie, co Kant charakteryzował w
swoim w Imperatywie kategorycznym, jako
traktowanie ludzi jak cele, a nie jako środki.
Istnieje jednak ryzyko...
Gewura - Diabeł
Głupiec porzucił gierki ego i manię wielkości, porzucił małostkowe poglądy polityczne i
knucie, porzucił intrygi i emocjonalne gry.
Wszystko to wydaje się teraz być teatrem
społecznym, a próżności jego własnej osobowości są jak słabe rekwizyty na scenie, iluzja
treści, która nie ma już mocy, by przekonywać.
Jego motywacje się zmieniły. Pracuje cicho
i konsekwentnie nad swoimi projektami i robi
wszystko, aby zapewnić im sukces. Jeśli tego
właśnie potrzeba, to będzie on parzył herbatę
i kawę, a inni zbierać będą chwałę.
Może nie zauważyć, że ludzie zaczęli się do
niego zwracać w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Jest tak obojętny wobec
próżności, że nie widzi, że ludzie zaczęli zwracać się do niego po radę, po pomoc, po pochwałę.
Niektórzy ludzie mogą spędzić całe życie na
manewrach, by zdobyć władzę, ale to, co
osiągną, może być tandetne. Mogą być wyszydzani, a nawet pogardzani za swoimi plecami.
Wiemy, że za wszelkimi figurantami każdej
organizacji są ludzie, którzy są jej prawdziwy-

mi sercami, którzy są podziwiani, ponieważ są
dobrzy w tym, co robią. Są to ludzie, którzy
wzbudzają autentyczny, niesprecyzowany i
często powszechny podziw ze względu na
swoje umiejętności, zaangażowanie, poświęcenie się zadaniu i istotną pokorę. Czasami
ludziom takim brakuje charyzmy i drygu do
politycznych intryg i z wyboru zajmują miejsce
na tylnym siedzeniu. Głupiec znajduje się w
innej pozycji.
Głupiec czuje swoją przebudzającą moc i
akceptuje moc, jako nowe wyzwanie. Nigdy
nie szukał tej mocy - ona szukała jego, prawdziwie nowatorska sytuacja. Odkrywa, że jeśli
wybierze przywództwo, ludzie będą za nim
podążać.
To ważny moment na ścieżce. Na początku
swojej drogi Głupiec ubrał się w swoje szaty i
odgrywał bycie magiem. Nie miał prawdziwej
władzy - to była próżność. Podczas swojego
pobytu na kole mógł knuć intrygi i znajdować
przejściowe poczucie ważności, ale nie było w
nim długotrwałej satysfakcji - moc, którą ludzie dają, może być łatwo odebrana. Zawsze
istnieje głęboka niepewność. Teraz jest w
zupełnie nowej sytuacji, ponieważ moc pochodzi z wewnętrznego opanowania, to nigdy
nie można jej usunąć, chyba, że w chorobie i
śmierci.
To wyznacza punkt, w którym kończy się
samotny rozwój osobisty. Głupiec nie egzystuje w odosobnieniu i rozumie teraz, że zbyt
wiele introspekcji jest rodzajem tchórzostwa,
podczas którego można jedynie wzrastać w
odosobnieniu od świata, jak dotychczasowo.
Rozumie, że jego osobisty rozwój duchowy
jest powiązany z jego zdolnością do rozkwitu
w większych sytuacjach, nie tylko akceptacją
mocy i odpowiedzialności, ale także wykorzystywaniem mocy w dążeniu do swoich celów.
Idea samotnego maga jest raczej fantazją
schizoidalną niż rzeczywistością. Osoba ma
wolność działania w odosobnieniu tylko do
stopnia, w którym już jest nieskuteczna lub
nieszkodliwa. Prawdziwa władza w tym świecie istnieje w rozbudowanych grupach społecznych - jednostka ma znaczenie tylko wtedy, gdy ma zgromadzenie, które poprze jego
poglądy.
Głupiec teraz wchodzi w pełne dziedzictwo
wolnej woli i w towarzyszący mu problem: co

z tym zrobić? W przeszłości jego psyche, jego
potrzeby i jego cele były przypadkiem historii i
okoliczności, ale teraz nie może już ukrywać
się za tarczą „konieczności”. Ma świadomość,
że jego decyzje podejmowane są w pełnej
świadomości, że inni ludzie oczekują od niego
wskazówek, a on bierze pełną odpowiedzialność za wyniki. To mocny napar do picia. Jest
on, w bardzo ogólnym sensie, satanistyczny.
Posiada wolną wolę i nie jest obciążony moralnym bagażem. Potencjalnie jest wielką potęgą dla dobra lub straszną potęgą dla zła. Ma
wolność wyboru.
W Kabale tradycyjnej sefira Gewura jest
źródłem mocy „lewej strony” oraz siedzibą
„złych skłonności”. Za jej anioła często podawany jest Samael, czasami rozumiany jako
„trucizna boga”. Jeśli Bóg jest Jednym, to źródłem zła jest dwoistość, oddzielenie tego, co
powinno być zjednoczone.
Trudno nam, żyjąc w świecie dwoistości,
wiedzieć, co jest dobre, a co złe, lub działać
bez czynienia tyle samo zła, co dobrego. Głupiec czuje się pogrążony w niepewności i niejednoznaczności - myślał, że działa dla Boga,
ale zostaje nieświadomie przykuty łańcuchem
do diabła.
Gewura do Hod - Przeklęta Wieża
Głupiec zdecydował się grać w gry karciane
o wysokie stawki. Odkrywa, że nie jest już
kowalem własnego losu... porzucił go, gdy
przestał rozmyślać o swoim pępku, rzucił żetony na stół i podniósł rękę z kartami. Pozostali gracze są tak samo inteligentni jak on.
Wiele osób, które szukają okultystycznego
treningu, nie ma doświadczenia w dużych
grach w tym świecie, grach, które mogą decydować, o jakości życia milionów ludzi. Łatwo
jest zignorować Palestynę, biotechnologię,
aborcję, globalne ocieplenie, sieci komputerowe, chorobę czy milion innych problemów,
ponieważ nie są one „duchowe”. Czy nie są?
Jeśli cały wszechświat jest przejawieniem Boga, to, w jaki sposób ludzka nędza nie jest
sprawą duchową?
Głupiec odkrywa, że problemy istnienia nie
są rozwiązywane przez anioły czy mistrzów
duchowych: są rozwiązywane przez niego i
przez mnóstwo innych ludzi, ale nie każdy
wzniósł się ponad egoizm. Jest to gra o wysokie stawki i może się zdarzyć coś złego.

Głupcowi może się nie powieść. Zdarza się.
Wszyscy wspinacze pogodzeni są z tym, że
spadną ze skały. Wszyscy piloci samolotów
pogodzeni są z tym, że mogą się rozbić. Motocykliści spadają ze swoich motorów. Widzimy,
jak politycy popadają w niełaskę z monotonną
regularnością. Politycy nie mogą wszyscy być
nieprzekupni; musimy pogodzić się z tym, że
wielu zaczyna z najlepszymi intencjami, ale są
kuszeni na różne sposoby i popełniają błędy.
Przeklęta Wieża to okropne doświadczenie, które może rzucić Głupiego Człowieka z
powrotem na Koło. Jeśli zachował swoją nieskazitelność, może szybko się wspiąć znowu,
ale jeśli został zdeprawowany doświadczeniem potęgi, a wielu jest, to może już nie wydobrzeć.
Gewura do Chesed - Gwiazda
Wspólną metaforą w tradycyjnej Kabale
jest rzeka, która nawadnia całe stworzenie.
Wypływa ze źródła w Chochmie i przynosi
życie do wszystkich sfer.
Karta Gwiazda rozbrzmiewa tą ideą. W
swojej pierwotnej formie mogła przedstawiać
coroczną powódź Nilu, związaną z boginią
Izydą i wschodem gwiazdy Sothis (Syriusz, Psia
Gwiazda). Coroczna powódź przynosiła wodę i
żyzny muł oraz umożliwiła Egiptowi stanie się
jedną z wielkich kolebek cywilizacji.
Karta podkreśla wzajemną współzależność
życia, że nic nie żyje w odosobnieniu. Wszyscy
jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych źródeł
utrzymania. Możemy nie być w stanie wytyczyć dokładnych linii dobra i zła, ale wiemy, że
całe życie potrzebuje życia, a żadna uniwersalna filozofia oparta na drapieżnictwie lub
zniszczeniu nie może odnieść sukcesu w dłuższej perspektywie.
Głupiec wynurza się z walk Gewury i znajduje potwierdzenie w tym wglądzie. Przez
pewien czas nie potrafił znaleźć żadnych moralnych podstaw do działania. Zaczął kwestionować wartość robienia czegokolwiek. Teraz
wraca do picia z wód życia i uzupełnia swoją
duszę.
Głupiec staje się świadomy szerszego obrazu. Kiedy jego postrzegania były zdominowane
przez dwoistość, przez głębokie poczucie dobra i zła, był skuteczny, ale zawsze był narażony na racjonalne wątpliwości. Rzeczy, o które

walczył i rzeczy, którym się sprzeciwiał, były
jak linie narysowane na powierzchni wody.
W szerszym obrazie jest tylko życie i potrzeba zachowania jak największej równowagi
oraz różnorodności. Zaczyna on widzieć obie
strony każdego problemu, ale nie jest już sparaliżowany kwestionowaniem „tego czy tamtego”. Widzi, że prawda jest również procesem, ewolucyjną dynamiką, która nigdy nie
stoi w miejscu.
Głupiec zbliża się teraz do miejsca, do którego dociera niewiele osób. Jego świadomość
nie jest już zdominowana przez twarde granice, podziały między rzeczami, wyraźne poczucie tożsamości, silne poczucie dobra i zła. Nie
porusza go także ustalony sentyment, ani nie
wzrusza się przemijającą emocją. Jego cele
pozostają jasne, ale jego metody stają się
nieodgadnione.
Chesed - Księżyc
Jeśli Głupiec osiągnie Chesed (a może i
nie), to stanie się tak, ponieważ jest w stanie
wyartykułować coś, co przekracza jego samego. Znajduje medium, poprzez które wyraża
siebie, a czyniąc to, opanowuje coś, co może
być podzielane przez wielu. Staje się przewodnikiem.
Mógłby być pisarzem, demagogiem, artystą, tancerzem, poetą, biznesmenem, naukowcem lub guru. Liczy się to, że przez pewien
czas jest w stanie uchwycić i wyartykułować
coś wyjątkowego. Otwiera swój umysł na nieznane i daje początek czemuś nowemu.
Karta Księżyca jest wręcz upiorna. Pokazuje
dwa psy wyjące na ogromny księżyc, padające
krople cieczy, które zostały rozumiane jako
krew. W oddali są dwa pylony tworzące bramę z wyraźnie oznakowaną drogą. Na pierwszym planie w basenie z wyłania się homarowe stworzenie.
W tej interpretacji bramą jest Daat, a księżyc należy zarówno do Daat, jak i nakładającego się Jesod świata Brija. Głupiec pokonał
ścieżkę prowadzącą z ograniczonego świata
swojego Ego do większego świata swojej Jaźni.
Wyszedł poza siebie i wziął udział w ludzkim
społeczeństwie. Teraz odkrywa, że ścieżka
wykracza poza miejsce, w którym obecnie
znajduje się ludzkość. Odkrywa siebie na skraju otchłani, wpatrującego się w zastygającą
przyszłość ludzkości i wszystkich żywych istot.

Rozwijają się przed nim możliwości jutra. To
naprawdę przerażające miejsce.
Są jednostki, które pchają się do granic
ludzkiej myśli i wyrażenia. W wielu przypadkach dzieje się to poprzez okoliczności, a nie
intencję, ale życia głęboko twórczych ludzi
często nękane są nadużywaniem związków,
zatraty, alienacji, chorób psychicznych i narkotyków. Eksplorując poza popularnością myśli i
wyrażania, osoby te są siłą napędową w ewolucji ludzkości - nowość, którą wyrażają, staje
się wspólnymi miejscami następnego pokolenia.
Głupiec jest w rzadkiej sytuacji, w której
prowadzi siebie na skraj otchłani przez swoją
intencję. On zdecydował się tam być. To, czy
złowi jakąkolwiek dużą rybę z głębin, zależy od
jego talentu i nerwów.
Chesed do Necach - Słońce
Świat jest pełen celebrytów, którzy mieli
dzień chwały i którzy starali się doić ten moment przez dziesięciolecia. Nieprzerwana
twórczość jest niezwykła, ale już artyści jednego przeboju wcale tacy nie są.
Twórczość jest ptakiem, który usiłuje zagnieździć się tam gdzie chce, a przy najmniejszych zakłóceniach odlatuje i muska piórka na
innej gałęzi. To jest trudne dla Głupca; w jednej chwili zostaje chwalony za swój wyjątkowy
wkład w ludzką egzystencję - jest w gazetach,
jest na obiegu wykładowym, pojawia się w
talk-showach - a potem znajduje się na powolnej zjeżdżalni w zapomnienie.
Karta Słońce przypomina celebrytę z filmu
lub teatru, który zachowuje wycinki prasowe,
swoje billboardy, swoje zdjęcia z autografem i
wszystkie namacalne dowody, że był „wielki w
swoim czasie”. Żyje w upadającym gronie
wielbicieli, którzy pamiętają. Od dziesięcioleci
wygrzewa się w ciepłym blasku swoich młodzieńczych lat.
Jeśli Głupiec spróbuje doić twórczą chwilę,
to schodzi ze ścieżki i rozpoczyna długie, powolne zstępowanie z powrotem do Koła i ciepłego sentymentalnego blasku Necach. To
może być okropna podróż - trzeba przypomnieć, jak Margaret Thatcher w ciągu kilku lat
straciła dominującą siłę w brytyjskiej polityce.
Chesed do Tiferet – Sąd Ostateczny
Przodownicy biznesowi na najwyższym poziomie biznesu rzadko trzymają się w jednej

pozycji przez więcej niż cztery lub pięć lat.
Uznaje się, że nawet najbardziej twórczy liderzy mogą dawać ograniczony wkład tylko
przez ograniczony czas, aż nadejdzie czas, aby
wręczyć pochodnię i pozwolić by ktoś inny
miał turę. Wiele z naszych najważniejszych
instytucji (takich jak rząd) przyznaje, że poszczególni ludzie mają rację tylko w poszczególnym momencie, a pozostawienie sterów
władzy w rękach osób, które mają już swoją
najlepszą kreatywność dawno za sobą jest
proszeniem się o stagnację, samozadowolenie
i nadużycie władzy - wady Chesed to tyrania,
łakomstwo, fanatyzm.
Głupiec musi znać właściwy czas na ustąpienie. Jeśli tego nie zrobi, to schodzi ścieżką
Słońca - na tym poziomie jest brutalna nieuchronność. Musi uprzątnąć biurko, spakować
torbę, pożegnać się z szoferem i samochodem, uścisnąć dłoń personelu administracyjnego i jeszcze raz dołączyć do przeciętnych
mas.
Ta ścieżka jest jak ścieżka Pustelnika znajdująca się pod nią, ale jest wielokrotnie bardziej traumatyczna. W porównaniu z życiem
publicznym, które prowadził, jest to tak naprawdę mała śmierć, grobowiec.
Kiedy Głupiec się wycofa, poddaje się rygorystycznej samoocenie. Musi bo: Gewura i
Chesed są niezrównoważonymi skrajnościami i
będzie robił on wiele rzeczy, których po namyśle żałował, że nie zrobił. To jest Sąd Ostateczny - równowaga, gdy środek ciężkości jego
życia powraca do Tiferet.
Tiferet do Daat - Świat
Głupiec może wielokrotnie okrążać pętlę
Tiferet - Gewura - Chesed - Tiferet. Jest to
analogia wyższego rzędu dla niższego cyklu
Jesod - Hod - Necach - Jesod, który scharakteryzowałem jako „bycie na Kole”. Może on
mieć wiele okazji do doświadczenia Przeklętej
Wieży lub ścieżek Koła.
Jeśli będzie miał szczęście, będzie doświadczał, podobnie jak to czynił na Kole, nowej
możliwości świadomości. To właśnie nazywane jest przez Kabalistów neszamą boską częścią człowieka, częścią, która zgodnie z tradycją przetrwała śmierć.
Droga od Tiferet przez Daat do Keter na
drzewie Jeciratycznym odpowiada ścieżce od
Malchut do Jesod na drzewie Briatycznym.

Głupiec ponownie jawi się jako... Głupiec,
wyruszający na Drzewo Życia. Na jednym poziomie osiągnął wszystko, ale na innym poziomie nie osiągnął niczego. Jest to znamienne
dla poważnych zmian świadomości - wszystkie
wglądy i osiągnięcia, o które się walczyło, jawią się, jako bezcelowe, bezwartościowe lub
zwodnicze lub jako artefakt ślepoty - „kiedyś
byłem ślepy, ale teraz widzę”, jak mówi piosenka.
Ścieżka ta jest analogią dla wyższego poziomu ścieżki Mag, ale obserwuje się tu różnice. Mag jest statyczną postacią mężczyzny,
jego rekwizyty są rozłożone na stole przed nim
i chociaż macha różdżką, wydaje się to być
bardziej na pokaz niż cokolwiek innego.
Karta Świat to tańcząca kobieca postać.
Tańczy w sferze czterech żywiołów, oznaczonych na każdym rogu postaciami byka-lwaorła-człowieka.
Prawdziwej wiedzy nie da się rozłożyć na
stole. Działa ona w obrębie ludzkiej psychiki, a
tańcząca postać pokazuje, jak gruntownie
lekcje ze ścieżek zostały wchłonięte i przyswojone do tego stopnia, że wyzwania egzystencji
stały się płynnym tańcem.
Symetrie
Ta metoda przedstawienia Tarota na
Drzewie wykazuje zaskakującą spójność narracyjną i jest to narracja, która wydaje się
dobrze pasować do osobistych doświadczeń.
Jest to tyle, ile można się spodziewać po każdej narracji: że opowiada ona pamiętną historię, posiada wewnętrzną spójność i zapewnia
pewną miarę subiektywnej użyteczności.
Pomysł, że ten schemat „dobrze pasuje” do
Drzewa, wywołuje we mnie pewien opór,
ponieważ nie sądzę, aby jakikolwiek schemat
był z natury rzeczy lepszy niż jakikolwiek inny,
z powodów podanych powyżej. Jednak... cały
czas myślę, że ten schemat dobrze pasuje do
Drzewa i nie jestem pierwszym, który poczynił
tę obserwację - Dr Alan Bain, w The Keys to
Kabbalah, przypuszcza, że talia ColmanSmitha/ Waite'a mogło być zaprojektowane z
myślą o tym schemacie i znajduje wewnętrzne
dowody w projekcie kart, aby wesprzeć tą
ideę.
Kiedy Drzewo jest badane od Malchut, to
Głupiec widzi Hierofanta po lewej, Wysoką
Kapłankę przed sobą, a Sprawiedliwość po

jego prawej stronie. Każda z tych postaci siedzi pomiędzy dwoma filarami i poddaje to
myśl, że żadne podejście nie jest możliwe bez
przejścia przez kolumny świątyni (dwoistość
odzwierciedlona w samym Drzewie).
Na karcie Mag (Malchut do Jesod) na stole
przed Magiem znajdują się żetony czterech
żywiołów. Na karcie Koła (Jesod do Tiferet) są
one teraz reprezentowane jako postacie otaczające koło, co sugeruje, że Głupiec zdał sobie teraz sprawę z tych sił w swoim otoczeniu,
ale nadal podlega ich niepewności. Karta
Świat (Tiferet - Daat - Keter) zawiera cztery
elementy, jak w Kole, ale postać tańca sugeruje harmonijny i zrównoważony związek.
Bain zauważa również, że karta Kochanków
(Hod - Necach) pokazuje słońce Tiferet nad
dwiema postaciami, a Gwiazda (Gewura Chesed) podobnie pokazuje gwiazdę Keter
(inaczej Daat, ponieważ kilku współczesnych
pisarzy zidentyfikowało Daat z gwiazdą Syriuszem).
Inną istotną osobliwością jest fakt, że to
rozmieszczenie kart odzwierciedla oryginalną
numerację Tarota, w której Sprawiedliwość
ma przypisaną 8, a Siła 11 - czyli przed-ZłotoBrzaskową numerację. Numeracja Złotego
Brzasku na tym schemacie wygląda zupełnie
dziwacznie, ponieważ zamiana Siły ze Sprawiedliwością wyrządza znaczne szkody w obrazie.
Karty nie pokrywają się z każdą ścieżką i to
musi się wydawać trudnością, ale należy zauważyć, które ścieżki się nie pokrywają. Schemat ten działa aż do otchłani, dokładnie tam,
gdzie można się spodziewać zakończenia narracji. Kiedy przekroczy się otchłań, zaczyna się
ponownie jako Głupiec w nowym świecie i na
nowym Drzewie. Istnieje naturalna zgodność
między tym schematem dla Tarota, a Układem
Drzewa Rozszerzonego Czterech Światów wydają się być stworzone dla siebie nawzajem.
Wniosek
Zastosowanie Tarota w Kabale to stosunkowo nowoczesna innowacja, którą można
przypisać do XVIII wiecznego francuskiego
odrodzenia okultystycznego. Nie ma go w
tradycji żydowskiej. Biorąc pod uwagę, że ktoś
rozumie, iż nie ma do czynienia z wiedzą starożytną i że istnieje wiele różnych schematów,

to Tarot jest użytecznym dodatkiem do Kabały
i wielu ludzi tak uważa. Wiele z tych powodów
tkwi w żywych obrazach kart - są bogate w
symbole i potrafią generować wiele przydatnych i niezapomnianych narracji.
Debata na temat „prawidłowego” przypisania jest czymś w rodzaju artefaktu charakterystycznej wiktoriańskiej mentalności i należy
go zignorować - wszyscy jesteśmy teraz postmodernistyczni i rozkoszujemy się wieloma
interpretacjami.

