
 

 

 

ZAMIAST WSTĘPU 
 

(…) Albowiem, jak w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą 

czynność sprawują, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie; poszczegól-

nymi zaś jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. (List św. Pawła do Rzymian 12.4-6) 

 

Nie było nigdy takiej chwili, w której nie istniałbym Ja, ty czy wszyscy ci królowie; ani w 

przyszłości żaden z nas nie przestanie istnieć. (Bhagavad-gita. 2.12) 

 

Nawet gdybyś był uważany za największego spośród wszystkich grzeszników, to jeśli zajmiesz 

miejsce w łodzi wiedzy transcendentalnej, przepłyniesz ocean niewiedzy. (Bg. 4.36) 

 

Nie ma nic bardziej wzniosłego i czystego w tym świecie nad wiedzę transcendentalną. Wie-

dza taka jest dojrzałym owocem wszelkiego mistycyzmu, a kto ją osiągnął, ten z biegiem czasu 

raduje się sobą w sobie samym. (Bg. 4.38) 

 

Człowiek wolny od ułudy, wolny jest od wszelkiego grzechu (Bg. 10.3) 

 

Ten, kto wyrzekł się owoców swojej pracy (i ofiaruje je Bogu), którego wątpliwości zostały 

rozproszone przez wiedzę transcendentalną i kto utwierdzony jest w sobie – dla tego czyn nie 

jest przyczyną niewoli. (Bg. 4.41) 

 

Niezachwiana w swoim oddaniu dusza osiąga doskonały spokój – Mnie (Bogu) ofiarowując 

owoce swoich czynów. Natomiast osoba pozbawiona Boskiej świadomości, chciwa owoców 

swojej pracy – pozostaje w materialnej niewoli (Bg. 5.12) 

 

Wcielona dusza, będąc panem miasta-ciała, nie spełnia żadnych czynów, nie wytwarza owo-

ców działania ani też nie nakłania nikogo do działania. Sprawcą tego wszystkiego są trzy siły 

natury materialnej. (Bg. 5.14) 

 



Kiedy ktoś zostaje oświecony wiedzą, która niszczy niewiedzę, wtedy ona – wiedza – objawia 

mu wszystko, tak jak Słońce rozprasza ciemność wschodząc ponad ziemią. (Bg. 5.16) 

 

Ten, kto swoją inteligencję, wiarę i umysł skupia na Najwyższym i w Nim przyjmuje schronie-

nie, ten, mocą doskonałej wiedzy, całkowicie uwalnia się od obaw i wskutek tego posuwa się 

naprzód na ścieżce wyzwolenia. (Bg. 5.17) 

 

Kto widzi Mnie wszędzie i wszystko widzi we Mnie, ten nigdy Mnie nie traci, a Ja nie tracę 

jego). (Bg. 6.30) 

                                                                                                     

Ci, którzy żyją zgodnie z zasadami religijnymi i przestrzegają ich ciałem, słowami, umy-

słem i inteligencją, wznoszą się do królestwa niebiańskiego, w którym nie ma nieszczęść. 

Uwalniając się w ten sposób od materialnych wpływów, osiągają wieczne, nieograniczo-

ne szczęście w życiu. (Ś.B. 2.14.15)                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Z powodu kontaktu z siłami natury materialnej,  

uwarunkowana dusza transmigruje do różnych gatunków życia.  

Dopóki nie uwolni się od działań materialnych,  

musi przyjmować tę pozycję, ze względu na swe nieprawidłowe czyny. 

Śrimad Bhagavatam, C.III. 27.3 

 
 

                                    

STWORZENIE 



 

   Stworzenie” to pojęcie religijne. Mówi ono, że Bóg (w religiach monoteistycznych) lub 

bóg stwórca (w religiach politeistycznych) stworzył Wszechświat.  

   Materialistyczni naukowcy w to nie wierzą. Nie wierzą bowiem w istnienie Boga (na szczę-

ście nie wszyscy). Nawet w encyklopediach i w słownikach niewiele można przeczytać na ten 

temat. A przecież takie pojęcie istnieje (jest we wszystkich monoteistycznych religiach) – 

choć bardziej prawdopodobny wydaje się Wszechświat zawsze istniejący, manifestujący się 

cyklicznie – jako mechaniczne, wieczne, zmieniające się w czasie przejawienie (–) Najwyż-

szego (+).   

  Według tradycji judeochrześcijańskiej, Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni. W siódmym 

odpoczął.  

  Pierwszego  dnia  (według  księgi Genesis, 1:1-31) stworzył światło, rozdzielając dzień  i  

noc,  drugiego  – sklepienie niebieskie (niebo), oddzielając je od kosmicznych wód, trzeciego 

– ziemię, morze i roślinność, czwartego – światła na firmamencie, piątego – stworzenia oce-

anu i powietrza, szóstego – zwierzęta lądowe. Na szczycie piramidy stworzenia ustanowił 

ludzką istotę.  

  Dwie pierwsze ludzkie istoty, męską i żeńską, stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, po-

błogosławił i nakazał panować nad Ziemią. Tak ukształtował  się  model tygodnia składające-

go się z sześciu dni pracy i jednego dnia odpoczynku (shabbat).  

  Opowieść ta jest echem hebrajskiej wersji stworzenia.  

   Według  Wed było nieco inaczej: 

   0. Bóg − Pan (Purusza) i Pani (Natura, Prakryti, zewnętrzna energia Pana) – istnieje wiecz-

nie. 

   1.  Pan i zewnętrzna energia Pana oddziałują na siebie jako przyczyna i skutek (działanie 

Maji, Natury).  

   2. Pan zapładnia Naturę żywymi istotami.  

   3. Pod  wpływem  interakcji  wiecznego  czasu,  manifestuje się mahat-tattwa (wielka  

prawda przyczynowa), w której Pan zasiewa nasiona manifestacji kosmicznej pochodzące z 

Jego własnego ciała.   4. Mahat-tattwa różnicuje się na galaktyki, gwiazdy, planety, księżyce, 

asteroidy, meteoryty, komety itd. 

   5.  Mahat-tattwa przekształca się w fałszywe ego, manifestujące się w trzech fazach:  jako  

przyczyna, skutek i sprawca. Reprezentowane jest ono w trzech gunach (siłach natury: pasji, 

ignorancji, dobroci) i posiada świadomość zasad twórczych.  



   6.  Poprzez  interakcję  z  guną dobroci, fałszywe ego zostaje przemienione w umysł  (Po-

wietrze),  z którego powstają półbogowie kontrolujący postrzegalny Wszechświat.  

   7. Guna pasji w fałszywym ego wytwarza zmysły i produkuje wiedzę spekulatywną i czyn-

ności karmiczne.  

   8.  Z  dźwięku  powstaje  niebo,  symboliczna reprezentacja Duszy Najwyższej (dźwięk jest 

transformacją egoistycznej pasji).  

   9. Z nieba, dzięki spojrzeniu Pana (Ogień), zmieszanemu z czasem i zewnętrzną  energią  

(Ziemia), powstaje zmysł dotyku, z którego powstaje powietrze w przestrzeni.  

   10. Z percepcji form zmysłowych powstaje elektryczność (światło).  

   11. Z powietrza, elektryczności i spojrzenia Pana – poprzez mieszaninę czasu i zewnętrznej 

energii – powstaje woda i smak.  

