


Frater Barrabbas opracował kompletny, przejrzysty, przystępny 
i ekumeniczny zarys Kabały. Unika skomplikowanych definicji, 
długich i męczących wykładów historycznych i papki psycholo-
gicznej, a zamiast tego skupia się na informacjach przydatnych 
i zrozumiałych dla Czytelnika. (...) Autor „Magicznej Kabały” 
znakomicie przedstawia najistotniejszy element magii zachodniej 
z myślą o wszystkich adeptach wiedzy ezoterycznej.

— Chic i Sandra Tabatha Cicero 
Mistrzowie Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku 

i autorzy książki The Essential Golden Dawn

Chociaż na przestrzeni lat opublikowano wiele książek poświęco-
nych Kabale, „Magiczna Kabała” wykracza poza zwykłe opisy 
Drzewa Życia i opisuje rozwój mistycyzmu kabalistycznego, po-
cząwszy od jego tradycyjnych źródeł żydowskich, a skończywszy 
na znaczącej roli, jaką spełnia w wielu współczesnych systemach 
magicznych. Czytelnicy wkraczający na ścieżkę magicznej Kabały 
skorzystają na zgłębianiu tej książki, która umieszcza ten system 
w odpowiednim kontekście historycznym, a jednocześnie wska-
zuje jego obecne zastosowania w różnych tradycjach magicznych.

— Scott Stenwick
autor książek Arcana i Mastering the Mystical Heptarchy

„Magiczna Kabała” uwzględnia gnostyczne, neopitagorejskie 
i neoplatońskie korzenie Kabały, dzięki czemu jest łatwiejsza 
w odbiorze dla okultystów wywodzących się ze wszystkich tra-
dycji, nie tylko abrahamowej. Język i zamysł tej napisanej przez 



poganina książki czynią ją przystępną dla adeptów z różnych 
nurtów pogaństwa. Chociaż jest wyraźnie zakorzeniona w za-
chodniej tradycji tajemnej oraz w paradygmacie Złotego Brza-
sku i jego następców, pozostaje jednak innowacyjna, wskazując 
nowy i świeży kierunek.

— Frater Sincerus Renatus
Starszy Mistrz Różokrzyżowego Zakonu Alfa i Omega

Wyczerpujące i zwięzłe wprowadzenie do tematu będącego fun-
damentem magii rytualnej i Złotego Brzasku.

— David Griffin
Imperator Złotego Brzasku 

i autor książki The Ritual Magic Manual

 

Czy jesteś poganinem, szamanem czy magiem, niniejsze stu-
dium magicznego systemu organizacyjnego, znanego jako Ka-
bała, może przyczynić się do lepszego zrozumienia twojej ścieżki. 
„Magiczna Kabała” stanowi wprowadzenie, którego brakowało, 
kiedy sama zaczynałam poznawać Sztukę i nie mogłam w peł-
ni zrozumieć tego aspektu nauk tajemnych. Objaśniając histo-
rię, strukturę i praktyczne zastosowanie Kabały, to dzieło po-
maga „złamać kod”, wręczając Czytelnikowi klucz do systemu 
wierzeń, który otwiera bramę świata od dawna wpływającego 
na magię Zachodu.

— Veronica Cummer
autorka książki Sorgitzak: Old Forest Craft 

i redaktorka To Fly by Night: The Craft of the Hedgewitch
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o autorze

rater Barrabbas jest praktykującym magiem rytualnym, któ-
ry studiuje magię i wiedzę tajemną od ponad trzydziestu pię-
ciu lat. Jest założycielem magicznego zakonu o nazwie Zakon 

gnostycznej gwiazdy, a także nestorem i kontynuatorem tradycji alek-
sandryjskiej czarostwa. Mieszka w Minnesocie.

Odwiedź jego blog: 
fraterbarrabbas.blogspot.com.

F
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awno temu, kiedy miałem zaledwie szesnaście lat, wybrałem się 
do miejscowej niesławnej księgarni okultystycznej w Milwau-
kee, miasta położonego niedaleko miejscowości, w której miesz-

kałem. Wydawało mi się, że ten sklep o nazwie sanctum regnum jest 
najfajniejszym miejscem na ziemi. niedawno okrzyknąłem się magiem 
i zacząłem gustować we wszelkiego rodzaju dziwactwach i głupotach, na 
przykład ubierałem się na czarno, paradowałem w okultystycznej biżu-
terii i robiłem różne inne „czarodziejskie rzeczy”. Ponieważ byłem mło-
dy i niedoświadczony, moje zainteresowanie było jeszcze dość powierz-
chowne. Księgarnia okultystyczna sanctum regnum miała charakter 
bardzo gotycki. Była czarno-czerwona zarówno na zewnątrz, jak i we-
wnątrz, a na półkach znaleźć można było mało znane i trudno dostępne 
książki, miecze, sztylety, kryształowe kule, karty tarota, biżuterię i zio-
ła. Z tyłu stał nawet ruchomy tron, który pełnił rolę drzwi do piwnicy, 
gdzie odbywały się sesje tarota i zajmowano się innymi parapsychicz-
nymi sprawami. Jednym słowem: była to skarbnica wszystkiego, co mia-
ło jakiś związek z okultyzmem, magią i czarami. nie muszę dodawać, że 
byłem tym głęboko zafascynowany!

Po Co zgłĘbIaĆ kabałĘ?

r o z d z i a ł  1

D
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tak czy owak, znalazłem się w tym bardzo szczególnym miejscu peł-
nym dziwnie wyglądających rzeczy, łapczywie chłonąc panującą tam 
atmosferę. Próbowałem nawiązać kontakt z innymi klientami i z pew-
nością wydałem im się dość irytujący i okropny, jak to zbyt podekscyto-
wany nastolatek. Podszedłem do dwóch ubranych w hipisowskim stylu 
tajemniczych osobników o długich włosach i brodach, cicho dyskutu-
jących o książce, którą przed chwilą otworzyli i wspólnie przeglądali. 
Zbliżyłem się i powiedziałem:

– Znacie może tutaj kogoś, kto praktykuje czary?
odwrócili się do mnie i chłodno zmierzyli wzrokiem, pod wpływem 

którego mój entuzjazm szybko zmarniał. Jeden z nich zapytał:
– Znasz się na Kabale?
Była to dla mnie krępująca chwila i chciałem skłamać, mówiąc: „Ja-

sne, wiem mnóstwo rzeczy”, ale nie zrobiłem tego. Powiedziałem za to:
– no, właściwie to nie.
Ledwo wykrztusiłem z siebie to wyznanie, obaj odwrócili się do 

mnie plecami i wrócili do przerwanej cichej rozmowy, całkowicie mnie 
ignorując.

nie muszę mówić, że poczułem się jak kompletny palant. Poczułem 
się urażony i zdruzgotany. takie było moje pierwsze zetknięcie z Kaba-
łą. Postawiłem sobie wówczas za cel naukę i opanowanie tego tematu, 
aby udowodnić im i wszystkim innym ludziom, że potrafię tego doko-
nać, ale zajęło mi to wiele lat. obecnie, prawie czterdzieści lat później, 
mogę powiedzieć: „tak, znam się na Kabale!”.

Z powodu tego traumatycznego doświadczenia z łatwością mogę 
zrozumieć, że słowo Kabała wywołuje różnego rodzaju nieprawdopo-
dobne i urojone skojarzenia. słowem tym często określa się rzeczy ta-
jemnicze, niejasne, zbyt skomplikowane, wyjątkowo modne i niezro-
zumiałe dla zwykłego człowieka. Wielu odstręcza już samo to słowo, 
ponieważ jest to wyraz obcego pochodzenia, którego znaczenie jest 
mało znane użytkownikom języka angielskiego. Co więcej, istnieje kil-
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ka różnych wersji pisowni tego słowa: Qabalah, Qabala, Cabala i Kabba-
lah. Już sam ten fakt, który wydaje się wskazywać, że dla różnych osób to 
słowo oznacza różne rzeczy, powiększa mętlik związany z tym tematem.

Zachodni okultyści używają zwykle wersji Qabalah, natomiast Cabala 
to pisownia wyraźnie chrześcijańska albo archaiczna, zaś wersja Kabbalah 
preferowana jest przez uczonych i wyznawców judaizmu. Dlatego sama 
pisownia wskazuje na różne perspektywy, z których ten temat jest przed-
stawiany. Ponieważ ja sam używam pisowni Qabalah, możesz uznać, że 
hołduję podejściu niesekciarskiemu i typowemu dla współczesnego okul-
tyzmu. taki punkt widzenia przyjmiemy na potrzeby tej książki.

DefInICja kabały

Czym zatem jest Kabała i dlaczego jest tak ważna? Po co się jej uczyć 
i jakie korzyści może przynieść ci jej znajomość? są to niezwykle po-
ważne pytania, a jeśli mam pobudzić twój umysł i wyobraźnię, lepiej 
odpowiedzieć na nie na pierwszych stronach tej książki, bo w przeciw-
nym razie w ogóle stracę twoje zainteresowanie. nie zamierzam ogłu-
piać cię skomplikowanymi definicjami, rozwlekłymi wykładami histo-
rycznymi ani próbować raczyć cię mistycznym hokus-pokus. Kabała jest 
właściwie dość prosta i zwięzła – wierzcie lub nie! Ma kilka bardzo kon-
kretnych zastosowań – rewolucyjnych i niezwykłych – pozwalających 
przeciętnemu okultyście pojąć i opanować wszelkiego typu duchowe 
idee, systemy i aspekty teologiczne. Właściwie może uporządkować nie-
mal wszystko, co dotyczy mistycyzmu, okultyzmu, religii i magii, a tak-
że nadać temu znaczenie. Jeśli sądzisz, że takie zadanie jest trudne do 
wykonania, to masz rację, ale Kabała potrafi mu sprostać, a nawet zro-
bić znacznie więcej.

słowo Kabała pochodzi od hebrajskiej rdzennej formy QBL o zna-
czeniu „otrzymywać lub przyjmować wskazówki, podejmować się”. 
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oznacza to, że Kabała jest swego rodzaju mistyczną wiedzą bezpośred-
nio otrzymywaną lub pojmowaną u źródła, którym jest Bóstwo. Jak na 
ironię, słowo „qabalah” we współczesnym hebrajskim jest terminem 
bardzo powszechnym, ponieważ służy do określenia pewnego rodzaju 
handlowego potwierdzenia lub transakcji (czegoś otrzymanego lub za-
wierającego informacje). Żeby jednak naprawdę zrozumieć znaczenie 
tego słowa, musimy wniknąć głębiej w jego sens ezoteryczny. otóż ezo-
teryczna definicja słowa „Qabalah” wskazuje na pewnego rodzaju ust-
ną tradycję lub wiedzę przekazywaną uczniowi przez mistrza. Właśnie 
to znaczenie przyjmiemy w niniejszej książce.