CZTERY ŚWIATY
Sefirotyczne Drzewo Życia przedstawia metaforę, w której stwarzanie ma miejsce w
dziesięciu etapach i poddaje sugestię, że zaangażowane jest w nie dziesięć skłonności
(przejawień, naczyń, okryć, czy koron). Istnieje
też alternatywne zobrazowanie tego, w którym stwarzanie ma miejsce w czterech krokach; ten model nazywany jest „Czteroma
Światami”. Cztery światy mogą być naniesione
na Drzewo Kabalistyczne i wtedy oba te modele będą się uzupełniać.
Cztery światy to:
 Acilut – świat emanacji czy najbliższy
Bogu
 Brija- świat stwarzania
 Jecira- świat formowania
 Assija- świat robienia
Nazwy trzech z czterech światów można
znaleźć Księdze Izajasza 43.7 gdzie Pan (mówiąc ustami proroka) stwierdza:
„…którego stworzyłem dla mojej chwały, uformowałem go i ja go zrobiłem.”
Interesujące jest porównanie Kabalistycznych czterech światów z Neoplatonicznym
schematem Plotinusa [31], w którym możemy
znaleźć podobny czterokrotny podział na Jednię, Boski Umysł, Wszystkie Dusze, Świat Zmysłowy. Można porównać je także z „niebiańskimi hierarchiami” gnostyka PseudoDionizego, w których znajdujemy świat nadniebiański pochodzący od Nous, Rzeczywisty;
niebiański (i potencjalnie wrogi) świat demiurga, strażników i Archontów; i ziemski
świat żywiołów.
Kabalistyczny model czterech światów
dzieli cechy obydwu tych alternatywnych i
starszych poglądów i jest próbą przerzucenia

mostu nad dziurą między doskonałością nadzmysłowego Bóstwa, a skończonością oraz
niedoskonałością świata materialnego- próba
przerzucenia mostu nad dziurą między dwoma
skrajnościami wydaje się być nieunikniona
przy dociekaniach metafizycznych. W jaki sposób Bóg jest doskonały, podczas, gdy świat
jest tak wyraźnie pełny wad? Rozwiązaniem
dla problemu skrajności nie do pogodzenia
jest postulat kontinuum, uczynienia każdej
skrajności końcem tego samego kawałka
sznurka. Cztery światy przedstawiają próbę
przerzucenia mostu nad dziurą, ale w ten sposób przedstawiają one coś bardziej złożonego
niż proste kontinuum łączące dwie skrajności.
Acilut – Emanacja
Acilut jest światem czystej emanacji, światłem wypływającym z Boga, które załamywane
przez szkło świadomości dostrzegamy, jako
światła sefirot. „Emanowanie” oznacza „wypływać z”, a Acilut jest światem, który wypływa bezpośrednio z nieskończonego i niepoznawalnego Ein Sof. Słowo Acilut może wywodzić się z rdzenia ezel, oznaczającego w
pobliżu, podkreślającego bliskość tego świata
z ukrytym, nieprzejawionym Ein Sof. Innym
określeniem używanym do opisu natury emanacji jest hamszaka „zaczerpnięcie”, z poddaniem sugestii, że emanacja jest tylko częścią
czegoś większego, tak jak w przypadku, gdy
czerpiemy wodę ze studni.
Sefirot przedstawiane, jako wyrażenie
Świętych Imion Boga, są zazwyczaj przypisane
do Acilut i jest to wskazówka, że Wcześni Kabaliści postrzegali czyste energie sefirot, jako
niezwykle odległe i niedostępne zwyczajnej
świadomości. Świat Acilut jest odległy od
świata, w którym możliwe jest formowanie
reprezentacji sefirot (Jecira) i mówi nam to, że
obrazy sefirotycznego Drzewa zwykle używane w celu przekazywania i instruowania, są
przedstawieniami czegoś niewyobrażalnego i
nieprzekazywalnego: musimy stale pamiętać,
że mapa nie jest terenem.
Wiemy intelektualnie, że promienie słoneczne składają się ze spektrum kolorów i
nawet małe dziecko może narysować obraz
tęczy, jednakże kolorów nie widzimy bezpośrednio w promieniu słonecznym. Nie widzimy
kolorów, aż do momentu, gdy światło zostaje

załamane w przelotnym deszczu i warto o tym
pamiętać, kiedy bierze się pod uwagę ważność
(lub nieważność) sefirotycznych powiązań.
Acilut jest światem bliskości lub pobliża z
Bogiem, światem gdzie jest się skąpanym w
niezróżnicowanym świetle. W terminologii
mistyków Merkawy, jest to świat Tronu. Można powiedzieć o nim bardzo niewiele rzeczy,
które mogą być dla nas użyteczne.
Brija – Stwarzanie
Brija jest światem stwarzania, stwarzania w
sensie „coś z niczego”. Autor Bahiru dokonał
niezwykłej obserwacji, że światło jest przymiotem Boga, światło nie musiało być stworzone,
ale uformowanie, „coś z czegoś”; z drugiej zaś
strony ciemność, nie była częścią Boga i musiała zostać stworzona. Wiąże się to z Kabalistycznym pojęciem skurczenia, czy cimcum,
idei, że, aby postępowało stwarzanie musiała
istnieć przestrzeń, w której nie było Boga.
Jeżeli przypuszcza się, że najwyższą naturą
Boga jest dobro, to należy także wnioskować,
że zło zostało stworzone, że dobroć, światło i
pokój Boga zostały w pewnym sensie celowo
wstrzymane by stworzyć wszechświat i odzwierciedla to oddzielenie Keter od Chochmy i
Biny, prawej i lewej strony przejawionego
Boga.
To jest kluczowa Kabalistyczna idea: negatywne cechy istnienia, zdyscyplinowanie, surowość, Boga, jakie pokazano na lewej Kolumnie Drzewa Życia, nie są nie są wynikiem
złośliwości osoby trzeciej – diabolicznego Antyboga niweczącego pracę, złośliwego Szatana
przechadzającego się wokół stworzenia, które
szuka kłopotów. To właśnie one są istotą
stwarzającego aktu.
Sugerowanie, że podstawowym aktem
stwarzającym było stworzenie zła nie ma (z
oczywistych powodów) zbyt wysokiej pozycji
w literaturze Kabalistycznej, ale wskazówki do
tego działania można znaleźć wszędzie. Bahir
używa metafory złota i srebra, aby podkreślić,
że istotą aktu stwarzającego było „powstrzymywanie”. To, co zostało powstrzymane było
o wiele większe niż to, co zostało dane. Miłosierdzie Boga podczas stwarzania jest tylko
małą częścią Boskiego miłosierdzia i powiązane jest ze srebrem, ponieważ najbardziej war-

tościową rolą było powstrzymanie przez osąd
albo surowość Boga.
Istotą aktu stwarzającego było powstrzymanie się Boga i nigdzie nie znalazłem sugestii, żeby inna istota niż Bóg była w to wplątana- w Kabale nie ma żadnego Demiurga. Istotą
aktu stwarzającego było oddzielenie. Jedno
staje się dwoma, Keter staje się Chochmą oraz
Biną i tą pierwotną dwoistość można odnaleźć
w korzeniu wszelkich dwoistości.
Kiedy za pierwszym razem rozmyślałem o
Briji i próbowałem znaleźć sens słowa „stwarzanie”, to zakładałem, że stworzone zostało
coś namacalnego i okazało się, że nie mogłem
odróżnić wyniku końcowego od formowaniaróża jest różą niezależnie od tego czy jest
stworzona z niczego czy uprawiana w ogrodzie. Czy to ważne, że robię ciasto w cudowny
sposób przez wyczarowanie go znikąd, czy też
zrobię go syntetycznie przez wymieszanie
składników i upieczenia ich w piekarniku?
Zakładam, że ciasta będą smakować tak samo.
Stwarzanie syntetyczne, stwarzanie „czegoś z
czegoś” jest dość pospolite, ale już cudowne
stworzenie takie nie jest, a jeśli Brija nie jest
światem syntetycznego stwarzania, (która
prawidłowo jest przynależna do Jeciry), to, co
takiego przedstawia?
Stwarzanie, które ma miejsce w Briji to
różnicowanie; innymi słowy Brija poprzedza możliwość stwarzania
syntetycznego.
Stwarzanie, które ma miejsce w Briji nie jest
stwarzaniem niczego namacalnego, ale stwarzaniem takich koniecznych, (ale abstrakcyjnych i zdecydowanie niematerialnych) warunków, które umożliwiają stwarzanie syntetyczne. Istnieje trudność w znalezieniu dobrego
przykładu bez uciekania się do abstrakcyjnych
form fizyki teoretycznej, które również próbują odpowiedzieć na pytanie, „dlaczego świat
jest, jaki jest?”, ale natura Briji jest nieuchwytna do momentu podjęcia próby, a więc
takiej próby się podejmę.
Garncarstwo to czynność twórcza, stwarzanie nowych i całkowicie oryginalnych form
z gliny i jest to oczywiście stwarzanie syntetyczne- zasadniczym warunkiem jest glina.
Garncarz zamierza zrobić dzbanek do utrzymania wody. Zwróć uwagę na słowo „robienie”; zrobienie garnka jest czynnością, która
ma miejsce w Assiji, świecie robienia. Garn-

carz może wcielić jakąś nowinkę projektową
do dzbanka, który zamierza zrobić i jeśli ta
nowość jest wystarczająco niezwykła to możemy uznać, że projekt jest twórczy- jest to
przykład stwarzania Jeciratycznego. Projekt to
nie jest coś namacalnego; dzbanek musi zostać wyrażony w jakiś konkretny sposób (przy
użyciu gliny czy czegokolwiek innego), a już
rzecz, którą traktujemy, jako twórczą, namacalnym dzbankiem nie jest, bo każdy przecież
może zrobić prymitywny dzbanek z gliny, lecz
to projekt jest wcielony w dzbanek.
Cofnijmy się teraz w przeszłość do odległych czasów, kiedy nie było żadnych dzbanków. Czy utworzenie pierwszego dzbanka
będzie uważane raczej za prawdziwą twórczość w sensie Briatycznym, czy syntetyczną
twórczością w sensie Jeciratycznym?
Ja bym powiedział, że stworzenie pierwszego dzbanka byłoby ewolucją z przeszłego
doświadczenia; musiało istnieć doświadczenie
„mieszczenia”, które niemal na pewno wywodzi się od trzymania złączonych rąk do picia
wody, albo od picia wody utrzymywanej przez
kałuże w skałach. Idea dla pierwszego glinianego dzbanka wywodzi się prawie na pewno
od wcześniejszego doświadczenia używania
różnych rodzajów artefaktów do pomieszczenia wody i wszystkie z tych artefaktów mają ze
sobą wspólną cechę „mieszczenia”. Mieszczenie nie byłoby możliwe bez podstawowych
fizycznych właściwości świata, w którym żyjemy, takich jak istnienie samoistnych możliwych do zidentyfikowania przedmiotów o
określonym kształcie, które są rozrzucone w
przestrzeni. Abstrakcyjne fizycznie właściwości
zaś nie byłyby możliwe, bez…czego?
Czym było to, co określiło najbardziej abstrakcyjne właściwości świata i umożliwiło nam
pojęcie mieszczenia, jako abstrakcyjną właściwość? W terminologii Kabały, ma to miejsce w Briji. Świat stwarzania tworzy warunki
dla formy przez zapewnienie zróżnicowania i
tożsamości. Jest to koncepcja abstrakcyjna i
trudna do uchwycenia. Wittgenstein położył
palec na problemie, kiedy zaobserwował, że
rozwiązanie zagadki życia w czasie i przestrzeni leży poza czasem i przestrzenią.
Tradycyjnie, Brija jest światem archaniołów. Przyporządkowania archaniołów z właściwą sefirą różnią się znacznie w zależności

od okresu historycznego i od pisarza. Autor
używa przypisań podanych w Rozdziale 3.
Jecira – Formowanie
Jecira jest światem formowania, w którym
złożone formy są budowane syntetycznie, jako
„coś z czegoś”, co przedtem nazwałem syntetycznym stwarzaniem. Nie jesteśmy jeszcze w
świecie namacalnych rzeczy; używając analogii, którą podałem do opisu sefiry Jesod, jesteśmy bardziej w świecie matryc butelkowych,
niż w świecie szklanych butelek, a jeszcze dokładniej w świecie, w którym projektuje się
matryce butelkowe do szklanych butelek.
Jecira jest ciekawym światem, ponieważ
zawiera oba nienamacalność i prawdziwość.
Pieniądze są przykładem abstrakcji, o którą
ludzie się zabijają. Prawo karne jest czymś
czysto abstrakcyjnym i z natury syntetycznym,
ale nie czymś, w co można zbytnio ingerować.
Kilka razy w tych uwagach próbowałem podkreślić „rzeczywistą, lecz nienamacalną” naturę przedmiotów matematycznych, przy pomocy programów komputerowych będących
najważniejszymi ich przykładami. Rozwój systemów rzeczywistości wirtualnej prowadzi do
tego, że istnieje świat przedmiotów, które nie
są rzeczywiste w sensie bycia fizycznym, ale są
rzeczywiste w innym sensie: są rzeczywiste w
sensie takim, że mogą się różnić od siebie w
jakiś sposób, rzeczywiste w sensie posiadania
specyficznych właściwości i zachowania. Świat
jest nienamacalny, ale zróżnicowane przedmioty to świat, który Kabaliści nazywają Jecirą
i jest to świat, który przekracza myśli, od grząskich abstrakcji takich jak piękno i prawda, aż
po coś tak specyficznego i szczegółowego jak
inżynierski rysunek projektowy.
Trudno jest pisać o Jecirze, ponieważ zawiera całą ludzka kulturę; nasze mity, legendy,
muzykę, poezję, prawo, zachowania kulturowe, literaturę, nauki, gry i tak dalej. Wszystkie
one należą do kategorii „nienamacalnego lecz
rzeczywistego”- rzeczy, które nie mają żadnego budulca, ale które ustanawiają nasze dziedzictwo i określają nasze doświadczenie bycia
człowiekiem. Jest to coś w stylu „przestrzeni
umysłu” gdzie można znaleźć wszystkie formy,
jakie tylko można sobie wyobrazić, przestrzeń
gdzie możliwe jest wzajemne oddziaływanie z
formą.

Jednym z najbardziej interesujących rozwinięć w ostatnich czasach jest uświadomienie
sobie, że jest możliwe przerzucenie mostu nad
dziurą między Jecirą i Assiją przy użyciu technologii komputerowej, a określenie „cyberprzestrzeń” jest szeroko używane do opisu tej
idei. Programy komputerowe stały się medium do zamieniania formy w coś, czym można się dzielić. Program, który określa dzbanek
we wszystkich jego aspektach pozwala nam
dzielić formę dzbanka bez żadnego garncarza
muszącego sobie brudzić ręce. Nie jest to rzeczywisty dzbanek i nie będzie utrzymywał
rzeczywistej wody, ale może utrzymywać formę wody, Jeciratyczną reprezentację płynności i mogę wylać Jeciratyczną „wodę” z mojego Jeciratycznego „dzbanka”. Fakt, że możemy
dzielić się formą przedmiotu bez konieczności robienia go (i jest to coraz powszechniejszy
sposób, w jaki pracują projektanci przemysłowi dzisiaj) oznacza, że ludzie będą mieć zdolność do oddziaływania w Jecirze, co magowie
czynili od zawsze, z tą jednak różnicą, że bez
żadnej formy magicznego przeszkolenia.
Pisanie było pierwszym przełomem w zapisywaniu zawartości Jeciry i dało ono tej zawartości niezależne (czy stałe) istnienie. Cyberprzestrzeń będzie większym przełomem w
tym, że nie tylko będzie zapisywać zawartość,
ale pozwoli nam je powołać do życia w określony sposób. Jecira jest procesem „stawania
się rzeczywistym”.
Świat Jeciry jest tradycyjnie królestwem
Zakonów Anielskich, ale tak jak przy Archaniołach, przypisania do konkretnych sefirot różnią
się znacznie w zależności od pisarza.
Assija – Robienie
Assija jest światem robienia, świata, w którym formy „stają się rzeczywiste”. Istotną
cechą „świata robienia”, który pozwala nam
robić rzeczy jest stałość, fakt ze świat materialny ma stałe właściwości i zachowuje się w
przewidywalny sposób. Nasze nauki są wynikiem tej przewidywalności- nie ma żadnej
nauki, kiedy nie ma stałych właściwości.
Nasza technologia jest wynikiem naszej
naukowej wiedzy, a nasze zdolności do robienia coraz bardziej złożonych artefaktów to
wynik naszej technologii. Jeśli zrobię krzesło w
porze lunchu (pozostawię je same) to nadal

będzie krzesłem w porze obiadowej, a nie
będzie ręcznikiem, żyrafą albo igloo. Uncja
złota pozostanie uncją złota. Funt ołowiu waży
tyle samo, co w każdym kolejnym dniu tygodnia. To ta stabilność i przewidywalność, która
pozwala nam dzielić się doświadczeniem świata. Jeśli umieścisz funt ołowiu na krześle, które
zrobiłem w porze lunchu, to znajdę ten sam
funt ołowiu na tym samym krześle w porze
obiadowej i oboje możemy zachować pewne
przekonanie, że tak się stanie. Niestabilny
świat, w którym na krześle pozostawiasz funt
ołowiu, a odnajdujesz jeża w kulistym akwarium dla rybek i dzieje się to w sposób nieprzewidywalny nie będzie moim zdaniem
światem dzielenia doświadczeń- wtedy każda
osoba miałaby swoje własne i prywatne doświadczenie świata i mielibyśmy świat bardziej
przypominający Jecirę niż Assiję.
Stabilność i przewidywalność Assiji formuje
skałę, z której zbudowaliśmy naszą materialną
kulturę „rzeczy”- miliona różnych rodzajów
rzeczy- śrub, gwoździ, narzędzi, książek, szczotek do włosów, prasownic do spodni, butów,
piór, papieru… lista wydłuża się niemal w nieskończoność. Warto zadać pytanie czy jakiekolwiek życie może utrzymywać się w świecie
o mniejszej stabilności, biorąc pod uwagę fakt,
że żywe organizmy mają niepokojąca skłonność do umierania, gdy zmieni się ich środowisko. Warto też dociekać czy życie może
istnieć w bardziej przewidywalnym świecie, i
musimy rozważyć możliwość, że nasz świat
jest nieprzewidywalny na sposoby, których nie
doceniamy, dlatego że nie mamy innego doświadczenia z nimi do porównania.
Być może istnieją bardziej przewidywalne
światy, które są zbyt przewidywalne i mechaniczne do istnienia życia- przypomina mi się
Zoharyczny mit królów Edomu, królestw „niezrównoważonej siły”, które zawierały przewagę Din, osądu i zostały zniszczone. Jeżeli tak
jest, to wtedy prawdopodobne jest, że właściwości Assiji, które znamy i uwielbiamy są
konieczne są w sposób głęboki i podstawowy.
Posiadam pewien mistyczny punkt widzenia,
otóż bóstwo, korzeń istnienia, miało ochotę
stać się świadome siebie, a kosmogoniczne
opisy w Kabale, których częścią jest model
„czterech światów”, są próbą do ukazania
konieczności kroków, które musi przebyć żeby

to uczynić, a Assija jest końcowym i potrzebnym krokiem.
Problemy życia w skończonym świecie,
który cierpi na pielęgnowanie chorób ciała
prowadzi do pewnych uprzedzeń w stosunku
do Assiji, ale z Assiją wcale nic nie „jest nie
tak”. To, co postrzegamy, jako jego niedoskonałości są potrzebnymi składnikami jego doskonałości.
Wszystko w Assiji jest odpowiednie; jeżeli
w stwarzaniu jest jakaś skaza, to, gdy „Bóg
chciał oglądać Boga” i zjadł owoc z Drzewa
Wiedzy to nie stał się przez to świadomy swojej własnej natury. Został uwiedziony prze
piękno Assiji, przytłoczony cudem własnej
roboty, a Jeciratyczna świadomość, która powinna jednoczyć Światy Assiji i Briji, odwróciła
się od Briji i zwróciła się wyłącznie do Assiji,
tworząc Otchłań.
Cztery Światy i Drzewo
Cztery światy mogą być związane z sefirotycznym Drzewem i jest wiele sposobów by to
zrobić. Istnieje powszechna zgoda, co do tego,
że Acilut powiązane jest z Keter, Brija z
Chochmą i Biną, Jecira z kolejnymi sześcioma
sefirot, a Assija z Malchut. Jednak byłoby to
zbyt proste. Cztery światy przedstawiają cztery odrębne „dziedziny” świadomości i w tej
idei jest o wiele więcej niż proste przypisanie
do sefirot. Z pośród wielu sposobów przedstawienia czterech światów zaprezentuję dwa
schematy, które uważam za oferujące trochę
więcej w sensie czegoś w rodzaju rzeczywistego, użytecznego budulca niż inne schematy, z
którymi jestem zapoznany. Nie ma żadnych
zagadnień, co do „słuszności” albo „błędności”- jakakolwiek mapa, o ile nie jest rażąco
albo złośliwie zwodnicza, musi zawierać jakieś
użyteczne informacje. Istnieje za to pytanie
jak bardzo użyteczna jest taka mapa, a w mojej opinii następujące przypisania czterech
światów do Drzewa są niezwykle użyteczne
oraz znacznie wzbogacające podstawowe
sefirotyczne Drzewo. Pierwsze przypisanie
łączy cztery światy z pojedynczym Drzewem;
drugie wykorzystuje cztery oddzielne Drzewa i
nazywa się „Rozszerzonym Drzewem”.
Pierwsze przypisanie rozpoczyna się od
małej ilości prostej geometrii i jeśli tego nie
robiłeś tego przedtem, to warto to zrobić.

Narysuj pionową linię na kartce papieru. Na
górnym końcu linii umieść igłę cyrkla i narysuj
okrąg o średnicy w przybliżeniu połowy długości linii. Bez zmieniania odległości ramion cyrkla narysuj drugi okrąg w miejscu gdzie pierwszy przecina się z linią. Powtórz to dla drugiego okręgu, a potem dla trzeciego. Teraz masz
linię i cztery przecinające się okręgi. Podpisz
środek pierwszego okręgu, jako „Keter”, drugiego, jako „Daat”, trzeciego, jako „Tiferet” i
czwartego, jako „Jesod”. Powinno być oczywiste gdzie umieścić Malchut, a reszta sefirot
może być umieszczona na punktach przecinających się czterech okręgów.
Cztery okręgi przedstawiają cztery światy.
Pierwszy okrąg, Acilut jest skoncentrowany w
Keter, dosięga od góry do Nieprzejawionego,
obejmuje Chochmę i Binę, dosięga od dołu do
Daat. Znajduje się on cały po drugiej stronie
Otchłani. Drugi okrąg, Brija, jest skoncentrowana w Daat, dosięga od góry aż do Keter, a
od dołu do Tiferet i obejmuje Chochmę, Binę
Chesed i Gewurę. Trzeci okrąg, Jecira jest
skoncentrowany w Tiferet i sięga od Daat do
Jesod, i zawiera Chesed, Gewurę, Nechach i
Hod, sześć sefirot tradycyjnie związanych z
Zoar Anpin, Mniejszym Obliczem albo Mikroprosopusem. Ostatni okrąg jest skoncentrowany w Jesod i sięga od Tiferet do Malchut,
obejmując sefirot Necach i Hod. Pokazano to
na Rysunku 15.

Tetragrammatonem, gdzie Jod można powiązać z Acilut, He z Briją, Waw z Jecirą, i końcowe He z Assiją; te kwestie wskazują na głęboki
związek pomiędzy Briją i Assiją . To, czym może być „przełączenie biegunowości” pozostawię do odkrycia czytelnikowi- nie ma mowy
bym podjął próbę opisania tego.
Drugi schemat do przedstawienia czterech
światów opiera się na tradycji, że każdy z czterech światów zawiera swoje własne Drzewo i
są one czasami ukazywane jako ciągnące się z
Keter danego świata poniżej przecinającego
się z Malchut świata powyżej. Nie jest to zbyt
pouczające rozmieszczenie, ale jest alternatywny układ nazywany „Rozszerzonym Drzewem”, który wymaga pewnego kunsztu rysowniczego by go docenić.