   12.  Woda,  spojrzenie  Pana, czas i zewnętrzna energia manifestują ziemię i jej cechę: za-

pach.  

   13.  Wszystkie  zamanifestowane elementy kontrolowane są przez Wisznu (13) i Jego eks-

pansje.  

 

    Żyjąc  w złudzeniu (w Maji), rzadko nad tym się zastanawiamy: Czym jest to wszystko, co 

nas otacza i co możemy oraz nie możemy dostrzec w przestrzeni? Kim jest Bóg i Wszech-

świat? Na ile prawdziwe są nasze wyobrażenia na ten temat? 

   Patrząc w przestrzeń, widzimy galaktyki, mgławice,  gwiazdy, planety, asteroidy, komety.  

Czym są te światy i do kogo należą? (A jest to przecież tylko fragment stworzenia). Czy jest 

coś za nimi (skoro jest „–„ [świat materialny] to musi być „+” [świat duchowy]) i skąd to 

wszystko się wzięło?  

   Myśl, że wszystko jest wieczne i nieskończone jest jeszcze bardziej niewyobrażalna niż 

stwierdzenie,  że  wszystko jest stworzone przez Boga (lub przez przypadek z niczego – jak 

twierdzą niektórzy naukowcy).  

    Wielkość Wszechświata i różnorodność życia na Ziemi uzmysławiają nam, jaka potęga za 

tym stoi. W dodatku Bóg, w którym wszystko spoczywa (jak twierdzą główne filozofie i reli-

gie), jest, według tradycji, wieczny, wszechmocny i nieskończony (poza wszelkimi wyobra-

żeniami).  

   Co to oznacza?  Nie wiemy. Trudno to sobie bowiem wyobrazić. O ile wieczność i 

wszechmoc można sobie jakoś wyobrazić, o tyle nieskończoność (otchłań bez końca!)… nie 

sposób (jedynie taką, jaką spotykamy na obwodzie kuli).   



   Zarówno teoria, że atomy powstają z niczego przez przypadek, jak i „kłótnie” o istnienie 

Boga  (jego formy, imiona, parafernalia) zdają się nie mieć sensu. Jeśli Bóg jest wieczny, 

wszechmocny i nieskończony – to istnieje tylko Bóg i Jego stworzenie − i nic więcej. 

Wszystko, co widzimy i czego nie widzimy, jest tym Absolutnym Bogiem i Jego manifesta-

cjami.  

  Gdyby nawet Bóg był skończony i zgodny z jednym z religijnych opisów – to i tak  jego 

samotna obecność we Wszechświecie (w wiecznej Pustce) wydaje się czymś niewyobrażal-

nym. Jak ktoś, do kogo jesteśmy podobni,  może  żyć wiecznie w tej nieograniczonej, zimnej 

przestrzeni (we Wszechświecie, WIECZNOŚCI i NIESKOŃCZONOŚCI), i jak stworzył (je-

śli stworzył)  ten ogromny Wszechświat (dla własnego towarzystwa, jak można przypusz-

czać)?  

   Wszechmoc i kompletność Boga to wyjaśniają (Bóg jest Absolutem). Wykluczają bowiem 

potrzebę jakichkolwiek wysiłków ze Jego strony. Bóg i Jego królestwo są wieczne, nieskoń-

czone, różnorodne, doskonałe i kompletne (absolutne). Jest to swego rodzaju perpetuum mo-

bile (maszyna wiecznego ruchu), istniejące wiecznie. Samo się stwarza, samo rozwija i samo 

unicestwia raz za razem − według odwiecznego PRAPLANU, praw i mechanizmów stwór-

czych.  Jest to, jak mówią transcendentaliści,  mechaniczne przejawienie Najwyższego Bytu: 

obcowanie Boga (Absolutu) z Samym Sobą. Jego wieczne energie i przejawienia manifestują 

się wiecznie, cyklicznie, automatycznie, matematycznie, synchronicznie, numerologicznie, 

astrologicznie itd. (w charakterystyczny dla danej sfery sposób) – ukazując różnorodne świa-

ty, byty i rozrywki Pana (wg WIECZNEGO PRAPLANU [Zodiak], „Boskiego komputera”, 

zawierającego wszystkie możliwości i programy). Trudno sobie wyobrazić, jak jest to możli-

we. A jest, bo każdy widzi, słyszy, czuje (doświadcza zmysłami). A jest to tylko wycinek 

stworzenia (nasze materialne zmysły są niedoskonałe).  

   Doświadczanie świata, w którym żyjemy, jest jak oglądanie programów telewizyjnych w 

telewizorze czy w Internecie. W kompletnej Całości, UNIWERSUM, światów takich jest nie-

skończona ilość (o różnej gęstości częstotliwości wibracji, jakości, stałości, przeznaczeniu 

itd.). Trudno to sobie wyobrazić. 

  Od zawsze nad tym się zastanawiano :  Dlaczego w ogóle coś istnieje (jest)? Dlaczego  nie  

istnieje (jest) nic (absolutna pustka)? Kim jest Bóg? Czym jest Wszechświat, Natura? Kim są 

półbogowie i  żywe istoty? Dlaczego musimy cierpieć i ulegać złudzeniom?  Itd. 

  Naukowe wizje współczesnych naukowców nam tego nie wyjaśniają (choć nie można ich 

całkowicie lekceważyć). Doszli oni bowiem do wniosku, że wszystko, co istnieje (czyli 

„coś”), powstało  z niczego (czyli z „nic”) − i to przez przypadek(?). Czym  jest  to  „coś” – 



nikt nie wie. Są różne teorie na ten temat („nieznane” tłumaczy się „nieznanym”, „białe pla-

my” zapełnia się nowymi nazwami, stałymi, współczynnikami, spekulacjami, teoriami, hipo-

tezami, modelami i wyobrażeniami).  

  Nasze ziemskie ograniczenia są nie do przeskoczenia. Bóg objawia się tylko wybranym i 

tylko im ujawnia Swą wyższą wiedzę o Sobie i stworzeniu − odpowiednio do miejsca i czasu 

(„Tym, którzy są Mi zawsze oddani i z miłością Mnie wielbią, Ja daję moc poznania prawdy, 

która do Mnie ich prowadzi.” [Bg. 10.10]). Wynika z niej, że kosmiczne „nic”  jest  także  

„czymś”, a „przypadki” nie są przypadkowe.  

 

   Według ezoterycznych przekazów, Bóg „stwarza” (ożywia) świat pierwszego rzędu (jego 

prawa i porządek): Protokosmos, Brahmandę, w którą wciela się żywa istota: Brahma (7) (jak 

mówią hinduiści), czy Bóg-Stworzyciel, jak mówią chrześcijanie: wtórny stwórca Wszech-

świata, demiurg, kontynuator stwarzania. W światach drugiego, trzeciego  i  kolejnych rzę-

dów działają trzy siły natury materialnej (aktywna, pasywna i neutralizująca),  które  wszyst-

ko stwarzają, utrzymują i niszą (wg PRAPLANU), kierując bytami na wpół automatycznie. 

Czym dalej od Protokosmosu, tym stopień mechaniczności światów (praw-sił w  nim rządzą-

cych) jest większy. Im gęstsza jest materia (im posiada większą gęstość częstotliwości wibra-

cji), tym jest mniej świadoma i mniej inteligentna. 

