Lipimas Į Kabalos Medžius

Prieš maždaug dvejus metus pradėjau lipti į gyvybės ir mirties medį ir tai buvo labai vertinga
mano patirtis. Aš dariau tai dažnai ir aplankiau kiekvieną seﬁrą po tris kartus, bet deja,
nebaigiau savo lipimo į mirties medį, nes lankydamas kiekvieną kuliphotą po tris kartus,
praleidau ghagiel ir thaumiel. Gyvybės medį visiškai praėjau du kartus, o mirties tik kartą.
Taipogi, nebuvau įtraukęs da‘at (daath).
Mano patirtis, kopiant į gyvybės medį, buvo didinga ir gražI, nes buvau labai palankiai
sutiktas valdovų ir kaskart sutikdavau naujų dvasių. Patirtis skiriasi ir visiškai priklauso nuo
valdovo, tačiau trumpai tariant, malkuth atrodo kaip gražus kraštovaizdis, kaip ir tipharethas
(bet su ežeru), geburah priklauso nuo to, kurį valdovą lankai; kamaelis – tai vėjuotas miškas,
samaelis – mūšio laukas. Čia jis taip pat man pasakė, kad jie yra vienodi. Chesedas yra
dykuma, hodas – milžiniškas ežeras su pilimis, netzachas – ramus miškas su moterimis, yesod
– vandenynas su mažomis salomis naktį, binah – miestas, kuriame mirusieji klajoja žemėje,
panašiai vyksta ir kethere bei chokmahe, tik visatoje. Kelionės metu sutikau du angelus
tipharete, kurių vardai birca ir imanza, ir susitikau pagrindinius valdovus malkuthe.
Apsilankymas mirties medyje praėjo sklandžiai ir nebuvo baisu, bet vistiek, regimi vaizdai
nėra malonūs paprastam, eiliniam žmogui. Lilith buvo panašus į gamalielį, tamsi dykynė,
pilna gąsdinančIų žmogystų, samaelis buvo kaip tarsi vulkaninis kraštovaizdis su
adramelechu, sėdinčiu soste, thagirione buvo aklina tamsa, kur aš nė velnio nieko nemačiau;
valdovas belphegoras buvo stebėtinai draugiškas ir net vieną kartą nušvietė man kelią, kad
matyčiau kur eiti. Vis dėlto jis tikrai baisus, Išvaizda panašus į ﬁlmuose rodomus monstrus,
veidas ir visas kūnas karpuotas. Man sunku atsiminti ką nors daugiau.
Būsiu atviras ir pasakysiu, kad šito darymas nesuteikia jokios naudos, Išskyrus tai, kad
sutvirtėji psichologiškai ir pabendrauji su jame esančiais subjektais. Mano mylimas globėjas,
mano lordas samaelis, aplankydavo mane beveik kiekvieną kartą, ir būtent tuo metu jis
paprašė manęs bendradarbiauti su juo, kaip ir michaelis kažkada buvo padaręs. Tai
nenuostabu, nes per šį laikotarpį norėjau susirasti globėją, kuriam galėčiau amžinai
įsipareigoti. Planavau susieti save su michaeliu, bet mane labiau patraukė samaelis.
Lipau astralinės kelionės metu, o tiems, kurie nežino, kas tai yra, siūlau paieškoti google
paieškoje. Nesunku aplankyti vietą, nes reikia tik įsivaizduoti duris, vedančias į numatytą
sferą / dimensiją, kai esi astralinėje formoje / kūne. Tada tiesiog eik pro duris ir padaryk tą
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patį grįždamas.
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