Zauważ, że większość sefirot może być odnaleziona w więcej niż jednym świecie i jest to
ważna kwestia: światy się pokrywają. Istnieje
delikatna, ale rzeczywista różnica pomiędzy
Hod w Assiji i Hod w Jecirze. Sefira Tiferet
może zostać doświadczona na trzy różne sposoby, w zależności od tego gdzie znajduje się
punkt obserwacyjny, taki jak Assija, Jecira czy
Brija. Nie są to różnice intelektualne, a przykładem mogą być sposoby w jakie można doświadczyć Tiferet jako Król Assiji, jako Poświęcony Bóg w Jecirze, albo jako Dziecko Briji
(odniesienia do magicznych wizerunków dla
Tiferet).
Światy się pokrywają, ale są odrębne, prawie jak warstwy społeczne, które się mieszają,
ale są przecież jasno określone. Klasyfikacje
średniej klasy XIX wiecznej rodziny, z jej „niższymi szczebelkami” i „wyższymi szczebelkami”, to dobry przykład dwóch całkowicie różnych, ale mieszających się warstw.
Istnieją sposoby żeby spróbować to sformułować, ale zaciemniają one tyle samo, co
ujawniają; mówiłem, że przechodząc z jednego świata do następnego następuje „przełączenie biegunowości”, a więc można traktować Assiję, jako negatywną, Jecirę, jako pozytywną, Brije jako negatywną raz jeszcze i Acilut jako pozytywną. Ta idea jest związana z

Użyj metody „czterech kółek” by narysować drzewo opisane wcześniej, i narysuj cztery identyczne drzewa na czystej folii octanowej; jeszcze lepszą metodą jest narysowanie
Drzewa raz i wykonanie jego czterokrotnej
fotokopii na acetonie- jakiekolwiek biuro kopiujące powinno być do tego zdolne. Teraz
zauważ że Drzewo zawiera dwa diamentowe
kształty które nazywam (niepoprawnie, jak to
ma miejsce, ale jest to użyteczna konwencja)
„wyższą twarzą” i „niższą twarzą”. Wyższa
twarz jest ograniczona przez sefirot Keter,
Chochmę, Binę i Tiferet; niższa przez sefirot
Tiferet, Necach, Hod i Malchut. Teraz weź
swoje cztery identyczne folie, oznacz je od
Acilut do Assiji, i nałóż niższą twarz Aciut na
wyższą twarz Briji, niższą twarz Briji na wyższą
twarz Jeciry i niższą twarz Jeciry, a wyższą
twarz Assiji. Teraz powinieneś mieć jedno
duże Drzewo czasem nazywane „Drabiną Jakuba” z powodów które powinny być oczywiste, kiedy na nie spojrzysz.
Rozszerzone Drzewo wyjaśnia dynamikę
czterech światów, i jest prawdopodobnie najbardziej użyteczną Kabalistyczną mapą jaką
możesz znaleźć. Zapewnia to mapę czterech
światów i metodę do przedstawienia sefirotycznych powiązań dla każdego świata oraz
pokazuje jak światy nakładają się i przeplatają
ze sobą. Przedstawienie czterech światów na
pojedynczym Drzewie (podanym poprzednio)
jest spójne z Rozszerzonym Drzewem, ale
Drzewo Rozszerzone jest znacznie bardziej
użyteczne w tym, że zaopatrza Kabalistę w
potężniejszą nowa mapę- to jak przejście z
mapy o dużej skali całego kraju do szeregu
szczegółowych, nakładających się map o małej
skali.
Światy nakładające się to Jecira oraz Brija i
w tych światach sefira Hod nakłada się na
sefirę Binę, sefira Necach nakłada się na sefirę
Chochmę, a sefira Jesod nakłada się na Daat.
Kiedy dokona się przełączenia biegunowości z
jednego świata do drugiego, wtedy dana sefira staje się drugą; na przykład Bina w Assiji,
„Inteligencja” ciała, staje się Hod Jeciry, zdolnością do abstrakcji. Tajemnica Daat może być
pojęta przez przerzucenie się do świata powyżej, w którym staje się Jesod. Król który nosi
koronę (Keter) w Assiji staje się Poświęconym
Bogiem w Tiferet i odrodzonym w Malchut

Briji jako Dziecko. Istotne jest by narysować
diagram własnoręcznie, studiować nakładanie
i myśleć o znaczeniu. Jest tak wiele materiału
wśród serii wprowadzających uwag takich jak
te.
Cztery światy nie powinny być postrzegane
jako samowolne czterokrotne „stopniowanie”
Drzewa z niewielką dodatkową zawartością.
W tym schemacie jest sporo wartości empirycznej i odzwierciedla on rzeczywiste oraz
ważne zmiany w świadomości, które można
zaobserwować podczas praktykowania. Jest to
jedno z wielu holistycznych poglądów na
Drzewo, które koncentruje się mniej na sefirot
i ścieżkach, a bardziej na ich głębokiej strukturze.
Muszę podkreślić, że Rozszerzone Drzewo
nie jest kolejną częścią przyjemnej Kabały do
chwalenia się przez kanapowego Kabalistę i
mówię to ponieważ dla wielu którzy studiują
Kabałę jest tendencja, do gubienia się w ładnych wzorcach. Wizja Chwały jest klątwą tych
którzy lubią ładne wzorce. By faktycznie użyć
Rozszerzonego Drzewa, należy mieć połączony
w całość model sefirot w swoim wewnętrznym uświadomieniu i zdolności do obserwowania (względnie) subtelnych zmian świadomości- bez sensu jest posiadanie nadzwyczaj
szczegółowej mapy regionu, jeśli jest się zbyt
krótkowzrocznym by obserwować krajobraz
który się przebywa! Z tego powodu nie powiem nic więcej na temat rozszerzonego
Drzewa.
Dusze
Stwierdziłem, że cztery światy przedstawiają „dziedziny świadomości” i na poparcie tego
poglądu Kabała zawiera pogląd na duszę, który scala się z czterema światami. W mojej
interpretacji słowa dusza jest po pierwsze
pojazdem dla szczególnego rodzaju świadomości, a po drugie niesie ze sobą skojarzenie
indywidualności oraz wyjątkowości i dlatego
mogę wyobrazić sobie moje dusze jako zawarte w różnych dziedzinach, co jest dla mnie
wyjątkowe.
W Kabale istnieje pięć części dla duszy- sefira Bina jest Matką dusz, literą związana z
Biną jest He, a liczbą związaną z He jest 5. Pięć
dusz to:
 Jechida- wyjątkowość





Chaja- żywotność
Neszama- tchnienie, dusza właściwa
Ruach- duch wiatru, intelektualny
duch
 Nefesz- dusza, duch żyjący, żywot
Przypisanie do czterech światów jest następujące:
Neszama- Brija
Ruach- Jecira
Nefesz- Assija
Dokładna różnica między Jechidą, Chają i
Neszamą jest niejasna;
Kaplan podaje następujące przypisanie:
Jechida- Keter
Chaja- Chochma
Neszama- Bina
Ze względów praktycznych powinno rozpatrywać się tylko Nefesz, Ruach oraz Neszamę i
większość omówień odwołuje się do tego trio.
***
Nefesz jest „zwierzęcą duszą”, duszą ciała.
Tą duszę posiadają zwierzęta i jako że istoty
ludzkie są zwierzętami, to dzielimy tę spuściznę. Nefesz zajmuje się potrzebami ciała- głodem, przyjemnością, odpoczynkiem, zaspokojeniem seksualnym, statusem społecznym itd.
W wielu kulturach, jeśli spytamy się gdzie
zamieszkuje dusza, to nie wskażą na swoją
głowę: wskażą na swoje serce. The Secret of
the Golden Flower [22] przedstawia opis
duszy zwierzęcej:
„To serce jest zależne od świata zewnętrznego. Jeśli człowiek nie jadł nawet przez jeden
dzień, ono czuje się skrajnie niekomfortowo.
Jeśli słyszy coś przerażającego, to ono zaczyna
walić; jeśli usłyszy coś rozwścieczającego to
przestaje; jeżeli ma do czynienie ze śmiercią
to staje się smutne, jeśli widzi coś pięknego to
jest olśnione.”
Zwróć uwagę na ścisłe utożsamienie jej z
ciałem i jego odczuciami. Kabaliści są przekonani że Nefesz powstaje kiedy się rodzimy i
rozpada się wraz z ciałem, kiedy umieramy.
Zgodnie z powszechnym przekonaniem, kobiety są bardziej zestrojone z duszą ciała niż
mężczyźni i Nefesz jest czasem obrazowana
jako kobieca; pozostaje kwestią otwartą czy
jest to seksualne szufladkowanie. Nefesz jest
związana z Assiją, światem robienia i to podkreśla, jego bliskie połączenie ze światem
materialnym i samym w sobie ciałem.

***
Ruach jest duszą racjonalną i jest związana
z powietrzem albo wiatrem (słowem dosłownie oznaczającym powietrze) i ze światem
Jeciry. Tradycyjnie, Ruach nie była postrzegana jako coś co dostawało się automatycznie;
w słowach Scholema, była „pourodzeniowym
przyrostem”. Są przypadki, że niektórzy ludzie
żyją prawie wyłącznie zgodnie z potrzebami
fizycznymi, a inni spędzają kawał czasu na
szukaniu racjonalnych podstaw dla swojego
zachowania, ale nie wydaje mi się, że istnieje
jakiś dowód na nieciągłości, lecz myślę że musimy przyjąć że Ruach jest obecna w pewnej
mierze wszędzie. Można powiedzieć, że poziom świadomości przedstawianej przez Ruach istnieje w różniących się stopniach w zależności od osoby- nie jest obecna domyślnie
w równej mierze.
Ruach opiera się na zdolności do tworzenia
abstrakcyjnych modeli świata w świadomości i
przemyśliwania ich, więc kiedy głodna Nefesz
mogłaby chwycić za cała pizzę i pożreć bez
chwili zastanowienia, Ruach może zastanowić
się nad czynnością jedzenia pizzy w kontekście
„Robienia czegoś dla innych…” i stwierdzić, że
dzielenie się może być Dobrą Rzeczą. Widzimy
tu podstawę dla moralności, zdolność do
uczynienia świadomego wyboru pomiędzy
złem, a dobrem i to właśnie tutaj Ruach wyniesiona jest ponad Nefesz w oczach tradycyjnej Kabały. Bagatelizuje to możliwość zaistnienia sytuacji, że Ruach może wybić Nefesz z
głowy (tworząc, nieskazitelnie etyczny, dobrze
uargumentowany przypadek, że Nefesz utraciło pizzę ponieważ nikt nie odmówił Modlitwy
Dziękczynnej, a poza tym, nikt tak chciwy nie
zasługuje na całą pizzę) i nie chodzi tu tylko o
wzięcie całej pizzy, ale też próbę zmonopolizowania rynku Mozarelii.
Jeżeli bagatelizujemy wątpliwą wartość bycia zdolnym do zastanawiania się nad moralnością naszych decyzji, to nadal pozostajemy
ze zdolnością do zastanawiania się; mamy
zdolność do zastanawiania się nad sobą, być
może nawet do zastanawiania się nad sobą i
tworzenia „własnego obrazu”. Nefesz nie ma
tej zdolności do zastanawiania się nad sobąnigdy nie widziałem dorosłego kota studiującego siebie w lustrze. Niektóre z większych

małp mają tą umiejętność – zdają się sobie
„uświadamiać siebie”.
Ponieważ Ruach może zastanawiać się nad
sobą, i stworzyć swój obraz, to może stać się
istotą na swój własny sposób, być może odłączyć się z ciała i jego potrzeb, wytwarzając
kogoś, kto czuje winę pobłażaniu „grzechom
ciała”. Znajdujemy „uduchowioną” osobę,
która nie może zaakceptować swojej fizyczności i która odpycha ciało oraz jego „złe pożądania” na rzecz czystszego, „bardziej duchowego” istnienia.
Mamy miliony ludzi zastanawiających się
nad sobą i stwierdzających, że coś jest z nimi
„nie tak” w jakiś sposób- nieprawidłowy
kształt, nieprawidłowy rozmiar, nieprawidłowy kolor, nieprawidłowy wiek. Mało prawdopodobne, aby ktoś uważający, że ma nieprawidłowy rozmiar kiedykolwiek czuł się dobrze,
tak długo jak widzi ciało jako pośredni cel w
uzyskaniu ostatecznego celu, pojazdu, przewozu przenoszącego go przez życie, akcesorium dla mody. W naszej kulturze istnieją silne
tabu połączone z wszystkim wskazującym zbyt
bezpośrednio na naszą fizyczną i zwierzęca
naturę, co można dostrzec w postawach wobec ubioru, śmierci, seksu, samookaleczania.
Mój osobisty pogląd na Ruach jest dogłębnie negatywny. Nasza kultura rozwija ten pojedynczy aspekt świadomości do tak absurdalnego stopnia, że Ruach nie jest w stanie
kształtować rozsądnego pojęcia w stosunku
do Nefesz albo Neszamy i odwracając swoją
twarz zarówno od niższych i wyższych światów, staje się opętana swoimi własnymi wytworami. Ruach ma skłonność ograniczania
ciała do przedmiotu i często żyje w sposób
całkowicie sprzeczny z potrzebami Nefesz.
Tam gdzie są duchowe dążenia, Ruach wytwarza potworne i nadęte odbicie „siebie uczynionym doskonałym” i dąży do złudnej karykatury siebie. Ruach jest pozszywanym z kawałków potworem, pokracznym odbiciem jej
własnego twórcy i pochyla się nad światem
próbując zrozumieć to co się dzieje, czasem
pogrywając jak dziecko, a czasami pozostawiając za sobą drogę zniszczenia. Jest królem
który musi zostać zabity, bogiem który musi
zostać złożony w ofierze.
***

Neszama jest Tchnieniem Boga. W Biblii
stwierdzono: „A Pan Bóg uformował człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego nozdrza
tchnienie życia; i człowiek stał się żyjąca duszą.” „Tchnienie życia” to Neszama, i w odróżnieniu od Nefesz i Ruach jest darem od Boga i
źródłem naszej zdolności do wyczuwania
dziedziny boskości. Trudno jest pisać o Neszamie. Ruach dąży do idealizacji Neszamy i z
braku prawdziwego z kontaktu z nią, projektuje jej zniekształcone odbicie . Próba opisu
Neszamy, zachęca do tworzenia takich odzwierciedleń, więc tego zaniecham.
Cechą charakterystyczną Świata Briji do
którego Neszama jest przypisana jest poza
przestrzenią i czasem, a z punktu widzenia
tych co żyją w przestrzeni i czasie Neszama ma
odwieczną cechę bycia… po prostu bycia. Jest
to centrum wokół którego obraca się koło
osobowości. Kiedy żyjemy swoim własnym
życiem, zmieniamy się, ale coś w centrum
naszego istnienie się nie zmienia. Mag Aleister
Crowley napisał o „Prawdziwej Woli” i chociaż
pojęcie to nie jest łatwiejsze do uchwycenia
niż Neszama, to obie odnoszą się do części
nas, która istnieje poza odpływami i przypływami życia w świecie doczesnym. Pisząc o
trzech duszach, Crowley komentuje:
„Neszama jest tym dążeniem, które u
większości ludzi jest niczym więcej niż pustką i
bezgłośną tęsknotą. Staje się sformułowana
tylko wtedy kiedy zmusza Ruach do interpretowania jej. Nefesz, albo dusza zwierzęca, nie
jest samym w sobie ciałem; ciało jest czymś
dotyczącym wydalin Klifot albo łupin. Nefesz
jest tą spójną bestią która ożywia [ciało], od
odruchów po najwyższe formy świadomej
czynności. Te z kolei są poznawalne wtedy gdy
przekładają się na Ruach. Ruach jest ostatecznie maszyną umysłu skupiająca się na centralnej świadomości, która wydaje się być ego.
Prawdziwe ego jest jednakże, powyżej Neszamy, której sporadyczne wiadomości do
Ruach ostrzegają ludzkie ego przed istnieniem
jego zwierzchnika. Taka komunikacja może
być mile widziana albo nieprzyjazna, dopingowana albo stłumiona.”
Związek pomiędzy Neszamą i Świętym
Aniołem Stróżem jest niejasny. Należy powiedzieć, że w wielu przypadkach ludzie zbliżają
się do Neszamy poprzez spoiwo istoty, która

pełni rolę pośrednika pomiędzy Ruach i Neszamą. Nie ma wątpliwości, że w wielu przypadkach SAŚ jest wyidealizowaną projekcją
Ruach, ale nie unieważnia to poglądu, że możliwe jest połączenie dwóch poziomów świadomości. ŚAS związany jest z sefirą Tiferet,
punktem na Filarze Świadomości, gdzie Brija
pokrywa się z Jecirą. Metoda inwokowania
SAŚ jako sposób kontaktu z Neszamą jest więc
uzasadniona.
Omówienie dusz wiąże się z tym bardziej
niż jakakolwiek Kabalistyczna struktura omawiana do tej pory, pokusa pobłażania metafizycznemu dociekaniu. Tradycyjna Kabała jest
nimi wypełniona i istnieje wiele domysłów na
temat pochodzenia dusz, natury dusz, przeznaczenia dusz, reinkarnacji itd. Taki tradycyjny materiał jest w sposób wystarczający
przedstawiony gdzie indziej. Czuję, że domysły
na forum publicznym w związku z tymi tematami są bezproduktywne, ponieważ tylko dostarczają więcej materiału do nie kończących
opracowań Ruach.
W Kabale istnieje pogląd, że jeśli jest jakaś
wada w stworzeniu, to jest ona wynikiem
oddzielenia tego co powinno być połączone.
Uczyniłem moje poglądy na temat Ruach jasne: tu jest poziom świadomości, który zwrócił
się do wewnątrz i już nie wykonuje swojego
zadania pośredniczenia pomiędzy wyższym i
niższym. Ślad tej postawy można znaleźć w
cytacie z Crowleya znajdującym się powyżej, w
którym można doszukać się negatywnej postawy do obydwu ciała i Nefesz. Ogólnie rzecz
biorąc, Kabała ma bardzo pozytywne nastawienie do życia w świecie, dla świata, dalekie
od bycia „martwą materią” Neoplatonistów,
jest ona podsycana Szekiną, wypełniającą
obecnością Boga.
W niektórych tradycjach widzi się ludzi
odwracających się od świata oraz przyziemnego życia i poszukujących „świata ducha”. W
Kabale świat i Bóg są dwoma biegunami tej
samej rzeczy, a celem Kabalisty jest sprowadzenie Boga do świata i przywrócenie świata
Bogu. Mówię to by podkreślić ważny punkt:
Neszama nie jest wyżej niż Nefesz, ciało nie
jest czymś rozwiedzionym z duchem. Są to
idee, tworzące oddzielenie, które Kabalista
stara się przezwyciężyć. Świat, dusze, i bóg są
połączone kolistym łańcuchem, Uroborosem, i

nie ma nic wyższego, niższego, nie ma żadnego duchowego albo przyziemnego- są one
wszystkie częścią tej samej rzeczy.

WIELKIE DZIEŁO
„Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego
drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg
będziecie znali dobro i zło”. ~ Rdz 3:5
Określenie „Wielkie Dzieło” nie jest pojęciem, które można znaleźć w literaturze tradycyjnej Kabały, lecz jest określeniem, które
zostało powiązane z tradycyjnymi ideami Kabalistycznymi. Dwie kluczowe idee podpierające Wielkie Dzieło to:
 wszechświat, w którym żyjemy nie
jest taki, jaki być powinien. W pewien
sposób jest „uszkodzony” i tylko świadomy oraz rozmyślny wysiłek od części stworzenia przywróci go do zamierzonego stanu. A ponadto, w konsekwencji…
 żyjemy w nieznajomości naszego
prawdziwego majątku. Słowami poety
W. B. Yeatsa, „Przepalcie moje serce;
Chore jest z pożądania, i uczepione
umierającego zwierzęcia, I nie wie co
to jest…”
Wielkie Dzieło jest próbą cofnięcia uszkodzenia i składa się ono z dwóch części. Pierwszą częścią jest ochrona wiedzy oraz technik,
które umożliwiają poszczególnym istotom
ludzkim obudzenie się i odzyskanie wiedzy o
swojej naturze. Drugą częścią jest podjęcie
przemyślanego wysiłku przez te obudzone
osoby by przywrócić świat do stanu takiego, w
jakim powinien być.
Nie ma nic konkretnie Kabalistycznego w
owej idei Wielkiego Dzieła- podobne idee
występowały wielokrotnie w różnych miejscach- ale idea, że stworzenie nie jest tym
czym powinno być to jeden z kluczowych elementów Kabalistycznego dociekania, a przekonanie, że poszczególne istoty ludzkie mogą
pomóc w naprawie uszkodzeń oraz odnowić
stworzenie było i jest jednym z kluczowych
motywów podpierających Kabalistyczną praktykę.
Zakres Kabalistycznego dociekania był tak
obszerny, że trudno jest wydobyć proste objaśnienia tego, dlaczego ludzkie istoty nie rozumieją swojej prawdziwej natury, albo dlaczego
stworzenie jest uszkodzone. Przy zgodzie z
Wittgeinsteinem, że „sens świata musi leżeć

poza światem”, nierozsądne jest oczekiwanie
prostych objaśnień dla czegoś, co leży poza
sferą intelektualnych dociekań i prawdopodobnie nierozsądne jest też oczekiwanie jakiegokolwiek rodzaju objaśnień; po tych, którzy wykraczają poza świat nie można oczekiwać przyniesienia konkretnych odpowiedzi
oznaczających coś dla osób, które w świecie są
zanużeni. Biorąc pod uwagę to zastrzeżenie,
poniższe omówienie Wielkiego Dzieła opiera
się na kilku tradycyjnych ideach, lecz synteza
jest moja. Osoby, które chcą się zagłębić w
wielowiekowe dociekania rygorystycznej Judaistycznej tradycji odsyłam Scholema.
Wiele dociekań Kabalistycznych rozpoczyna się od Biblijinej historii Adama i Ewy w
Ogrodzie Edenu. Ta historia nie powinna być
traktowana dosłownie; zazwyczaj przyjmuje
się ją za alegorię do interpretacji w kontekście
ogólnych idei Kabalistycznych dotyczących
Stworzenia. Ogród przedstawia Stworzenie
takie, jakie być powinno, Stworzenie takie,
jakie było przed Upadkiem.
Przed Upadkiem, Adam i Ewa byli świadomi, ale nie samoświadomi- nie wiedzieli, że
byli nadzy. Grzech Adama i Ewy polegał na
jedzeniu z Drzewa Wiedzy o Dobru i Złu, i robiąc to stali się samoświadomi; zrozumieli to
co zrobili, przestraszyli się i ukryli się przed
Bogiem. W skutek tego Bóg zrobił płaszcze ze
skóry do okrycia ich i zostali wyrzuceni z
Ogrodu by stać się istotami ludzkimi- zwierzętami, które łączą się seksualnie by płodzić
potomstwo, zwierzętami, które umierają.
Powrót do Edenu i Drzewa Życia został zabroniony.
Biblijna historia wspomina o dwóch drzewach w ogrodzie: Drzewie Życia oraz Drzewie
Wiedzy o Dobru i Złu. Dla niektórych Kabalistów Drzewo Życia i Drzewo Wiedzy były jednym do momentu aż Adam i Ewa zerwali owoc
, powodując rozdzielenie na dwa, tak więc
Drzewo Życia stało się prawą kolumną sefirotycznego Drzewa, a Drzewo Wiedzy stało się
kolumną lewą, więc Drzewo Życia, które teraz
możemy zobaczyć nie jest pierwotnym drzewem jak to było zanim owoc został zerwany.
Grzech Adama był grzechem rozdzielenia,
grzechem stworzenia podziału pomiędzy wiedzą, a życiem.

