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Wielu aniołów, którzy dziś pojawiają się na nowo, można odnaleźć
w kabale; to samo dotyczy również wielu przywołań anielskich, form
praktyk z siłami anielskimi i opisów żyjących sił. Wielu aniołów, któ-
rych można spotkać w formułach magicznych, jest przyporządkowa-
nych królestwom kabały. Na następnych stronach znajdziemy mały
przegląd i fragmenty kabały przeznaczone do praktyk z aniołami.

Drzewo Życia kabały (zob. rys. str. 48) odzwierciedla 7 kroków,
które ucieleśniają 7 płaszczyzn bytu stworzeń:
� sfery bóstw i sił najwyższych (Logos i archaii)
� sfery archaniołów i serafinów
� sfery aniołów i geniuszy
� sfery ludzi
� królestwo zwierząt
� królestwo roślin
� królestwo minerałów i żywiołów.

Z tych 7 sfer wykształcają się znów 4 światy Drzewa Życia:
Acilut, Berija, Jecira, Asija.
� Acilut jest pierwotnym dziełem Stwórcy lub „światem emana-

cji”**. Jest całkowicie czysty i nieskalany. Tworzone są z niego

* Oryg. niem. „Die Antwort der Engel”, G. Mallasz, cytat w wolnym
przekładzie tłumacza.

** Emanacja: promieniowanie na zewnątrz, wysyłanie prądów.
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wszystkie inne światy. Jego substancja jest ognistym płomieniem
lub duchowym światłem. Ten świat bywa określany jako „świat przy-
czynowy” lub „świat przyczyn”. Często jest postrzegany jako świe-
tlista gwiazda lub płomień w sercu. Do niego należą boskie jądro,
boska dusza i najwyższe istoty: mistrzowie, mistrzynie, jak rów-
nież wysokie istoty niebiańskie i siły. W nim zaczyna się siedem
królestw nieśmiertelności, a Bóg łączy się ze swoją kobiecą czę-
ścią uzupełniającą (święta Tantra).

� Berija jest „światem tworzenia”. Jest on zaludniony przez naj-
wyższe istoty anielskie, archaniołów, geniuszy, zwierzchników
i książęta anielskie. Przyporządkowany jest mu żywioł powietrza.
Ten świat przynależy do sfery ducha. Substancją tego świata jest
natura myślowa i jest opisywany jako świat umysłowy. W tym świe-
cie otwiera się również forma wyższej miłości, należy do niego
nasze ciało umysłowe, nasze myślenie. Tutaj znajduje się 7 wy-
ższych nieb, świat światła, który spływa z najwyższego świata bo-
gów.

� Jecira jest „światem formowania”. Jest opisywany jako „świat
astralny” lub „świat pośredni”. Przyporządkowany jest mu żywioł
wody. Ten świat jest zaludniony przez niezliczoną ilość istot du-
chowych, które w zależności od swojej rangi, stopnia rozwoju, we-
wnętrznej czystości i wysokości zamieszkują różne sfery tego świata.
Jest siedzibą wszystkich rządzących geniuszy (wyższych istot aniel-
skich), którzy kierują sferami. Do tego świata należą jednak rów-
nież anioły natury, istoty żywiołów, demony, istoty świata marzeń,
pragnień i uczuć, instynkty, niskie myśli i pobudki oraz odczuwa-
nie człowieka. Istnieje tutaj 7 różnych stopni bytu, które są rów-
nież określane jako komnaty duszy.

� Asija jest „światem tego, co dokonane”, światem działania, wi-
docznego stworzenia, fizycznym i materialnym światem, w któ-
rym żyjemy. Należą do niego Ziemia, ciała fizyczne, nasze czyny
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i wszelkie ziemskie stworzenia. Jest to świat powstania życia i za-
gęszczenia światów niematerialnych. „Świat jest miejscem zamiesz-
kania Boga, jednak miejsce zamieszkania Boga nie jest światem”.
Istoty uwięzione w materii, w tworzywie zaczynają tutaj swoją drogę
wyzwolenia i powrót do „boskości”.
Te cztery królestwa i sfery przenikają się nawzajem i warunkują