Często książki o tej tematyce dzielą Kabałę na mistyczną albo ducho-
wą – przyjmującą postać okultystycznej spekulacji – oraz praktyczną, 
która jest formą magii lub okultyzmu. od samego początku do celów 
i funkcji Kabały należały spekulacje okultystyczne, praktyczne zastoso-
wania magiczne i ekstatyczne praktyki duchowe. My będziemy koncen-
trować się wyłącznie na spekulacjach okultystycznych i praktycznych za-
stosowaniach magicznych.

We współczesnym okultyzmie Kabała posiada następujące podsta-
wowe funkcje i zastosowania. Pamiętaj, że są to jedynie funkcje pod-
stawowe, a zatem istnieje ich znacznie więcej i są one o wiele bardziej 
złożone. Poprzestaniemy na podstawach, ponieważ niniejsza książka 
przeznaczona jest dla początkujących.

Kabała jest modelem różnych światów duchowych oraz ich sym-
bolicznej struktury.

ten model jest uwidoczniony na diagramie zwanym Drzewem Ży-
cia. Pomaga ono również rozwinąć wyobraźnię i zrozumieć, że świat 
duchowy niezupełnie pokrywa się ze światem materialnym, z którym 
mamy kontakt na co dzień.
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Kabała jest metasystemem oraz zbiorem metawiedzy. Pomaga 
uporządkować inne systemy religijne, duchowe i okultystyczne, 
a także ukazuje relacje istniejące między tymi różnymi systema-
mi. Metawiedza jest pewną formą abstrakcyjnego poznania, któ-
re nadaje znaczenie i definiuje inne atrybuty wiedzy; innymi sło-
wy, jest swego rodzaju wiedzą o wiedzy.

Jakiego rodzaju wiedzy, chciałbyś zapytać? Wiedzy o rzeczywistości, 
o własnym Ja i o świecie, w którym ono istnieje – nazywa się to ontolo-
gią (nauką o rzeczywistości). ten metasystem i metawiedza przedsta-
wiane są w postaci czegoś, co określa się jako „tabele korespondencji”, 
w których atrybuty Kabały zestawiane są z atrybutami każdej możliwej 
kategorii wszelkich systemów duchowych, okultystycznych bądź reli-
gijnych. to stwierdzenie może wydawać się trochę niejasne albo prze-
sadzone, ale gdy zaczniemy coraz bardziej zagłębiać się w szczegóły na 
temat tego, czym jest Kabała, dostrzeżesz jego sens. Z pewnością będę 
musiał to wszystko wyjaśnić znacznie bardziej szczegółowo w dalszej 
części książki, ponieważ jest to zarazem koncept kluczowy.

Kabała jest systemem kosmologicznym i kosmogonicznym.

Kosmologia to ewolucja, struktura i składniki wszechświata. Kosmo-
logia Kabały wynika z bardziej duchowego spojrzenia na wszechświat, 
zajmuje się więc zjawiskami ze sfery Ducha, a także interakcjami zacho-
dzącymi między Duchem a światami umysłu i materii.

Kosmogonia jest teorią albo modelem opisującym źródło wszech-
świata, czyli sposób jego stworzenia. Pamiętaj, że w związku z kosmo-
gonią Kabała propaguje model „umysł przed materią”, w przeciwień-
stwie do modelu „materia przed umysłem”, propagowanego przez 
naukę. oznacza to, że – tak jak głoszą też biblijne i inne mity o stwo-
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rzeniu – zanim powstał wszechświat, istniała już pewna świadomość 
jako jednolite pole, która miała bezpośredni udział w jego stworzeniu. 
to jednolite pole świadomości istniejące przed powstaniem jakiejkol-
wiek materialnej rzeczy nazywane jest Uniwersalnym Umysłem albo Mo-
nadą (pierwszym bytem lub Jednią). W tym umyśle powstał zamysł 
i kształt wszechświata duchowego i materialnego, w który później zo-
stała tchnięta dusza.

oba modele, okultystyczny/religijny (umysł przed materią) i nauko-
wy (materia przed umysłem), są słuszne. Po prostu reprezentują dwie 
odmienne perspektywy. Model okultystyczny jest systemem metafizycz-
nym, który propaguje ideę, że materia jest przepojona świadomością, 
a w rezultacie wrażliwość i Duch są nieodłącznymi atrybutami mate-
rii fizycznej. Model okultystyczny nie próbuje określać sposobu, w jaki 
wszechświat materialny faktycznie został stworzony, ponieważ nauka 
dobrze wyjaśniła jego powstanie wraz ze wszystkim, co w nim istnie-
je. Problemy pojawiają się wówczas, gdy mityczna koncepcja stworze-
nia zawarta w modelu okultystycznym mylona jest z faktyczną ewolu-
cją i pochodzeniem wszechświata materialnego. Jako okultyści musimy 
mieć pojęcie zarówno o wersji naukowej, jak i religijnej, a także zdawać 
sobie sprawę, że perspektywa zmienia nasz sposób definiowania świa-
ta, ale nie to, czym on w istocie jest. Musimy także zrozumieć, że coś, co 
jest mitem, nie jest ani fałszem, ani owocem ignorancji. Mity to potęż-
ne symbole alegoryczne, które wyjaśniają naszą rzeczywistość w głęb-
szy i bardziej duchowy sposób.

są to niezmiernie istotne kwestie, ponieważ stanowią fundament 
umożliwiający zrozumienie i nadanie sensu wierzeniom i praktykom 
okultystycznym, a także sposobowi, w jaki zjawiska duchowe i paranor-
malne wydają się funkcjonować w świecie materialnym. Z tej perspekty-
wy możliwe jest zdefiniowanie ożywionego, świadomego wszechświata, 
obdarzonego znaczącym przeznaczeniem i kierowanego przez jednolitą 
superinteligencję. ta wizja stoi w całkowitej sprzeczności z propagowa-



15

ną przez naukę ideą przypadkowego, pozbawionego duszy i znaczenia, 
zmaterializowanego i autonomicznego wszechświata. W dalszej części 
tej książki zapoznamy się bliżej z tymi koncepcjami.

Kabała to praktyczna metoda, bardzo przydatna w praktykowa-
niu magii oraz czegoś, co nosi nazwę „teurgicznego wzniesienia”.

Choć termin ten może się wydawać skomplikowany, oznacza po pro-
stu system praktyk magicznych pozwalających praktykującemu wznosić 
się poprzez plany świata duchowego i zjednoczyć się z Jednią. omówi-
my te koncepcje bardziej szczegółowo nieco później, ale warto, abyś pa-
miętał, że Kabała posiada wiele ważnych, praktycznych zastosowań. nie 
jest to tylko rozbudowana filozofia czy mistyczna spekulacja.

Magowie wykorzystują Kabałę do tworzenia sigili, talizmanów, for-
muł słownych, akronimów i szyfrów, a także do określania numero-
logicznego związku między słowami a frazami. Jest to zarazem okul-
tystyczna mapa Wewnętrznych Planów oraz system korespondencji. 
Praktykujący kabalista często, choć nie zawsze, praktykuje również ma-
gię rytualną albo ceremonialną, medytuje, kontempluje i wykorzystuje 
teurgię, aby w ostatecznym rezultacie osiągnąć pełne i całkowite oświe-
cenie, czyli zjednanie z Bóstwem. taki jest cel Kabały i cel większości 
form wyższej magii.

Podsumowując, można wymienić pięć następujących funkcjonal-
nych zastosowań Kabały:

•	 mapa lub model świata Ducha,
•	 metasystem i system metawiedzy,
•	 kosmologia i kosmogonia,
•	 praktyczny system korespondencji, formuł, akronimów, szyfrów, 

sigili i numerologii,
•	 system magii, medytacji i kontemplacji.
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skoro już wiesz, do czego może służyć Kabała, wyjaśnię teraz, dla-
czego jest tak ważna i dlaczego okultysta nie tylko powinien ją poznać 
i zrozumieć, lecz także z czasem opanować jej tajniki.

znaCzenIe kabały

oczywiście możesz obyć się bez studiowania czy stosowania Kabały, 
a mimo to medytować, kontemplować, a nawet stosować magię. Jednak 
ponieważ Kabała jest potężnym metasystemem, może pomóc ci poskła-
dać wszystkie te elementy w jedną całość. Dzięki niej będziesz mógł upo-
rządkować różne systemy okultystyczne i religijne, które przyjąłeś wraz 
z mistycznymi doświadczeniami, jakie mogły stać się twoim udziałem. 
Może nawet ułatwi ci zrozumienie innych systemów religijnych, które 
być może chciałbyś poznać, nie stając się ich wyznawcą. Właściwie Ka-
bała jest jednym z nielicznych metasystemów dostępnych dla praktyku-
jącego okultysty. nie jest to metasystem jedyny, ale obecnie należy do 
najpowszechniej stosowanych. napisano wiele książek na temat Kaba-
ły, i to pod każdym kątem – wyobrażalnym, a nawet przekraczającym 
granice wyobraźni. Wszystkie te książki staną się dla ciebie przystępne, 
jeśli tylko nauczysz się podstaw. Innymi słowy, podstawowa znajomość 
Kabały otwiera drzwi, które dla osób niezaznajomionych z tą wiedzą 
pozostają zamknięte.