Biblijna historia może też być interpretowana jako historia wzrostu samoświadomości.
Był czas kiedy ludzie nie żyli samoświadomie
pośród zwierząt, czas kiedy ludzie byli zwierzętami i ten stan został roztrzaskany przez
wzrost samoświadomości. Samoświadome
stworzenie, przerażone nagą świadomością
Jedynego i będąca w niebezpieczeństwie powrócenia do Jedynego, ukryło się z dala od
Boga, a Cherubim, którzy dzierżyli ogniste
miecze byli sługami jego własnego wytworu.
Samoświadome stworzenia, w próbie wzmocnienia swoich delikatnych tożsamości, zakotwiczyły się do lewej strony Drzewa, Drzewa
Wiedzy i przystąpiły do budowania struktur
oraz abstrakcji, które doprowadziły do naszego złożonego i pogmatwanego społeczeństwa.
Istnieje względna jednomyślność wśród
Kabalistów co do tego, że lewa strona Drzewa
jest źródłem zła. Żeby być w porządku, jest
ona również źródłem dobra, ponieważ niemożliwe jest posiadanie jednego bez drugiego, ale to problem zła był głównym obiektem
troski. Przypuśćmy, że bogaty człowiek przechodzi obok żebraka na ulicy. Bogacz myśli:
„Jeśli dam coś tej osobie, to logicznie rzecz
biorąc powinienem dać po równo wszystkim
biednym ludziom, bo są równie nędzni i równie
zasługujący. Nie mam wystarczająco wiele
pieniędzy by nakarmić każdą biedną osobę, a
moje ubóstwo nie rozwiąże problemu biedy,
więc tak na prawdę nie ma sensu dawać.”
Ten rodzaj racjonalnego myślenia należy
do lewej strony Drzewa. Załóżmy, że bogaty
człowiek postanawia coś dać. Jak wiele powinien dać? Wszystko co ma? To mało prawdopodobne. Da trochę i powstrzyma resztę. To
powstrzymanie jest cechą Din, Osądu, a Kabaliści postrzegali Boga jako bogatego człowieka,
który daje trochę powstrzymując resztę.
W Bahirze lewa strona Drzewa związana jest
ze złotem, a prawa strona ze srebrem, aby
ukazać, że Bóg dał srebro, ale powstrzymał
coś bardziej znaczącego. Stworzenie nie mogłoby wytrzymać pełnej siły Boskiego światła i
dlatego zostało powstrzymane, a w rezultacie
każdy odziedziczył zdolność do powstrzymywania się.
Opowiedzmy dalszą historię bogatego
człowieka i żebraka. Dlaczego żebrak ma tak
mało? Żebrak ma tak mało, ponieważ istnieją

prawa własności. Prawa przynależą do lewej
strony (Hod). Żebrak nie może brać tego, co
nie jest jego, bo istnieją władze odpowiedzialne za przestrzeganie prawa i one także leżą po
lewej stronie (Gewura). Istnieją wyraźnie
określone procedury przekazywania majątku;
praca jest jedną z nich. Te wyraźnie określone
procedury należą również do lewej strony
(Gewura, Hod). Jeśli żebrak się do nich nie
„dopasuje”, to musi przyjmować to co przychodzi przypadkiem lub żyć poza prawem.
W każdym przypadku widzimy, że to co
traktujemy tak niesprawiedliwą sytuację, jak
będące stworzone i podtrzymywane przez
cechy związane z lewą stroną Drzewa. Na
szczęście istnieją też prawa (na lewej stronie),
które zapewniają jakieś minimalne świadczenia dla biednych, co świadczy o tym, że dobro
nie jest całkowicie oddzielone od zła. W jaki
sposób te prawa zaistniały? Jestem przekonany, że u większości ludzi lewa i prawa kolumna
nie są całkowicie oddzielone; spotykają się w
środkowej kolumnie by wytwarzać Rachamin,
miłosierdzie.
W poprzednim przykładzie zło ubóstwa było skutkiem ubocznym struktury praw mających w dużej mierze ochraniać majątek. Kiedy
włoży się muchę do słoika i zakręci się nakrętkę, to prędzej czy później mucha się udusi.
Skutkiem zamknięcia muchy jest jej śmierć.
Nie ma żadnego zła w słoiku i jeśli gdziekolwiek można się zła doszukiwać, to w ręce,
która mocno zakręca nakrętkę, albo w umyśle,
który wymyśla sposoby zabijania. W ten sam
sposób, lewa strona Drzewa dostarcza struktury dla zła, ale nim samym nie jest. Struktura
ta zapewnia środki ludziom takim jak ty i ja do
stworzenia zła, ale nie istnieją żadne sugestie,
że jakiś rodzaj metafizycznego zła jest gdzieś
wplątany.
Niektórzy Kabaliści poszli krok dalej i po
prostu to zasugerowali. Sugestia, że istnieją
moce zła opiera się zazwyczaj na przekonaniu,
że w Stworzenie wplątana jest lub nawet potrzebna mu jest cecha Din albo Osądu. Według Zoharu pierwsze próby w stwarzaniu były
niezrównoważone, a moc Din się przelewała i
rozbijała światy. Ich fragmenty spadły do Otchłani, by stać się królestwem Klifot, mocy
które są wynikiem niezrównoważenia Din, a
więc zła w takim sensie, że niezrównoważony

Osąd i Surowość są złe. Izaak Luria dodatkowo
dodał dramatyzmu tym wydarzeniom niezwykłymi opracowaniami: Pierwsze trzy sefirot są
zdolne to mieszczenia w sobie światła Boga,
ale pozostałe siedem zostały rozbite w wydarzeniu nazwanym „rozbiciem naczyń” i w tej
katastrofie część światła została wpuszczona
do Otchłani oraz uwięziona w królestwie Klifot, Cztery światy zostały przemieszczone, a
Assija wśliznęła się do królestwa Klifot. Według poglądu Lurii zanurzeni jesteśmy więc w
świecie, z którego pierwotne pochodzi zło.
Inni Kabaliści podkreślali, że niezależnie od
katastroficznego początku zła, jego dalsze
istnienie opiera się na niezrównoważonym
przepływie energii w dół lewej strony Drzewa i
jest ono tym ciągłym ociekaniem niezrównoważonej siły, które odżywia Sitra Achra, czy
Inną Stroną. Istnieje ludzkie zło, które tworzy
to niezrównoważenie. W definicji przypominającej klasyczne określenia brudu, Gikatilla
określa zło jako istotę, która nie była na swoim właściwym miejscu- piasek jest dobry na
plaży, ale nie w oleju silnikowym- i są to moce,
które mają właściwe miejsce w świecie, ale
które są złe w nieodpowiednim kontekście.
Kabalistyczne spojrzenie na zło pokrywa pełne
spektrum, od zaskakująco wyszukanego poglądu na zło jako strukturalnego i potrzebnego, aż po niskie przesądne przekonanie w
hierarchię złych demonów.
Właściwa natura Wielkiego Dzieła wcale
nie jest prostsza do wyjaśnienia, niż problem
zła samego w sobie, ale jeśli uważa się, że jest
ono próbą naprawienia defektu w stworzeniu,
to jej natura zależeć będzie od przekonania w
to, czym ten defekt może być. Nie ma żadnego prostego spojrzenia na Wielkie Dzieło, ale
jest wiele jasnych wątków do podążania.
Pierwszym wątkiem jest ponownie zjednoczenie tego co zostało rozdzielone, a miejscem do rozpoczęcia jest nasza osobista natura. Kiedy ponownie zjednoczy się elementy
własnego bycia, to zostanie się zdolnym do
przekazywania, do pełnienia obowiązku pośrednika pomiędzy wyższym i niższym. Jest to
ważna Kabalistyczna idea. Celem Kabały nie
jest osobista pogoń za samorealizacją; jest
nim świadoma decyzja, by odegrać rolę w
zjednaczaniu wyższego i niższego, nie tylko w
sobie, ale co ważniejsze, w świecie. Jeśli da-

wanie jest istotną częścią natury Boga, to
ktoś, kto tylko otrzymuje, a nie daje nie może
być jak Bóg, ani też nie może zrozumieć natury Boga. By poznać Boga trzeba nie tylko
otrzymywać, ale rozdawać w szczery sposób.
Ponadto, jeśli „Bóg pragnie poznać Boga”, jak
twierdzili niektórzy autorzy, to należy wypełnić cel stworzenia przez uczynienie tego możliwym.
Istnieje tradycja, w której Keter i Malchut
odgrywają dodatkową rolę w podtrzymywaniu
Drzewa Życia. Tak długo jak Malchut tylko
zabiera z Keter i nie oddaje nic z powrotem, to
nie jest ona jak Bóg. Kiedy Malchut zaczyna
oddawać do Keter, tworzone jest ciągłe zapętlenie impulsu i odbicie, Malchut staje się
takie jak Bóg, a Bóg będzie znał Boga. Jest to
nasza rola jako stworzenia z materii, by stworzyć ten pomost i uczynić stworzenie samoświadomym. W żydowskiej Kabale proces ten
nazywa się „tikkun” albo ponownym scaleniem i jest najlepiej znanym ze złożonych dociekań Izaaka Lurii.
Scholem stwierdza:
„Przedmiotem ludzkiej działalności, którego przeznaczeniem jest ukończenie świata
tikkun, jest przywrócenie świata Assija na jego
duchowe miejsce, jego całkowite rodzielenie
ze światem kelifot oraz osiągnięcie trwałego i
błogiego stanu wspólnoty pomiędzy każdym
stworzeniem i Bogiem, któremu kelifot nie
będzie wstanie przerwać lub zapobiec.”
Wszystko to brzmi świetnie. Jest to inicjatywa która odnosi się do tych osób z idealistycznym i wojującym temperamentem. Niestety nie można naprawić wad projektowych
w maszynie dając jej świeżą warstwę farby.
Drzewo Wiedzy nie zostanie ponownie zjednoczone z Drzewem Życia dopóki nie zostanie
zjednoczone w nas, a kiedy spojrzymy na warunki w świecie dzisiaj, to widzi się coraz szybsze nurkowanie w wiedzy na temat Assiji i
lekceważenie stanu ludzkiej duszy.
Ten rozdział dotyczący Wielkiego Dzieła
może wydawać się trochę za mało metafizyczny, wybrakowany w konkretnych ideach, ale
jest to zamierzone. Jeśli religia konwencjonalna ma wady to jest nimi to, że dąży ona do
wytworzenia jednorodnych i często politycznie aktywnych grup ludzi, którzy są przekonani, że wiedzą co jest dobre, a co złe, co jest

słuszne, a co błędne. Wielkie tyranie mogą, a
często nawet wynikają one z tego. Ludzie chcą
wiedzieć czego dotyczy życie i przypiąć się do
czegokolwiek, co nadaje ich życiu większe
znaczenie, lecz niebezpieczne jest, jeśli się ma
narzucane przez kogoś Wielkie Dzieło, ponieważ karmi to mesjanistyczną potrzebę w
większości z nas, by uczynić świat „lepszym
miejscem”.
Dla jednej osoby dostarczenie powodu do
życia drugiej osobie to przeciwstawność Wielkiego Dzieła, które powinno być pojęte dla
samego siebie. Jeśli każdy z nas jest kawałkiem Boga i „Bóg pragnie poznać Boga”, to
całość można odnaleźć w sumie tych części, a
każda część ma swoją własną rolę do odegrania. Nikt nie ma prawa, by określić Wielkie
Dzieło dla kogoś innego.

KLIFY
Słowo „qlifa” czy „klifa” (w liczbie mnogiej
„Klifot”) oznacza „skorupę” albo „łupinę”.
Idea powłoki albo okrycia czy naczynia jest
w Kabale powszechna i używana jest w różnych momentach oraz w różnym stopniu delikatności, aby wyrazić sposób w jaki światło Ein
Sof jest „zakapsułkowane”. Na przykład, sefirot ze swoją zdolnością odbiorców światła są
czasem określane jako kelim, „naczynia”.
Dwoistość pomiędzy pojemnikiem, a zawartością jest jednym z najważniejszych wśród Kabalistycznych wyjaśnień momentu stwarzania.
Słowo „klifa” jest rozbudowaniem tej metafory. Klifa też jest okryciem albo pojemnikiem, lecz każda sefira działa jak skorupa albo
okrycie dla sefiry, która ją poprzedza w kolejności emanacji, a pod względem technicznym
możemy powiedzieć, że Klifot są nieodłącznymi elementami Drzewa Życia. Przetnij
drzewo w poprzek, a ujrzysz jego słoje z korą
na zewnątrz. Drzewo Życia ma 10 koncentrycznych słojów i czasami klifa jest przyrównywana do kory. Słowo to jest powszechnie
używane w odniesieniu do okrycia, które nie
zawiera żadnego światła: innymi słowy, pusta
skorupa, martwa łupina.
Istnieje też przypadek, że Klifot jawi się w
Kabale jako demoniczne siły zła, lecz przy próbie rozwikłania różnorodnego zastosowania
tego słowa staje się jasne, że istnieje niemal
ciągłe spektrum opinii różniące się, od technicznego użycia, gdzie słowo to bardzo się
różni się od słowa „forma”, aż po najbardziej
antropomorficzny sens, w którym Klifot to złe
demonice w demonicznej hierarchii odpowiedzialne za całe zło na świecie.
Jednym z powodów dla którego słowo „klifa” nie ma prostego znaczenia jest to, że jest
ono częścią Kabalistycznego wyjaśnienia zła, a
zło w monoteistycznej, niedwoistej religii
trudno jest objaśnić bez narażenia się na
pewną zawiłość…
***
Jeśli Bóg jest dobry, o dlaczego istnieje zło?
Żaden krótki esej nie jest w stanie sprostać
złożoności tego tematu. Wskażę niektóre z
głównych motywów.
Zohar przypisuje pierwotną przyczynę zła
aktowi rozdzielenia. Akt rozdzielenia określa
się mianem „odcięcia pędów”. To co było

zjednoczone zostało podzielone, a granica
pomiędzy jedną, a inną rzeczą może być traktowana za skorupę. Pierwotne rozdzielenie
było podziałem pomiędzy Drzewem Życia
(Kolumną Miłosierdzia), a Drzewem Wiedzy
(Kolumną Surowości).
W normalnym postrzeganiu świat wyraźnie
cechuje się podziałem pomiędzy jedną rzeczą,
a inną i pod względem technicznym można
powiedzieć, że jesteśmy zanurzeni w świecie
skorup. Skorupy, traktowane w samotności
jako abstrakcja odłączona od pierwotnego,
niepodzielnego światła (tworząc kolejne rozdzielenie!) są martwą pozostałością przejawienia i mogą być utożsamiane z martwym
naskórkiem, zniszczonymi włosami, korą, morzem skorup albo gównem. Określone zostały
osadem pozostałym w kieliszku wina, albo
pozostałością po oczyszczaniu złota. Według
Scholema, Zohar tłumaczy zło jako „pozostałości albo nieczystości procesu ukrytego życia”; zło jest czymś co jest martwe, ale budzi
się do życia ponieważ Boska iskra na nie spada; w samotności jest po prostu martwą pozostałością życia.
Szkielet jest archetypową skorupą. Jako
sam jest martwą rzeczą, ale napełniony iskrą
życia staje się tajemniczym i od razu rozpoznawalnym przejawem metafizycznego zła.
Skorupa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych motywów horrorów; weź maskę, albo
lalkę, albo jakiekolwiek martwe przedstawienie żywej rzeczy, zaświeć światłem z jej oczu,
a stanie się ono rzeczą o złych zamiarach. Moce zła ukazują się w kształcie ożywionej martwości. – czaszki, kości, zombi, wampiry, widziadła.
Poniższa lista powiązań wynika z interpretacji, że Klifot to puste skorupy, forma bez siły,
okrycie sefiry:
Keter - Daremność
Chochma - Dowolność
Bina - Fatalizm
Chesed - Ideologia
Gewura - Biurokracja
Tiferet - Pustka
Necach – Rutyna, powtarzanie, nawyk
Hod – Sztywny porządek
Jesod – Zombizm, robotyzm
Malchut - Zastój

Druga powszechna interpretacja Klifot jest
taka, że przedstawiają one przeciwny aspekt
sefiry, tak jakby sefira miała Mr. Hyde’a do
uzupełnienia Dr. Jekylla.
Jest wiele odmian tej idei. Jedną z najpowszechniejszych jest idea, że zło jest spowodowane przez nadmiar mocy Din (osądu) w
stwarzaniu. Źródło tej nierównowagi może
być wrodzone, jako pozostałość momentu
stwarzania, kiedy sefira przechodzi przez
okres nierównowagi oraz niestabilności (królestwa niezrównoważonej siły), ale inna wersja przypisuje to niezrównoważenie pociągowi
ludzkości do Drzewa Wiedzy zamiast Drzewa
Życia (opowiadaniu oraz przeczuciowo inspirowanej metaforze -gdyby ktoś by miał co do
tego wątpliwości…).
Niezrównoważenie mocy Din „wycieka” z
Drzewa i stanowi podstawę dla sitra achra,
Keter
Chochma
Bina
Chesed
Gewura
Tiferet
Necach
Hod
Jesod
Malchut

„innej strony”, albo „lewej strony” (odnoszącej się do kolumny surowości), prawie, albo
nawet całkowicie niepodległego królestwa zła.
Może być przedstawiane jako całe Drzewo na
jego własnych prawach, czasem jako wielki
smok, a czasem jako siedem piekieł. Najbardziej nafaszerowane wersje łączą Kabałę ze
średniowieczną demonologią, by wytworzyć
szczegółowe listy demonów z Samaelem i Lilit
jadącymi na ich czele, jako król i królowa.
Ta wersja przetrwała w tradycji Złotego
Brzasku dotyczącej Klifot. Klifot sa podawane
jako 10 złych mocy powiązanych z 10 sefirot.
Odwołałem się do wykładni wiedzy Złotego
Brzasku, jak również Crowley’owskiego „777” i
znalazłem kilka niespójności w transliteracji i
tłumaczeniu. Tam gdzie to możliwe zrekonstruowałem oryginalny hebrajski i podałem
poprawioną listę.

Thaumiel: Bliźnięta Boga (TAVM, tom – bliźniak)
Ogiel: Przeszkadzający (? OVG – rysować okrąg)
Satariel: Zasłaniający (STR, satar – ukrywać, zasłaniać)
Gasz’kala: Rozbijający na Kawałki (GASz Ga’asz – chwiać, trząść KLH, kala –
całkowite zniszczenie, unicestwienie
Golachab: Płonący (niejasne)
Tagirion: Spór sądowy (prawdopodobnie od GVR, goor – spór)
Orew Zarak: Kruk Rozproszenia (ARV, orev – kruk ZRQ, zaraq – rozsianie)
Samael: Fałszywy Oskarżyciel (SMM, samam – trucizna)
Gamaliel: Sprośny Osioł (GML, gamal – wielbłąd? alt. rubaszny?)
Lilith: Kobieta Nocy (Leila – Noc)

Większość z tych przypisań jest oczywista,
inne nie. Bliźnięta Boga zastępują zjednoczenie sprzeczną dwoistością. Przeszkadzający
blokują wolne wyrażenie Boskiej woli. Zasłaniający uniemożliwiają matce urodzenie dziecka- dziecko jest martwe w łonie matki. Rozbijający na kawałki to siły wyższe wpadające w
szał- Zeus pozwalający latać piorunom we
wszystkich kierunkach. Płonący odnoszą się do
ognistego i niszczącego aspektu Gewury. Lilit
jest ciemną stroną Malchi albo królowej Malchut.
Niejasne jest to dlaczego Samael został
umieszczony w Hod, zakładając, że nie został
schrystianizowany i zamieniony w ojca
kłamstw. W Kabale prawie zawsze jest on
przypisywany do Gewury, czasem jako archanioł. Jesod jest powiązane z narządami płciowymi i aktem seksualnym, ale dlaczego przypisano do niego Gamaliela jest dla mnie niejasne. Łatwo mógłbym wymyślić fantazyjne, a
nawet może i wiarygodne objaśnienia dla
przypisań dotyczących Tiferet i Necach, ale
wolałbym tego nie czynić.
W „777” Crowley podaje także Klifot dla 22
ścieżek. Jeśli transliteracje i tłumaczenia są tak
trafne jak te dotyczące sefirot to będę zmuszony by sięgnąć do mojego leksykonu.
Nauki Złotego Brzasku na temat Klifot w
materiale, który posiadam są mizerne, ale
dużą część można wywnioskować z takich
fascynujących skarbnic Kabalistycznego mitu,
jak bliźniacze obrazy Ogrodu Eden przed i po
Upadku. Jest tak wiele mitycznych motywów
w tych obrazach, że trudno jest je rozwikłać,
ale wydają się one być pod silnym wpływem
idei Izaaka Lurii i w tej właśnie chwili nadszedł
czas na opisanie trzeciej popularnej interpretacji Klifot.
Idee Lurii posiadają prawdopodobnie najwięcej opracowań z wszystkich innych w Kabale. Ten człowiek zostawił mało w pisemnej
formie, a jego uczniowie nie są zgodni w kwestii przedstawienia tego, co było jasnym bardzo złożonym teozoficznym systemem- jest to
temat, w którym nawet największa ostrożność
nie zagwarantuje nam zgodności z kimś innym.
Luria uczynił pierwszym krokiem w stwarzaniu proces nazywany „cimcum” albo skurczeniem. To skurczenie miało miejsce w Ein
Sof, nieograniczonym, nieznanym i nie pozna-

walnym Bogu w Kabale. Bóg „skurczył się” w
procesie samoograniczenia, by zrobić „przestrzeń” (w sensie metaforycznym oczywiście)
dla stworzenia. W następnym kroku światło
zajęło tą przestrzeń przez wtryśnięcie, by wypełnić puste naczynia sefirot, lecz wszystkie z
wyjątkiem trzech zostały roztrzaskane przez
światło. To zniszczenie naczyń nazywa
się szewira. Odłamki rozbitych naczyń spadły
do otchłani otworzonej przez skurczenie i
uformowały Klifot. Większość światła powróciła do Ein Sof, ale trochę go zostało w naczyniach (tak jak w wymazanej olejem pustej
butelce) i spadły wraz z Klifot.
Scholem opisuje szewirę i wyrzucenie Klifot
jako środek przeczyszczający; nie jako gafę,
architektoniczny błąd obliczeniowy jak w niewystarczająco podpartej Gotyckiej katedrze,
ale jako oczyszczenie. Może świat jak nowonarodzone dziecko, był połączony z łożyskiem,
które miało być wydalone, odcięte i wyrzucone w noc.
Jeden
ze
sposobów
patrzenia
na szewirę jest następujący: samoskurczenie
w cimcum było działaniem Din, czy Osądu i
dlatego korzeń stwarzającego aktu był cechą,
którą Kabaliści utożsamiali ze źródłem zła,
które było ono obecne w takiej ilości, że zrównoważenie stworzenia stało się możliwe tyko
przez wydalenie nierównowagi. Szewiręmożna
postrzegać jako działanie korygujące w którym
te niezrównoważone moce Din, te zniszczone
naczynia zostały wyparte do otchłani.
Niezależnie od tego czy szewira była środkiem przeczyszczającym czy może gafą, to była
na pewno katastrofalna. Nic nie było takie,
jakie być powinno w świecie idealnym. Cztery
światy Kabały obsunęły się, a najniższy świat
Assiji zstąpił do świata skorup. Można to zobaczyć na obrazie Złotego Brzasku który przedstawia Eden po Upadku. Większa część Luriańskiej Kabały zajmuje się działaniami naprawczymi zaprojektowanymi w celu doprowadzenia do naprawienia albo przywrócenia (tikkun)
stworzenia do takiego stanu, aby można było
uwolnić iskry w sferze skorup.
Ostatnie słowo na temat skorup należy do
T. S. Eliota, który wyraźnie zderzył się z nimi w
jednym ze swoich wielu udanych nalotów na
rzeczy niedające się wyrazić:

„Kształt bez formy, cień bez barwy. Sparaliżowana siła, gest bez ruchu; Wy, którzy przekroczyliście Ze zwróconymi oczami, na inne
Królestwo zmarłych. Zapamiętajcie nas -jeśli w
ogóle – nie, jako zagubione, Gwałtowne dusze,
ale tylko , Jako wydrążonych ludzi. Wypchanych ludzi.”