   Z  racji tego, że natura świata materialnego jest na wpół automatyczna, powrót do świata 

duchowego  (do Boga) musi być także na wpół automatyczny (częściowo zaaranżowany, czę-

ściowo kształtowany przez świadome akty wolnej woli, wybory i nadwysiłki oraz  podpowie-

dzi i wsparcia opatrznościowego aspektu Boga w materii [Wisznu filozoficzny, Paramatma, 

Dusza Najwyższa w sercu, sumienie]).  

   Świat  pierwszego rzędu posiada największą gęstość częstotliwości wibracji i zerową me-

chaniczność, a świat ostatni (najbardziej oddalony od pierwszego) – najmniejszą gęstość czę-

stotliwości wibracji i największą mechaniczność. By zrozumieć te światy, trzeba poznać ko-

smosy oraz ich astrologię i numerologię (strukturę stworzenia).      

   Dostępny nam Wszechświat nie  jest, jak mówią Purany, jedynym wszechświatem w UNI-

WERSUM, lecz jedną z wielu brahmand (światów żywych istot). Wszechświaty te (skupiska 

mgławic, galaktyk, gwiazd, planet, mniejszych obiektów itd.) mają różne wielkości i struktu-

ry. Jedne są żywe, inne (patrz galaktyki eliptyczne) nieożywione (bez „wcielonego” Brahmy, 

energii kardynalnej, istnienia, tożsamości indywidualnej i zbiorowej). Choć trudno je poznać i 

mierzyć (są  niewyobrażalnie wielkie), nasz „czterogłowy”  Wszechświat (czy też galaktyka; 

patrz osie kosmogramu) uważany jest za jedną z mniejszych brahmand w UNIWERSUM. 



  Purusza to, według Ved,  pierwotny Pan stworzenia (Wszechświata), atman, początek-

energia-istnienie-życie (tożsamość indywidualna Wszechświata i wszystkich ożywionych 

istot, Pan, dusza i ciało). Jego odzwierciedleniem są trzy siły natury materialnej: siła aktywna,  

siła pasywna i siła neutralizująca. Indywidualne żywe istoty (dżiwy) to zlokalizowane iskry 

Puruszy, okryte przez fałszywe ego (wszystko istnieje jako nieskończenie wielkie i nieskoń-

czenie małe). Dzięki temu utożsamiają się z materialnym ciałem i jego desygnatami – i pod-

legają  SAMSARZE („krąg wcieleń”), jak mówią hinduiści. Materialne struktury i ciała to ich 

pola działania, a zlokalizowany aspekt Pana w sercu:  Paramatma − to zlokalizowany obser-

wator i przyzwalający (pierwotny znawca pola).  

   Światem dżiw (monad) jest Mikrokosmos. Opiekuje się nim Pan Wisznu (Osoba Boga).  

Obserwuje on ich doświadczenia i spełnia pragnienia. 

  Natura świata materialnego i jego bytów (w tym ludzi) jest dodatnio-ujemna (dualna). Jedna 

część jest dodatnia (słoneczna, męska, Jang, „+”), a druga ujemna (księżycowa, żeńska, In, „–

„). Te przeciwstawne siły („+” i „–„; In i Jang) oraz trzecia (neutralizująca), z nich wynikają-

ca (gdy są we względnej równowadze),  kierują Wszechświatem (według PRAPLANU). Stąd 

i trzy aspekty Boga w materii (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty; Stwórca, Zachowawca, 

Niszczyciel), i trzy rodzaje żywych istot: istoty boskie, istoty demoniczne, istoty neutralne (z 

różnymi „zabarwieniami”, na różnych poziomach, w różnych skalach i opcjach); prawica, 

lewica, centrum − oraz ci, którzy są ponad nimi (transcendentaliści).  

   Ludzie boscy (deva) to – jak mówi Bhagawad-gita – ludzie posiadający głównie dobre ce-

chy, takie jak: wolność od strachu, oczyszczenie życia, kultywowanie wiedzy duchowej, do-

broczynność, samokontrola, spełnianie ofiar, studiowanie Wed, pokuty i prostota, łagodność, 

prawdomówność, wolność od złości, wyrzeczenie, spokój, niechęć do krytykowania, współ-

czucie dla wszystkich żywych istot, wolność od żądzy, delikatność, skromność i mocna de-

terminacja; wigor, zdolność przebaczania innym, hart ducha, czystość, wolność od zazdrości i 

pragnienia honorów, itd.  

   Ludzie demoniczni (asura) to ludzie posiadający głównie złe cechy, takie jak: wyniosłość, 

pycha, złość, zarozumiałość, opryskliwość, ignorancja itd.  

   Wszyscy posiadamy cechy mieszane, z przewagą dobrych lub złych. O przynależności do 

jednej z tych grup (typów) decyduje przewaga określonych cech (patrz horoskop narodzin). 

   Typy boskie są łagodne i czystsze, a uśmiechając się, nie pokazują zębów (w stylu Mony 

Lizy). Typy demoniczne – przeciwnie: są okrutne i pokazują zęby. Każdy ubiera się inaczej i 

ma inne upodobania i zwyczaje (specyficzne style, kolory, kroje; nienastroszone lub nastro-

szone włosy; przedziałki z lewej lub z prawej strony głowy; małe lub duże podbródki (z 



dziurką lub z przełęczą); małe lub duże nakrycia głowy (berety, czapki, kapelusze), kolczyki, 

tatuaże, lub ich brak, itd.). 

  Aspektem pozytywnym, męskim i boskim, za którym kryje się wszystko co jasne, ciepłe, 

mocne, dobre, szlachetne itd. jest w tym świecie harmonijne Słońce i liczby nieparzyste (1, 3, 

5, 7, 9), a aspektem negatywnym, żeńskim i demonicznym, za którym kryje się wszystko co 

jest zniekształconym odbiciem, dopełnieniem lub zaprzeczeniem Słońca (jego negatywem) 

jest nieharmonijny Księżyc i liczby parzyste (2, 4, 6, 8). Przy odwrotnych wpływach, wszyst-

ko się komplikuje i odwraca, i manifestuje częściowo w odwrotny sposób (w zależności od 

aspektów i mocy). Wszystko ma swoje plusy i minusy, i jest sobie nawzajem potrzebne. 

Wszystko ma swój zmienny przód i tył (IN i JANG / + i –), i ich dopełnienia. Im większy 

przód, tym mniejszy tył, i odwrotnie.  

   Jeden i drugi aspekt (męski i żeński, + i −, Jang i In) jest więc potrzebny (aspekty dopełniają 

się i rywalizują) i manifestuje się (bardziej lub mniej) jako pozytywny lub negatywny (w róż-

nych wariantach). Trzeba tylko nauczyć się je rozróżniać i świadomie kontrolować. Pomaga 

w tym astrologia i numerologia oraz 10 antytez Pitagorasa: 

1 –  ograniczone i nieograniczone. 

2 –   parzyste i nieparzyste. 

3 –   jedność (w trójcy)  i mnogość. 

4 –   lewe i prawe. 

5 –   kobiece i męskie. 

6 –   spokój i ruch. 

7 –   proste i krzywe. 

8 –   światło i ciemność. 

9 –   dobro i zło. 