Dodatkowo z Kabałą powiązane są też inne systemy okultystycz-
ne, takie jak: tarot, astrologia, alchemia, hermetyka, magia – ich lista 
jest niemal nieskończenie długa. Krótko mówiąc, Kabała wywarła jakiś 
wpływ na prawie każdy system okultystyczny zachodniej tradycji tajem-
nej. Chociaż do zgłębiania Kabały zostałem sprowokowany, i to wiele 
lat temu, znalazłem do niej odniesienia – bezpośrednie albo zawoalo-
wane – również we wszystkich innych książkach i materiałach okulty-
stycznych, które czytałem i studiowałem.
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niektóre osoby od Kabały może odstręczać przypuszczenie, że wią-
że się ona głęboko z wiarą abrahamową, a co za tym idzie – jest nie-
odpowiednia dla kogoś, kto jest poganinem albo magiem. raz jeszcze 
powtórzę, że nie jest to prawdą, czego dowodzi fakt, iż Kabała jest me-
tasystemem mającym różne znaczenie dla różnych ludzi; nie przyna-
leży na wyłączność do żadnej religii. Jako system okultystyczny należy 
do tradycji duchowej Zachodu, a zatem jest tak samo częścią nasze-
go dziedzictwa kulturowego, jak rock and roll i Blue Suede Shoes. Mo-
żemy zajmować się Kabałą na swoich własnych warunkach, bo nie ma 
jakiegoś absolutnego, poprawnego czy właściwego sposobu interpre-
tacji ani zastosowania tego systemu. należy do nas wszystkich! Wy-
starczy, że znajdziemy jakiś rozsądny sposób jego interpretacji, a po-
tem go zastosujemy.

kIlka uwag hIstoryCznyCh

Historia Kabały wskazuje też, że nie stanowiła jedynie wytworu 
żydowskich spekulacji mistycznych, chociaż z pewnością były one jej 
najwcześniejszym wyrazem. Korzenie Kabały sięgają pewnego rodzaju 
okultystycznych i magicznych spekulacji, które rozpoczęły się od pro-
rockiej Księgi ezechiela. W jej pierwszym rozdziale prorok opisuje wizję 
„Chwały Bożej”, która przejawia się w postaci ognistego rydwanu nie-
biańskiego z tronem znajdującym się w samym środku. nazwa tego ry-
dwanu Boga z tronem pośrodku brzmiała „Merkaba”, a wokół jego na-
tury powstały liczne spekulacje.

Z kolei inne rozważania skupiały się na wielorakich Pałacach Bożych, 
takich jak te przedstawione w wizjonerskiej części apokryficznej pierw-
szej Księgi Henocha (znanej jako 1 Księga Henocha). Pałace te zwane 
były po hebrajsku „Hechalot” (pałace). Ich wielokondygnacyjność wy-
dawała się być synonimiczna względem poziomów niebios, a być może 
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także piekieł. Przywodzi to na myśl liczne nieba i kręgi piekła, które póź-
niej opisał Dante w swoim epickim poemacie Boska Komedia. speku-
lowano także na temat pierwszego słowa hebrajskiego w Księdze ro-
dzaju, Bereszit („na początku”), które dało początek całej kosmogonii.

tematy te uważano za mistyczne i okultystyczne rozważania, choć 
od samego początku miały też praktyczną i magiczną stronę. Właści-
wie rozwój Kabały dał także początek tradycjom magicznym, a nawet 
grymuarom (księgom wiedzy magicznej). niemniej, pierwszym praw-
dziwym zwiastunem tego, co później – w XII wieku – nazwano Kabałą, 
znalazło się w niepozornej książeczce zatytułowanej Sefer Jecira (Księga 
Stworzenia), napisanej w Palestynie między II a VI wiekiem n.e. W tej 
księdze zebrano wszystkie spekulacje mistyczne na temat Merkaby, He-
chalot i Bereszit, dodając jeszcze idee zapożyczone z filozofii greckiej, 
takie jak neoplatonizm i neopitagoreizm. W tej założycielskiej księdze 
Kabały znalazły się nawet elementy gnozy żydowskiej, więc już wtedy 
stawała się skarbnicą myśli klasycznej i mistycznej, a rozwinęła się w coś 
znacznie większego, niż wskazywały jej początki.

na marginesie: terminy, którymi się tutaj posługuję, np. neoplato-
nizm, neopitagoreizm, gnostycyzm itd., można znaleźć w słowniczku 
na końcu książki. Każde pojęcie, którym się posługuję, a które mogło-
by być niejasne albo pochodzić z języka obcego, zostanie zwięźle wyja-
śnione w tym słowniczku. Kabała, niestety, odwołuje się do rozbudowa-
nej nomenklatury, więc słowniczek jest poręcznym narzędziem, dzięki 
któremu wszystko zostało właściwie zdefiniowane.

Jeśli zastanowić się nad historią Kabały, sposobem, w jaki ewoluowa-
ła, i tymi, którzy się nią posługiwali, okaże się, że przeszła przez liczne 
etapy, a różni ludzie w różnych czasach dostrzegali jej wielką wartość. 
W okresie od III do XIII wieku Kabała była rozwijana przez ludzi, któ-
rych można określić żydowskimi okultystami, ponieważ ten system wie-
dzy wciąż gromadził i łączył w sobie idee oraz rozważania pochodzące 
spoza głównego nurtu judaizmu rabinicznego. szczyt popularności Ka-
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bała osiągnęła w XVI wieku, po czym rozpoczął się jej okres schyłkowy, 
ponieważ uczeni rabini zaczęli kwestionować i odrzucać niektóre co bar-
dziej nieortodoksyjne pojęcia.

W okresie od XVI do XVIII wieku Kabała znalazła się w centrum zain-
teresowania europejskich chrześcijan, którzy wprowadzili ją do dyskursu 
świeckiego, choć chrześcijańskiego, wskutek czego połączyła się z astro-
logią, medycyną, kosmologią, alchemią, niemal każdą dziedziną ezote-
ryczną i, oczywiście, magią ceremonialną. Przed początkiem XIX wieku 
kręgi naukowe zarzuciły studiowanie Kabały, lecz okultyści nie zaprzesta-
li jej rozwijania. Pod koniec XIX wieku dwadzieścia dwie ścieżki zostały 
powiązane z tarotem, a Drzewo Życia doczekało się swojej ostatecznej 
interpretacji, tej samej, którą znamy dzisiaj. W XX wieku Kabała stała się 
modna i zainteresowali się nią wyznawcy głównego nurtu judaizmu, któ-
rzy zaczęli kontynuować dokonania dziewiętnastowiecznych okultystów.

Można by wręcz porównać Kabałę do kawałka ciągutki. rozpoczęła 
się w jednej tradycji religijnej (judaizm), następnie została przeciągnię-
ta do innej (chrześcijaństwo), potem do jeszcze innej (chrześcijański 
okultyzm), a obecnie jest przeciągana z powrotem przez niektórych wy-
znawców judaizmu, podczas gdy niektórzy ciągną ją w kierunku pogań-
stwa i czarostwa. W trakcie tego przeciągania tam i z powrotem pierwot-
ny kawałek ciągutki stał się dość długi i szeroki, nie mówiąc już o tym, 
że każda z tych grup odcisnęła na nim swój ślad. W naszym współcze-
snym, postmodernistycznym świecie Kabała wciąż pozostaje aktualna 
i jest szeroko stosowana przez wielu różnych ludzi o wielu różnych po-
glądach duchowych i religijnych.

Kabała oznacza coś innego dla różnych ludzi; może być użyteczna 
nawet dla pogan i magów. Możliwość wykorzystywania tego metasyste-
mu w osobistych dociekaniach religijnych i w praktyce magicznej czy-
ni z niego dyscyplinę niezwykle frapującą, wartą zgłębiania i opanowa-
nia. niemniej, należy pamiętać, że na świecie studiuje się i stosuje nie 
tylko jedną Kabałę.
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nauka Kabały w dużej mierze przypomina naukę jazdy samocho-
dem i zdobycie prawa jazdy. na początku może wydawać się przeraża-
jąca i onieśmielająca, ale niepodjęcie jej skazuje cię na zależność od in-
nych ludzi albo na publiczne środki transportu, zwłaszcza jeśli chcesz 
dotrzeć w miejsca zbyt odległe, by dojść do nich na piechotę. Możesz 
zrezygnować z nauki jazdy i znaleźć odmienne sposoby poruszania się 
albo też nauczyć się panować nad własnym „podróżniczym losem” – 
wybór, oczywiście, należy do ciebie.

Podobnie możesz opanować Kabałę i zdobyć symboliczny klucz do 
wszystkich religii, systemów okultystycznych i wysokiej magii, albo też 
możesz poprzestać na własnych ograniczonych włościach, być może od-
wołując się do pomocy innych ludzi, aby nadać znaczenie wszystkim 
swoim doświadczeniom przeżywanym w ramach swojej praktyki okul-
tystycznej. Wszystko to wydaje się niezwykle ograniczające, jeśli wziąć 
pod uwagę, że wystarczy trochę czasu i wysiłku, aby zrozumieć wiele re-
ligii i nauk tajemnych w bardziej uporządkowany i ujednolicony sposób.

sądzę, że odpowiedziałem już na wiele pytań dotyczących tego, czym 
jest Kabała, jak jest wykorzystywana i dlaczego jest ważna. Mam nadzie-
ję, że wyrobiłeś sobie dość dobre pojęcie na jej temat i pozbyłeś się wie-
lu urojeń, iluzji i dezinformacji. Ich miejsce zajmą solidne koncepcje, na 
których oprze się nasza dyskusja na ten podobno tajemny temat.

Czy jesteś podekscytowany perspektywą dalszej nauki? Czy ten te-
mat zaczyna nabierać dla ciebie sensu? Czy rozumiesz, dlaczego powi-
nieneś dowiedzieć się więcej na temat Kabały? Jeśli odpowiedź brzmi 
„tak”, to znaczy, że ten pierwszy rozdział zakończył się moim sukcesem. 
Jestem pewien, że chcesz wiedzieć, co zawarłem w pozostałej części tej 
książki i co będziemy omawiać w kolejnych rozdziałach.
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niniejsza książka została podzielona na dwie główne części: w pierw-
szej zostały omówione podstawowe teoretyczne aspekty Kabały; w dru-
giej – aspekty praktyczne. Część pierwszą podzielono na sześć rozdzia-
łów, zaś drugą – dłuższą – na dziewięć. Jest też rozdział wprowadzający, 
który właśnie czytasz, oraz epilog, który, rzecz jasna, znajduje się na koń-
cu. Poniższa lista obejmuje nagłówki rozdziałów i spis treści zawartych 
w części pierwszej i części drugiej:

CzĘŚĆ PIerwsza

1. Kabała w pięciu częściach. są to: dziesięć sefirotów, dwadzieścia 
dwie ścieżki, cztery światy i cztery ciała subtelne, trzy negatyw-
ne zasłony i Drzewo Życia.

2. Krótka i zwięzła historia Kabały w dziewięciu częściach. Zbada-
my też historię i rozwój literatury żydowskiej.

3. Więcej szczegółów na temat dziesięciu sefirotów.
4. Więcej szczegółów na temat dwudziestu dwóch ścieżek.
5. stworzenie, nieprzejawione Bóstwo i natura zła: wyczerpująca 

dyskusja o stworzeniu wszechświata duchowego i materialnego, 
naturze niepoznanego i nieprzejawionego Bóstwa oraz naturze 
zła i niedoskonałości świata materialnego.

