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ПЛОДОВЕТЕ
НА ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
Кабалистичната традиция

ÉDITIONS PR OSVETA

Читателят би възприел по-добре текстовете,
представени в тази книга, ако има предвид че Учителят
Омраам Микаел Айванов е изнасял своето Учение във вид
на беседи, изцяло устно. Беседите са стенографирани или
записани на магнетофонни ленти.

I.
Как да започнем изучаването
на Кабала

Някои хора понякога ми казват, че се интересуват от Кабала,
че са чели книгите на Льо Нен, Папюс, Елифас Леви, на Дион
Фортюн или дори на Артур Уайт, на Израел Регарди... и искат
да разберат моето мнение, търсят моите съвети. Разбира се,
всички тези книги са интересни, но аз ги питам как ги четат:
„О! От време на време прелиствам оттук-оттам няколко
страници.“ Но Кабала не трябва да се изучава по този начин.
Ако се заемете да изучавате математика и отворите учебника
произволно на някоя глава, например на урока с диференциали и интеграли, преди да сте изучили четирите основни
математически действия, ще ви се стори такава бъркотия!
Изобщо няма да се справите. Трябва да започнете отначало,
да овладеете добре първите уроци и това ще ви гарантира
бърз напредък. Ако има нещо, което все още не сте разбрали,
по-добре е да не продължавате нататък. Трябва да вървите
напред постепенно, без да бързате. Кабалата не се чете като
списание.
Тук трябва да добавя, че ако някога в беседите си ви
говоря за Кабала (за Дървото на Сефиротите, Ангелските
йерархии, седемдесет и двамата гении), не го правя, за да ви
насърча да я изучавате в дълбочина, а само за да ви дам някои
основни понятия, които могат да ви помогнат във вашето
духовно развитие. Кабалата е много специална наука, раз7
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лична от всички други: тя изисква специфични качества от
този, който иска да се заеме с нея. Дори се препоръчва да не
се залавяте с нея преди да навършите четиридесет години.
Освен това, тя не е за всеки: тя е само за тези, които имат
призвание за това, както и необходимите умствени и психически, но и моралните качества, за да не използват тези
познания за лична облага. Кабалата е тайнствена, свещена и
трудна, дори опасна наука за тези, които не са дорасли за нея.
Доказателство за това е следната кратка притча, известна
сред кабалистите: „Четирима равини се събрали с намерението да изучават Кабала; малко след това първият се отказал, вторият загубил вярата си, третият полудял и само четвъртият продължил да я изучава и това му донесло голямо
благословение.“
Така че не ви съветвам да се впускате в задълбочено
изучаване на Кабала. Просто научете само това, което ви е
нужно да знаете, това, което е по силите ви; аз няма да ви
разкрия нищо повече. А ако не сте готови, започнете с други
теми, други упражнения, които ще ви подготвят да се заемете
по-късно с нея. Повярвайте ми, това е много трудна наука, не
всеки може да си позволи да я изучава; дори е кощунство да
го прави, ако не е добре подготвен, а и поема големи рискове.
Казвам ви това, не за да ви обезкуража, а за да ви бъда
полезен. Мой дълг е да ви предупредя, че непредпазливото
изучаване на кабалистичната наука може да доведе до загуба
на психическо равновесие. И за това не е виновна тази наука,
а нездравото любопитство или желанието да задоволим алчността и амбициите си.
Казвам на някои:
– Вие учите Шем Хамефораш, за да научите имената и
мисиите на седемдесет и двамата гении: за какво ви е това
знание?
– Ще ги молим за закрила, успех, любов, богатства.
– Ето, точно в това е опасността!
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Най-напред, никак не е за препоръчване да поставяте
тези светли духове в служба на човешките ламтежи. После,
трябва да знаете, че това не са същества, които просто така
се подчиняват на първия срещнат. Като начало трябва да
постигнете известно положение в духовния свят. В противен
случай духовете веднага ще разберат с кого си имат работа и
ще ви оставят да се оплетете сам като пате в кълчища.
Седемдесет и двамата гении не са длъжни да задоволяват капризите ви. За да им нареждате, трябва да разполагате с голяма сила, голяма воля и големи способности; не
е достатъчно да знаете имената им и да ги произнасяте, за
да постигнете резултат. Много хора си въобразяват това,
опитват, но не се получава. Така че, преди да се впуснете в
това начинание, проучете добре въпроса, още повече, че ако
поемете риска да се занимавате съвсем сам, без водач, без
наставник, без Учител, може да стигнете до магьосничество,
до черна магия.
Погледнете колко много издатели публикуват през