10 –   kwadrat i prostokąt. 

   Połączenie przeciwieństw (to jest połączenie wysokich i niskich tonów kosmicznej oktawy) 

daje względną harmonię.   

  Życie Wszechświata (Wydech i Wdech, lata, miesiące, dni, godziny, minuty, sekundy ko-

smiczne) wyznacza długość życia Brahmy („wcielonej” we Wszechświat żywej istoty, której 

fragmentem [jedną z wielu manifestacji] jesteśmy).  Żyje on, jak obliczyli mędrcy, 3 x 1031 

(lub – według koncepcji  wedyjskiej –  311 trylionów 40 bilionów lat ziemskich). Czy tak 

jest, czy nie (niektórzy wyliczają krótszy czas istnienia Wszechświata), nie ma większego 

znaczenia. Ważne, by sobie uświadomić, że oprócz manifestacji widzialnej, jest manifestacja 

niewidzialna, czego dowodem jesteśmy my sami: żywe istoty wewnątrz ciał (my jesteśmy 



duszami ciał, a Bóg duszą Wszechświata). Z zewnątrz wydaje się, że jesteśmy zmieniającym 

się w czasie ciałem, lecz w rzeczywistości jesteśmy wewnątrz ciała (przenikamy go). Do-

świadczamy tego podczas eksterioryzacji (wyjścia poza ciało). Widzimy wtedy, że w ciele nic 

nie zostaje. Jest to tylko maszyna (biologiczna), niczym komputer pozbawiony programów i 

energii elektrycznej. 

   Badając PRAPLAN STWORZENIA (ziemski kosmogram-horoskop i portret numerolo-

giczny) można to zrozumieć (z ograniczeniami, wynikającymi z ludzkiej niedoskonałości). 

Pomaga w tym astrologia i numerologia.    

   Poszerzanie świadomości idzie w dwóch kierunkach: ku temu co większe i ku temu co 

mniejsze (kosmos wyższy i kosmos niższy). Poznanie wielkiego i małego  wymaga podobnej, 

wewnętrznej przemiany. Szukając podobieństw pomiędzy kosmosami (fazami Zodiaku i tzw. 

domami),  można badać ich strukturę, cechy, właściwości, funkcje, parametry fizyczne, che-

miczne, astrologiczne, numerologiczne itd.,  stosunek  danego  kosmosu do siebie samego, 

stosunek danego kosmosu do kosmosu wyższego (większego) i stosunek danego kosmosu do 

kosmosu niższego.   

  Poznanie astrologicznych kosmosów to grunt do ustanowienia praw względności i stworze-

nia uniwersalnej nauki o Wszechświecie. Prawdziwa nauka i prawdziwa filozofia muszą iść  

w  parze i opierać się nie tylko na wynikach obserwacji i eksperymentów, ale także (a nawet 

przede wszystkim) na uniwersalnych prawach. Bez nich nie można stworzyć prawdziwej na-

uki i prawdziwej filozofii.  

 

 

 

 

 

PRAWA 
 

 

PRAWO TRZECH SIŁ 
 

   Prawo Trzech Sił to prawo kreacji, rozwoju i niszczenia. Opisuje ono podstawowe prawa-

siły (cechy natury), kształtujące stworzenie. Siły te manifestują się w ramach jednej siły (Wo-



li Absolutu) w całym Wszechświecie (w polu działania sił), tworząc, utrzymując i niszcząc 

byty. To, tak zwana, manifestująca się w czasie, czasoprzestrzeń („hologram stworzenia”).  

   Współczesna nauka też zna te siły. Widzi je (w formie wulgarnej) w grawitacji, elektroma-

gnetyzmie i oddziaływaniach silnych i słabych. Każdemu z tych pól odpowiadają odpowied-

nie cząstki przenoszące oddziaływania: grawitony, fotony, gluony oraz bozony wektorowe 

W+- i Z0. Każdej sile odpowiada pewne promieniowanie kosmiczne, ale tylko dwa typy pro-

mieniowania, grawitacyjne i elektromagnetyczne (światło), rozchodzą się na odległość więk-

szą od średnicy jądra atomowego. W każdym przypadku „cząstka”, „promieniowanie” i „siła” 

to nazwy używane w różnych sytuacjach w odniesieniu do  tej samej wielkości fizycznej.  

   GRAWITACJA to najprostsza z sił. Ładunkiem jej jest energia, a więc działa na wszystko, 

co ma pewną energię (czyli na każde pole, zarówno materii, jak i sił). Każda cząstka elemen-

tarna musi posiadać pewną energię, a zatem oddziałuje na nią siła grawitacji.  Dla wszystkich 

normalnych form materii siła ta jest zawsze przyciągająca: grawitacja powoduje, że różne 

ciała fizyczne zbliżają się do siebie. Grawitacja ma daleki zasięg: dwa ciała przyciągają się 

grawitacyjnie niezależnie od tego, jak duża dzieli je odległość.  

   Z tych to powodów grawitacja jest najważniejszą siłą działającą między bardzo dużymi cia-

łami – między Słońcem i planetami, a nawet między całymi galaktykami. Grawitacja decydu-

je też o tempie ekspansji Wszechświata. Była to pierwsza siła, która została opisana za pomo-

cą ścisłego wzoru matematycznego. Słynne prawo powszechnego ciążenia Newtona pozwoli-

ło stwierdzić, że ta sama siła powoduje spadanie jabłek, ruch Księżyca wokół Ziemi i planet 

wokół Słońca. Jak dotychczas nie udało się jednak zarejestrować promieniowania grawitacyj-

nego (fal grawitacyjnych). Zmierzono jedynie straty energii ciała wywołane emisją takich fal. 

Istnienie tej siły wskazuje, że istnieje uniwersalne i wszechświatowe Centrum, utrzymujące 

wszystko. 

   ODDZIAŁYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNE są bardziej złożone niż grawitacyjne. 

Siły te bowiem wywierają wpływ  tylko na cząstki z ładunkiem elektrycznym, a ładunek elek-

tryczny, w przeciwieństwie do energii, mają tylko pewne cząstki elementarne. Elektrycznie 

obojętne typy materii nie odczuwają sił elektromagnetycznych. Ładunek elektryczny może 

mieć znak dodatni lub ujemny. Jeśli dany układ składa się z takiej samej liczby cząstek z ła-

dunkiem dodatnim, co z ładunkiem ujemnym, to całkowity ładunek układu jest równy zeru. 

Siły elektryczne między cząstkami elementarnymi są przyciągające (gdy cząstki mają ładunki 

o różnych znakach) lub odpychające (gdy cząstki mają ładunki o takich samych znakach). 

Siły magnetyczne, które w istocie są tym samym co siły elektryczne, pojawiają się wówczas, 

gdy mamy do czynienia z poruszającymi się ładunkami, na przykład uporządkowanym ru-



chem ładunków w przewodzie elektrycznym cewki lub wewnątrz atomów w igle magnetycz-

nej. Podobnie jak grawitacja, siły elektromagnetyczne mają duży zasięg. Pole magnetyczne 

wpływa na ruch wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego (oraz na klimat Ziemi). 

Pole magnetyczne występuje w całej Galaktyce i odgrywa ważną rolę w procesie powstawa-

nia gwiazd oraz odzyskiwania energii z czarnych dziur (materia w stanie osobliwym). 