6. Cztery światy i cztery ciała subtelne: przedstawienie czterech 
światów kabalistycznych i powiązanych z nimi czterech ciał sub-
telnych.

CzĘŚĆ Druga

7.  Kabała w praktyce: ta część została podzielona na dziewięć roz-
działów poświęconych takim tematom, jak ćwiczenia praktycz-
ne, wykorzystanie tabel korespondencji, a także objaśniających 



gematrię, notarikon i temurę, scieżkowanie, teurgiczne wznie-
sienie i – pokrótce – magię kabalistyczną.

8.  epilog: podsumowanie całości.

Dodatkowo książka zawiera słowniczek, w którym zdefiniowano 
wszystkie ważniejsze terminy stosowane w jej treści, a także bibliogra-
fię z wyszczególnionymi tytułami wszystkich książek, do których odwo-
ływałem się podczas pisania niniejszej pracy. Do tej listy dodałem kilka 
tytułów, które warto przeczytać, aby poszerzyć swoje badania w rozdzia-
le szesnastym, gdzie podpowiadam, jak nauczyć się Kabały.

Wyruszmy więc w tę podróż i rozpocznijmy wielkie zwiedzanie świa-
ta szacownej Kabały. Czuj się zaproszony!



kabała w teorII:

PoDstawy

c z ę ś ć  i

.  .  .  .  .  .
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niniejszym rozdziale pokrótce zdefiniujemy Kabałę, co pomoże 
ci uświadomić sobie, że jej zrozumienie i wykorzystanie nie wy-
kracza poza twoje możliwości. Często dzięki rozbiciu tematu na 

zasadnicze elementy można go zrozumieć łatwiej, niż próbując pojąć go 
jako niepodzielną całość. to, że rozłożymy ten temat na części, nie zna-
czy wcale, że w takim stanie go pozostawimy. Pokażę też, jak te wszyst-
kie elementy pasują do siebie, tworząc jednolitą całość. sądzę, że jest to 
najlepsze podejście do każdego złożonego tematu: uporządkować go 
i rozbić na mniejsze, powiązane ze sobą cząstki.

niestety, ten rozdział będzie prawdopodobnie najtrudniejszy ze 
wszystkich w tej książce, ponieważ spróbuję przedstawić w nim kilka pre-
cyzyjnych definicji, zanim przejdę do szczegółów tego, co zostanie zde-
finiowane. uznałem za istotne wprowadzenie tych definicji przed zagłę-
bieniem się w szczegóły, bo pomogą one uporządkować i określić zakres 
kolejnych rozdziałów. radzę przeczytać ten rozdział powoli i uważnie.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, skoro mamy za-
głębić się w szczegóły dotyczące Kabały, a mianowicie na metodę, któ-
rą posłużę się, aby przedstawić hebrajskie litery za pomocą angielskiego 

PoDstawy kabały 

w PIĘCIu CzĘŚCIaCh

r o z d z i a ł  2

W
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alfabetu. Czasem będę zapisywał słowa fonetycznie (małymi literami), 
a czasem posłużę się wielkimi literami, żeby uwidocznić sposób zapisy-
wania danego słowa w języku hebrajskim.

uznałem, że łatwiej będzie zrezygnować w tej książce ze stosowania 
ikonicznego alfabetu hebrajskiego, ponieważ zmuszałoby to Czytelnika 
do ciągłego zaglądania do tabelarycznego zestawienia liter hebrajskich 
i angielskich. starałem się też zadbać o to, aby mój sposób zapisu od-
powiadał temu, co zazwyczaj znaleźć można w książkach na temat Ka-
bały. niemniej, istnieją pewne cechy szczególne, na które muszę w tym 
miejscu zwrócić uwagę.

Przede wszystkim w alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek. są one 
zaznaczane za pomocą znaków umieszczanych na, nad lub pod daną lite-
rą. oznacza to, że wszystkie dwadzieścia dwie litery hebrajskiego alfabe-
tu są spółgłoskami. Litera alef to zwarcie krtaniowe; litera ajin to szcze-
linowa dźwięczna spółgłoska gardłowa (którą oznaczam literami „a’a”, 
wskazując na dźwięczne zwarcie gardłowe, jak w słowie Da’at); zaś lite-
ra taw to wymawiany z przydechem dźwięk „t”.

Chet to bezdźwięczna spółgłoska szczelinowa gardłowa (wymawiana 
nie jak angielskie „ch”, ale raczej jak dźwięk w szkockim wyrazie loch), 
zaś litera waw może być albo niemym wskaźnikiem samogłoski („o” lub 
„u”), albo dźwiękiem zbliżonym do „w”. Bet wymawia się jako twarde 
„b”, jeśli znajduje się na początku słowa, albo jako miękkie „w”, kiedy 
pojawia się w środku wyrazu, o ile nie jest podwojone (na co wskazu-
je kropka umieszczona wewnątrz litery, zwana dagesz). to samo odno-
si się do litery Pe, która może brzmieć jak „p” albo „f”.

Litera Cadi brzmi jak międzyzębowe, wymawiane z przydechem „t”, 
podobne do dźwięku „c”. Kuf przypomina literę Kaf, ale wymawiane 
jest bez przydechu, więc dźwięk ten jest bardziej miękki i artykułowa-
ny głębiej w gardle. reszta liter jest wymawiana podobnie do angiel-
skich spółgłosek. akcent w języku hebrajskim zazwyczaj przypada na 
ostatnią sylabę.
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naprawdę łatwo jest zrozumieć Kabałę, wystarczy przyjrzeć się jej 
w postaci zredukowanej do najistotniejszych części, których jest zaled-
wie pięć. składają się one na ogólną strukturę Kabały i pozwalają postrze-
gać ją jako całość albo uważać każdą część za odrębną. te pięć części to:

•	 dziesięć sefirotów,
•	 dwadzieścia dwie ścieżki,
•	 powstanie z niczego i trzy negatywne zasłony,
•	 cztery światy i cztery ciała subtelne,
•	 Drzewo Życia.

Wszystkie te pojęcia i tematy mają swoje źródło w bardzo konkret-
nych i kluczowych wersetach starego testamentu, zwanego Biblią He-
brajską albo tanachem. niech cię nie zniechęci ta informacja, ponieważ 
materiał źródłowy, choć pochodzi z Biblii, został w dużej mierze zmody-
fikowany i połączony z ideami zakorzenionymi w filozofii greckiej. od 
początku Kabała była i jest mieszanką różnych perspektyw metafizycz-
nych, łącząc w całościową dyscyplinę tradycyjne żydowskie, gnostycz-
ne i greckie nurty filozoficzne.

DzIesIĘĆ sefIrotów,  

DwaDzIeŚCIa DwIe lItery I emanaCjonIzm

Po pierwsze, zanim zaczniemy omawiać podstawowe pojęcia, wyja-
śnienia wymaga słowo sefirot. Jest to forma liczby mnogiej utworzonej od 
hebrajskiego rzeczownika rodzaju żeńskiego, którego liczba pojedyncza 
ma formę sefira**. Wyraz ten oznacza po hebrajsku „liczba” (a nie „sfe-
ra”), chociaż to słowo nie jest typowym hebrajskim określeniem tego 
*  W języku hebrajskim liczba pojedyncza tego rzeczownika ma formę sefira, a liczba mnoga – sefirot. W języ-

ku polskim funkcjonują dwie formy liczby mnogiej rzeczownika sefira: sefiry i sefiroty, przy czym ta druga 
utworzona jest przez dodanie polskiej końcówki l.m. „-y” do oryginalnej liczby mnogiej (przyp. tłum.).
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pojęcia. Pojęcie „liczby” jest zazwyczaj zapisywane jako misparim*. Za-
równo sefirot, jak i misparim mają ten sam hebrajski rdzeń sPhr (pisać, 
opowiadać, liczyć, numerować), podobnie jak wyraz sefer (książka). nie-
mniej słowo sefira, jako nietypowe, wskazywać będzie na szczególne, bo 
ezoteryczne, znaczenie pojęcia „liczba”. Dlatego dziesięć sefirotów zna-
nych jest pod postacią dziesięciu szczególnych liczb, przy udziale któ-
rych stworzona została struktura świata.

Dekada jako mistyczny koncept stworzenia została prawdopodob-
nie zapożyczona z filozofii greckiej – w szczególności z nauk Pitagora-
sa, chociaż znane są też jej źródła żydowskie**. Liczba dziesięć jest ważna 
po prostu dlatego, że dwie dłonie ludzkie mają w sumie dziesięć palców. 
Dlatego jest to nasz uniwersalny system numeryczny. Jeden z najwcze-
śniejszych systemów liczbowych opierał się na liczbie dziesięć, którą po-
wiązano z pojęciami kompletności i pełni. Zatem dziesięć sefirotów można 
rozumieć jako kompletny zbiór liczb symbolizujący źródło wszystkich 
innych liczb i liczenia w ogóle.

oprócz tych dziesięciu liczb są jeszcze dwadzieścia dwie litery two-
rzące alfabet hebrajski. Według wczesnych źródeł żydowskich (sefer 
Jecira), dwadzieścia dwie hebrajskie litery posłużyły do ukształtowania 
świata materialnego, ponieważ słowo stanowi potężny symbol tego, co 
reprezentuje; za pomocą takiego symbolu można wywołać materiali-
zację. Zatem liczby (geometria) i litery (słowa mocy) zostały wykorzy-
stane przez Bóstwo do stworzenia świata materialnego i duchowego. 
stanowią one integralną część Kabały i źródło wszystkiego, co istnieje. 
stworzenie przedstawia się często jako efekt procesu zwanego emanacją 
(wydobycie się ze źródła), który to termin został ukuty w kręgach filo-
zofii greckiej w okresie późnego antyku. Pierwsza emanacja zwana była 
Jednią albo Monadą, ponieważ reprezentowała pierwszą manifestację 
w tajemniczym procesie stworzenia.