się wzajemnie. Wszystkie światy nakładają się na obraz pierwszego
(Acilut), tam energie są jednak przekazywane w dół i formowane
przez siły, zaś świat „tego, co dokonane” (Assia) przedstawia tylko
niedoskonały obraz swojego pierwowzoru. Wszystkie stworzenia
w przebiegu swojej ewolucji krążą w tych sferach w górę i w dół.
Powstało stąd słynne wyobrażenie niebiańskich przewodników, któ-
rzy zstępują z góry do ludzkiego świata.
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Kabałę da się dalej podzielić na 10/11 sefirotów – sfery, w któ-
rych objawia się światło Stwórcy (zob. tabelę Drzewa Życia i por.
z tab. na str. 54/55). Są to kanały boskiej energii i dziesięć boskich
atrybutów, które kształtują cały wszechświat i panują w nim. Każdy
sefirot, kiedy rozwiną się jego kwieciste liście, otacza jednego anio-
ła i trzech anielskich książąt. Tutaj znajdują się również podstawy
magii sferycznej.

0. Tetragrammaton. Jest Niewidocznym, Ukrytym, Nieobjawio-
nym (van Daath/Pluton). Jest nicością, które zawiera w sobie
wszystko, wiecznie cichym oceanem Boga, który wszystko od-
zwierciedla i nic nie zawiera (w magii jest wzywany razem z Pri-
meumatonem i Anephexetonem, aby stworzyć magiczny trójkąt
manifestacji).

1. Metatron. Jest „obecnością lub obliczem Boga” (kether/Uran).
Jego imię oznacza „tego, który stoi za tronem Boga” lub „tego,
który spogląda w oblicze Boga”. Jest zastępcą „niebiańskiego czło-
wieka”, siły stwórczej boskości. Jest strażnikiem Bożego tronu.

2. Raziel. Jest „tajemnicą Boga” lub „objawieniem Boga”
(chockmah/Neptun). Ucieleśnia jego mądrość. Jest opisywa-
ny jako ojciec Objawienia. Wprowadził Adama w mądrość
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Strażnik niebiański
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boskości i przekazał mu księgę mądrości, w której zawarta jest
kabała, jeszcze zanim zamknęły się za nim drzwi Raju.

3. Tafkiel/Zafkiel. Jest „uwielbieniem Boga” (binah/Saturn). Strze-
że „sumienia świata”, jest archaniołem koła losu. W jego króle-
stwie znajduje się również siedziba Rady 24 Najstarszych, Rady
Karmy, każdego mistrza, który strzeże praw Karmy.

4. Tsadkiel/Zadkiel. Jest „pocieszycielem Boga”, „łaską Boga”
(chesed/Jowisz). Ucieleśnia boską dobroć i miłosierdzie. Prze-
mienia zło w dobro. Jest schronieniem i domem w czasach prze-
śladowań i męki w imię Boga.

5. Kamael. Jest „surowością Boga” (gewurah/Mars). Bywa rów-
nież nazywany „sprawiedliwością Boga”. Jest jego prawą ręką.
Wykonuje to, co rozkaże mu Bóg. Ucieleśnia jego siłę.

6. Mikael/Michał. Jest „zastępcą Boga”, „wolą Boga” (tipharet/
Słońce). Jego imię oznacza również „Któż jak Bóg”. Swoim
mieczem oddziela siły światła od sił mroku. Prowadzi człowieka
z powrotem do duchowej świadomości, do jego boskiego dzie-
dzictwa.

7. Haniel. Jest „miłością Boga” (netzach/Wenus). Przesyła czło-
wiekowi najwyższą zdolność – zdolność do miłości: miłości bliź-
niego, miłości bezwarunkowej i miłości wybaczającej. Jest straż-
nikiem boskiej harmonii, piękna i sił magnetyzmu.

8. Rafał. Jest „lekarzem Boga” (hod, chod/Merkury). Przesyła lecz-
nicze siły boskości, błogosławieństwo boskiego bogactwa i obfi-
tości.
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9. Gabriel. Jest „siłą Boga”, ogłasza Boże wyroki (jesod, Księżyc).
Jest posłańcem zapowiadającym nadejście nowych czasów. Pro-
wadzi ludzi w życie cielesne i ziemskie narodzenie. Wiedzie każ-
dą duszę wyposażoną w określone siły w jej „dom” i „przezna-
czenie”, czyniąc to zgodnie z Księgą Życia.