   Różne odmiany promieniowania – od fal radiowych, poprzez światło widzialne, do promie-

ni Roentgena – to oscylujące pole elektromagnetyczne. Wszystkie widoczne różnice pomię-

dzy poszczególnymi rodzajami promieniowania są spowodowane wyłącznie odmiennymi 

częstościami oscylacji, a tym samym długościami fal. 

   Pole elektromagnetyczne nie niesie ładunku, tylko przenosi oddziaływania między cząst-

kami z ładunkiem. Światło składa się z takich samych pól elektromagnetycznych jak te, które 

powodują obrót igły kompasu i elektryzowanie się włosów. U źródła tych pól leżą: obecność 

materii z ładunkiem elektrycznym i jej ruch.  

   Elektromagnetyzm, w połączeniu z prawami mechaniki kwantowej, określa strukturę chmu-

ry elektronów, która wypełnia niemal całą objętość atomów w normalnej materii. A tym sa-

mym determinuje chemiczne właściwości wszystkich atomów i cząsteczek, także tych, z któ-

rych zbudowany jest ludzki organizm. 

   SILNE ODDZIAŁYWANIA, zwane oddziaływaniami chromodynamicznymi, są z matema-

tycznego punktu widzenia najbardziej skomplikowane. Choć siły te mają zasadnicze znacze-

nie dla struktury materii, nie spotykamy się z nimi na co dzień. W przeciwieństwie do proste-

go ładunku elektrycznego istnieją trzy odmiany „silnego ładunku”, które określa się mianem 

koloru: R – czerwony, G – zielony, B – niebieski. Każda cząstka może mieć ładunki różnego 

koloru, a działająca na nią siła zależy od konkretnej ich kombinacji. Siła może być przyciąga-

jąca, odpychająca, a nawet działać w innym kierunku niż wzdłuż linii łączącej cząstki. Istnieje 

tylko jeden rodzaj fotonu (odmiany promieniowania elektromagnetycznego różnią się tylko 

długością fali), natomiast oddziaływania silne są przenoszone przez osiem gluonów, a zatem 

mamy do czynienia z ośmioma typami „silnego promieniowania”.  

   W przeciwieństwie do fotonów, gluony przenoszą kolor, z którym oddziałują. Ponieważ 

fotony są elektrycznie obojętne, dwie przecinające się wiązki światła nie ulegają rozprosze-

niu. Światło nigdy nie emituje światła; źródłem światła jest materia. Natomiast gluony rozpra-

szają się na innych gluonach i emitują gluony. To samooddziaływanie powoduje, że pole glu-

onowe ma bardzo mały zasięg. Gluony nigdy nie oddalają się od siebie na znaczną odległość. 

Gdy dystans między ciałami staje się duży, silne oddziaływania występują tylko między 

cząstkami obdarzonymi dużą energią i znajdującymi się w małej odległości od siebie. Oddzia-



ływania te determinują rozmiary i kształt jąder atomowych, czyli niewielkich skupisk proto-

nów i neutronów (nukleonów), które znajdują się w środku atomów. W jądrach atomowych 

skupiona jest prawie cała masa atomów. 

   SŁABE SIŁY działają na cząstki z jeszcze innym ezoterycznym ładunkiem, zwanym sła-

bym izospinem. W odróżnieniu od grawitonów, fotonów i gluonów przenoszące oddziaływa-

nia słabe bozony W+- i Z0 są obdarzone masą, co sprawia, że oddziaływania te mają bardzo 

krótki zasięg (procesy nimi spowodowane zachodzą bardzo rzadko, a „promieniowanie” zło-

żone z cząstek W+- i Z0 dociera na odległość mniejszą od średnicy jądra atomowego.  

   Słabe oddziaływania, choć delikatne i powolne, mają fundamentalne znaczenie, ponieważ 

powodują rozpady niemal całkowicie trwałych cząstek (na przykład neutronów w protony). 

Takie rozpady są odpowiedzialne za zmianę składu jądra, a tym samym za przekształcenie 

jednego pierwiastka w inny.  

   Niewykluczone, że rozwój nauki z czasem doprowadzi do stwierdzenia, iż wszystkie te siły 

są różnymi przejawami jednej siły (jak twierdzą od wieków ezoterycy). Choć już się to nie-

oficjalnie stwierdza, brak jest oficjalnego stwierdzenia. 

   Mówi o tym pradawne, ezoteryczne Prawo Trzech Sił. Stwierdza ono, że każde zjawisko, 

które zachodzi na jakąkolwiek  skalę w jakimkolwiek wszechświecie (kosmosie) – od zjawi-

ska molekularnego po  kosmiczne  – jest wynikiem kombinacji lub spotkania się trzech prze-

ciwstawnych  sił.  Pierwszą  siłę nazywa się siłą czynną lub dodatnią ("+"),  drugą – bierną 

lub ujemną ("–"), trzecią – neutralizującą ("+/–").  Siły te wynikają ze świadomości Jaźni Po-

wszechnej, Pana, która ma trzy aspekty: mądrość, wolę i działanie. 

   Mądrość udziela materii rytmu, czyli sattwy, harmonii. Wola  użycza  materii własności 

bezwładności, tamasu, pasywności, ignorancji, zdolności stawiania oporu, stałości i spokoju. 

Działanie udziela materii zdolności działania, łączenia się w pary i odpowiadania na działa-

nie, czyli radżasu, ruchliwości.  

   Wszystkie te aspekty współzawierają się w sobie, stanowiąc jedną całość.  

   Znany nam Zodiak i jego fazy symbolizuje kombinację tych sił, które manifestują  się  (z  

różnym natężeniem) w jakościach i żywiołach (poprzez dekanaty i dwadasamsy).  Baran za-

wiera w drugim dekanacie Lwa, Byk – Pannę, Bliźnięta – Wagę,  Rak – Skorpiona itd. Po-

dobnie zmieniają się jakości w różnych dekanatach.  Znaki kardynalne mają drugie dekanaty 

stałe, znaki stałe – zmienne, a znaki zmienne – kardynalne. Badając je można się w tym zo-

rientować i ustalić względnie stopień nasilenia się tych sił  w różnych fazach i sferach horo-

skopu – i wskazać dominujące. Nie jest to łatwe, gdyż każdy radix (mapa energetyczna pola 

działania) zawiera kombinacje tych trzech sił, manifestujące się nie tylko poprzez znaki, de-



kanaty i dwadasamsy, ale także poprzez domy, planety i ich wzajemne aspekty (o różnej kon-

figuracji sił itd.).  

   Tak jak materia, również Jaźń Powszechna i jej atomowe cząstki (monady) posiadają  

wszystkie te trzy aspekty w subtelnej formie (jako wolę, mądrość i działanie). Ich proporcje w 

monadach zmieniają się na siedem różnych sposobów:  

 

ASPEKT DOMINUJĄCY ASPEKT WTÓRNY ASPEKT TRZECIORZĘD-

NY 

Wola Mądrość Działanie 

Wola Działanie Mądrość 

Mądrość Wola Działanie 

Mądrość Działanie Wola 

Działanie Wola Mądrość 

Działanie Mądrość Wola 

 

  W siódmym typie wszystkie trzy aspekty występują na równi.  