PRAKTYCZNA KABAŁA
Już miałem włożyć nogę do wody, gdy spojrzałem w dół i zobaczyłem, że moje nogi są
znowu stwardniałymi, szorstkimi, powykręcanymi i pokrytymi łuską łapami smoka. Och, to
nic, powiedziałem sobie, to tylko znaczy, że
miałem drugą skórę pod pierwszą i ją też muszę zrzucić. Znowu zacząłem się drapać i czochrać i ta druga skóra zlazła ze mnie równie
pięknie jak pierwsza. Wystąpiłem z niej, zostawiłem ją obok pierwszej i zszedłem do
marmurowej wanny.
No i stało się dokładnie to samo, co przedtem. Powiedziałem do siebie: och, ja biedny, ile
jeszcze skór mam zrzucić? Bardzo, bardzo
chciałem się drapać i po raz trzeci zrzuciłem
skórę i wyszedłem z niej. I jak tylko spojrzałem
na swoje odbicie w wodze, wiedziałem, że nic
nie pomogło. Wtedy lew powiedział... chociaż i
tym razem nie wiem, czy przemówił głosem:
„Musisz pozwolić, abym ja cię rozebrał”. Wyznam ci, że bardzo się bałem jego pazurów, ale
teraz było mi już wszystko jedno. Więc przewaliłem się na grzbiet i czekałem, co będzie.
Już za pierwszym razem wbił pazury w moją skórę tak głęboko, że wydawało mi się, iż
sięgnęły do samego serca. A kiedy zaczął ściągać ze mnie skórę, poczułem taki ból, jakiego
jeszcze nigdy w życiu nie czułem. Jedyną rzeczą, jaka pozwalała mi ten ból wytrzymać,
była ulga przy zsuwaniu się ze mnie tego paskudztwa.
C.S. Lewis
Z historycznej i tradycyjnej perspektywy,
praktyczne techniki Kabały obejmują techniki
mistycyzmu i (w mniejszym stopniu) magii,
które można znaleźć na całym świecie, a także
zawierają złożone ćwiczenia koncentracji i
wizualizacji, medytacji, kontroli oddechu, modlitwy, rytuału, pozy fizycznej, intonacji i śpie-

wu, wstrzemięźliwości, poszczenia, umartwienia i dobrych uczynków.
W różnych czasach oraz miejscach na przestrzeni blisko dwóch tysięcy lat używanych
było wiele różnych kombinacji praktyk i z
punktu widzenia różnorodności podejść jest
jasne, że praktyki te wyrosły w równej mierze
z temperamentu poszczególnych Kabalistów
jak i z długiej długowiekowej tradycji. Od czasu
do czasu pojawiał się wybitny nauczyciel i
formowała się szkoła, ale szkoły te bywały
zazwyczaj krótkotrwałe i powalały bardziej
różnorodnością i indywidualnością różnych
podejść niż (jak często się uważa) łańcuchem
mistrzów przekazujących rdzeń tajemnej tradycji przez wieki.
Problem przy próbie znalezienia autentycznej tradycji praktyki kabalistycznej nie leży
tylko w trudności określenia, jaka może być
taka tradycja (biorąc pod uwagę różnorodność
podejść na przestrzeni wieków), ale co ważniejsze, klucze do wielu praktycznych technik
zostały utracone.
W swojej książce dotyczącej Kabały [10],
Perle Epstein czyni szereg cierpkich komentarzy dotyczących stanu Kabały w dzisiejszym
Judaizmie i ubolewa nad utratą praktycznej
mitycznej tradycji.
Poza Judaizmem sytuacja ma się trochę lepiej. Kabała stała się elementem sylabusa dla
wielu tradycji, ale jej praktyczne użycie ogranicza się do ćwiczeń takich jak ścieżkowanie.
Pouczające jest przebadanie rytuałów inicjacyjnych Złotego Brzasku [35] jako przykład
tego co dzieje się kiedy Kabałę gotuje się w
mieszaninie składników pochodzących ze źródeł Greckich, Egipskich, Różokrzyżowych i
Enochiańskich- posmak Kabały jest wtedy dominujący, ale rzadko sprowadza się ona do
dania głównego.
Poniższy opis Kabalistycznej praktyki nie
jest żadną próbą bycia dogłębnym; wręcz
przeciwnie wybrałem tylko te praktyki z którymi ja jestem osobiście zapoznany. Będzie to
niezadowalające dla tych czytelników, którzy
mają naukowe lub historyczne zainteresowania, ale te uwagi miały mieć wartość praktyczną, a ja żadnej wartości nie widzę w próbie
opisania technik, których nie używałem. Dla
czytelnika który pragnie, mieć szerszy pogląd,
Perle Epstein dostarcza użytecznego wprowa-

dzenia do rozpiętej Kabalistycznej praktyki i do
osób które ukształtowały myśl Kabalistyczną.
W pełni zdaję sobie sprawę, że istnieją
osoby które nie życzą sobie by łączyć nazwę
„Kabała” z praktykami, które będę opisywałchociaż nie jestem Żydem, to szanuję przekonania osób które nimi są- ale jednocześnie w
trakcie niemalże dwóch tysięcy lat Kabały istniała ogromna różnorodność, a jedna żywa
tradycja warta jest więcej niż co najmniej kilka
martwych tradycji. Nie ma żadnej właściwej
czy unormowanej tradycji dla Kabalistycznej
praktyki i nigdy też taka nie istniała1.
Praktyka Kabały, którą opiszę podparta jest
strukturą teozoficzną, którą opisałem wcześniej w tych uwagach. Najpierw oraz przede
wszystkim, pojawia się przekonanie, że istnieje
Bóg. Ostateczna natura Boga nie jest ani nam
znana ani nam objawiona, ale tak jak światło
może być przepuszczone przez pryzmat by
wytworzyć tęcze kolorów, tak też Bóg przejawia się w stworzeniu jako dziesięć boskich
świateł czy emanacji, zazwyczaj określanych
jako sefirot.
Każdy jeden z nas jest częścią Boga, mikrokosmosem, całkowitym i funkcjonującym symulakrum całości, a więc Bóg przejawia się w
nas podobnie jak dziesięć boskich świateł.
Ponieważ możemy spojrzeć w lustro naszego
bycia i zobaczyć odbicie makrokosmosu, to
wynika z tego, że poznanie siebie zmienia niepostrzeżenie odcień na poznanie Boga; a zarazem jako, że to całe stworzenie jest emanacją
Boga, to poznanie siebie odsuwa centrum
świadomości z subiektywnego uświadamiania
sobie rzeczywistości, ku obiektywnemu i niedwoistemu zjednoczeniu ze wszystkim co istnieje.
Drugą kluczową ideą jest to, że emanacje
czy sefirot są aspektami stwórczej mocy Boga.
W skali makrokosmicznej, stwarzanie jest widziane jako ciągły wynik dynamicznego procesu, w którym stwórcza energia przejawia się
stopniowo przez sefirot; na mikrokosmicznym
i indywidualnym poziomie działa ten sam proces i jest to Kabalistyczna interpretacja pojęPopularyzacja Kabały w judaizmie często jest dziś
przeprowadzana przez ultra ortodoksyjnych Chasydów. Doceniam i szanuję ich perspektywę, ale ich
prezentacja i nacisk nie zawsze są historyczne lub
reprezentatywne. Wielu z nich nie zna długiej historii Hermetyzmu.
1

cia, że zostaliśmy „uczynieni na Boski obraz”.
Poprzez rozumienie elementów, które składają się na naszą osobistą naturę, podążając
wystarczająco daleko w głąb siebie, by zrozumieć energię i dynamikę działającą w naszej
świadomości, dotykamy w ten sposób energii
działających we wszechświecie. Kiedy dotkniemy tych energii, możemy je zawezwać i
oddziaływać przepływem stwórczej energii.
Nazwą tego procesu jest „magia”. Wolę słowo
„teurgia”, bo nie ma żadnej mocy, która pochodzi skądkolwiek indziej, niż z Bogą.
Tradycyjnie te energie są przywoływane po
tytule i charakteryzują się na konkretne sposoby – ponieważ jesteśmy ludzkimi istotami,
to mamy naturalną skłonność do antropomorfizacji tych energii i wzywaniu ich w formie
‘aniołów’ albo nadnaturalnych istot. Lista powiązań podana w Rozdziale 4 tych uwag dostarcza pewnych idei co do tego jak te energie
można zaobserwować na poziomie na którym
będziemy najprawdopodobniej je obserwować.
Kabalistyczne Drzewo Życia jest abstrakcyjną reprezentacją czy mapą opisującą stwórczą
energię Boga i proces przejawienia. Kabaliści
uczą się używania tej mapy by zrozumieć dynamikę stwórczej energii; z tego punktu widzenia jest ono kluczem stosowanym do magicznej działalności.
I tak to jest, w istocie. To, jak bardzo dosłownie przyjmujesz te założenia zależy od
Ciebie. Moja postawa jest podobna do tej
inżyniera Oliviera Heavyside’a, który nie dbał o
to czy jego własne metody matematyczne
miały sens dla matematyków (nie miały), tak
długo jak jego obliczenia dawały poprawne
odpowiedzi (a dawały). Będę mówił o aniołach
i archaniołach i imionach Boga, mocach i sefirot oraz inwokacjach i pozostawiam Tobie byś
samemu to zrozumiał.
Ale powróćmy do omawiania praktycznej
Kabały... można zidentyfikować dwa główne
rodzaje działania praktyczne wynikające z powyższych założeń.
Z idei, że zostaliśmy uczynieni na obraz Boga możemy wywnioskować, że przez poznanie
siebie możemy (w pewnym stopniu) poznać
Boga; prowadzi to do praktycznego działania
zaprojektowanego, do zwiększenia wiedzy o
sobie do jak największego możliwego stopnia,

procesu, który będę nazywał inicjacją. Nacisk
na inicjację jest przede wszystkim mistyczny.
Z idei, że możemy zawezwać aspekty
stwórczej energii Boga, by zmienić rzeczywistość, dochodzimy do praktyk mających na
celu wzrost mocy osobistej, praktyk które
wielu ludzi ciągle nazywa magią.
Kabała podzieliła się na te dwie ścieżki i jestem przekonany, że słuszne jest stwierdzenie
iż tradycyjna Żydowska Kabała jest w przeważającej mierze mistyczna z naciskiem na zjednoczenie z Bogiem, podczas gdy nieżydowska
Kabała jest przeważnie magiczna.
Łatwo jest osądzać te dwa podejścia i wielu
autorów to zrobiło. Szukanie zjednoczenia z
Bogiem jest szukaniem woli Boga. Ogólnoświatowy program mistyczny składa się w
dużej mierze z podporządkowania ego i zastąpienia osobistej upartości boskim zjednoczeniem. Magia jest postrzegana jako przeważnie
samowolna, a więc dzieli pierwotny szatański
impuls pychy i buntu skierowany przeciwko
boskiej woli. Łatwo stąd wywnioskować, że
mistyczne zjednoczenie (dewekut, albo
„przedarcie się do Boga”) jest prawdziwym
celem, a magia to „egocentryczna” i uparta
dewiacja świadomości.
Trudno jest zapewnić racjonalne przeciwieństwo dla następującego argumentu: racjonalność jest nieumiejętnością docenienia
mistycznej intuicji, a konfliktowanie się to
demonstrowanie Satanistycznej woli - potępienie siebie na podstawie własnych słów.
Istnieje jednak pośrednie rozwiązanie pomiędzy dwoma skrajnościami, a więc kombinacja używania mistycznego procesu inicjacji
w mieszance z magicznymi technikami, która
w moim przekonaniu zawiera to co najlepsze z
obu podjeść. Podejście to jest przede wszystkim teurgiczne. Chociaż są w nim używane
oznaki magii ceremonialnej, to ostateczną
mocą stojącą za każdą inwokacją jest Bóg.
Przejawienia stwórczej mocy Boga mogą być
wyobrażone jako sefirot, anioły, czy duchy, ale
jest to świadoma decyzja poczyniona po to,
żeby uniknąć walki z ogólnoludzką potrzebą
konkretnych symboli. Istnieje tylko Bóg.
Zdecydowałem się omówić proces inicjacji
najpierw, ponieważ reprezentuję romantyczny
pogląd mówiący, że poczucie etyczne wyrasta
z wiedzy o sobie. Stosuję go przy omawianiu
niektórych ogólnych technik magicznych.

Inicjacja
Jedno ze znaczeń słowa „inicjacja” to „proces zapoczątkowywania czegoś”. Co jest czyimś zapoczątkowaniem? Oddanie się znajdowaniu odpowiedzi na pewne pytania. Jakie
pytania? Pytania są różne, ale zazwyczaj są to
kwestie dotyczące natury życia i osobistej egzystencji: „dlaczego świat jest jaki jest?”, „dlaczego żyję i jakie jest przeznaczenie bycia żywym?”, „co leży za światem zjawisk?”, „dlaczego miałbym dalej żyć”, „co jest dobre, a co
złe?”, „w jaki sposób powinienem żyć?”, „czy
istnieje Bóg?” i „jak mogę stać się bogaty
atrakcyjny seksualnie bez poświęcania żadnego wysiłku?”.
Zdarza się (bez żadnego oczywistego powodu), że istnieje wielu ludzi, którzy nie mogą
uciec od dokuczliwego przeświadczenia o tym,
że można odpowiedzieć na niektóre albo
wszystkie z tych pytań i ci sami ludzie są zdeterminowani do tego by wydusić od kogoś lub
czegoś odpowiedzi. Sytuacja jest podobna do
kota w nowym domu. Biedne stworzenie nie
spocznie dopóki nie przebada wszystkich kątów i kryjówek od strychu po piwnicę. Tak
samo jest z pewnymi ludźmi; patrzą oni na
świat oczami kota, a metafizyczne i filozoficzne kwestie są jak ciemnie otwory strychów i
piwnic, które leżą za zjawiskowym światem
zmysłów.
Zdarza się, że każde pytanie, kiedy podąża
się za nim z wystarczającą determinacją, prowadzi z powrotem do pytającego. Co jest warunkiem wstępnym do poznania czegokolwiek? Nasze własne dusze są strychami i piwnicami egzystencji i dlatego w końcu zmuszeni
jesteśmy do zajrzenia w głąb i poznania siebie.
Jest to pierwszy aspekt inicjacji, a mianowicie
przekonanie, że możemy znaleźć odpowiedź
na trudne pytania egzystencjalne przez zwiększenie wiedzy o sobie.
Istnieje też inny aspekt inicjacji. Pierwszy
aspekt jest pragnieniem poznania siebie. Inny
aspekt jest pragnieniem bycia kimś innym.
Inicjacja jest też zapoczątkowaniem procesu
transformacji siebie, procesu stawania się
kimś innym. Stawania się kim? Odpowiedzi są
różne, ale ogólnie mówiąc, ludzie mają wizję
„siebie uczynionego doskonałym” i jeśli wierzą
w świętych, to chcą być święci; jeśli wierzą w
Boga, chcą się zjednoczyć z Bogiem. Niektórzy
chcą być potężniejsi, a inni chcą być bogaci,

sławni i atrakcyjni seksualnie. Dwie łatwo zauważalne cechy ludzi poszukujących mistycznego lub magicznego treningu to żądza wiedzy
i pragnienie bycia kimś innym niż tym się jest
obecnie. W rzeczy samej, dziwna sytuacja;
ludzie nie tylko chcą wiedzieć czym są i czemu
istnieją, ale nawet przed tym nim poznają
odpowiedź, to chcą być kimś innym!
Inicjacja Kabalistyczna to proces wzrastania
poznania siebie oraz towarzyszący mu proces
zmiany, a opierają się one na praktycznym
doświadczaniu sefirot. Skoro potencjalnie
każdy z nas jest symulakrum Boga i jeśli stwórcza energia Boga może być opisania w kategoriach dynamiki dziesięciu sefirot, to przez zrozumienie dynamiki sefirot w nas możemy zacząć rozumieć naturę wewnątrz Boga, a na tej
podstawie przewidywać naturę Boga w sensie
absolutnym. Proces uczenia się (jak przy większości nauk) odzwierciedla alchemiczną operację „solve et coagula”- co oznacza, że zanim
osiągniemy nowy etap wiedzy i zrozumienia
(„coagula”) konieczne jest rozbicie czegoś co
już istnieje na części składowe („solve”).
„Solve” i „coagula” można zaobserwować
za każdym razem, gdy próbujemy nauczyć się
nowej umiejętności. Zaczynamy proces będąc
w stanie nieświadomej kompetencji, gdzie
możemy wykonywać wiele zadań bez trudności, ale kiedy próbujemy nowej umiejętności,
odkrywamy, że nasze stare przyzwyczajenia są
pozytywną przeszkodą. Stajemy się nieświadomie niekompetentni - podchodzimy do nowego zadania w starym stylu i robimy bałagan.
Kiedy zrobiliśmy wystarczająco dużo bałaganu
to albo się poddajemy albo zdajemy sobie
sprawę z konieczności zmian, odrzucamy stare
nawyki jako warunek wstępny do zyskać nowych nawyków (solve) i stajemy się świadomie
niekompetentni. Wreszcie przy wystarczającej
praktyce (coagula), rozwijamy nasze nowe
umiejętności do momentu kiedy stają się one
rutyną i wracamy znowu do stanu nieświadomej kompetencji, gotowi rozpocząć cykl po raz
kolejny.
Proces kabalistycznej inicjacji prowadzi do
zwiększonego poznania siebie, która zaczyna
się od sefirot, a każda sefira zawiera w sobie
świat „solve et coagula”, świat gdzie można
funkcjonować z ograniczoną nieświadomą
kompetencją. By osiągnąć nowy poziom zrozumienia i kompetencji trzeba iść w ogień i

doświadczyć energii sefiry celowo i świadomie.
Jaka korzyść wypływa ze zrozumienia natury sefiry? Jakich „rzeczy” można się z nich nauczyć?
Odpowiadając, nie ma żadnych rzeczy do
nauczenia. Sefira nie jest szczególnym przejawem świadomości (np. przyjemności) czy poszczególnego zachowania (np. bycie szczerym,
bycie życzliwym). Sefirot podpierają przejawienia świadomości, są one ziemią w której
zachowania (i ich przeciwności) są ukorzenione i przez zrozumienie sefiry myszkuje się pod
zjawiskiem świadomości, a także można
uchwycić abstrakcyjny stan stawiania się (albo
emanacji) który daje początek zjawiskom.
Jest to magiczna procedura; gdy zaprzestaje się utożsamiać ze spisem wartości, przekonań, zachowań, które można pomylić z osobistą tożsamością (koniecznie utrwaloną i ograniczoną przez abstrakcję) to dotyka się surowego budulca stawiania się i jest się w mocy
manipulowania „stawaniem się” rzeczywistości na której opiera się magia. Im bliżej stara
się dostać do energii sefiry, tym bardziej musi
porzucać się sztuczne ograniczenia osobowości. Mistyczna pogoń za poznaniem siebie i
magiczne poszukiwanie osobistej potęgi jednoczą się w tym samym miejscu.
Istnieje wiele sposobów na badanie natury
sefirot, ale jednym z najprostszych i najbardziej bezpośrednich jest proszenie Boga o
pomoc poprzez moce sefirot. W zasadzie
wszystko co należy zrobić to wezwać moce
sefiry i poprosić o pouczenie.
Istnieją trzy problemy związane z tą procedurą. Pierwszy jest taki, że jest to jak proszenie się o bycie wrzuconym w dzicz; możesz
nauczyć się przetrwania, albo i nie. Drugi możliwy problem jest taki, że ludzie mają skłonność do posiadania naturalnego pokrewieństwa z niektórymi sefirot, a z innymi nie i pozostawieni sami sobie mają skłonność do rozwijania swojego poznania w sposób jednostronny. Wreszcie, wiele osób nie wie jak
wzywać moce- nie możesz poprosić Gabriela o
pomoc, jeśli nie znasz Gabriela i nie wiesz jak
skontaktować się z Gabrielem. Ale gdybyś znał
kogoś, kto by znał Gabriela….
Uświęconą przez wieki metodą inicjacji do
natury konkretnej sefiry jest poproszenie kogoś kto takie doświadczenie miał, alby zain-

wokował moce sefiry w twoim imieniu. Osoba
wybrana na inicjatora użyłaby technik rytualnej magii by zainwokować moce sefiry z intencją, abyś otrzymał pouczenie i wniknął w naturę tej sfery.
To działa. Teorie metafizyczne mogą być
trudne do udowodnienia lub obalenia, a rzekome magiczne moce wyparowują z laboratoriów fizycznych, ale ludzie którzy przebyli ten
rodzaj inicjacji mogą się widzialnie zmienić, a
nawet twierdzić, że czegoś się nauczyli. Można
się kłócić o obiektywną rzeczywistość Archanioła Gabriela i Mocy sefiry Jesod, ale trudno
jest zakwestionować słuszność inicjacji, kiedy
ktoś zmienia swój pogląd na rzeczywistość i
faktycznie w jej wyniku odmiennie coś robi.
Chciałbym wyjaśnić niektóre możliwe nieporozumienia. Ten rodzaj inicjacji nie jest ceremonią z ustalonym i przydługim scenariuszem, tak jak rytuały typu masońskiego, które
stały się tak blisko związane z magicznymi
inicjacjami. Rytuał inicjacyjny, który opisuję
jest wyzwaniem (próbą sił). Jest to pojedynek
jeden na jeden pomiędzy inicjowanym, a inicjatorem który odgrywa rolę przedstawiciela
inwokowanych mocy. Jeżeli istnieje tu jakiś
scenariusz, to jest on minimalny; celem rytuału nie jest przekazywanie tajemnic, czy narzucanie poglądu na świat, ale wyzwanie dla inicjowanego, aby wykazać osobiste i samodzielne zrozumienie odnoście inicjacji.
Powodzenie inicjacji zależy od zdolności
inicjatora do zainwokowania i ukierunkowania
mocy i ochoczości inicjowanego do bycia wyzwanym na bardzo głębokim osobistym poziomie w atmosferze zaufania. Wyzywający
aspekt w inicjacji jest niezbędną częścią powodzenia; tworzy to, naprężenie katalityczne
które może spowodować nagłe, a czasem
dramatyczne przemiany perspektywy.
Inicjacja jest też wyzwaniem dla inicjatora,
każdy inicjowany się różni i podchodzi do tego
samego miejsca z innej strony.
Tego rodzaju inicjacja nie jest lekką procedurą. Łatwo jej nadużyć. Celem inicjacji nie
jest wybór inicjowanych pod względem dostosowania do przekonań inicjatora (wręcz przeciwnie), ale należy wspomnieć, że łatwo jest
inicjatorowi użyć inicjacji do wzmocnienia
swojej własnej mocy kosztem osoby inicjowanej. Jest to przykry problem w systemach tajemnych, które używają systemu czeladnicze-

go i dla tej szczególnej formy inicjacji nie jest
to wyjątkowe.
Samodzielna inicjacja jest możliwa i może
być jedyną opcją dla wielu ludzi. Posiada wiele
wad:
 ludzie z natury są zarozumiali i obdarzają
swoje opinie, postawy i uprzedzenia o
wiele większą ważnością niż innych osób.
Działanie z inną osobą wytwarza korzystne
tarcie.
 samemu łatwo się usprawiedliwiać, czego
przy innej osobie byś nie czynił. Jej obecność jest wyzwaniem do powzięcia wysiłku, albo zrobienia czegoś inaczej.
 magiczne działanie może wytworzyć dramatyczne zmiany w zachowaniu. Obserwator może zapewnić użyteczne informacje zwrotne
 większość Kabały nie jest „faktami”; jest
„sposobami bycia”, znakomitą metodą
nauki jest zademonstrowanie ich komuś
innemu. Łatwo jest odnowa wynaleźć koło
pracując samodzielnie.
Żadne z tych trudności wcale nie są nieprzezwyciężalne. Istotą inicjacji jest wyzwanie
i istnieje wiele zwyczajnych prawdziwych sytuacji z życia codziennego, które są niezwykle
wyzywające dla czyichś przekonań, stylu życia,
zarozumiałości, lęków i tak dalej. Przyłączenie
się do dojrzałej grupy aktorskiej w ramach
świadomego i przemyślanego magicznego
ćwiczenia jest przykładem, który może zapewnić trochę potrzebnego wkładu i dostarczyć
wiele stresu, tarć i wyzwań dla czyjegoś osobistego poglądu. Ważne jest by nie traktować
Kabały jako czegoś oddzielonego od normalnego życia, ale by użyć normalnego życia jako
bodźca, by wprowadzić Kabałę w praktykęjest to tradycyjna Kabalistyczna idea. Jeśli nie
możesz tego zrobić w codziennym życiu, to nie
jesteś w stanie tego zrobić w ogóle.
Łatwo jest okrywać tajemnicą inicjację i
udawać, że prowadzi ona do czegoś innego niż
do „szkoły prawdziwego życia”. Wcale tak nie
jest. Codzienne życie jest wystarczająco doskonałym inicjatorem, a ludzie dokonują zmian
(czasem dramatycznych) wraz z dorastaniem.
Z reguły inicjacja może postępować dalej. Może ona i powinna przyspieszyć proces zdobywania poznania siebie i (przynajmniej teoretycznie) prowadzić do kogoś kto odkrył swój