последните години книги за окултизма. Някои от тях съдържат ужасни рецепти, дори за това как да сключиш договор с
Дявола. А опасността, за която дори и не подозирате е, че има
много хора, повече, отколкото предполагате, които се интересуват от тези книги и вярват във всички глупости, написани в тях. Някои неща са верни, но и много от тях са лъжи,
и то опасни, а хората приемат всичко на доверие. Аз съм
добре осведомен, знам, че магията е все още разпространена
практика на някои места: хора, които са се сдобили с книги
за магии, започват да правят ритуали, заклинания; те призовават самия Дявол и най-страшното е, че успяват! Защо?
Защото вярата, упоритостта и най-вече търпението им служат за храна, за примамка на нисшите духове; те успяват да
общуват с тях и почти да им дадат живот. Имам информация
за тези неща. Някои са станали жертва на собствените си
практики, това е коствало живота им. Никога не трябва да се
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вършат подобни неща, никога. Не това е истинската духовна
наука. Знанията, които аз ще ви дам, няма да ви доведат
никога до такива практики. Какъв е смисълът да получите
богатство, власт, удоволствия и след това да се окажете вързани, преследвани и обсебени, а и да бъдете принудени да
търсите заклинатели, които да ви освободят от магията.
Хората не си дават достатъчно сметка на какви опасности
са изложени, когато практикуват магия. Колко е голяма
отговорността на издателите, които преиздават тези книги,
както и на книжарите, които ги продават! И колкото заглавията са по-заплетени, толкова по-добре: имена, претендиращи, че са еврейски, калдеенски, персийски, но изопачени,
едва напомнят на истинските имена, защото тези ръкописи
сe разпространяват от векове и при всяко ново преписване
се изопачават все повече! И никога не ви предупреждават
за опасностите, на които сте изложени. Вие се отдавате на
някакви практики, но какви ще бъдат след това последиците
върху вашата психика?...
Трябва да знаете, че аз никога няма да ви забъркам
в такива истории. Опитайте се да разграничите нашето
Духовно учение на Посветените, насочено изцяло към светлината, от другите окултни практики. Тук сте защитени и сте
на сигурно място. Ако искате да се отклоните без водач, без
светлина, можете да го направите, но рискувате да затънете
в черната магия. Имате свободата да се занимавате с това,
но тогава вече не отговарям за вас. Ако изберете да се отдалечите от Учението на светлината, отговорността не е моя.
За да се занимавате с тази Свещена наука – Кабалата,
трябва да се пречистите, да пречистите сърцето и ума си, в
противен случай небесните духове ще се противопоставят
на вашите усилия, защото ще решат, че вършите кощунство.
И обратно, тъмните сили ще бъдат очаровани, че могат да
уловят в мрежите си още един наивник, изкушавайки го с
лесен успех. Да се издигнеш до небесните селения е трудно,
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но да слезеш в Ада е много лесно: достатъчно е да се поддадеш на ламтежите си.1
Казвам на някои: „Защо окултните практики ви привличат така? Защо пренебрегвате великите истини, които
ви дадох, за да подобрите здравето си, отношението си към
другите, връзката си с разумните сили на природата, с небесните същества, със самия Бог? Тези истини не ви интересуват чак толкова много, нещо друго ви привлича повече,
някакви очаквания, които са малко подозрителни, желанието да задоволите някаква амбиция... Aко сте честни и
чисти, ще започнете с изучаването на тези Велики истини:
има какво да научите и да се ползвате цял живот. Ако ги
пренебрегнете, значи сте обладани от низки страсти: искате
да командвате духовете, за да ви носят пари, любов, социално преуспяване, без да сте придобили чистота, разумност,
доброта. И тогава влизате в черната ложа. Черната ложа ви
внушава желанието да командвате духовете, преди да сте
достойни за това, преди да сте станали синове на Бога.“
Желанието да се изучава Кабала само по себе си няма
нищо общо с магьосничеството. Но преди да разкриете тези
тайни, трябва да сте съгласни да преминете през предварителните етапи, да работите над себе си, да стабилизирате
характера си, за да докажете, че сте достойни и способни
да продължите нататък. Ако бързате и искате да нарушавате правилата, да прескачате етапи, да навлезете изцяло в
Света на свещеното, без да сте готови, тогава ще попаднете
на пазачи, които ще ви спрат. Невъзможно е да продължите
нататък, без да сте взели изпита, без да сте доказали, че притежавате определени качества.
Докато, за да правите нещо лошо, изпити няма: колкото
сте по-лош и злонамерен, толкова по-лесно ви избират за
1