10. Sandalfon. Jest „ogrodniczką Boga”, wzrostem (malkuth/Zie-
mia). Strzeże duszy, pielęgnuje ją nieustannie i niepostrzeżenie,
pobudza rozwój jej prawdziwych zdolności. Jest pośredniczką
między światami. Stoi na Ziemi i zwraca swoje oblicze ku sferom
Nieba. Jest kobiecym cherubinem Arki Przymierza.
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72 imiona anielskie pochodzą z zacytowanych powyżej trzech
wersetów biblijnych, każdy z 72 literami (w oryginale). Poprzez
złożenie w jedną całość liter hebrajskiego alfabetu z tych 3 wersów
w określonym, rytmicznym porządku i dołączenie sylaby „el”
lub „iah”, otrzyma się 72 imiona anielskie (zob. listę na str. 58,
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znaczenie poszczególnych imion znajdziesz w „Leksykonie imion
anielskich”). Zostały one złożone i nazwane przez kabalistów. Każ-
de z 72 anielskich imion oznacza obszerną ideę, koncepcję i działa-
jącą siłę wielkiego, boskiego imienia JHVH. Liczba 24 tronów po-
mnożona przez 3 promienie daje w rezultacie 72. Są to 72 imiona
przywódców Jakuba, pod którymi występowały anioły Boga. Te
anioły noszą imiona Boga.

1. Vahaviah
2. Jelajel
3. Saitel
4. Olmiah
5. Mahashiah
6. Lelahel
7. Akaiah
8. Kehethel
9. Hazajel

10. Aldaiah
11. Laviah
12. Hihaajah
13. Jezahel
14. Mebahel
15. Harajel
16. Hoqmiah
17. Laviah
18. Kelial
19. Livojah
20. Phehiljah
21. Nelokiel
22. Jejajiel
23. Melohel
24. Chahaviah

25. Nithahiah
26. Haajoh
27. Jirthiel
28. Sahjoh
29. Rejajel
30. Evamel
31. Lekabel
32. Veshiriah
33. Jechavah
34. Lehachiah
35. Keveqiah
36. Mendial
37. Aniel
38. Chaamiah
39. Rehaaiel
40. Jejeziel
41. Hehihel
42. Michał
43. Vavaliah
44. Jelahiah
45. Saliah
46. Aariel
47. Asslajoh
48. Mihal

49. Vehooel
50. Denejel
51. Hechashjah
52. Aamamiah
53. Nanael
54. Nithael
55. Mibahaiah
56. Poojael
57. Nemamiah
58. Jejeelel
59. Herochiel
60. Mitzrael
61. Vemibael
62. Jahoel
63. Aaneval
64. Machajel
65. Damabajah
66. Menqel
67. Aajoel
68. Rahael
69. Jabomajah
70. Hahajel
71. Mevamajah
72. Chaboojah
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Tarot jest grą karcianą, w skład której chodzi 78 kart. Jest to inna
forma wyrażenia żyjącego, mistycznego systemu wtajemniczenia
kabały. Kabała wskazuje 78 dróg duchowego bytu, rozwoju i wzro-
stu, przy czym istnieją 22 wielkie drogi (energie podstawowe). Ta-
rot składa się z 22 Wielkich Arkan i 56 Małych Arkan czterech
ścieżek, które wskazują drogę czterech ludzkich narzędzi i ich do-
skonalenia. Wielkie Arkana składają się z kolei z 22 energii podsta-
wowych „człowieczeństwa”, alfabet hebrajski składa się z 22 liter,
którym przyporządkowane są te 22 główne prądy, którymi również
kierują siły anielskie. Kiedy energia któregoś z aniołów 22 kosmicz-
nych prądów jest zablokowana, wówczas staje się to zauważalne
w ciele w miejscu, które odpowiada danemu aniołowi. Jeśli mamy
na przykład ból głowy, może to oznaczać, że mamy problem ego
z wolą i władzą, który powinien zostać rozwiązany. W tym przypad-
ku powinniśmy praktykować z aniołem władzy i woli. Poniżej za-
mieszczam przegląd Wielkich Arkan i przynależne do niego anioły
wraz z ich przyporządkowaniem* do odpowiadających im płaszczyzn
duchowych i cielesnych:

0: Głupiec: Anioł wolności i wyzwolonej miłości
Energia planetarna: Uran
Blokada energetyczna: uczucie uzależnienia, winy, zawężenie wła-

snej wolności

* Przyporządkowanie wg książki „Siły anielskie”, niem. oryg. „Engel-Kräfte”,
J. R. Price; znajdziemy w niej dokładne wskazówki do praktyk z aniołami.
Dostęp do tych 22 nurtów Nieba otrzymasz poprzez tarota.
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Odpowiednik cielesny: rytm serca, ciśnienie krwi, system krążenia,
żyły i tętnice, poziom cholesterolu, centralny układ nerwowy, mózg,
kręgosłup, sfera ciała, wszelkiego rodzaju zakłócenia rytmiczności

1: Mag: Anioł rzeczywistości i iluzji
Energia planetarna: Merkury
Blokada energetyczna: niewłaściwe stosowanie sił, manipulacja
Odpowiednik cielesny: układ oddechowy, nos, płuca, tchawica,

przeziębienie, zatwardzenie, system nerwowy, ośrodek czujności
i koncentracji

2: Kapłanka: Anioł mądrości i kreatywności
Energia planetarna: Księżyc
Blokada energetyczna: ignorowanie uczuć i intuicji
Odpowiednik cielesny: piersi, układ trawienny, żołądek, organy

wewnętrzne, skurcze, mdłości, zakłócenia w trawieniu

3: Cesarzowa: Anioł zbytku i przepychu
Energia planetarna: Wenus
Blokada energetyczna: nieświadomość, tępota
Odpowiednik cielesny: gardło, nerki, dolna część pleców, zapale-

nia, bóle

4: Cesarz: Anioł władzy, woli i autorytetu
Energia planetarna: Baran
Blokada energetyczna: marnowanie swojej siły, energii i zapału,

postawa ofiary, gotowość do poświęceń
Odpowiednik cielesny: głowa, twarz, kości twarzowe, oczy, bóle

głowy, alergie związane z głową

����������	
��������



61

5: Kapłan: Anioł duchowości
Energia planetarna: Byk, Wenus
Blokada energetyczna: zastój, bezruch i kurczowe trzymanie się

jakiejś sytuacji
Odpowiednik cielesny: gardło, kark, krtań, tarczyca, nerwowość,

problemy z wagą

6: Kochankowie: Anioł miłosnego związku
Energia planetarna: Bliźnięta, Merkury
Blokada energetyczna: zamknięcie się na słodycz życia
Odpowiednik cielesny: wszystkie zmysły i organy zmysłów, oczy,

uszy, płuca, dłonie, ramiona, ręce; możliwości wzrokowe, słucho-
we, trawienie, złamania, naciągnięcia

7: Rydwan: Anioł zwycięstwa i triumfu
Energia planetarna: Rak
Blokada energetyczna: strach przed tym, że się zawiedzie, bez-

myślność; uczucie niedowartościowania i niespełnienia
Odpowiednik cielesny: piersi, klatka piersiowa, trawienie, żołą-

dek, bóle brzucha, wrzody żołądkowe i rozstrojenie nerwowe

8: Moc: Anioł harmonii, porządku i losu
Energia planetarna: Waga
Blokada energetyczna: trudności w relacjach z ludźmi, dysharmo-

nia, kłótliwość, złość
Odpowiednik cielesny: nerki, lędźwie, kości, skóra, podwyższone

ciśnienie krwi, bóle pleców

9: Eremita: Anioł pojmowania i rozsądku
Energia planetarna: Panna
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Blokada energetyczna: zastój, zakrzepnięcie, odosobnienie, poczu-
cie wyższości

Odpowiednik cielesny: organy wewnętrzne, system nerwowy, jeli-
to, zatwardzenie, biegunka, zapalenie jelita grubego