*  gershom scholem, Kabbalah, s. 23.
** tamże, s. 21.
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Podstawowa zasada stworzenia według Kabały jest taka, że Monada, 
za sprawą swojego przyrodzonego pragnienia tworzenia, wywołała serię 
emanacji*, które ewoluowały falami, manifestując się w postaci świata 
duchowego i materialnego. ta metoda stworzenia, od poziomu najwyż-
szego do najniższego, jest procesem zwanym inwolucją, a słowo to ozna-
cza, że najwyższa forma – Duch – wniknęła w formę niższą (umysł i cia-
ło). analogiczne wznoszenie się jednostek ku Jedni można określić jako 
ewolucję. W ten sposób nastąpiło stworzenie, poczynając od najbardziej 
abstrakcyjnego stanu bytu ( Jedni), a kończąc na mnogości form ducho-
wych i materialnych, które dzisiaj istnieją w naszym świecie.

ten proces emanacji został pogrupowany na trzy poziomy, składa-
jące się z dialektycznych triad, w których końcowa emanacja w postaci 
wszechświata materialnego stała się dziesiątym punktem, a także czwar-
tym poziomem. Dialektyczna triada to podstawowy fundament filozo-
ficzny, który determinuje wszystko. składa się z tezy, antytezy i syn-
tezy. Harmonijne zespolenie dwóch przeciwnych idei można znaleźć 
w trzeciej, która łączy ze sobą tamte dwie; tak właśnie Kabała wyjaśnia, 
jak wszystko zostało stworzone. te dialektyczne triady powtarzają się 
na każdym poziomie Ducha, umysłu i Duszy i noszą nazwę sefirotów. 
Dziesiąty punkt, który reprezentuje poziom materialnego wszechświa-
ta, lecz nie jest symbolizowany przez żadną triadę, jest również jednym 
z sefirotów. Znajduje się poniżej, sam, odrębny, na wzór Jedni. Można 
by powiedzieć, że Jednia jest odzwierciedlona w Wielu, ponieważ naj-
niższy poziom materialnej egzystencji jest wzorowany na samej Mona-
dzie (zob. rys. 1).

emanacja wykazuje tajemniczą właściwość ciągłości, ponieważ nie 
jest ograniczona ani przestrzenią, ani czasem, co oznacza, że zachodzi 
wszędzie jednocześnie. nawet jeśli proces stworzenia za sprawą ema-
nacji wydaje się ciągły, istnieją strategiczne bariery albo zasłony, które 
oddzielają poziomy Ducha i umysłu. Bariery te znane są jako Większa 
* r. t. Wallis, Neoplatonism, s. 61–65.
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Rys. 1. Prosty schemat Drzewa Życia
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otchłań, czyli przepaść dzieląca Ducha i umysł, i Mniejsza otchłań, sta-
nowiąca mur między umysłem a Duszą. Większa otchłań jest bardziej 
godna uwagi niż otchłań Mniejsza, ponieważ jako przegroda między 
różnymi stanami jest przerażająca w większym stopniu. Jednak obydwie 
bariery są paradoksalne, ponieważ co prawda ograniczają poszczególne 
byty poszukujące wzniesienia i ponownego zjednoczenia z Jednią, ale 
nie osłabiają emanacji wypływających z Jedni. Właśnie z tego powodu 
nazywane są nieprzekraczalnymi kręgami, ponieważ przepuszczają ema-
nacje, ale nie pozwalają na wzniesienie dusz. są to zatem tymczasowe 
bariery ściśle związane ze stopniem rozwoju czyjejś świadomości.

Z łatwością możemy rozpoznać w sefirotach – zobrazowanych jako 
wzrastające liczby od 1 do 10 – pewnego rodzaju matematycznie upo-
rządkowaną sekwencję, która rozciąga się od Jedni aż do Wielu. Każdy 
rozpoznawalny etap funkcjonuje jako niższego rzędu kopia poprzednie-
go, wyższego poziomu, wraz z odziedziczoną po nim ogólną strukturą i za-
sadniczą integralnością. niektórzy nazywają tę sekwencję Wielkim Łań-
cuchem Bytu – jest to po prostu kolejny sposób na opisanie tego procesu.

Zgłębiając dziesięć sefirotów, możemy zauważyć wpływy filozofii neo-
pitagorejskiej i stoickiej*. neopitagorejczycy połączyli pitagorejską kon-
cepcję boskich liczb z platońską koncepcją ideałów, wskutek czego czyste 
liczby zostały zrównane z myślami (ideałami) Bóstwa. Dodatkowo ema-
nacja zachodziła jako proces matematyczny, w którym liczby, jako czyste 
ideały, wyłaniały się stopniowo w postaci boskich form w procesie świętej 
geometrii. Materia powstała dopiero w końcowej ekspresji wynikającej 
z zagęszczenia wspomnianych ideałów. Zatem koncepcja, zgodnie z którą 
liczby uczestniczyły w akcie stworzenia poprzez emanację, wywodzi się 
z filozofii pitagorejskiej. W szczególności obejmuje to teorię dwuskładni-
kowych przeciwieństw i powstającego z ich zjednoczenia harmonijnego 
trzeciego elementu (dialektyczne triady). te syzygia – termin filozoficz-
ny oznaczający „parę przeciwieństw” – istnieją jako trzy pary na planach 
* scholem, dz. cyt., s. 26.
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Ducha, umysłu i Duszy. Każdej z par towarzyszy czynnik pośredniczący 
jako trzeci element wynikły z ich połączenia, zaś całe to sformułowanie 
było oczywiście celową przeróbką greckiej filozofii matematyki.

Koncepcja emanacjonizmu nie była nowa, kiedy po raz pierwszy wyko-
rzystali ją kabaliści. W III i IV wieku została w pełni rozwinięta przez neo-
platoników. W tym samym lub późniejszym okresie przejęli ją gnostycy i na 
jej podstawie opracowali niezwykle złożony system emanacji. gnostycyzm 
był wczesną formą religijnego okultyzmu, którego wyznawcy stosowali róż-
ne techniki, aby zdobyć tajemną, boską wiedzę zwaną gnozą (intuicyjna 
mądrość). Wszystko to działo się dwieście do trzystu lat przed powstaniem 
pierwszej niekwestionowanej księgi Kabały, zwanej sefer Jecira.

Jednak niezależnie od swojej formy, emanacjonizm jako koncepcja 
oznacza proces, który można wyobrazić sobie w postaci fal wypływają-
cych z doskonałego źródła, zataczających coraz szersze kręgi lub sfery 
niższych wcieleń, by w końcu powrócić do punktu wyjścia.

Muszę jeszcze dodać, że w tym procesie stwórczym wyższy poziom 
nie traci niczego ze swojej mocy ani też w żaden sposób nie ulega rozrze-
dzeniu w trakcie stwarzania formy niższej. Pozostaje nietkniętą, odrębną 
i doskonałą całością. nie chodzi o to, że wyższy poziom jest nieświado-
my własnego wytworu. Jest go niezwykle świadomy, ale nie musi wnikać 
w ten niższy poziom, aby stał się on w pełni ożywiony i samoświadomy. 
Istnieje więc dziesięć sefirotów, czyli liczb symbolizujących sekwencję 
od Jedni do Wielu, i te dziesięć etapów można uznać za atrybuty Jed-
ni, czyli Bóstwa – w taki właśnie sposób są one postrzegane w Kabale.

monIzm I stworzenIe

Poganie niewątpliwie zwrócą uwagę na ideę „Jedni” i stwierdzą, że 
wskazuje na swego rodzaju monoteizm lub monizm, obcy współcze-
snemu pogaństwu. Jeśli jesteś gorliwym politeistą, koncepcja jednego, 
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uniwersalnego Bóstwa będzie sprzeczna z twoimi przekonaniami. Jed-
nak pełna koncepcja Bóstwa jest niezmiernie złożona i w swojej istocie 
paradoksalna. Co mam na myśli, mówiąc, że Bóstwo jest paradoksem? 
Pozwól, że to wyjaśnię.

Bóstwo można uznać za skończoną istotę o określonych cechach. 
Często jedną z nich jest rodzaj, ponieważ Bóstwo postrzegane jest jako 
męskie lub żeńskie, albo też jako wykazujące inklinacje w jednym lub 
drugim kierunku. Bóstwo o określonym rodzaju można też przyrówny-
wać albo odnosić do archetypowych męskich bądź żeńskich aspektów 
Bóstwa, opierając się wyłącznie na kryterium rodzaju. Propozycja teo-
logicznej pary Boga i Bogini (tak jak w religii Wicca) ostatecznie prowa-
dzi do koncepcji ich połączenia i stworzenia związku większego niż oni 
sami, co nazywam tutaj Jednią. W pewnych kręgach czarostwa ta Jednia 
nazywana jest Dryghtyn, Pradawną opatrznością.

Jeśli przyznamy, że natura Bóstwa jest paradoksalna, to wówczas od-
rębnego boga lub boginię, zbiorowego boga lub boginię, albo zjedno-
czenie wszystkich w postaci Jedni można by postrzegać po prostu jako 
różne wariacje tego samego – sytuację, w której współistnieją połącze-
ni wspólną koncepcją Bóstwa. nawet niespolaryzowana wizja Bóstwa, 
tak jak w animizmie, nie byłaby niczym więcej niż zbiorowym naślado-
waniem tego zjednoczenia, w którym wszystkie biegunowości są w osta-
tecznym rozrachunku połączone w jedną całość. Co więcej, z wszystkimi 
tymi tak różnymi koncepcjami Bóstwa Kabała radzi sobie bez proble-
mu i z łatwością je określa. Zatem Kabała potwierdza, że wszystkie reli-
gie na świecie wraz ze swoimi koncepcjami Bóstwa są w równym stop-
niu słuszne, wiarygodne i poprawne.

Monada, która była pierwszą manifestacją, również ma swoje źródło, 
i właśnie dlatego autorzy Kabały omawiali tajemnicze stworzenie Jedni 
z niczego. Jest to temat trudny i wrócimy do niego później, aby zgłębić 
go bardziej szczegółowo (rozdział szósty). Żydzi wierzyli w koncepcję 
Bóstwa nienazwanego, niepoznawalnego i niewidzialnego (nieprzeja-
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wionego), i właśnie to nieprzejawione Bóstwo było pierwotnym źró-
dłem wszelkiego stworzenia, łącznie z Jednią.

stąd też Jednia, choć faktycznie samopowstała i samostanowiąca, 
miała swoje tajemnicze źródło w troistej pierwotnej nicości, czyli trzech 
negatywnych zasłonach, które nazwano Ain (nicość), Ain Sof (Bezkre-
sna nicość) i Ain Sof Aur (Bezkresne Światło). stworzenie Jedni z nicze-
go stanowi kontrowersyjną koncepcję okultystyczną, która do niedawna 
była przedmiotem zainteresowania nauk ścisłych. trzy negatywne za-
słony spowijają Jednię i jej wytwory, a istnieją jako tajemnicze i nieopi-
sane źródło, które również jest nicością.