Вж. Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, част X, гл. 1: „La porte
du monde psychique: Iésod“.
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шеф, за управител, за водач. Вземете някоя банда злосторници: всички ще изберат най-жестокия, най-грубия, найкоравосърдечния за шеф. Същото е и в Ада: за главатар
избират най-тъмното същество. А на Небето е обратно, там
управлява най-светлото, най-нежното и изпълнено с любов
създание. Ето защо Кабалата сравнява понякога Вселената
с бяла глава, чието отражение е черна глава: черната глава е
сянката, обратният образ на бялата глава. Адът е обратното
отражение на Небето. В Ада командва най-пропадналият, а
на Небето – най-възвишеният.
Хермес Трисмегист е казал: „Каквото е долу, такова е и
горе.“ Следователно това, което е на дъното, е като това,
което е на върха. На Сефирата1 Кетер, която е разположена
на върха на Дървото на Живота, съответства един противоположен Кетер, разположен най-отдолу. А кой управлява в
човешкия свят? Най-добрите ли?... Нима тези, които са на
власт – властимащите, управниците в областта на финансите,
на политиката, на икономиката, – са най-благородните, найщедрите, най-безкористните? Напротив, те са най-амбициозните и най-користолюбивите. Областта, която се намира
под диафрагмата, е светът на обърнатото отражение, или ако
използваме образа, предложен от Данте, това е „обърнатият
конус“. А тези, които управляват, са най-добре подготвени
за този свят. За щастие знам, че има изключения, но като
цяло най-добре оборудвани са тези, които са най-алчни, с
най-дълги зъби, с най-остри нокти и с най-твърди копита.
Наистина все още има тук-там в правителствата и обществата и такива същества, които правят изключение – умни,
1

Сефирот, или Сефира (ивр.  ְספִירֹות) – произходът на този термин е спорен: а) от думата сефер (ивр.  ֶספֶר, книга); б) от думата сапир (ивр.  ְספִיר,
светещ); в) „сфирот“ буквално означава и броен елемент („сфор“ – на
иврит значи „смятам“); г) допуска се и етимологична връзка с гръцката
дума „сфера“. – Б.р.
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квалифицирани, честни, безкористни. И това е чудесно, но
те се срещат рядко.
Да се върнем на Кабалата; за предпочитане е най-напред
да започнете да учите задълбочено това, което вече съм ви
дал в беседите си. Вие все още не можете да прозрете колко са
полезни всички тези истини, не подозирате, че благодарение
на тях можете да извършите невероятна работа. Казвате си:
„Искам формули, за да командвам духовете!“1 О, не, много
бързате. Прехвърлете още два-три пъти всичките ми книги и
ще видите, че там вече съм ви дал правила и дори разкрития
за най-висшата магия, за Кабала на най-високо ниво и даже
за магьосничество. За тези от вас, които са будни, съм споменавал мимоходом тези правила, съвсем незабележимо, без
да наблягам и подчертавам. Не сте ли обърнали внимание?
Е, тогава задачата ви е да ги откриете.
Може би дори не си давате сметка, но повечето от зна
нията, които получавате тук, в миналото са били почти недо
стъпни и са били поверени само на Посветените. Вие видяхте
в беседата за Египетските посвещения колко е било трудно
в древността да те приемат в храма, през колко изпитания
е трябвало да минеш. Желаещите са били съгласни дори да
рискуват живота си, за да бъдат приети и да имат достъп до
тези познания. В нашата епоха невидимият свят е позволил
Езотеричната наука да се разпространява, за да просвещава,
да обучава хората, но ако те злоупотребят с нея и се впуснат
в черна магия, ги очаква ужасно наказание.
Севър, 21 декември 1964 г.

1

Цитат, част IX, гл. 1: „Le fleuve de la vie divine.“
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