osobisty mikrokosmos w szerszy głębszy i w
porządniejszy sposób niż ktoś kto musiał cierpieć „ciosy i strzały zdradliwej fortuny” w niejednolitej i losowej serii, która jest naszą
wspólną dolą.
Kabalista powinien być zdolny by pójść dalej w odkrywaniu i analizowaniu skrajności
świadomości, bezkresnych stepów w krainie
cienia „nie-mnie”, gdzie demony „inności”
zagrażają kruchemu duchowi osobistej tożsamości.
***
Wiele z tego co robi inicjator to zadawanie
pytań. Jeśli chcesz przeprowadzać swoją inicjację, to musisz zadawać własne pytania.
Użyje sefirot Hod i Necach jako przykładów do
ukazania jak sefirotyczne powiązania mogą
być użyte do zadawania pytań.
Załóżmy, że chcesz w twojej osobowości
zidentyfikować te zachowania i postawy, które
są podpierane przez Hod i Necach. Przeczytaj
powiązania dla Hod i Necach i spróbuj rozsądzić. Czy jesteś porywczy? Czy robisz to co
chcesz robić i ignorujesz ludzi, którzy ostrzegają cię przed konsekwencjami? Czy masz silne
namiętności dotyczące rzeczy, ludzi miejsc?
Jeśli ktoś Cię spyta dlaczego coś robisz, to jak
się będziesz tłumaczył-czy podasz skomplikowane racjonalizacje, albo użyjesz takiej rzeczy,
jak „nie mam wyboru”, „ty mnie zmusiłeś”,
„po prostu chcę”, bądź „nie mogę powiedzieć
czemu”. Czy inni ludzie mówią Ci byś przestał
być nieracjonalny? Czy łatwo Ci tłumić emocje,
czy myślisz, że jesteś niewidzialny dla innych?
Czy jesteś wściekły przez jedną minutę, nieszczęśliwie smutny przez drugą, czy twoje
nastroje i uczucia zmieniają się w locie?
Z drugiej strony, możesz być kimś kto
przejmuje się protokołem związków i sytuacji
(zamartwiasz się czy prawidłowe jest całowanie na pierwszej randce!). Lubisz mówić o rzeczach i mieć określone idee na temat właściwego oraz niewłaściwego prowadzenia dyskusji- możesz to nazwać „byciem racjonalnym”.
Analizujesz swoje zachowanie w sposób bardziej szczegółowy zgodnie z ciągle rozwijającym zestawem zasad i wymyślasz hipotetyczne
sytuacje by przetestować swoją zdolność do
zastosowania tych zasad- nie chcesz popełnić
błędu. Masz umiejętność radzenia sobie z
wieloma problemami i możesz być biegły w
oszukiwaniu reguł. Masz jasne zrozumienie

abstrakcji na wysokim poziomie i możesz pracować w prawie, medycynie, finansach, nauce
lub inżynierii, gdzie możesz wykorzystać swoją
umiejętność stosowania wiedzy opartej na
regułach. Możesz czuć się niekomfortowo w
związku z okazywaniem wzruszenia innej osobie, szczególnie kiedy przekreśliłoby to twoje
poczucie protokołu i będziesz trzymać się kurczowo swoich własnych emocji. Inne osoby
mogą uważać cię za ostrego bezstronnego,
zdolnego do komunikacji werbalnej ale posiadającego braki w reagowaniu na sytuacje z
prawdziwego życia związane z konfliktami
emocjonalnymi, ubogiego przy każdym problemie ze skąpymi informacjami, gdzie zmiennych nie można określić ilościowo, albo nie ma
żadnego abstrakcyjnego modelu.
Pierwszy zestaw zachowań odpowiada Necach, podczas gdy drugi jest odpowiedni dla
Hod. Niewielu ludzi jest nieskalanie jedną lub
drugą rzeczą i ich zachowania zmieniają się w
zależności od okoliczności- picie alkoholu prowadzi do przełączenia ludzi zachowań z typowych dla Hod na zachowania typowe dla Necach. Osoba może utrzymywać personę Hod w
pracy, a wieczorem iść do baru i stać się jej
całkowitym przeciwieństwem. Psikus Hod /
Necach dotyczy (rzeczywistej pary), która została zapytana, z którą z dwóch sefirot mają
największe powinowactwo. Mężczyzna odpowiedział „Cóż, czuję, że jestem Hod”, a kobieta
odpowiedziała: „Myślę, że zdecydowanie jestem Necach”.
Analizę można kontynuować. Przypuśćmy,
że zidentyfikowałeś w sobie dużą liczbę zachowań typu Hod. Cnotą Hod jest uczciwość
lub prawdomówność, a jej wadą jest nieszczerość - potęga języka do przedstawiania i przekazywania informacji o świecie automatycznie
przynosi ze sobą potęgę do fałszywego przedstawienia tego, co się dzieje. Jak często jesteś
nieszczery? Z samym sobą? Z innymi? W jakich
sytuacjach aprobujesz nieszczerość? Jaką wartość dostrzegasz w nieszczerości? Czy bez racjonalizacji własnego zachowania jesteś w
stanie podać czysto rzeczowy raport z nieudanego, bliskiego związku? Spróbuj i poproś dobrego przyjaciela, aby ocenił próbę.
Muszę podkreślić, że nie ma moralnego
zamiaru w tym rozwarstwieniu osobistej uczciwości - jest to ćwiczenie mające na celu ukazanie sposobu, w jaki przedstawiamy wyda-

rzenia, abyśmy czuli się dobrze. Sefira Hod
podpiera zdolność do tworzenia struktur i
abstrakcyjnych reprezentacji; inicjacją do Hod
jest zrozumienie tego, jak twoje poczucie
utożsamienia zostało utworzone z dowolnych
struktur i abstrakcji.
Iluzją Hod jest Porządek, a klifą czyli skorupą Hod jest Sztywny Porządek. Łatwo jest zauważyć podczas omawiania i sporów jak ludzie
próbują bronić i zachowywać strukturę (lub
formę) swoich przekonań. Czy znasz kogoś z
niezachwianym poglądem na świat? Czy irytuje Cię, że nie ważne jaki genialny jesteś w
znajdywaniu kontrprzykładów dla jej lub jego
poglądu, to ta osoba będzie zawsze będzie z
powodzeniem „dopasowywać” twój przykład
do jej poglądu na świat? A co z Tobą? Czy zbierasz dowody, które wzmacniają twoje przekonania, jak ktoś zbierający znaczki? Czy jesteś
świadomy tego, że próbujesz „dopasować” i
„zinterpretować” dowody na poparcie swoich
przekonań? Dlaczego twoje przekonania są
ważne? Jaka jest ich rzeczywista wartość dla
ciebie. Co by się stało gdybyś je porzucił?
Możesz zrobić to samo z sefirą Necach. Iluzją Necach jest projekcja, przeciwne oblicze
empatii, skłonność do niepoprawnego przypisywania innym tych samych uczuć i motywów,
jakie mam ja. Przypuśćmy, że ktoś pociąga
mnie seksualnie; patrzę na tę osobę, a ona
uśmiecha się w zamian. Co ten uśmiech oznacza dla mnie w tej chwili? Ile różnych błędów
mogłem popełnić? Przypuśćmy, że powiem
komuś: „Wiem, jak się czujesz”, a ona odpowie ze złością: „Nie, cholernie nie masz pojęcia!”. Jednym z najszybszych sposobów wyobcowania kogoś jest konsekwentne błędne
interpretowanie jego odczuć. Czy ciągle zastanawiasz się, dlaczego ludzie nie podzielają
Twojego gustu w ubraniach, muzyce, literaturze, filmach, sztuce lub dekoracjach? Czy czujesz, że gdyby tylko ich oczy zostały otwarte,
to by mogli? Czy kiedykolwiek próbowałeś
nawrócić ludzi na twój gust? Jak reagować,
gdy nie są pod wrażeniem? Czy robisz potajemnie osądy, które wpływają na sposób, w
jaki ich traktujesz? Czy kiedykolwiek kogoś
lekceważyłeś, ponieważ jego gust uraził twój?
Jaką wartość ma dla ciebie twoja osobista
estetyka? Co by się stało, gdybyś ją porzucił?
Jak widać, nie jest to procedura, w której
każdy (poza Tobą) może udzielić odpowiedzi.

Pytania, tak; mnóstwo pytań, ale bez odpowiedzi. Zadawanie właściwych pytań nie jest
łatwe. Mamy skłonność do szczególnej ślepoty
na temat naszych własnych zachowań, przekonań i postaw, co przekłada się na nieświadomość tego, kim jesteśmy. Jednym z najstarszych żartów, w jakie bawią się dzieci, jest
umieszczanie na czyichś plecach napisu „Kopnij mnie”. Biedny nieszczęśliwiec przechadza
się i zastanawia się, dlaczego jego znajomi
zachowują się dziwnie - podniecając się, skradając się za nim i tak dalej. Z jego punktu widzenia, inni ludzie zachowują się dziwnie. Nie
widzi tego, co inni widzą wyraźnie i nie ma siły,
aby zrozumieć (i ewentualnie wpłynąć na)
swoje zachowanie, dopóki tego nie zobaczy.
Przypuśćmy, że „inicjator” podchodzi i
mówi: „Widziałeś ostatnio swoje plecy?”
„Ahhhh ....!” mówi ofiara w nagłym przebłysku
wglądu.
Według mądrości ludowej zadawanie pytań
to niebezpieczna sprawa. Zadawanie pytań
sobie z pewnością takie jest. To boli. Nie ma z
tego oczywistych korzyści. Może się okazać, że
nienawidzisz siebie, gdy wnikasz w warstwy
oszukiwania siebie i nieszczerości, tylko po to,
aby odkryć lęk (lub przerażenie) przed zmianą,
a pobożne postanowienia i zobowiązania rozpadają się w obliczu tego strachu. Zdejmuje
się pierwszą skórę, a następnie zdejmuje się
następną skórę, a następnie zdejmuje się skórę pod nią. Wtedy utkniesz. Nie możesz już iść
dalej - nie masz odwagi, by to zrobić - a jednocześnie nie możesz wrócić do tego, kim byłeś.
Niewidomy i głuchy człowiek może stać na
środku ruchliwej drogi będąc szczęśliwym, ale
gdyby dać mu wzrok i słuch tylko na sekundę,
to szczęście od razu ulatuje. To właśnie w tym
miejscu pomocne jest posiadanie wiary w moc
większą od ciebie - Twojego Świętego Anioła
Stróża, Boga, Lwa Aslana, czegokolwiek innego. Módl się o pomoc. Jest w nas miejsce,
które słyszy modlitwy tego rodzaju.
Podsumowując, proces inicjacji kabalistycznej opisany powyżej opiera się na szczegółowej mapie świadomości zapewnianej
przez Drzewo Życia i powiązania. Sefirot eksploruje się za pomocą rytualnej magii, by
przywoływać moce sefirot do celów inicjacji.
Incydenty w zwykłym życiu są interpretowane
jako wyzwania lub doświadczenia edukacyjne
dostarczane poprzez moce. Główne etapy

procesu inicjacji charakteryzują się obserwowalnymi zmianami w inicjowanym i potwierdzonymi przez inicjatora, którego rolą jest
przede wszystkim bycie katalizatorem.
Ta technika inicjacji była używana przez co
najmniej sto lat, ale jej wykonywanie miało
zazwyczaj skłonności do nękania osób wieloma zbędnymi śmieciami - skomplikowane
ceremoniały i scenariusze, pompatyczne i często bezsensowne stopnie i tytuły oraz magiczne systemy tak bardzo rozbudowane, że niedoszły wtajemniczony spędza więcej czasu
patrząc na palec niż na księżyc.
Rytuał
Technika Kabalistycznego rytuału, którą
mam zamiar opisać, opiera się na założeniu,
które może i jest, ale wcale nie musi być słuszne, lecz które nadaje tej technice charakterystyczny styl. Jej założeniem jest, że „forma
poprzedza przejawienie”; oznacza to, że
wszystko, co przejawia się w rzeczywistym,
fizycznym świecie, jest poprzedzone procesem
„formowania”, procesem opisanym w zarysie
ogólnym przez doktrynę sefirotycznej emanacji i przez Kabalistyczne Drzewo Życia.
Ta przesłanka nie jest tak dziwna ani metafizyczna, jak mogłoby się wydawać. Każdy
przedmiot w pokoju, gdzie siedzę, jest wytworem ludzkiej produkcji. Kubek, z którego wypijam swoją herbatę, był kiedyś gliną, a jej forma istniała w czyimś umyśle, zanim została
przekształcona w kształt wypalonej gliny.
Dom, w którym mieszkam, był kiedyś projektem architekta, a przedtem abstrakcyjnym
obiektem w schemacie do zarabiania pieniędzy deweloperskiej spółki.
Każdy przedmiot ludzkiej produkcji pierwotnie istniał jako idea lub forma w czyimś
umyśle, a każda idea przeszła proces rozwoju,
od inspiracji do produkcji - opisałem wiele z
tego w innym miejscu w tych uwagach. Nie
jest wielkim krokiem, aby pojmować cały
wszechświat jako wytwór umysłu, a więc każda forma budulca - fizyczne żywioły, każdy
gatunek rośliny i zwierzęcia - jest wynikiem
procesu formowania zachodzącym w umyśle.
Gdzie są te abstrakcyjne umysły? Składają
się one na całość, którą Kabalista poręcznie
nazywa „Bogiem”, a części (jeśli chcemy się do
nich odnosić oddzielnie jako do podrzędnych
elementów) nazywamy „archaniołami”, „aniołami” i „duchami” i „żywiołami” i „diabłami”.

Każdy z tych umysłów lub inteligencji dzierży
cząstkę archetypowej formy, która przynależy
do swojego w miejsca w fizycznym świecie, a
każdy umysł jest formą ze względu na własne
możliwości. Każda z tych archetypowych inteligencji może być pojmowana jako część Biny,
Inteligencji Boga i Matki wszelkiej formy.
Kiedy upuszczam kamień, to spada on na
ziemię. Czyni to, ponieważ duch materii zamieszkujący kamień używa duchów posłańców
(lub aniołów) zwanych grawitonami, aby komunikować się z duchem materii zamieszkującej Ziemię. Okazuje się, że zakrzywienie czasoprzestrzeni (jej forma) jest określana przez
Władców Materii w skomplikowany, ale całkowicie dokładny sposób, zgodnie z rozkładem
energii masy - szczegóły można podsumować
w równaniu po raz pierwszy spisanym przez
Alberta Einstein.
Może wydawać się absurdalne i postępowo
wsteczne (a William z Ockham z pewnością
przewracałby się w grobie), aby zasugerować,
że to, co nazywamy prawami fizyki, to formy
utrzymywane w umysłach archetypowych
inteligencji, ale jak stwierdził sam Einstein,
„Najbardziej niezrozumiała rzecz na temat
świata jest taka, że jest on zrozumiały”; oznacza to, że można go opisać za pomocą języka.
Istnieją abstrakcyjne formy, które opisują
zmiany w fizycznym świecie i mogą być zrozumiane przez umysł i chociaż dużym krokiem
jest zaproponowanie, że umysł ma pierwszeństwo nad materią, to jest to pogląd atrakcyjny
dla praktykującego maga. Jest to pogląd całkowicie zgodny z Kabałą. Kiedy wzywam ducha
do modyfikacji prawa grawitacji w określonym
czasie i miejscu, nie naruszam prawa fizyki...
zmieniam je u źródła.
Skoro „forma poprzedza przejawienie”,
wówczas praktyczna magia polega na zrozumieniu, w jaki sposób z teraźniejszości formuje
się przyszłość. W teraźniejszości zasiane są
nasiona wielu przyszłości i dostępne są one
magowi jako formy przyszłości. Formy przyszłości są rozwijane przez wiele umysłów, a
tam, gdzie się one pokrywają, istnieje konflikt i
niespójność, sytuacja przypominająca autobus, w którym każdy pasażer posiada własną
kierownicę zapewniającą nieznaną i zmienną
moc wejściową by ustalać ostateczny kierunek
pojazdu. W jednej z interpretacji („prymat
woli”) mag jest osobą z najpotężniejszą kie-

rownicą; w innej interpretacji (Taoistyczne
szturchnięcie) mag jest osobą, która rozumie
dynamikę sterowania dostatecznie dobrze,
aby wykorzystać dogodne momenty do poruszania autobusem w pożądanym kierunku. Być
może obie interpretacje są prawidłowe.
Przyjmując takie analogie dla obu przypadków,
powinno stać się jasne, że magia rzadko kiedy
odnosi się do nieustalonych wyników. W obu
przypadkach mag musi mieć jasne pojęcie co
do kierunku, co zwykle nazywa się intencją.
Autobus nie pojedzie nigdzie, gdzie chcesz,
jeśli w pierwszej kolejności nie wiesz, czego
chcesz.
Formowanie jest procesem zwiększania
ograniczeń lub procesem przymuszania. Kiedy
coś się przejawia, jest przymuszone lub ograniczone przez to, co dzieje się w danej chwili.
Załóżmy, że chcę zrobić film. To może być film
o wszystkim. Kiedy już mam scenariusz, jestem bardziej ograniczony, ale posiadam duży
zakres wyboru w reżyserii filmu - wybór aktorów, rekwizyty, lokalizacje itp. Kiedy już się
spieszę, moje wybory są jeszcze bardziej ograniczone, ale wciąż mam trochę swobody w
edycji. Wreszcie, kiedy film zostanie wydany,
to nie mam już więcej swobody, aby go zmienić, chyba że, tak jak niektórzy reżyserzy, zdecyduję się na jego ponowną edycję i ponowne
wydanie.
Intencja jest ograniczeniem: jest ograniczeniem woli. Wybrałem zrobienie filmu, ale
mogłem wybrać książkę lub wybrać się na
wakacje. Przy wyborze filmu ograniczyłem
moją wolną wolę. Mógłbym oczywiście zrezygnować z projektu filmowego, ale życie w niekompletnych, porzuconych projektach dla
większości ludzi nie jest zbyt satysfakcjonujące, więc moja wola dokończenia (tj. doprowadzenia do przejawienia) podtrzymuje moją
intencję i muszę nauczyć się żyć z tym dość
znaczącym ograniczeniem mojej teoretycznie
wolnej woli. Ograniczenie woli i formowanie
filmu idą ze sobą ręka w rękę. Nie mogę jedynie zamierzyć sobie zrobienia filmu. Muszę
zamierzyć napisanie scenariusza, znalezienia
trochę pieniędzy, pożyczenia sprzętu, zatrudnienia aktorów i załogi.
Formowanie filmu jest popędzane rozdrabnianiem mojej pierwotnej intencji na wiele komponentów i podkomponentów, wraz z
postępowaniem zadania, a działanie i intencja

karmią się nawzajem, aż ja zanurzony po kolana w szczegółach robienia filmu, mogę zauważyć, że myślę „Dałbym wszystko żebyśmy mogli opuścić tą scenę i zrobić sobie przerwę na
piwo”.
Przeszliśmy od osoby z teoretycznie nieograniczoną wolną wolą do kogoś, kto nie może
poświęcić czasu by wyjść na piwo. Większość
osób, chodzących do pracy oraz próbujących
wychować dzieci, są w tej sytuacji tak ograniczone przez poprzednie wybory i przeszłą historię, że ma bardzo mało rzeczywistej wolnej
woli lub niezaangażowanej energii i jest to
sytuacja, która musi być zrozumiała, szczególnie przed próbą poważnej magicznej pracy.
Podsumowując: skoro magia polega na
czynieniu tak, by rzeczy się działy, to mag może zechcieć zrozumieć proces formowania,
który poprzedza przejawienie i zrozumieć nie
tylko formy zamiarowane sobie przez innych,
formy mogące być dla niego konkurencyjne,
ale i szczegółowy związek między formowaniem a intencją.
Nie musisz rozumieć tych rzeczy; wielu ludzi polubiło magię, aby być prawdziwie „magicznym” (tj. bez żadnego związku przyczynowego ani mechanizmu), ale myślę, że błędem
jest mylenie braku świadomości mechanizmu z
brakiem mechanizmu, tak jak w przypadku,
gdy ktoś może spojrzeć na zegar i założyć, że
wskazówka okrąża tarczę „za pomocą magii”.
Kabała dostarcza teoretycznego modelu magicznej pracy (błyskawica na drzewie), którą
wielu uznało za użyteczną, więc chciałbym
powiedzieć coś więcej o koncepcji ograniczenia, koncepcji niezbędnej do zrozumienia
struktury rytuału, który zamierzam opisać.
Jesteśmy ograniczonymi istotami. Nasze
życie ograniczone jest do kilkudziesięciu lat,
nasze ciała mają ograniczone możliwości fizyczne, a w porównaniu do różnych rodzajów
życia na tej planecie jesteśmy wyraźnie bardzo
wyspecjalizowani w zestawieniu z potencjałem
tego, czym moglibyśmy być, gdybyśmy mieli
wolny wybór bycia czymkolwiek byśmy chcieli.
Nawet jako istoty ludzkie jesteśmy ograniczeni, ponieważ wszyscy jesteśmy od siebie różni.
Ograniczamy się do niewielkiej liczby zachowań, postaw i przekonań oraz strzeżemy tej
indywidualności i wyjątkowości jako niezbywalnego prawa. Ograniczamy się do kilku
umiejętności z powodu wymaganego wysiłku

oraz talentu i tylko w wyjątkowych przypadkach znajdujemy ludzi, którzy są ekspertami w
wielu różnych umiejętnościach - większość
ludzi jest zadowolona, jeśli są uznawani za
eksperta od jednej rzeczy. Faktem jest, że
wraz z rosnącą sumą wiedzy, ludzie (szczególnie ci z umiejętnościami technicznymi) są
zmuszeni do stawania się coraz bardziej wyspecjalizowanymi.
Ta idea ograniczenia i wyspecjalizowania
przeszła do magicznego rytuału z powodu
magicznego (lub mistycznego) postrzegania, że
chociaż cała świadomość we wszechświecie
jest Jednym i że ta Jedność może być postrzegana w sposób bezpośredni, to stała się ona
ograniczona. Istnieje proces ograniczania
(formowania), w którym Jedność (Bóg, jeśli
chcesz) staje się stopniowo ustrukturyzowany
i ograniczany, dopóki nie osiągnie poziomu
ciebie i mnie. Magowie i mistycy na całym
świecie są względnie jednomyślni w twierdzeniu, że normalna codzienna świadomość większości istot ludzkich jest poważnym ograniczeniem potencjału świadomości, a poprzez różne
dyscypliny możliwe jest poszerzenie świadomości w nowe regiony. Z magicznego punktu
widzenia osobowość, ego, nieprzerwane poczucie indywidualnego „mnie”, jest magicznym stworzeniem, sztucznym żywiołakiem lub
myślokszatłtem, który pochłania naszą magiczną moc w zamian za rodzaj ograniczenia
koniecznego do przetrwania, więc aby działać
magicznie, konieczne jest odwrócenie energii
od tej obsesji na punkcie osobistej tożsamości
i zarozumiałości.
Rozważmy teraz następujący problem: zostałeś uwięziony w dużej, nadętej plastikowej
torbie. Dostałeś młot dwuręczny oraz skalpel.
Przy użyciu którego narzędzia wydostaniesz
się szybciej? Odpowiedź, której szukam, to
oczywiście skalpel. Kluczem do wydostania się
z dużych, nadętych, plastikowych toreb jest
zastosowanie jak największej siły w jak najostrzejszym punkcie. Magowie zgadzają się z tą
zasadą - kluczem do sukcesu rytuału jest „jednopunktowo ukierunkowana wola”. Mistyk
może próbować rozszerzyć świadomość we
wszystkich kierunkach jednocześnie, aby objąć
coraz więcej Jednego, aby ogarnąć Jedność,
być może nawet przekroczyć Jedność, ale jest
to trudne i w praktyce większość ludzi nie jest
do tego zdolna.