Dziesięć liczb uczestniczyło w stworzeniu wszystkiego dzięki mocy 
emanacji Jedni, natomiast dwadzieścia dwie litery alfabetu hebrajskiego 
symbolizują ścieżki, którymi rozwinięte (poprzez indywiduację) isto-
ty mogą powrócić do Jedni. Jako że właśnie te litery stanowiły środek 
wyrazu, za pomocą którego napisano święte pisma, na przykład Biblię 
Hebrajską, uważa się, że zawierają w sobie tajemną wiedzę i moc stwór-
czą, a co więcej – potrafią wspomóc powtórne zjednoczenie indywidu-
alnych dusz z Jednią. niektórzy wierzą, że święte pisma zostały napisa-
ne bezpośrednio przez umysł Jedni, aby wzbogacić i oświecić wielu; inni 
uważają, że są to dzieła natchnione, napisane przez ludzi.

Dlatego poruszając się po tych dwudziestu dwóch ścieżkach, święty 
poszukiwacz może powoli ewoluować duchowo w procesie transforma-
cyjnej inicjacji. tak jak emanacja boskich liczb symbolizowana jest przez 
błyskawicę uderzającą z nieba w ziemię, tak zawiłą ścieżkę dwudziestu 
dwóch liter, prowadzącą z powrotem przez wszystkie boskie liczby aż 
do Jedni, symbolizuje wielki wąż. najważniejszą zmianą, jaką dziewięt-
nastowieczni okultyści wprowadzili do Kabały, było powiązanie dwu-
dziestu dwóch atutów tarota z tymi dwudziestoma dwiema ścieżkami. 
Był to błyskotliwy pomysł i jak wiele innych idei Złotego Brzasku (ma-
gicznego zakonu brytyjskiego ze schyłku XIX wieku) przyczynił się do 
ożywienia współczesnego okultyzmu.
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Cztery ŚwIaty I Cztery CIała

oprócz wspomnianych dziesięciu liczb i dwudziestu dwóch liter, są 
jeszcze cztery światy. reprezentują szersze etapy emanacji, które moż-
na postrzegać jako składające się z tych dziesięciu liczb, czyli sefirotów, 
pogrupowanych w triady, przy czym dziesiąty sefirot pozostaje zawie-
szony w dolnej części Drzewa Życia. Można je również postrzegać jako 
pełne światy, z których każdy zawiera własną ekspresję dziesięciu sefi-
rotów. obydwa podejścia są znaczące, ale większość kabalistów wierzy, 
że cztery światy są odrębne.

Z kolei owe cztery światy można postrzegać jako reprezentujące 
odrębne plany bytu, z których najwyższym jest plan absolutu, czyli 
Świat emanacji; następnym jest plan archetypowych znaczeń; trzeci to 
plan umysłu (Myśli), czyli Świat Kształtowania; zaś ostatnim jest plan 
Materii, czyli Świat Działania. W niektórych systemach okultystycz-
nych mówi się o czterech Drzewach jako czterech odrębnych pozio-
mach bytu: mineralnym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim, przy czym 
każdy z nich posiada własny cykl inwolucyjny i ewolucyjny. taki sys-
tem zaproponował francuski okultysta Jean Dubuis w swoich dziełach 
poświęconych Kabale i spagirycznej alchemii. Wariacje na ten temat 
można znaleźć również w pozostałych europejskich systemach okul-
tystycznych.

Cztery światy można też rozumieć jako symbole czterech żywiołów, 
wśród których planem absolutu jest ogień, planem archetypowym jest 
Woda, umysłowym – Powietrze, a Materialnym – Ziemia. Z powyższe-
go przyporządkowania żywiołów do światów można wnioskować, że se-
kwencja czterech żywiołów następowała właśnie w tej kolejności. nie-
mniej, aby uniknąć dalszego zamieszania, żydowscy kabaliści (opierający 
się na traktacie sefer Jecira) uznali, że kolejność powstania czterech ży-
wiołów jest taka sama, jak stworzenia czterech pierwszych sefirotów. Dla-
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tego Monadę uważano za analogiczną do Ducha i określano ją hebraj-
skim słowem Ruach, które znaczy „duch”, lecz także „oddech, tchnienie”.

Z Ducha wyłonił się drugi sefirot, którym było Powietrze, i ten ży-
wioł uważano za pierwotny, ponieważ był bezkształtny i niewidzialny, 
tak jak stwórca. następnie z Powietrza zrodziły się Woda i ogień, i w ten 
sposób przejawiły się pierwsze cztery sefiroty. Pierwotny żywioł Powie-
trza stworzył dwadzieścia dwie litery, Woda stworzyła kosmos, a ogień 
– tron Chwały i zastępy anielskie. następnie dwadzieścia dwie litery po-
służyły do stworzenia rzeczy materialnych. ta sekwencja czterech żywio-

Rys. 2. Cztery światy a Drzewo Życia

acilut 
(emanacja)

Berija 
(tworzenie)

Jecira 
(kształtowanie)

asija 
(działanie)
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łów zdecydowanie różni się od opisanej powyżej i pozostaje jednym ze 
związanych z nimi paradoksów. obie perspektywy można uznać za po-
prawne i dokładne, o ile są stosowane konsekwentnie.

Dziesięć liczb/sefirotów przejawia się również poprzez cztery światy, 
wytwarzając pewnego rodzaju progresywne spektrum, w którym każdy 
sefirot jest zdefiniowany jako zawarty w każdym z tych światów. Możesz 
zrozumieć tę koncepcję, wyobrażając sobie, że diagram Drzewa Życia 
istnieje w każdym z czterech światów albo że każdy sefirot Drzewa Ży-
cia jest podzielony na cztery poziomy. słowa-klucze charakterystyczne 
dla tych czterech światów to: emanacja, tworzenie, kształtowanie i dzia-
łanie (zob. rys. 2).

Ponieważ dziesięć sefirotów przejawia się poprzez cztery światy, zosta-
wiają po sobie ślad w każdym świecie. W rezultacie powstaje w sumie czter-
dzieści sefirotów. Jeśli wydaje ci się, że to trochę dużo, wyobraź sobie, że 
dwadzieścia dwie ścieżki też mogą przejawiać się poprzez cztery światy, co 
daje w sumie osiemdziesiąt osiem ścieżek. Dodaj tę liczbę do czterdziestu 
sefirotów, a okaże się, że mówimy o stu dwudziestu ośmiu koresponden-
cjach! na szczęście, według kabalistów możemy pojąć jedynie trzydzieści 
dwie korespondencje (dziesięć sefirotów i dwadzieścia dwie ścieżki) naj-
niższego świata planu Materialnego. I właśnie na nich się skupimy.

Jak widzisz, to zrozumiałe ograniczenie reprezentuje wielkość prze-
paści dzielącej nas od Ducha absolutu w kategoriach poziomów ewo-
lucji świadomości. Jednak w każdym człowieku istnieje również boski 
byt – wewnętrzny Bóg/Bogini – podstawowy sposób łączenia się i ob-
cowania ze Źródłem Wszystkiego. to prowadzi nas do następnego te-
matu, którym są cztery ciała subtelne.

Ponieważ istnieją cztery światy, naturalne wydaje się również ist-
nienie czterech ciał subtelnych funkcjonujących w każdym człowieku. 
Cztery ciała subtelne są podobne do czterech światów, z tym wyjątkiem, 
że ciała subtelne są miniaturową wersją czterech kosmicznych światów. 
różnica między nimi ma pokrywać się z różnicą dzielącą to, co kaba-
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liści nazywają makrokosmosem i mikrokosmosem: obydwa stanowią cał-
kowicie odrębne poziomy bytu; pierwszy znajduje się na poziomie ko-
smicznym, zaś drugi na tym samym poziomie, co poszczególne istoty. 
Często kabaliści pomnażają liczbę ciał subtelnych do siedmiu, a nawet 
do jedenastu, ale dla naszych celów przyjmiemy, że są cztery.

Bóstwo danej osoby nazywa się w języku hebrajskim Jechida i stano-
wi aspekt Boskości w naszym wnętrzu. uznaj je za ogniwo łączące nas 
z planem absolutu. następny poziom to ludzki Duch, nazywany Nesza-
ma, czyli intuicyjne Ja. umysł to Ruach (ożywiająca siła życiowa), a ciało 
emocjonalne – Nefesz. te cztery ciała subtelne odnoszą się do czterech 
światów. nie tylko zbadamy je bardziej szczegółowo, ale także nauczy-
my się wyczuwać i uświadamiać sobie te ciała subtelne za pomocą okre-
ślonych technik medytacyjnych i punktów koncentracji energii w ciele, 
zwanych w tradycjach Wschodu czakrami.

Drzewo ŻyCIa

Zwięzły diagram integrujący dziesięć sefirotów, dwadzieścia dwie 
ścieżki, trzy negatywne zasłony i cztery światy w jeden układ graficz-
ny nosi nazwę Drzewa Życia. ten model nazywany jest też czasem gli-
fem, ponieważ przypomina literę albo jakiś znak; ma charakterystyczny 
kształt i wzór o określonym znaczeniu.

Legenda głosi, że obecne Drzewo Życia zostało zaprojektowane 
przez Mojżesza Kordowero w połowie XVI wieku i prawdopodobnie 
nie była to jedyna wersja, jaką opracował. Dlatego jeśli studiujesz Ka-
bałę, korzystając ze źródeł żydowskich, możesz zetknąć się z nieco inną 
wersją Drzewa Życia, niż ta zazwyczaj przedstawiana we współczesnych 
książkach na temat okultyzmu.

W szczegóły dotyczące tych wersji i ich znaczenia zagłębimy się póź-
niej, pamiętaj jednak, że Drzewo Życia jest jedynie modelem, w jaki 
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wszystkie te kabalistyczne elementy mogłyby się ułożyć, gdyby przed-
stawić je w połączonej formie. nie należy mylić modelu z tym, co sym-
bolizuje, tak jak nie powinno się mylić mapy z miejscem, które symbo-
licznie przedstawia (zob. rys. 3).