   W  podobny  sposób  – poprzez zmianę proporcji trzech sił natury w świecie (aktywnej, 

pasywnej i neutralizującej) – powstaje siedem typów materii i siedem typów ciał monad.  

   Nie  ma  znaczenia, jak nazywamy te siły; bylebyśmy je dostrzegali w  życiu i w astrologii. 

Są one jednakowo czynne, a ujawniają się jako siła neutralizująca, siła bierna i siła czynna w 

miejscu wzajemnego spotkania – to znaczy we wzajemnej relacji w danym momencie.  

   Nie  są  one  ani  dobre, ani złe – po prostu są. Manifestują się w ramach jednej siły: Woli 

Absolutu. 

   Siła  aktywna  jest  siłą pracy, czynu i poszukiwań. Siła pasywna związana jest z biernością 

i ospałością. Siła neutralizująca związana jest z kontemplacją, rozsądkiem i zachowawczo-

ścią.  Każda  jest ważna i potrzebna, i ma swe zastosowanie. Siła dominująca określa typ 

człowieka, jego działanie, sposób zachowania się i Przeznaczenie.  

 

   Bhagavad-gita ujmuje to następująco:  

   Trzy siły składają się na naturę materialną: dobroć, pasja i ignorancja. To przez te siły, o 

potężny Arjuno – wchodząc w kontakt z naturą – zostaje uwarunkowana żywa istota. 



   Guna dobroci – będąc czystszą od innych – oświeca i uwalnia od grzesznych reakcji. Ci, 

którzy znajdują się pod jej wpływem, zostają uwarunkowani przez koncepcję szczęścia i wie-

dzy. 

   Guna pasji rodzi się z nieograniczonych pożądań i pragnień, o synu Kunti, i z tego powodu 

wcielona dusza przywiązuje się do materialnych czynności przynoszących zyski. 

   Przyczyną złudzenia wszystkich żywych istot jest guna ciemności zrodzona z ignorancji. A 

rezultatem jej jest szaleństwo, lenistwo i ospałość, które związują uwarunkowaną duszę. 

   Guna dobroci przywiązuje do szczęścia, pasja do gromadzenia owocu czynu, ignorancja 

zaś, przykrywając wiedzę – do szaleństwa i głupoty. 

   Czasami znaczenia nabiera guna dobroci, pokonując gunę pasji i ignorancji. Czasami siła 

pasji pokonuje dobroć i ignorancję. A innym razem, o synu Bharaty, guna ignorancji pokonu-

je i dobroć, i pasję. W ten sposób zawsze istnieje między nimi współzawodnictwo o przewagę. 

(Bg. 14.5-10) 

 

   To, która z sił przeważa w naszym życiu, zależy od naszego pola działania, które ukazuje 

nam horoskop i portret numerologiczny narodzin. Jeśli dominuje w nim dobroć – to jesteśmy 

mądrzy i dobrzy (mówiąc najogólniej), jeśli pasja – to pożądliwi i chciwi (co prowadzi nas do 

cierpienia i lamentu), jeśli ignorancja – to bierni i senni (co prowadzi nas do intoksykacji, 

głupoty i szaleństwa).  

   Tak więc choć każdy człowiek doświadcza trzech sił natury – dominuje w nim jedna  siła, 

będąca  „tłem” jego osobowości, charakteru, temperamentu, inteligencji itd. i ma wpływ na 

jego poziom wiedzy, bycia, zrozumienia; wiarę, kulturę, religię; sposób relacji, odżywiania 

się i środowisko, w którym przebywa i kształtuje. Wznosi go ona (siła dobroci) lub degraduje 

(siła pasji i ignorancji).  

   Nasilenie się określonych sił natury w człowieku można odczytać poprzez radix i portret 

numerologiczny, a ich fluktuacje w czasie i przestrzeni – poprzez ich dynamiczne rozwinię-

cia: horoskopy progresywne, dyrekcyjne, tranzytowe, solariusze, lunariusze, horoskopy po-

równawcze, kontaktowe i relacyjne. 

   Odzwierciedleniem  tych  sił  w naturze są m.in.: (1) trzy podstawowe elementy natury: 

proton (siła aktywna), elektron (siła pasywna), neutron (siła neutralizująca);  (2)  "trójkoloro-

we kwarki: czerwony, zielony, niebieski; (3) podstawowe  pierwiastki: węgiel, azot, tlen; (4) 

trzy parametry fizyczne: energia, materia, informacja;  (5) trzy stany świadomości: cierpienie, 

otępienie, radość; (6) trzy rodzaje ciałek krwi: czerwone, białe, płytki krwi.  



   W  Zodiaku  siłom tym odpowiadają trzy jakości znaków: kardynalna, stała i zmienna, oraz 

trzy żywioły tworzące Ziemię.  

   Wszystkie  żywioły i znaki oraz odpowiadające im domy, ich władcy i aspekty planet od-

zwierciedlają te siły i zawierają je w różnych proporcjach i kombinacjach.  

   By  je  dostrzegać w horoskopie  – trzeba nauczyć się je mierzyć i oceniać wzrokowo (która 

z nich dominuje).  

   Dominacja określonych żywiołów i jakości w ciele człowieka determinuje jego cechy i do-

świadczenia życiowe na planie materialnym. Siły te dają nam nie tylko cechy i możliwości 

rozwoju, ale także uczą nas poprzez doświadczenia. 

   Ludzie  Ognia  uczą  się miłości, ludzie Wody pokoju, ludzie Powietrza braterstwa, ludzie 

Ziemi służby i oddania. Podobnie jest z jakościami. 

   Jeśli  człowiek  chce pracować nad sobą, by zmienić swoje siły i osiągnąć wyższy poziom 

bycia, to jego pragnienie i zapał jest siłą pozytywną. Inercja nawykowego  życia  psychiczne-

go, która przeciwstawia się jego zapałowi, jest siłą negatywną, bierną. Siły te albo się równo-

ważą, albo jedna pokonuje drugą,  stając  się  zbyt  słabą,  by  podjąć działanie. Siły te mogą 

"krążyć"  wokół siebie, pochłaniając się nawzajem i nie dając żadnego rezultatu.  Człowiek 

może mieć chęć i zapał do pracy, ale  cały  jego  zapał może być pochłaniany na pokonywanie 

nawykowej inercji życia – tak  że  nic  nie  pozostaje na cel, ku któremu zapał ten miał być 

skierowany. Trwa  to  tak długo, aż pojawi się nowa siła neutralizująca, w postaci nowej wie-

dzy lub  idei, która pokonuje bierność i popycha go do wyznaczonego celu. Wtedy pojawia 

się potrzeba nowego działania (pracy nad sobą) i pobudzony zostaje zapał (siła aktywna).  

   Wszystkie siły  natury  uczestniczą  w  dwóch procesach Wszechświata: inwolucyjnym 

(wejście duszy w materię i stwarzanie coraz to grubszych ciał) i ewolucyjnym (wyjście duszy 

z materii i powrót do Boga, poprzez „wyświetlenie” wszystkich ciał). Pierwszy, inwolucyjny,  

ma swój świadomy początek w ABSOLUCIE, ale już w następnym stadium staje  się  mecha-

niczny i w trakcie swojego rozwoju staje się coraz bardziej mechaniczny. Drugi, ewolucyjny, 

zaczyna się na wpółświadomie, lecz w trakcie rozwoju  staje się coraz bardziej świadomy. 