Zamiast rozszerzać się we wszystkich kierunkach jednocześnie, znacznie łatwiej jest
ograniczyć wyprawę świadomości tylko w
jednym kierunku, a im dokładniejsze i precyzyjniejsze jest ograniczenie się do określonego
kierunku, tym łatwiej wydostać się z plastikowej torby. Ograniczenie świadomości to
sztuczka, której używamy, aby poradzić sobie
ze złożonością życia we współczesnym społeczeństwie i tak długo, jak jesteśmy zmuszeni
żyć pod tym jarzmem, to równie dobrze możemy czynić z tej konieczności cnotę i wykorzystywać naszą starannie pielęgnowaną zdolność koncentrowania uwagi na drobiazgach,
aby wyskoczyć z torby.
Widzimy, że pojęcie ograniczenia pojawia
się w procesie formowania, który prowadzi do
przejawienia; w ograniczeniu woli, która prowadzi do intencji; a teraz sugeruję, że skupione ograniczenie świadomości jest jedną z metod uwalniania magicznej energii. Ograniczenie jest kluczem do zrozumienia struktury
magicznego rytuału opisanego w tych uwagach i kluczem do udanej praktyki.
Zasadnicze Kroki Rytuału
Zdecydowałem się nie podawać szczegółów
żadnych rytuałów. Wszystkie rytuały, w których brałem udział, zostały napisane przez
jedną lub więcej uczestniczących w nich osób.
Mimo, że w tym czasie były to skuteczne rytuały, to nie sądzę, że byłoby warto zachować
ich literacką lub poetycką treść. Z drugiej strony większość rytuałów, w których brałem
udział, jest zgodna z podstawową strukturą,
która rzadko się zmieniała; tę strukturę nazwaliśmy „zasadniczymi krokami”.
Nigdy nie będzie zgody co do tego, co jest
istotne w rytuale, a co nie, tak samo jak nigdy
nie będzie zgody co do tego, co tworzy dobrą
powieść. Nie oznacza to, że nie ma tu nic wartego nauki. Kroki, które wymieniłem poniżej,
to sugestie, które mi przekazano i powstały w
wyniku znacznego wglądu (nie mojego). Są
one zgodne z Zachodnią tradycją magiczną,
która przez tysiące lat nie zmieniła się w swej
istocie i przekazuję je wam w tym samym duchu, w jakim je otrzymałem.
Oto najważniejsze kroki:
1. Otwarcie Kręgu
2. Otwarcie Bram
3. Inwokacja do Mocy
4. Oświadczenie Intencji i Poświęcenie

5. Główny Rytuał
6. Odprawienie Mocy
7. Zamknięcie Bram
8.Zamknięcie Kręgu
Krok 1: Otwarcie Kręgu
Krąg to miejsce, w którym odbywa się magiczna praca. Może to być dosłownie krąg na
ziemi, może to być kościół, pierścień ułożony z
kamieni lub świątynia, albo też może to być
wyobrażony okrąg wyryty w aetyrze, albo może to być dowolne miejsce uświęcone tradycją.
W niektórych przypadkach Krąg tworzony
jest specjalnie do pracy jednoczęściowej, a
następnie zamykany, podczas gdy w innych
przypadkach (np. Kościół) budynek jest konsekrowany, a cała przestrzeń wewnątrz budynku
jest traktowana tak, jakby była otwartym
okręgiem przez długi okres czasu.
Nie chcę zajmować się zbytnio ogólnikami,
dlatego też zajmę się pospolitym przypadkiem,
w którym krąg jest tworzony specjalnie dla
jednoczęściowej pracy, przez okres zazwyczaj
krótszy niż jeden dzień. Miejsce, dla tworzonego kręgu może być wszędzie: w pomieszczeniu, na zewnątrz, na szczycie wzgórza, w
piwnicy. Może być to wyobrażone miejsce, jak
na przykład rytuał przeprowadzony w świadomym śnie.
Najczęściej rytuał odbywać się będzie w
pokoju w domu i pierwszą magiczną umiejętnością, jaką rozwija mag, jest możliwość przekształcenia dowolnego miejsca w świątynię.
Lubię przygotowywać pokój przy pomocy jakiegoś rodzaju oczyszczania i wystarczająco
czyszczę miejsce na podłodze dla prawdziwego lub wizualizowanego kręgu. Zabezpieczam
pokój przed dostępem tak daleko, jak to możliwe, wyciszam telefon, mówię każdemu w
domu, że jestem niedostępny i tak dalej.
Krąg jest pierwszą ważną magiczną granicą:
tworzy mały obszar, w którym odbywa się
magiczna praca. Mag próbuje kontrolować
wszystko, co ma miejsce w Kręgu (ograniczeniu), a więc krąg o średnicy pół mili jest niepraktyczny. Krąg wyznacza granicę między
resztą świata (podążającą normalną drogą), a
magiczną przestrzenią, w której rzeczy zdecydowanie nie podążają tak jak zwykle (w przeciwnym razie, po pierwsze nie byłoby sensu
przeprowadzać rytuału).
Jest on zaburzeniem: obszar wewnątrz kręgu jest oddzielony od reszty przestrzeni i może

swobodnie podążać własną drogą. Istnieją
pewne rodzaje magicznej pracy, w których
posiadanie kręgu może nie być sensowne (np.
praca z naturalnymi elementami świata jako
całości), ale jeśli nie pracujesz z jakąś mocą już
obecną w środowisku w normalnym stanie, to
najlepiej pracować w kręgu.
Krąg może być wyznaczony na ziemi lub
może być czymś bardziej nieuchwytnym; moją
własną preferencją jest wyobrażona linia niebieskiego ognia narysowana w powietrzu.
Naturą świadomości jest to, że wszystko, co
uważane jest za rzeczywiste i traktowane jako
rzeczywiste, zostanie ostatecznie zaakceptowane jako Rzeczywistość - dobrym tego przykładem jest idea „pieniądza”.
Z rytualnego punktu widzenia, Krąg stanowi rzeczywistą granicę i jeśli jego użyteczność
ma być zachowana, powinien być traktowany
z takim samym szacunkiem jak ogrodzenie
zelektryfikowane. Zwierzęta, dzieci i zwykli
gapie powinni być trzymani od niego z dala.
Jakiekolwiek procedury odbywają się w Kręgu,
to powinny odbywać się tylko wewnątrz Kręgu
i w żadnym innym miejscu i odwrotnie, twoje
normalne życie nie powinno Cię niepokoić w
Kręgu, chyba że częścią twojej intencji jest,
aby tak się stało.
Z symbolicznego punktu widzenia Krąg wyznacza nowy „krąg normalności”, krąg inny niż
zwykły „krąg normalności”, który umożliwia
zachowanie dwóch „obszarów świadomości”
w sposób odmienny i odrębny. Mag opuszcza
codzienne życie kiedy Krąg jest otwarty i powraca do niego, gdy Krąg jest zamknięty i na
ten czas przyjmuje dyscyplinę myśli oraz czynu, która jest charakterystyczna dla rodzaju
podejmowanej magicznej pracy; procedura ta
nie różni się zbytnio od tej, która odbywa się w
wielu rodzajach laboratoriów, w których naukowcy pracują z materiałami niebezpiecznymi.
Otwarcie Kręgu zazwyczaj polega na narysowaniu kręgu w powietrzu lub na ziemi, któremu towarzyszy inwokacja do duchów opiekuńczych lub mocy żywiołów czterech ćwierci
świata, bądź czterech wież strażniczych, lub
archaniołów, czy czegokolwiek innego. Dobrze
znany Mniejszy Rytuał Pentagramu [35] może
być wykorzystany jako podstawa do Kabalistycznego otwarcia kręgu. Precyzyjność metody jest mniej ważna od samego praktykowa-

nia, do momentu aż będziesz mógł to zrobić
we śnie.
Istnieje jeszcze kwestia postawy: jaką postawę powinieneś przyjąć podczas otwierania
Kręgu? Sugeruję, że otwarcie Kręgu powinno
odbywać się z taką samą postawą jaką ma
żołnierz na formalnej warcie przed budynkiem
publicznym. Rodzaj rytuału, który opisuję, jest
formalny. Duża część jego skuteczności wynika
z jej formalności i precyzji. Na przykład, w obrębie kręgu nigdy w żadnym czasie nie skręcam ani nie poruszam się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kiedy pracuję w grupie, jednym z najważniejszych dowódców jest wartownik dzierżący miecz, odpowiedzialny za procedurę i dyscyplinę w kręgu.
Kiedy tworzysz krąg, ustanawiasz jego obrzeża
pod czujnym „okiem” wszystkich strażników,
których prosiłeś, by mieli oko na to co robisz, a
postawa wojskowa i poczucie dyscypliny i precyzji tworzą właściwy nastrój psychologiczny.
Podczas pracy w grupie, pomocne jest gdy
osoba otwierająca krąg ogłasza, że „krąg jest
teraz otwarty”, ponieważ wśród obecnych
osób nie powinno być wątpliwości, co do tego
czy otwarcie zostało ukończone w sposób
satysfakcjonujący dla osoby, która je przeprowadzała oraz czy święta przestrzeń została
ustanowiona.
Krok 2: Otwarcie Bram
Bramy, o których mowa, są granicą między
normalną, a magiczną świadomością. Tak jak
otwarcie Kręgu ogranicza rytuał w przestrzeni,
tak otwarcie Bram ogranicza rytuał w czasie.
Nie każdy dokonuje otwarcia Bramy w oddzielnym działaniu, ponieważ otwarcie Kręgu
można de facto uznać za otwarcie Bram, ale
istnieją powody, dla których te dwie czynności
są oddzielone.
Po pierwsze, wygodnie jest móc otworzyć
Krąg bez wchodzenia w świadomość magiczną.
Pomimo tego, co powiedziałem o nie wnoszeniu normalnej świadomości do Kręgu, to czasem te zasady są łamane i bywają chwile, kiedy do normalnej świadomości wprasza się coś
nieprzyjemnego i niechcianego, a Kręgu można użyć, aby to zatrzymać - to jest jak naciąganie koca na głowę w nocy.
Po drugie, otwarcie Bram jako oddzielone
działanie oznacza, że można je dostosować do
określonego rodzaju magicznej świadomości,
do której próbujesz wejść.

Po trzecie, jako że skarbiec bankowy i pociski międzykontynentalne posiadają po dwa
klucze, tak więc rozsądne jest, aby wejście do
magicznej świadomości było czymś, czego
prawdopodobnie nie wykonasz z kaprysu, a im
bardziej wyraziste są kroki, tym większy jest
wymagany świadomy wysiłek.
Na koniec - i jest to ważny punkt - otwarcie
Kręgu najlepiej przebiega w postawie żołnierskiej i przydaje się chwila wytchnienia, aby
przełączyć jeden nastrój na inny potrzebny do
inwokacji. Otwarcie Bram jest okazją do zrobienia tego przełączenia.
Istnieje wiele sposobów na otwarcie Bram i
wiele Bram, które możesz otworzyć. Ja wyobrażam sobie bramy naprzeciwko mnie i fizycznie je otwieram, wyciągając obie ręce. Wizualizuję różne bramy dla różnych sefirot, a czasami różne bramy dla tej samej sefiry.
Krok 3: Inwokacja do Mocy
Inwokacja do Mocy jest zwykle usprawiedliwieniem dla najbardziej ciężkiej, pompatycznej, majestatycznej i napuszonej prozy,
jaką kiedykolwiek napisano lub recytowano.
Podręczniki o magii są pełne tych rzeczy. Jeśli
inwokujesz Saturna podczas przybywającego
księżyca, to możesz być usprawiedliwiony, gdy
czynisz to tak jak Breżniew przemawiający do
Prezydium Sowieckiej Partii Komunistycznej,
ale jak w każdym innym aspekcie magii,
sztuczka nie leży w tym, co robisz, ale w tym
jak to robisz i niekończące się inwokacje nie są
wcale dobrym rozwiązaniem. Z praktycznego
poziomu, czytanie przydługiej inwokacji z kartki papieru przy słabym świetle świec będzie
wymagało tyle świadomego wysiłku, że trudno
jest „dać się ponieść”; lepiej jest utrzymywać
rzeczy uproszczone i to do tego stopnia, abyś
mógł przeprowadzić inwokację, nie myśląc o
niej zbyt wiele, a wtedy pozostawi to miejsce
dla o wiele ważniejszego „zmieniającego świadomość” aspektu inwokacji.
Kiedy wykonuję sefirotyczną pracę, to jako
części mojej inwokacji używam sefirotycznego
imienia Boga, Archanioła, Zastępu Anielskiego
i tytułów sefiry, a zamiast zapamiętywać przydługie inwokacje, wkładam swój wysiłek w
intonację imion.
Prawdopodobnie miałeś takie samo doświadczenie jak ja, a mianowicie kupiłeś bilet
na stacji kolejowej, a potem błąkając się po
niezliczonych peronach zastanawiałeś się,

gdzie jest twój pociąg. Inwokacja jest jak bilet
na pociąg: jeśli nie możesz znaleźć pociągu, to
posiadanie biletu nie ma sensu.
Inwokacje nauczone z książek lub napisane
przez innych mogą na ciebie działać bądź nie.
Otwarcie Bram pozwala dotrzeć do progu magicznej świadomości, ale to inwokacja wciąga
cię do pociągu i pcha cię w odpowiednie miejsce i nie jest to coś, co „po prostu się dzieje
samo z siebie”, no chyba, że masz naturalne
zdolności do aspektu świadomości, który inwokujesz.
Tak się jednak dzieje; ludzie mają skłonność
do rozpoczynania magicznej pracy z tymi obszarami świadomości, z którymi czują się najlepiej obeznani, więc mogą osiągnąć inicjacyjny sukces. Gwałtowni, złośliwi ludzie czynią
gwałtowne i złośliwe przywołania. Kochający
ludzie inwokują miłość. Większość ludzi rozpoczyna swoją magiczną pracę z „darmowym
biletem”, ale ogólnie rzecz biorąc, inwokowanie wymaga praktyki, a moc inwokacji pochodzi z praktyki, a nie z nieśmiertelnej prozy.
Nie mogę podać recepty na wejście w magiczną świadomość. Dobrze opracowane rytuały, praktykowane często, mają cechę przełączenia świadomości, które jest zaskakujące i
nieoczekiwane. Nie wiem, dlaczego tak się
dzieje; po prostu tak jest. Podejrzewam, że to
szczególny charakter rytuału, sposób, w jaki
wiąże się on z każdym zmysłem, jednocześnie
zajmuje umysł i ciało, jego tajemnicza i niezwykła symbolika, intensywność przygotowania i wykonania, formalność procedury, obejmują uśpione części umysłu, lub przynajmniej
angażują normalne jego części w nietypowy
sposób2.
Używanie rytuału do powodowania wyraźnych przełączeń w świadomości nie jest trudne; uzyskiwanie wyników których chcesz i
unikanie nieoczekiwanych i niepożądanych
efektów ubocznych jest trudniejsze. Rytuał nie
jest racjonalną procedurą. Symbolika magii
jest intuicyjna i wypływa z bardzo głębokiego
źródła. Cały proces rytuału skutecznie omija
umysł racjonalny, więc oczekiwanie, że wynik
rytuału będzie posłuszny nakazom rozsądku,
Obecnie istnieją dobre dowody na to, że nasz
układ węchowy jest głęboko połączony z częścią
pamięciową mózgu - użycie odpowiedniego kadzidła naprawdę przenosi cię w specjalne miejsce.
2

jest całkowicie nieracjonalne! Wyobrażenie
konia jest tutaj odpowiedne: każdy może dostać się na grzbiet dzikiego mustanga, ale dojście do punktu, w którym koń i jeździec idą w
tym samym kierunku w tym samym czasie,
wymaga praktyki. Proces ograniczenia opisany
w tych uwagach nie może wpływać na naturalną nieobliczalność zwierzęcia, ale przynajmniej jest to metoda zapewnienia, że koń
otrzymuje wyraźną wiadomość.
Krok 4: Oświadczenie Intencji i Poświęcenie
Jeśli magicznego rytuału nie traktuje się jako formy dziwacznej rozrywki wykonywanej
dla samego tylko wykonywania, to zwykle
istnieje ku temu powód - uzdrowienie, wróżenie, rozwój osobisty, inicjacja i tym podobne.
Jeśli jest to uzdrowienie, to zazwyczaj uzdrawianie jednej konkretnej osoby i znowu, nie
jest to ogólne uzdrowienie, lecz uzdrowienie z
jakiejś konkretnej dolegliwości, w ciągu pewnego okresu czasu.
Oświadczenie intencji to kulminacja procesu ograniczania, który rozpoczyna się po
otwarciu Kręgu i powracając do analogii plastikowego worka, oświadczenie intencji jest
jak ostrze skalpela - im precyzyjniejsza jest
intencja, tym większa ilość energii rytuału
stosowana jest do pojedynczego punktu.
Obserwacja, że rytuały działają lepiej, jeśli
ich energia jest skupiona na intencji, jest
zgodna z naszym doświadczeniem w życiu
codziennym. Każda zmiana, bez względu na to,
jaka jest mała lub nieistotna, ma skłonność do
napotykania na sprzeciw. Jeśli chcesz zmienić
markę kawy w ekspresie do kawy lub chcesz
przebudować umeblowanie w biurze, to ktoś
się sprzeciwi. Jeśli chcesz jeździć po nowej
drodze przez wieś, to lokalni ludzie będą protestować. Jeśli chcesz podnieść podatki, wszyscy się sprzeciwiają. Im więcej osób zaangażujesz w zmianę, tym większy napotkasz sprzeciw.
Ta sama zasada obowiązuje w magii, ponieważ z magicznego punktu widzenia cała
materia wszechświata jest utrzymywana w
miejscu poprzez akt zbiorowej intencji obejmujący wszystko od Boga w dół. Kiedy wykonujesz rytuał, wystawiasz się przeciwko zbiorowej woli do zachowania większości rzeczy
takimi, jakie są i twój rytuał odniesie sukces

tylko wtedy, gdy pewne z tych rzeczy są prawdziwe:
 Jesteś istotą o niesamowitej woli (masz
największą kierownicę w autobusie).
 Masz sojuszników (wiele osób w autobusie
chce dostać się do tego samego miejsca co
ty).
 Ograniczasz swoją intencję do minimalizowania sprzeciwu (Taoistyczne szturchnięcie); kolejna analogia to przecinarka
diamentowa, która wykorzystuje naturalne linie rozłupywania w celu rozszczepienia diamentu.
Niezależnie od tego który to przypadek, to
sugeruję, że precyzyjność i przejrzystość intencji na ogół przynoszą lepsze rezultaty. Oto niemagiczny przykład, który pojawia się niemal
każdego dnia. Skrajna organizacja polityczna
chce zostać zauważona i podkłada bombę w
samochodzie. Wybuch zabija dwoje małych
dzieci. Czy może to zwiększyć poziom publicznej sympatii dla ich sprawy? Wielu magów
zakłada, że świat się zmieni, ponieważ tego
chcą. Nie stanie się tak, ponieważ są oni z góry
przegłosowani.
A więc poświęcenie. Stwarza to problem
wielu magom. Problem wynika z tego, że w
magii nie dostaje się czegoś za nic, a jeśli
chcesz dokonać zmiany za pomocą magii, musisz za to zapłacić w jakiś sposób. Jak na razie
brzmi w porządku. Pytanie brzmi: co możesz
dać w zamian?
Nie możesz legalnie poświęcić niczego, co
nie jest twoje, a więc odpowiedź na pytanie
„co mogę poświęcić” leży w odpowiedzi na
pytanie: „kim jestem i co mam dać?”. Jeśli nie
popełnisz błędu, utożsamienia się ze swoim
dobytkiem, zobaczysz, że jedynym poświęceniem, które możesz zrobić, jesteś ty sam, ponieważ jesteś wszystkim, co możesz dać. Każda
rytualna intencja wymaga, abyś poświęcił jakąś część siebie, a jeśli nie złożysz ofiary chętnie, wówczas albo rytuał się nie powiedzie,
albo cena zostanie wymuszona bez Twojego
pozwolenia.
Nie musisz oddawać kufli krwi ani nerek.
Każda osoba ma pewną ilość tego, co nazywam „energią życiową” - Casteneda nazywa ją
„osobistą potęgą” - i możesz poświęcić część
tej energii, aby zasilić rytuał. W zwykłych,
przyziemnych terminach oznacza to, że przyrzekasz coś zrobić w zamian za twoją intencję i

poświęcenie łączysz z intencją w taki sposób,
że poświęcenie skupia energię zgodnie z kierunkiem twojej intencji. Dając prosty przykład,
moja kotka była chora i nie jadła przez trzy
tygodnie, więc w ostateczności, obawiając się,
że umrze z głodu, przeprowadziłem rytuał, aby
przywrócić jej apetyt, a jako poświęcenie nie
jadłem nic przez 24 godziny. Użyłem mojego
(bardzo rzeczywistego) głodu, by napędzić
intencję i następnego dnia zaczęła jeść.
Idea „poświęcenia siebie” może wydawać
się nieco osobliwa w dzisiejszych czasach, ponieważ nie jest modnym składnikiem większości magicznych prac lub podręczników, ale
muszą istnieć tacy, którzy będą sprzeciwiać się
twierdzeniu, że „nie poświęcam się mojej magicznej pracy i wciąż mam wyniki”. Może tak
być, ale spójrz na to w ten sposób: każde poświęcenie, które wystarczająco uwiera, angażuje głęboki impuls w nas, aby uśmierzyć ból i
mag może użyć tego impulsu, by dokonać
magicznej zmiany, przez łączenie usunięcia
bólu ze spełnieniem intencji.
Większość z nas jest istotami mającymi
przyzwyczajenia, które czerpią pociechę i poczucie bezpieczeństwa, żyjąc własnym życiem
w określony sposób, a każda zmiana tego nawyku i rutyny powoduje pewien dyskomfort i
pragnienie przeciwstawienia się oraz powrotu
do pierwotnego stanu; to pragnienie może
zostać wykorzystane. Tak jak rytuał zamierza
w jakiś sposób zmienić świat, tak też poświęcenie zmusza nas do zmiany siebie w jakiś
sposób, a to wyzwala magiczną energię.
Jeśli chcesz kogoś uzdrowić, to nie rób tylko rytuału i pozostawiając go samemu sobie;
stań się zaangażowany w opiekę nad nim w
jakiś sposób, a aktywna troska będzie działała
jako kanał dla uzdrawiającej mocy, do której
się zwróciłeś. Jeśli chcesz użyć magii, aby pomóc komuś uwolnić się ze złej sytuacji, dostarcz mu także czynną, materialną pomoc. I
odwrotnie, jeśli nie możesz się kłopotać by
zapewnić pomoc materialną, twój rytuał zostanie zainfekowany tą samą bezwładnością i
apatią. „Prawdziwa wola wyjdzie na jaw”, a w
wielu przypadkach naszą prawdziwą wolą jest
nie robić nic.
Z magicznej perspektywy każdy z nas jest
magiczną istotą o ogromnym potencjale mocy,
ale jest to negowane przez wrodzone, fanatyczne i niewiarygodnie głęboko zakorzenione

pragnienie utrzymania świata w regularnej
orbicie, zaspokajającej nasze własne potrzeby.
Samopoświęcenie zakłóca tę równowagę i
wypuszcza część tej energii, a to może być
przyczyną tego, że nieegotyczne oddanie i
poświęcenie siebie obecne wśród świętych ma
reputację czynienia cudów.
Krok 5: Główny Rytuał
Po przywołaniu Mocy oraz po oświadczeniu
intencji i poświęceniu, wydaje się, że nie ma
już nic więcej do zrobienia, ale większość ludzi
lubi przedłużać kontakt z Mocami przez okres
czasu od kilku minut do kilku dni, aby przeprowadzić jakiś rodzaj symbolicznego rytuału.
Rytuał, jak opisałem to do tej pory, może wydawać się dość nieskomplikowanym ćwiczeniem, ale tak nie jest; jest on bardziej sztuką
niż nauką, ale gdy tylko Krąg i Bramy są otwarte, a Moce są obecne, to jakakolwiek istniejąca nauka ścisła, ustępuje miejsca sztuce.
Magowie operują w świecie, w którym
zwykłe rzeczy mają głębokie znaczenia symboliczne lub powiązania i w swoich pracach używają wybranych konsekrowanych narzędzi lub
„przedmiotów mocy”. Mag może w rytuale
wykorzystać tę paletę symboli do malowania
obrazu, który wyraża intencję w niewerbalny,
nieracjonalny sposób i jest to zdolność zakomunikowania intencji poprzez każdy zmysł
ciała, poprzez każdy poziom umysłu, który
nadaje rytuałowi mocy. Oto kilka sugestii:
 każda sefira ma odpowiednią liczbę, która
może być użyta jako podstawa dla stuknięć, gestów, dzwonków, pieczęci itp.
 każda sefira ma powiązany kolor, który
może być użyty w całym obszarze pracy:
tkanina ołtarzowa, świeca (świece), sztandary, kwiaty, sznurki itp.
 wielu okultystycznych dostawców tworzy
kadzidła sefirotyczne. Jakość jest tak
zmienna, że najlepiej jest wypróbować kilku dostawców i zastosować zdrowy rozsądek.
 każda sefira ma powiązane zachowania,
które mogą być użyte podczas centralnej
części rytuału.
 jeśli pracujesz z kilkoma osobami, to wtedy mogą one przejąć role od sefiry i nosić
powiązane kolory itp. Na przykład, wartownik użyłby powiązań Gewurycznych,
pisarz użyłby powiązań Hod.