Rys. 3. Podstawowe Drzewo Życia, z uwzględnieniem ścieżek
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użyteczność tego modelu Drzewa Życia polega na tym, że mie-
ści w sobie wszystkie pięć elementów Kabały. Może również posłużyć 
jako mapa tajemniczych Planów Wewnętrznych – tego miejsca, w któ-
rym przebywają byty duchowe i aspekty Bóstwa. Możemy wykorzy-
stać Drzewo Życia, aby poruszać się między wyższymi i niższymi pla-
nami bytu, a także aby zrozumieć, jak myśl przechodzi w formę, a forma 
w myśl – czyli jak symbol przekłada się na obiekt materialny i odwrotnie.

Znajomość tego sekretu pomoże nam wznieść się ku Jedni i zrealizo-
wać pragnienia w rzeczywistości fizycznej. Możemy też wyobrazić sobie 
Drzewo Życia nałożone na ludzkie ciało, aby łatwiej opanować własne 
wymiary duchowo-magiczne. Zatem Drzewo Życia jest bardzo istot-
nym i użytecznym narzędziem. W zasadzie może być jedynym faktycz-
nym narzędziem znajdującym się w posiadaniu kabalistycznego maga.

omówiliśmy już pięć zasadniczych części Kabały i mam nadzieję, że 
rozdział ten okazał się dla ciebie zrozumiały – może poza kilkoma zawi-
łymi wyjaśnieniami odnoszącymi się do stworzenia, emanacji i pocho-
dzenia wszystkiego z niczego. Podzielenie jakiegoś zagadnienia na proste 
elementy składowe pozwala łatwiej zrozumieć całość. reszta pierwszej 
części książki zostanie poświęcona bardziej szczegółowemu wyjaśnie-
niu tych pięciu zasadniczych elementów.

niemniej, chciałem dodać coś więcej na temat użyteczności Kaba-
ły i wyjaśnić, co miałem na myśli, nazywając ją metasystemem i mó-
wiąc, że obejmuje metawiedzę. sądzę, że należy wspomnieć jeszcze o kil-
ku innych kwestiach, aby wyjaśnić, co właściwie Kabała oferuje pod 
względem praktycznego zastosowania i dlaczego jej opanowanie jest 
tak ważne dla okultystów. Częściowo temat ten został już omówiony 
w pierwszym rozdziale, ale nie tak szczegółowo, jak, moim zdaniem, 
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każdy poważny adept powinien go poznać. Być może przekonałem cię 
do przeczytania reszty tej książki, ale muszę pokazać ci, jak naprawdę 
genialna i ważna jest Kabała.

DefInICje metasystemu I metawIeDzy

W tej części skoncentruję się na naturze metasystemu i metawiedzy 
w odniesieniu do okultyzmu. Zdefiniowanie tych dwóch terminów po-
każe ci też, w jaki sposób Kabała może funkcjonować i co każdy inny za-
stępujący ją system musiałby zawierać, aby był równie skuteczny. Jako 
początkującego z pewnością nie interesuje cię modelowanie systemu za-
stępującego Kabałę. W zasadzie możesz nie być przekonany, że jest to 
ważne czy choćby przydatne. Zatem skupię się po prostu na podstawo-
wych definicjach, bez zagłębiania się w szczegóły.

niektóre pojęcia, którymi zamierzam się posłużyć, aby zdefiniować 
Kabałę, mogą okazać się dość trudne, mogą też zawierać elementy, któ-
rych dotąd nie omówiliśmy. Jeśli w trakcie lektury niniejszej sekcji na-
tkniesz się na coś sobie nieznanego, proszę tylko o jedno: nie przerywaj 
czytania. Możesz sprawdzić nieznane terminy w słowniczku znajdują-
cym się na końcu książki. obiecuję, że zostaną omówione wystarczają-
co szczegółowo, abyś uznał je za sensowne po zapoznaniu się z treścią 
całej książki.

Po pierwsze, chcę ci powiedzieć, że mam ważne powody, aby cenić 
i stosować Kabałę. Chciałbym precyzyjnie określić jej funkcję, aby poka-
zać ci, dlaczego jest wystarczająco dobra taka, jaka jest. niemniej, funda-
mentem Kabały jest język, a w szczególności mistycyzm liter i liczb oraz 
ich wzajemna wymienność w strategicznych słowach i frazach.

Podstawą Kabały żydowskiej jest język hebrajski – a dokładniej he-
brajski klasyczny, czyli biblijny. Wynika to z prostego powodu: Kabała 
jest częścią świętych pism Biblii Hebrajskiej. niedawno niektórzy okul-
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tyści (począwszy od aleistera Crowleya) stwierdzili, że język hebrajski 
można zastąpić każdym innym świętym językiem. Może to być świetna 
wiadomość dla kogoś, kto ma zaawansowaną wiedzę o Kabale i zdolno-
ści językowe, lecz każdy, kto chciałby podjąć się tego zadania, powinien 
zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje pewien istotny czynnik związa-
ny z wyborem takiego zastępczego języka.

Język, który miałby zastąpić klasyczny hebrajski, powinien opierać 
się na jakichś świętych pismach, które dałyby mu cechy mistyczne i okul-
tystyczne. Jak już wspominałem, liczby 10 i 22 są istotne w modelu Drze-
wa Życia, więc każdy alfabet składający się z ponad dwudziestu dwóch 
liter musiałby zostać odpowiednio dostosowany.

Dlatego możemy dodać grecki, egipski (koptyjski), arabski, a nawet 
łacinę, sanskryt i angielski do listy języków, które mogłyby posłużyć 
jako fundament do stworzenia innej Kabały. gdyby odstąpić od dual-
nej struktury dziesięciu sefirotów i dwudziestu dwóch ścieżek, aby uła-
twić stworzenie systemu na podstawie jakiegoś alfabetu, to trzeba by 
zmienić strukturę samego Drzewa Życia, a nawet odpowiednią liczbę 
atutów tarota. Zatem jeśli adept chciałby kształtować Kabałę przy uży-
ciu innego alfabetu, natknie się na nieuniknione ograniczenia.

Pozostałe elementy przynależące do Kabały to: kosmologia, kosmo-
gonia, metafizyka okultystyczna oraz różne praktyki i taktyki praktycz-
nej Kabały. Praktyczne metody, które omówimy później, polegałyby na 
tworzeniu tabel korespondencji, ustanawianiu różnych hierarchii du-
chowych, określaniu wzajemnych powiązań numerologicznych (po 
grecku zwanych arytmologią), a także na tworzeniu akronimów, szyfrów 
i sigili. niektóre z tych praktycznych technik nie są niezbędne, na przy-
kład układanie akronimów i szyfrów, których przydatność jest całkowi-
cie uzależniona od klasy i wiedzy okultysty bądź maga.

na różnych etapach moich studiów nad Kabałą wszystkie te prak-
tyczne techniki okazywały się użyteczne i ważne, więc musiałbym je 
wszystkie zastąpić innymi, gdybym postanowił czymś innym zastąpić 
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hebrajską Kabałę. omówię te bardziej wyrafinowane techniki w dalszej 
części książki (w rozdziałach 8–16), ale na razie chciałbym się skupić na 
naturze metasystemu i metawiedzy.

Czym jest metasystem i czym jest metawiedza? Przyznaję, że żaden ze 
mnie informatyk ani matematyk, więc moje definicje nie będą tak pre-
cyzyjne (ani tak zawiłe), jak te ułożone przez specjalistów. Posłużę się 
nieprecyzyjnymi słowami, aby zdefiniować wspomniane terminy, tak 
jak miałoby to miejsce przy definiowaniu natury Kabały. Zresztą lepiej 
niczego nie komplikować.

Metasystem to taki rodzaj systemu, który jest opisywany przez atry-
buty będące obiektami abstrakcyjnymi o  własnych właściwościach 
i atrybutach. Wzajemne powiązania między tymi atrybutami tworzą 
coś, co luźno można określić jako metasystem. Dlatego, krótko mówiąc, 
jest to system służący do opisywania lub organizowania innego systemu. na 
przykład moglibyśmy wykorzystać siedem planet znanych w starożyt-
ności, aby opisać kilka sefirotów Drzewa Życia, ale planety te są nieza-
leżnymi symbolami posiadającymi określone znaczenie i występującymi 
w określonym kontekście (na przykład w astrologii albo magii planetar-
nej). Właśnie w taki sposób jakiś system może służyć do zdefiniowania 
systemu przynależnego do Kabały.

Możesz wyobrazić sobie metasystem jako ogromną szafę na akta, wy-
pełnioną po brzegi najróżniejszymi teczkami i dokumentami zawierają-
cymi miriady okultystycznej, religijnej i mistycznej symboliki z każdego 
systemu duchowego na świecie. Wyobraź sobie, że ta olbrzymia sza-
fa ma dziesięć szuflad, z których każda mieści w sobie jeden sefirot, zaś 
przegródka w każdej szufladzie symbolizuje odpowiednie ścieżki. tecz-
ki umieszczone w tych przegródkach zawierają całą symbolikę związaną 
z danym sefirotem i związanymi z nim ścieżkami. to chyba najprostszy 
sposób, w jaki można wyobrazić sobie Kabałę jako metasystem.

Powyższa definicja – w odniesieniu do Kabały – dostarcza podsta-
wowych danych do tabel korespondencji i pozwala uporządkować różne 
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atrybuty związane z odpowiednimi właściwościami dziesięciu sefirotów 
i dwudziestu dwóch ścieżek, dając w rezultacie serię tabel zawierających 
co najwyżej trzydzieści dwa rzędy. Można ją też odnieść do różnych hie-
rarchii i list bytów i bóstw, również stanowiących podzbiór tabel kore-
spondencji. Co więcej, tabele te można uprościć w taki sposób, aby zawar-
te w nich dane skupiały się wyłącznie na dziesięciu sefirotach, atrybutach 
czterech żywiołów, siedmiu planetach bądź dwunastu znakach zodiaku.

Metawiedza to mniej więcej informacja o informacji, z uwzględnie-
niem dodatkowych aspektów: (1) posiada uporządkowaną strukturę 
(modelowanie i porządkowanie); (2) pozwala definiować określone 
atrybuty (etykietowanie). odnosząc to do wcześniejszej metafory szafy 
na akta, możesz wyobrazić sobie etykietowanie jako naklejanie etykiet 
na różne teczki i układanie ich w określonej kolejności. taką metodę 
etykietowania i porządkowania danych nazywamy metawiedzą kabali-
stycznego metasystemu.