Świadomość i świadomy opór wobec procesu ewolucyjnego pojawiają się nieprzerwanie (cy-

klicznie) w procesie ewolucyjnym i inwolucyjnym. 

   Wszystkie mechaniczne siły walczą z kształtującym się w człowieku  świadomym  zaląż-

kiem. Powstałe z nich mechaniczne nawyki, gusty i słabości  walczą  w nas ze świadomym 

pamiętaniem siebie. Siła neutralizująca pobudza nasz rozwój duchowy, byśmy mogli stać się 

w pełni świadomymi, pamiętającymi  siebie i Boga wiecznymi  duszami,  o duchowej indy-

widualności. Wyrywa nas ona spod kontroli Księżyca (podświadomości) i oddaje pod  kon-



trolę Słońca (nadświadomości), byśmy mogli stać się prawdziwymi Synami Bożymi. Słońce 

(Ogień) i Księżyc (Woda) to dwie odmienne skrajności tej samej rzeczywistości. Woda to 

początek materii, Ogień to jej koniec i początek Ducha. 

   Jako  że  Ogień  przeważa  w  ciałach istot ciepłokrwistych (poruszających się),  a Woda w 

ciałach roślin, można powiedzieć, że gdy człowiek ma ciało z przewagą "Wody"  (Słońce, 

Ascendent  w  znaku wodnym)  to lubi „jeść” wodę (rośliny) i wielbi Pana (Ogień), a gdy ma 

ciało  z  przewagą "Ognia"  (Słońce, Ascendent w znaku ognistym),  to lubi „jeść” ogień 

(mięso, tłuszcz) i chce dominować jak pan (podmiot radości).  

    U  większości  ludzi  świadomość  nie wznosi się poza trzecią sferę świata mentalnego. 

Rozwija się ona powoli, w miarę rozwoju ego (materialna tożsamość). Gdy ego jest rozwinię-

te, wznosi się do drugiej i pierwszej strefy mentalnej.  

   Świadomość człowieka uduchowionego rozwija się poza granice ciała przyczynowego, tak 

że może on swobodnie działać w sferze budhi (rozum praktyczny) i ma świadomość (gdy jest  

poza ciałem) w sferze atmy (duszy). Jego świadomość nie znajduje się w sferach fizycznej  i  

astralnej,  jak u większości ludzi, lecz pomiędzy wyższą sferą mentalną  i  sferą budhi. Czło-

wiek taki zachowuje ciało fizyczne jedynie dla potrzeby pracy (służby dla Boga i ludzi), a nie 

dla zadowalania zmysłów i realizacji pragnień. Znajduje się  on poza zasięgiem KARMY, któ-

ra mogłaby go zmusić do ponownego wcielenia się i bezwolnego działania,  toteż  zachowuje 

swoje niższe ciało jedynie dla celów służebnych (jest ono instrumentem Boga w materii).  

  Ewolucyjny  proces  prowadzący  do  przejawienia się utajonej świadomości, rozpoczyna  

się  od kontaktów w sferze fizycznej. Świadomość może uświadomić sobie  zewnętrzny  

przedmiot  tylko  pod wpływem bodźców działających na jej zewnętrzne ciało. Do tego czasu 

jest uśpiona w swym wnętrzu, trwa jako słabe wewnętrzne drgania, nieustannie pulsujące z 

monady i powodujące lekki nacisk na  dżiwatmę (atma-budhi-manas: dusza-rozum-umysł), 

podobnie jak strumień podziemnej wody szukającej  ujścia.  Stopniowo, pod wpływem bodź-

ców, manifestuje się w coraz to większym stopniu, aż do doskonałości. 

   W ten sposób Bóg „synów marnotrawnych” (którzy zapragnęli grzesznego życia w materii) 

spełnia ich pragnienia  i  pozwala  im cieszyć się podmiotowym życiem w materii. Po przej-

ściu przez określone doświadczenia życiowe zabiera je z powrotem do Domu. 

   Proces  stwarzania, utrzymywania  i  niszczenia światów (kosmosów) ukazuje Zodiak. Każ-

dy kosmos jest indywidualną żywą istotą, która rodzi się, żyje, oddycha, myśli, czuje, podlega 

obowiązującym prawom i umiera.  

   Wszystko  to  spełnia się w różnych cyklach, w sposób automatyczny. Duże cykle zwie się 

maha-kalpami (okresy życia Brahmów, dusz wszechświatów), a mniejsze manwantarami 



(trwają one tyle, co życie Manu, ojców ludzkości), erami, wiekami, latami, miesiącami, 

dniami, godzinami, minutami, sekundami itd.  

   Poza  sferą widzialną jest Parabrahman: przyczyna wszystkich przyczyn. Ci, którzy Go 

poznają, nie rodzą się więcej w tym materialnym Wszechświecie, lecz osiągają Wieczne Kró-

lestwo.  

 

 

 

PRAWO OKTAW 
 

   Drugim  podstawowym  prawem  we Wszechświecie jest Prawo Siedmiu, zwane Prawem 

Oktaw. Mówi ono, że świat wibruje. Wibracje te znajdują się we wszystkich rodzajach mate-

rii, od  subtelnej do wulgarnej. Pochodzą z różnych źródeł i zdążają  w  różnych kierunkach, 

przecinając, zderzając, osłabiając, wzmacniając i zatrzymując się nawzajem.  

   Wydają się ciągłe. Dawny przekaz zaprzecza temu jednak, twierdząc, że określoną i ko-

nieczną cechą wszystkich wibracji, zarówno rosnących, jak i  opadających, jest to, iż nie roz-

wijają się równomiernie, lecz z okresowymi przyspieszeniami i opóźnieniami. Siła początko-

wego impulsu nie działa w  wibracjach  równomiernie,  lecz na przemian wzmacnia się i osła-

bia. Siła  impulsu  działa  nie zmieniając swego charakteru, a wibracje rozwijają się  regular-

nie  tylko przez pewien czas, określony naturą impulsu, ciałem i warunkami.  W pewnej chwi-

li zachodzi w sile zmiana i wibracje „przestają jej słuchać”.  Na  krótki okres stają się wol-

niejsze i zmieniają swój charakter i kierunek.  Wibracje rosnące zaczynają wzrastać wolniej, a 

opadające wolniej opadać. Po pewnej chwili wszystko zaczyna biec znowu swym starym to-

rem (przez pewien czas równomiernie rośnie lub opada), aż do chwili ponownego zahamowa-

nia lub rozwoju.  

   Na danym odcinku wibracji, pomiędzy daną liczbą wibracji i liczbą dwukrotnie  większą,  

znajdują  się  dwa  miejsca, w których zachodzi takie opóźnienie (opóźnienie we wzroście 

wibracji). Przedstawia się to następująco: 
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   Na bazie tego prawa stworzono wykres, w którym okres, w czasie  którego  wibracje się 

podwajają, podzielono na osiem nierównych stopni, odpowiadających tempu wzrostu wibra-

cji. Ósmy stopień tego okresu jest powtórzeniem  pierwszego z podwojoną liczbą wibracji. 

Okres ten nazwano OKTAWĄ (co wskazuje, że składa się z ośmiu).  

   Ideę tego wzoru zastosowano w muzyce. W ten sposób otrzymano siedmiotonową skalę 

muzyczną: do re mi fa sol la si do. 