każda sefira posiada broń rytualną lub
„przedmioty mocy”, które można wykorzystać w sposób symboliczny.
 każda sefira ma szeroki zakres indywidualnych powiązań, które mogą być użyte w
określonych sytuacjach, np. rytuał romantycznej miłości w Necach mógłby posłużyć
się kadzidłem różanym, różami, miedzianą
miską miłości, winem, poświęconymi Wenus wierszem lub piosenką; niezależnie od
tego, co zrobisz to trzeba wykonać ...
6. Odprawienie Mocy
Po zakończeniu rytuału Mocom składa się
podziękowanie i się je odprawia. To rozpoczyna wycofywanie świadomości z powrotem do
stanu sprzed rytuału.
Krok 7: Zamknięcie Bram / Zamknięcie
Kręgu
Końcowe kroki to zamknięcie Bram (a zatem zamknięcie dostępu do zmienionego stanu świadomości) i zamknięcie Kręgu (a zatem
powrócenie do codziennego świata). Krąg nie
powinien być zamykany, jeżeli istnieje podejrzenie, że nie zostało zakończone wycofanie ze
zmienionego stanu. Rozsądnie jest przeprowadzenie kontroli poprawności między zamknięciem Bram, a zamknięciem Kręgu.
Czasami zdarza się, że chociaż mag przechodzi przez kolejne etapy zamykania, to nie
jest zaangażowana uwaga i mag pozostaje w
zmienionym stanie. To nie jest dobry pomysł.
Energia tego stanu będzie nadal przejawiać się
w każdej intencji życia codziennego i zaczną
się dziać wszelkiego rodzaju nieplanowane (i
często niecodzienne) rzeczy.
Związanym z tym problemem (i nie jest to
rzadkością) jest to, że każdy mag prędzej czy
później znajdzie odmienny stan, który mu
zrekompensuje pewne jego dostrzeżone nieudolności (w taki sposób, w jaki niektórzy ludzie lubią się upijać na imprezach). Nie będzie
chciał opuścić tego stanu, ponieważ sprawia,
że czuje się dobrze, więc wychodzi z rytuału w
zmienionym stanie, nie zdając sobie sprawy,
że nie udało mu się zamknąć go poprawnie.
Jest to czasami nazywane obsesją i komplikuje
ona magiczną pracę.
Prawidłowe Zamknięcie jest ważne, jeśli nie
chcesz skończyć jak mocno popękany garnek.
Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany tym, że
Moce nie zostały całkowicie odprawione, a

Bramy poprawnie zamknięte, wróć i powtórz
te kroki ponownie.
Wykorzystywanie Sefirot w Rytuale
Sefirot można inwokować podczas rytuału
pojedynczo lub w kombinacji. Zapewnia to
ogromną paletę powiązań i symboli do pracy,
ale jednym z najtrudniejszych aspektów planowania tego rodzaju rytuału jest podejmowanie decyzji, które sefirot są kluczem do
danego problemu. Aksjomatem magii Kabalistycznej jest to, że każda sefira jest jakoś zaangażowana w każdy problem i czasem trudno
jest uniknąć wniosku, że należy inwokować
wszystkie dziesięć sefirot. Nie ma w tym nic
złego, ale jeśli zupełnie przegniemy z kolorami,
świecami itp., to świątynia zaczyna wyglądać
jak po eksplozji w fabryce farb, a to zwykle ma
skłonność do rozmywania naszego skupienia
podczas rytuałów, jeśli wykonuje się je regularnie.
Rytuał obejmowałby zwykle od jednego do
trzech sefirot. Ważnym czynnikiem jest zrównoważenie:
poprzez inwokowania sefirot z jednego z
bocznych kolumn Drzewa, wytwarza lub
zwiększa nierównowagę i warto rozważyć
zrównoważenie tej sefiry. Przykładowo, gdy
Gewury używa się destruktywnie, to co wypełni pozostawioną próżnię? Podczas kreatywnego korzystania z Chesed, co ustępuje
nowemu? Ta sama zasada dotyczy pary Hod /
Necach oraz Biny / Chochmy. Drzewo jest naturalnie ułożone w wiele triad, czyli grup
trzech sefirot i po tym, jak zyska się zrozumienie indywidualnej sefiry, to naturalnym krokiem jest badanie triad. Z punktu widzenia
równowagi raczej wiele jest do powiedzenia
na temat inicjacji do triad tworzonych przez
sefirot, a nie indywidualnej sefiry.
Sefirot są połączone ze sobą ścieżkami i
znowu ścieżki można badać, przez inwokowanie par sefirot. To jeszcze bardziej rozszerza
paletę powiązań oraz związków i wraz z upływem czasu Drzewo staje się żywym narzędziem, za pomocą którego można analizować
sytuacje z dużą głębią i szczegółowością. Dopóki przez pewien czas nie będzie się ściśle
współpracować z grupą ludzi, Drzewo musi
pozostać w dużej mierze osobistym symbolem
i słownictwem, ale jeśli ktoś ściśle współpracuje z innymi ludźmi, staje się wtedy wspólnym słownictwem o dużej ekspresyjnej i wy-

konawczej mocy - idee, które w inny sposób są
niewyrażalne można przetłumaczyć bezpośrednio i dość precyzyjnie na wspólne działanie poprzez magię rytualną.
Wskazówki dotyczące tego, w jakich przypadkach inwokować daną sefirę można znaleźć w powiązaniach, ale dla przykładu podałem wskazówki na liście poniżej:
Malchut
Sefira Malchut jest przydatna do następującej magicznej pracy:
 kiedy chcesz zwiększyć stabilność sytuacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy
wszystko jest w zgiełku i chcesz spowolnić rzeczy
 kiedy chcesz uziemić niechcianą lub
niepożądaną energię. Również przydatna do osłaniania i ochraniania (pomyśl o zamku)
 podczas pracy z czterema żywiołami w
świecie fizycznym
 kiedy chcesz, aby intencja zmaterializowała się w świecie fizycznym
 kiedy jest niezbędne żeby intencja
„rzeczywiście się działa”. na przykład
napisanie książki to jedno, inną rzeczą
jest danie jej do druku, opublikowanie i
przeczytanie
 podczas inwokowania Gai, Matki Ziemi
Jesod
Sefira Jesod jest przydatna do następującej
magicznej pracy:
 do dywinacji i wróżenia z kuli szklanej;
aby zwiększyć psychizm - telepatię, jasnowidzenie, prekognicję
 przy zmianie wyglądu czegoś, do działań przemiany, do zmiany kształtu (np.
marketing i reklama!)
 kiedy próbuje się manipulować fundamentem czegoś, formy znajdującej się
za wyglądem
 do prac dotyczących pożądania seksualnego, narządów płciowych, nierządu,
instynktownych zachowań, atawizmu
 do intencji obejmujących obrazy rzeczywistości - malarstwo, fotografie, kino, telewizja itp.
 do świadomego śnienia, projekcji
astralnej

Hod
Sefira Hod jest przydatna do następującej
magicznej pracy:
 do leczenia i medycyny (Rafael jest
uzdrowicielem Boga)
 kiedy ma się do czynienia z komunikacją ustną lub pisemną
 media, w szczególności gazety i radio
 propaganda, kłamstwo, wprowadzanie
w błąd
 Nauczanie kogoś i uczenie się
 filozofia, metafizyka, nauki jako systemy intelektualne oddzielone od eksperymentu
 komputery i technologie informacyjne
 układ nerwowy
 protokół, ceremonia i rytuał.
 prawo pisane, rachunkowość
Necach
Sefira Necach jest przydatna do następujących magicznej pracy:
• podczas pracy z emocjami
• układ endokrynologiczny
• podczas wychowywania lub opieki nad
kimś lub czymś. Dobroczynność i bezinteresowność, empatia
• w przypadku dzieł obejmujących przyjemność, luksus, romantyczną miłość,
przyjaźnie itp. (Np. imprezy)
• cokolwiek wspólnego z estetyką i gustem: wystrój, sztuka, kino, strój, moda, literatura, dramat, poezja, uprawa
ogródka, śpiew, taniec itp.
• do wyrażania siebie
Tiferet
Sefira Tiferet jest przydatna do następującej magicznej pracy:
• praca polegająca na integralności, całości i równowadze
• praca z udziałem Jaźni ( jako archetypu
Jungowskiego), poczucie własnej ważności, poświęcenie siebie, oddanie,
współczucie
• ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie
• Komunia z twoim Świętym Aniołem
Stróżem
• zjednoczenie mikrokosmosu i makrokosmosu

Gewura
Sefira Gewura jest przydatna do następującej magicznej pracy:
• czynna obrona.
• zniszczenie
• zerwanie umowy
• sprawiedliwość i kara zgodna z prawem
Chesed
Sefira Chesed jest przydatna do następującej magicznej pracy:
• wzrost i ekspansja
• wizja, przywództwo i władza (np. zarządzanie biznesem, w polityce)
• inspiracja i kreatywność
Sefirot Gewura i Chesed najlepiej traktować jako parę, ponieważ każda praca dotycząca jednej zazwyczaj wymaga rozważenia drugiej. Na przykład, jeśli chcesz, aby coś rosło i
rozwijało się (Chesed), to czy nie będzie to
rosło kosztem czegoś innego (Gewura)?
Boskie sefirot Bina, Chochma i Keter mogą
być inwokowane, ale nie polecałbym tego
robić, dopóki nie będziesz miał dużego doświadczenia z inwokowaniem innych sefirot albo nic się nie stanie, albo zakres wyników
może wykraczać daleko poza twoją intencję.
Sugestie do Rytuału Malchut
Jak wspomniałem wcześniej w tym rozdziale, postanowiłem nie podawać recept odnośnie rytuałów, ale zdaje sobie sprawę, że wielu
ludzi obawia się o swój pierwszy rytuał i zwykle kwestionuje wiele szczegółów. Zapewniłem więc kilka sugestii, aby wykazać, że rytuał
jest w dużej mierze kwestią zdrowego rozsądku. Sugestie dotyczą Malchut, ponieważ tam
właśnie zaczynają swoją pracę początkujący
Kabaliści.
Świątynia i wyposażenie
„Tam dom, gdzie serce Twoje”, a świątynia
Kabalisty jest tam, gdzie ją utworzy. Miałem
ten „luksus” pracy w miejscu poświęconym i
zastrzeżonym specjalnie do rytualnej pracy
okazjonalnie, ale nie oceniłbym tego jako czegoś o wysokim priorytecie. Każde miejsce może stać się świątynią; kiedy zaczyna się praca z
rytuałem, to z wielką siłą staje się w pełni zrozumiałe zdanie sobie z tego sprawy. To przywoływana moc czyni świątynię.

Wystarczy oczyścić przestrzeń do pracy.
Będziesz potrzebował ołtarza; jego rolę może
pełnić mały stół. Może je pełnić postawione
pionowo pudełko kartonowe jeśli nie znajdziesz nic więcej! Będziesz także potrzebować
następujących elementów:
• brązowa tkanina ołtarzowa. Warto zrobić
zestaw tkanin ołtarzowych dla sefirot, z
którym będziesz pracował - brązowy dla
Malchut, fioletowy dla Jesod, pomarańczowy dla Hod itd. Białej tkaniny podobnie
jak białej świecy można użyć do każdej sefiry, jeśli nie ma dostępnego nic innego.
• brązowa świeca. Świecznik.
• kadzidło Malchut, samozapalające się
węgielki i coś w czym można spalić kadzidło.
• Jeśli posiadasz, kadzielnica będzie dobra;
jeśli nie, nietrudno coś wymyślić. Mosiężna miska z trzema mosiężnymi łańcuchami
jest dość funkcjonalna.
• Zapałki lub zapalniczka gazowa.
• Twój magiczny dziennik i długopis.
Świecznik i świeca znajdują się pośrodku ołtarza, a kadzielnica, kadzidło i zapałki na południowej stronie.
Twój wybór odzieży zależy od osobistych
przesłanek. Kiedy pracuję na zewnątrz zwykle
noszę normalne ubrania. Kiedy pracuję w domu, pracuję nago lub w białej szacie. Biała
szata jest tradycyjna i powinna być wykonana
własnoręcznie, podkreślając przez to, że Wielkie Dzieło jest osobiste i nie może być wykonane przez nikogo innego poza Tobą.
Procedura
1. Zablokuj drzwi, wycisz telefon itd.
2. Usiądź i spisz swoją intencję i poświęcenie w swoim magicznym dzienniku.
Myśl o nich pieczołowicie i zapamiętaj.
3. Praktykuj rytuał, aż będziesz znał każdy
krok na pamięć. Możesz wymawiać
Imiona podczas prób, ale nie wibruj
ich.
4. Podejdź do ołtarza, uklęknij i módl się
do Boga.
5. Otwórz Krąg.
6. Otwórz Bramy. Zapal świecę, aby pokazać, że Świątynia jest już otwarta.
7. Inwokuj w imionach Adonai Melech,
Adonai ha Arec, wzywaj potężnego archanioła Sandalfona, zastępy Iszim i
wszystkie moce sefiry Malchut. Imiona

są cicho intonowane lub wibrowane z
wielką intensywnością.
8. Oświadcz swoją intencję i poświęcenie.
Zapytaj, czy też jest to niedopuszczalne.
9. Przeprowadź główną część rytuału.
10. Podziękuj i odpraw moce Malchut, zastępy Iszim, archanioła Sandalfona, w
imię Adonai Melech, Adonai ha Arec.
Powtarzaj wibracje zgodnie z krokiem
7. Zauważ, że moce sefirotyczne nigdy
nie są odpędzane; składa się im podziękowanie i odprawia.
11. Zamknij Bramy.
12. Dokonaj inspekcji każdej ćwiartki Kręgu. Jeśli czujesz się niezadowolony z
powodu odprawienia i zamknięcia
bram, to powtarzaj, aż będziesz zadowolony.
13. Klaśnij w dłonie głośno, zdmuchnij
świecę i stanowczo ogłoś „Świątynia
jest zamknięta!”.
14. Zapisz wszystkie notatki w swoim magicznym dzienniku.
15. Opisany rytuał może wydawać się bardzo prosty, bardzo podstawowy. To nie
złożoność, powoduje udany rytuał; to
koncentracja, praktyka, dyscyplina, a
przede wszystkim głęboka intensywność wynikająca z przekonania, że naprawdę inwokujesz moce będące u korzenia tworzenia, moc Boga Żywego.
Postawa
Chociaż dopuszczalne jest, aby Kabalista
miał intelektualne zastrzeżenia co do dosłownego istnienia archaniołów i aniołów, to najlepiej trzymać te zastrzeżenia z dala od swoich
rytuałów. Kiedy otwieram krąg, wkraczam w
świat, w którym moce Malchut są prawdziwe.
Rodzi to kwestię podejścia. Moce Malchut
są uzasadnionym i nieodłącznym aspektem
Dzieła Stworzenia. Podobnie jak morze, nie są
one ani dobre, ani złe i podobnie jak morze,
muszą być one traktowane z szacunkiem. Nikt
nie pomyślałby o grożeniu morzu, czy odpędzeniu morza. Jeśli chcesz zająć się morzem,
musisz sobie z nim poradzić na jego własnych
warunkach i żaden żeglarz, niezależnie od
tego, jak doświadczony, nigdy nie uwierzy w
to, że opanował morze.
Każda sefira ma swoje własne podejście.
Malchut to sefira, w której forma przejawia się

i charakteryzuje się ograniczeniem, ograniczonością, skończonością, stabilnością, bezwładnością. Magiczny wizerunek przedstawia wielką królową na tronie jej Królestwa, królestwa,
w którym zmiany następują powoli w kontekście istniejącego porządku. Wyobraź sobie, że
próbujesz zbliżyć się do wielkiej królowej w
królestwie, w którym tradycja i stabilność są
najważniejsze.
Innym, odmiennym podejściem do Malchut
jest podejście do niej, jako matki, zagorzałej
opiekuńczej i konserwatywnej matki. Bina jest
wielką Wyższą Matką na Drzewie Życia, ale
można do niej podejść w postaci Niższej Matki,
sefiry Malchut.
Nie oczekuj, że rytuał Malchut będzie taki
sam jak rytuał Necach lub rytuał Tiferet. Rytuał Malchut może mieć „ociężały” lub uroczysty
charakter. Jeśli poczujesz się roztrzęsiony i
stracisz równowagę przed takim rytuałem,
powinieneś z niego wyjść czując się stabilnie i
zrównoważony. Nie powinieneś wychodzić z
niego, czując, że chcesz zmienić świat – wtedy
to nie jest Malchut.
Nie oczekuj, że twoje rytuały wytworzą
„dziwne wydarzenia”. Istnieje skłonność ludzi
do oczekiwania by stało się coś bardzo rażącego oraz namacalnego i jeśli Sandalfon nie
przedstawi osobistego wyglądu, to coś musiało pójść nie tak.
Nauka korzystania z rytuału przypomina
naukę degustowania wina; na początku trudno
jest odróżnić jedno czerwone wino od drugiego, ale stopniowo uczysz się wychwytywać
mnóstwo subtelnych, ale rzeczywistych różnic.
Traktuj swoje własne uświadomienie lub
świadomość jako wino i ucz się obserwować
subtelne zmiany i rozróżnienia.
Inna Praktyczna Praca
Opisana technika sefirotycznego rytuału
może być użyta do szybkiego i łatwego zaprojektowania ogromnej różnorodności rytuałów,
ponieważ podstawowy format może pozostać
taki sam. Rytuał z udziałem Jesod powinien
mieć zupełnie inne odczucie i efekt rytuału niż
ten z udziałem Tiferet, a jednak podstawowa
konstrukcja obu rytuałów może być identyczna. Rekwizyty będą się zmieniać, intencja będzie się różnić i podejście będzie się różnić, ale
podstawowe kroki pozostaną takie same.
Ponieważ rytuał można szybko przeprowadzić (niekoniecznie łatwo, ale na pewno szyb-

ko), to sefirotyczny rytuał może być użyty by
dać kuksańca przy innych magicznych i mistycznych technikach, takich jak medytacja,
dywinacja, wróżenie ze szklanej kuli, tworzenie przysiąg, modlitwa, koncentracja i wizualizacja, mediumizm i tak dalej.
Sefirotyczny rytuał jest narzędziem, które
funkcjonuje w ramach dobrze rozwiniętej i
bardzo szerokiej struktury; początkujący ma
bardzo niewiele do nauczenia się na początku,
ale to niewiele zupełnie wystarczy, aby osiągnąć wiele.

PODSUMOWANIE
W tych notatkach chciałem podać w przybliżeniu informacje, które otrzymałem kiedy
zacząłem studiować Kabałę. Osoba, która
przekazała mi te informacje, powiedziała: „Nie
musisz czytać wielu książek, po prostu przestań i wykonuj to.” To była dobra rada. Kiedy
chcesz uczyć się budować most, powinieneś
przeczytać książki o budowaniu mostów, ale
jeśli chcesz się uczyć o sobie, największa na
świecie biblioteka nie pomoże za wiele.
„Wykonywanie Tego” polega na przywołaniu sefirot i prośbie o pouczenie. Składa się to
z entuzjastycznego i śmiałego wykonywania,
gdy zbliża się coś nowego. Polega to na zaufaniu twojej intuicji i sumieniu. Wymaga to kwestionowania wszystkiego. Wymaga to także
niezliczonych medytacji, ćwiczeń koncentracyjnych i wizualizacyjnych, kontrolowania siebie, rytuałów, zapisywania snów, modlenia się
i czegokolwiek chcesz.
Nie ma na to żadnej recepty, a każda osoba
dąży do znalezienia swojej własnej równowagi. Jako straszny czytelnik uważałem, że porady dotyczące nie czytania książek o magii i
Kabały są trudne do podjęcia, ale się ich podjąłem i przez jakieś 10 lat całkowicie zatraciłem
ten nawyk. Cieszę się, że to uczyniłem , ponieważ rozwinąłem pewność siebie, aby zaufać własnej intuicji i odnalazłem dla siebie
techniki najlepiej dostosowane do mojego
temperamentu i usposobienia. To, co działa
wspaniale dla jednej osoby, może być całkowicie nieodpowiednie dla kogoś innego.

W tych notatkach jest niemalże wystarczająco dużo informacji, aby przestać i „po prostu
to wykonywać”. Celowo powstrzymałem niektóre informacje, ponieważ składają się z drobiazgów, które każda osoba z niewielką ilością
zdrowego rozsądku, inicjatywy i zaufania w
siebie może wypracować sobie samemu. Na
przykład, nie musisz uczyć się rytuałów innych
ludzi: ufaj swojej własnej wyobraźni i kreatywności, chociaż mogą się wydawać niewystarczające i pisz swoje własne.
Musisz zaufać sobie i dlatego nie przedstawiłem szczegółowej recepty. Jeśli uważasz, że
Kabała powinna być bardziej skomplikowana,
uczyń ją bardziej skomplikowaną. Jeśli uważasz, że niezbędne jest poznanie Czterech
Światów, czterech części duszy lub brody Arik
Anpin albo czegoś podobnego, to dowiedz się
o nich, ale nie sądzę, żeby konieczne było poznanie tych rzeczy, aby zacząć i istnieją lepsze
oraz szybsze sposoby uczenia się Kabały niż
zmycie się i kupowanie Zoharu.
Jeśli zaufasz samemu sobie, dowiesz się tego , co powinieneś wiedzieć w tempie, w jakim
możesz się tego nauczyć. Kabała jest tylko
mapą (ale tak między nami uważam, że jest to
dokładna i przydatna mapa), ale wejście na
ten teren leży w tobie. Z mojego doświadczenia wynika, że sefirotyczne magiczne rytuały
są kluczem do wszystkiego innego. Jeśli chcesz
kontynuować studiowanie Kabały, za wszelką
cenę to idź i kup inne książki, ale nie wyobrażaj
sobie, że jakość informacji, które otrzymasz,
będzie wyższa niż to, czego się dowiesz, jeśli
po prostu zainwokujesz Boga poprzez moce
Malchut i poprosisz je o pouczenie.
Jeśli obawiasz się rytuału, to w porządku ...
wielu ludzi się obawia. Jeśli popełnisz błędy w
swoich rytuałach, nie jest to niezwykły problem, ponieważ każdy tak robi. Jeśli obawiasz
się rytuału, ale inwokujesz Moce z postawą i
szacunkiem, które im się należą i nie boisz się
dać za darmo tego, co dostajesz, to wtedy
dostaniesz dużo, a prawie na pewno znacznie
więcej niż można się było spodziewać.
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