Co więcej, ta definicja wskazuje na to, w jaki sposób model Drzewa Ży-
cia odnosi się do różnych atrybutów związanych z sefirotami i ścieżkami, 
a także możliwości ich uporządkowania, tworząc z nich układy i kwalifika-
tory atrybutów. układy to wzajemne powiązania między ścieżkami a sefi-
rotami na Drzewie Życia. Kwalifikatory atrybutów to wszystkie symbole 
należące do jednej grupy z tymi ścieżkami i sefirotami, i przydające im więk-
szego znaczenia. Istnieją zatem dwa sposoby przedstawienia właściwości 
Kabały: glif Drzewa Życia i tabele korespondencji (jak duża szafa na akta).

Model Drzewa Życia wprowadza również duchową hierarchię i po-
rządkuje atrybuty sefirotów i ścieżek, ukazując zakres i ograniczenia 
ich wzajemnych powiązań. (nie wszystkie sefiroty są ze sobą połączo-
ne ścieżkami, zaś ścieżki symbolizują określone właściwości związane 
z sefirotami, które łączą). etykietowanie jest obecne w powiązaniach 
metadanych (planety, żywioły, znaki zodiaku itd.) z sefirotami i ścież-
kami. W rezultacie zawarte jest równocześnie w diagramie Drzewa Ży-
cia oraz w tabelach korespondencji.
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Kwestią kluczową, i chyba najważniejszą ze wszystkich, jest uświado-
mienie sobie, że Kabała to nie tylko sterta list albo oryginalny glif. Kabała 
mieści w sobie symbole o charakterze religijnym, okultystycznym bądź 
jednym i drugim jednocześnie. symboli nie należy mylić ze znakami, co 
jest częstym błędem, który wszyscy popełniamy. Znaki to swego rodza-
ju przedstawiciele; w zasadzie po prostu coś zastępują, jak znak stopu 
albo przejazdu kolejowego. natomiast symbole, takie jak wiccański pen-
tagram, chrześcijański krzyż kalwaryjski czy żydowski heksagram znany 
jako Magen (tarcza) Dawida, to dynamiczne, żywe procesy lub funkcje.

symbole są świadomymi wskaźnikami głębokich procesów parapsy-
chicznych o charakterze transcendentalnym i transpersonalnym, a także 
– mogę dodać – zazwyczaj tajemniczych dla większości ludzi. Poprzez 
skupienie się na symbolach można uzyskać dostęp do głębszych pozio-
mów znaczenia i wartości zbiorowych. Źródła symboli są tajemnicze, 
archaiczne i niewytłumaczalne. Mając to wszystko na uwadze, możemy 
powiedzieć coś o zbiorowym symbolizmie Kabały, obejmującym sym-
bolikę wszystkich religii świata. religijny symbolizm Kabały jest żywym 
zbiorem funkcji – prawie jak żywy organizm.

aby uzyskać dostęp do Kabały, wystarczy tylko dotrzeć do różnych 
zawartych w niej symboli, co jest możliwe dzięki technikom medyta-
cji, kontemplacji,  scieżkowaniu i różnym formom teurgii. te metody 
pozwalające poznać symbole Kabały stanowią jej część praktyczną, i to 
dzięki nim jej symbolizm ożywa w naszym umyśle. Co więcej, jeśli przyj-
miemy, że symbole Kabały są żywe, to nawet ich uporządkowanie w gru-
py i struktury, takie jak Drzewo Życia, będzie miało niezamierzony i po-
tężny efekt.

Dlatego funkcjonalne właściwości Kabały (takie jak definiowanie za 
pomocą atrybutów i uporządkowanie informacji poprzez odpowiednie 
etykietowanie atrybutów) można opisać pojęciami metasystemu i me-
tawiedzy. te dwa aspekty są najistotniejszymi czynnikami pozwalają-
cymi określić wartość Kabały, a także stanowiłyby ważne cechy każde-
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go systemu, który miałby ją zastąpić. taki system zastępujący musiałby 
posiadać sześć następujących elementów:

•	 etapy lub fazy emanacji (analogiczne do sefirotów) oparte na 
czystych liczbach,

•	 alfabetyczny system wzajemnych zależności (analogiczny do 
ścieżek),

•	 glif lub symboliczny model ukazujący strukturę emanacji i ście-
żek wraz z łączącymi je zależnościami i zgodnie z określoną hie-
rarchią,

•	 fundamentalny język – zwykle jakiś święty język,
•	 hierarchię duchową,
•	 różne tabele korespondencji – ważne atrybuty okultystyczne 

i związane z nimi etykiety.

oprócz powyższej listy elementów, metasystem i metawiedza posłu-
żyłyby do określenia kosmologii i kosmogonii oraz do stworzenia struk-
tury wewnętrznych planów duchowych, a ponadto pomogłyby okulty-
ście sprecyzować pewnego rodzaju ezoteryczną epistemologię (naturę 
i zakres wiedzy) oraz ontologię (naturę rzeczywistości). sprecyzowana 
zostałaby również relacja łącząca ostateczne Bóstwo, czyli Jednię, z po-
szczególnymi istotami ludzkimi, czyli Wieloma.

emanacja i ewolucja stanowią konsekwencję zarówno tej hierarchii, 
jak i definicji makrokosmosu i mikrokosmosu. struktura ta jest też reku-
rencyjna, ponieważ glif Drzewa Życia odnosi się do kosmicznych ema-
nacji Bóstwa oraz do psychoruchowej struktury poszczególnych istot 
ludzkich. Dodałbym jeszcze cztery światy, jako bardziej bezpośredni 
model grup lub struktur Planów Wewnętrznych.

Mówiąc dokładniej, system Kabały funkcjonowałby także zgod-
nie z twierdzeniem, że umysł istniał przed materią. Dlatego, gdyby ktoś 
chciał odrzucić posługiwanie się Kabałą, musiałby określić niektóre 
z tych właściwości za pomocą jakiegoś innego mechanizmu filozoficz-
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nego. na szczęście nie będziemy porywać się na tak olbrzymie przed-
sięwzięcie.

PoDsumowanIe

Podzieliliśmy Kabałę na pięć różnych elementów i krótko omówiliśmy 
każdy z nich. Jednak istnieje znacznie więcej związanych z nimi szczegóło-
wych informacji. Dlatego każdy z tych elementów przedstawię dokładniej 
w następnych rozdziałach. aby naprawdę zrozumieć Kabałę, musimy prze-
studiować każdy z tych dziesięciu sefirotów, każdą z dwudziestu dwóch 
ścieżek i trzech negatywnych zasłon, zbadać, jak odbywało się stworzenie, 
omówić naturę czterech światów i czterech ciał subtelnych, a także dowie-
dzieć się, jak te wszystkie elementy współtworzą Drzewo Życia.

omówiłem też tajemniczy proces stworzenia i wskazałem, że podsta-
wowe siły ustanowione przez Monadę noszą nazwę emanacji (inwolu-
cji) i ewolucji. emanacja jest mechanizmem stworzenia, w którym uni-
kalne, jednolite źródło beznamiętnie replikuje się na niższym poziomie. 
ewolucja obejmuje metody, poprzez które poszczególne byty wznoszą 
się i ostatecznie osiągają zjednoczenie z Jednią.

Zapoznaliśmy się również z jednym z chyba najtrudniejszych tema-
tów w całej nauce o Kabale, a mianowicie z jej fundamentalną defini-
cją, zgodnie z którą jest ona metasystemem i metawiedzą. Metasystem 
to nic innego niż system opisujący jakiś inny system. Mówiąc w skrócie, 
ta definicja przedstawia się następująco:

Metasystem to taki, który opisywany jest przez atrybuty będące 
obiektami abstrakcyjnymi o własnych właściwościach i atrybutach.

Kabała jest metasystemem, ponieważ elementy, którymi opisuje się jej 
różne właściwości, same są definiowane jako części lub atrybuty innego 
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systemu. Dlatego Kabała wydaje się łączyć w sobie inne systemy – takie 
jak żywioły, planety, znaki astrologiczne i wiele innych cech. Porównaliśmy 
to do olbrzymiej szafy na akta, która jest wyposażona w dziesięć szuflad 
ze znajdującymi się w nich przegródkami i w której stosowane są specjal-
ne metody porządkowania i etykietowania teczek, przegródek i szuflad.

Zapoznaliśmy się też z definicją metawiedzy, która oznacza informa-
cję o informacji. obejmuje metody pozwalające porządkować i określać 
informacje (etykietowanie). Drzewo Życia stanowi doskonały przykład 
sposobu, w jaki metawiedza jest ustanawiana i porządkowana w syste-
mie okultystycznym.

Dwoma innymi pojęciami, którymi będziemy się posługiwać w tej 
książce, są metadane i metahierarchia. Metadane to opis (albo zbiór opi-
sów) pewnego elementu danych. Metadane określają typ albo klasę da-
nych (planety, żywioły, znaki zodiaku itd.), a także relację łączącą te 
różne elementy z Kabałą. Metahierarchia to hierarchia ujmująca inne 
wyjątkowe i różnorodne hierarchie w jedną hierarchię wyższego rzędu. 
Można ją zauważyć w kombinacji dziesięciu sefirotów i czterech świa-
tów, w której różne klasy bytów są powiązane z każdą kombinacją po-
ziomu i sefirota.

te definicje pomagają dokładnie określić naturę Kabały. Precyzują 
także, co byłoby potrzebne komuś wystarczająco ambitnemu (lub sza-
lonemu), aby próbować zastąpić ją innym systemem. sporządziłem listę 
sześciu elementów, które są niezbędne, aby stworzyć działającą Kabałę, 
a także wskazałem, ile różnych atrybutów można połączyć z Kabałą za 
pomocą tabel korespondencji.

Będziemy wracać do wszystkich tych pojęć w kolejnych rozdziałach, 
więc jeśli któryś z nich wydaje się niejasny, stanie się zrozumiały, gdy bę-
dziemy omawiać liczne szczegóły związane z Kabałą. Być może warto, 
abyś raz jeszcze przeczytał ten rozdział, już po przyswojeniu całej książ-
ki. Podejrzewam, że wówczas te pojęcia okażą się dla ciebie znacznie ja-
śniejsze, a może wręcz oczywiste.



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?

 Zamów książkę 

w księgarni Illuminatio

Sprawdź pełną ofertę wydawnictwa na www.illuminatio.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
www.facebook.com/illuminatiopl

WydaWniCtWo illuminatio

Książki wydawnictwa Illuminatio znajdziesz również 
w Magicznej Galerii

www.CzaryMary.pl

MaGICzna
kaBała

www.illuminatio.pl/nasze_ksiazki
http://www.illuminatio.pl/
https://www.facebook.com/illuminatiopl