10: Koło fortuny: Anioł obiegów i rozwiązań
Energia planetarna: Jowisz
Blokada energetyczna: arogancja, zarozumiałość, próżniactwo,

zesztywnienie, strach o przyszłość
Odpowiednik cielesny: wątroba, zakażenie wątroby wirusem he-

patitis B, infekcje, żółtaczka, wzrost i rozwój ciała

11: Sprawiedliwość: Anioł siły woli i sił duchowych
Energia planetarna: Lew
Blokada energetyczna: brak umiejętności poświęcenia się i poko-

ry, postępowanie bez uwzględniania potrzeb innych
Odpowiednik cielesny: serce, zawał serca, zwapnienie tętnic, pro-

blemy z sercem, kręgosłup, plecy, bóle pleców

12: Wisielec: Anioł odnowienia i rezygnacji
Energia planetarna: Neptun
Blokada energetyczna: brak zaufania, ofiara, strach przed utratą,

zazdrość
Odpowiednik cielesny: wzgórze międzymózgowe, czynności mó-

zgowe odnoszące się do reagowania na bodźce zmysłowe, ogólnie
system nerwowy, opanowanie emocjonalne

13: Śmierć: Anioł śmierci i ponownego narodzenia
Energia planetarna: Skorpion/Pluton
Blokada energetyczna: materializm, powierzchowność, złudzenie
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Odpowiednik cielesny: rozmnażanie, narządy rozrodcze, pęcherz
i nieżyt pęcherza, impotencja, bezpłodność, pochwica

14: Umiarkowanie: Anioł cierpliwości i przyjmowania
Energia planetarna: Strzelec/Jowisz
Blokada energetyczna: przesyt, nałóg trwonienia i marnowania,

manie i nałogi
Odpowiednik cielesny: uda, biodra, otyłość w biodrach i udach,

wątroba i infekcje wątroby, rany i zapalenia

15: Demon: Anioł materii i pokus
Energia planetarna: Koziorożec/Saturn
Blokada energetyczna: zaślepienie, żądza, władza
Odpowiednik cielesny: kolano, kości, szkielet, stawy, zęby, pro-

blemy z zębami, reumatyzm, artretyzm

16: Wieża: Anioł odwagi i wytrwałości
Energia planetarna: Mars
Blokada energetyczna: wstrząs, sztywność, ból
Odpowiednik cielesny: jajniki, jądra, problemy seksualne, układ

moczopłciowy, gruczoły, stres, strach

17: Gwiazda: Anioł syntezy i służby
Energia planetarna: Wodnik/Uran
Blokada energetyczna: złość, ocenianie na podstawie stereotypów,

„zesztywniałe” poglądy
Odpowiednik cielesny: kości, nogi, piszczele, złamania, kontuzje

i stłuczenia, zwichnięcia, żylaki, krew i obieg krążenia

18: Księżyc: Anioł wyzwolenia i imaginacji, anioł snów
Energia planetarna: Ryba/Neptun
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Blokada energetyczna: iluzoryczność, zawodność, nieszczerość
Odpowiednik cielesny: stopy, palce u stóp, system limfatyczny,

grzybica stóp, bąble, nagniotki, słabsze krążenie krwi, przerośnięte
paznokcie u stóp

19: Słońce: Anioł prawdy i oświecenia
Energia planetarna: Słońce
Blokada energetyczna: bycie wykształconym, silne ego
Odpowiednik cielesny: obieg krwi, układ rozrodczy, serce i na-

czynia

20: Sąd: Anioł twórczego wyrazu
Energia planetarna: Pluton
Blokada energetyczna: siła, nadmierna dokładność, chłód
Odpowiednik cielesny: serce, plecy, gruczoły endokrynne (dokrew-

ne), problemy z sercem, infekcje, bóle pleców

21: Świat: Anioł sukcesu
Energia planetarna: Saturn
Blokada energetyczna: lenistwo, apatia, obojętność
Odpowiednik cielesny: skóra, włosy, szkielet, łamliwe kości, wy-

padanie włosów, głębokie zmarszczki
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