   Prawa te są wszędzie takie same. Podlegają im nie tylko wibracje dźwiękowe, ale także  

świetlne,  cieplne,  chemiczne, magnetyczne i inne (skala świetlna, okresowy układ pierwiast-

ków itd.).  

   Różnice w nutach lub różnice w wysokości nastrojenia nut nazywa się interwałami.  

   W  każdej oktawie są trzy rodzaje interwałów: 9/8, 10/9 i 16/15. Najmniejszy  z nich 

(16/15) występuje między nutami mi i fa i między si i do. Są to miejsca opóźnienia w okta-

wie.  

   W  muzyce,  między  każdą  nutą w oktawie (do re mi fa sol la si do), jest pięć półtonów. 

Nie umieszcza się ich tylko między mi i fa oraz si i do.  

   To jest uniwersalny schemat kosmicznego prawa "interwałów" (nieobecnych półtonów). 

Interwałami są w nim interwały pomiędzy mi i fa oraz si i do.  

   Prawo  Oktaw tłumaczy nam życie, postęp i rozwój zjawisk na wszystkich płaszczyznach 

Wszechświata. Mówi, dlaczego  w  przyrodzie nie ma linii prostych (nawet przestrzeń jest 

zakrzywiona), dlaczego nie można myśleć ani czynić (wszystko jest myślane i czynione; zda-

rza się) i dlaczego wszystko zdarza się w sposób odwrotny do tego, czego oczekujemy (patrz 

zawody sportowe i oczekiwanie wyników). Wynika to z „interwałów oktaw (opóźnień  w  

rozwoju  wibracji,  które  są  częścią „mechanizmu”  Wszechświata). Dlatego Liczba Siedem 

przynosi nam wątpliwości, zmiany i zdarzenia  nieprzewidywalne ("niespodzianki"), a Liczba 

Osiem – transformacje i transmutacje (Ósemka to jakby "śmigło", dwie strony „medalu”, 

ukazujące nam dwie skrajne rzeczywistości nieskończoności). 

   W miejscach "interwałów" zachodzą odchylenia od pierwotnie przyjętego kierunku. Pierw-

sze odchylenie następuje między mi i fa (linia, która miała swój początek  w  do,  zmienia  

swój kierunek i, przebiegając przez fa sol la si, opada  pod  kątem do pierwotnie przyjętego 

przez siebie kierunku, wskazanego przez  trzy pierwsze nuty), drugie (drugi interwał)…  mię-

dzy si i do. Jest to nowe odchylenie, kolejna zmiana kierunku.  



   W każdej następnej oktawie odchylenie jest większe, tak że linia oktaw może  na  końcu 

zatoczyć koło i postępować w kierunku przeciwnym do pierwotnie przyjętego.  W  ten  spo-

sób świat zamyka się w okrąg czasu i jest nieskończony. 

   Prawo  to pokazuje, dlaczego w naszych działaniach nie ma linii prostych, dlaczego  zaczy-

nając  robić  jedną rzecz, robimy inną, często sprzeczną z tą pierwszą, mimo iż tego nie pra-

gniemy. W dodatku myślimy, że robimy tę samą rzecz nadal, gdy tymczasem pozostaje z niej 

tylko nazwa.  

   Tak dzieje się we wszystkich sferach ludzkiej działalności: w literaturze, nauce, filozofii i 

religii. W prywatnym, społecznym i politycznym życiu można  zaobserwować,  jak linia roz-

woju siły odchyla się od pierwotnego kierunku  i  po  pewnym czasie zaczyna biec w odwrot-

nym kierunku, zachowując swą  nazwę. Przykładem może być kapitalizm zmieniający się w 

komunizm,  komunizm  zmieniający  się w kapitalizm, lewica zmieniającą się w prawicę, 

prawica zmieniająca się w lewicę itd.  

   Dobrze to widać także w Kościele. Mimo iż nadal obowiązuje w nim to samo co kiedyś 

Pismo Święte, myśli i postępuje się w nim w wielu sprawach odwrotnie niż nauczał Pan Je-

zus. Pan Jezus nauczał, „Kto stara się zachować życie swe, straci je, a kto życie swe dla mnie 

położy, odnajdzie je” (Mat. 11, 12-13). Tymczasem niektórzy przedstawiciele Kościoła dbają 

bardziej o zachowanie życia niż jego utratę. Pan Jezus nauczał: „Jeśli kto przychodzi do 

Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie 

samego, nie może być moim uczniem” (Łk 14,26). Tymczasem niektórzy przedstawiciele 

Kościoła głoszą, że rodzina jest najważniejsza (organizuje nawet różnego rodzaju organizacje 

mające na celu ochronę tradycyjnej rodziny). Pan Jezus nauczał, że nie należy kochać świata, 

ani tego, co jest na świecie („Kto kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca” [pierwszy List św. 

Jana, 2.15-17]). Polscy katolicy zaś śpiewają: „Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielo-

ne…” i… hołdują hedonistycznemu stylowi życia (nie wyrzekają się świata i nie podążają za 

Chrystusem, jak im nakazał). W Księdze rodzaju Bóg mówi (Księga Michajasza 7.5), żeby 

nie podążać za przywódcami. Niektórzy przedstawiciele Kościoła jednak za nimi podążają i 

zachęcają do tego innych. Pan Jezus nakazał samodzielnie poznawać, co słuszne (Łuk. 12.57), 

Kościół jednak woli wiarę. Bóg nakazał czcić sobotę, jako dzień odpoczynku, a Kościół czci 

(od IV wieku) niedzielę. Bóg nakazał jeść rośliny, ziarna i owoce (Księga Rodzaju 1.29 oraz 

piąte przykazanie Boże), a Kościół przymyka oko na ten nakaz, pozwala zabijać zwierzęta i 

jeść ich mięso. Bóg zabronił czcić relikwii, obrazów, posągów, figur, zmarłych świętych, kle-

pać pacierzy, wykonywać ofiar całopalnych i ofiar za grzechy, itd. (Ps 39, 7-8; Hebr. 10.18; 

Hebr. 10, 4-5). A większość chrześcijan nie przestrzega tego. Bóg zabronił pielęgnowania 



głupich tradycji i zwyczajów oraz obchodzenia ludzkich świąt (których Bóg, jak sam stwier-

dził, nienawidzi), a niektórzy chrześcijanie namiętnie je obchodzą.  Jezus pił niesfermentowa-

ny sok z winogron pomieszany z wodą (jak wszyscy Izraelici) (bo Bóg powiedział: „Wina i 

mocnego napoju nie pijcie […], gdy będziecie wchodzili do Namiotu Zgromadzenia, abyście 

nie pomarli, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte, tym, co 

czyste, a tym, co nieczyste” [Ks. Lewiticus. III Ks. Mojż. 10.9-10]”), a kapłani Kościoła piją 

wino zawierające alkohol (nie tylko w czasie mszy) i nie ganią specjalnie za to innych.  Ko-

ściół podkreśla, że Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny, a w Dekalogu jest napisane: (4) „Nie 

będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co 

jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im po-

kłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który 

karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy 

Mnie nienawidzą; (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują 

i przestrzegają moich przykazań.”(?). Ładne mi miłosierdzie. W dodatku chrześcijanie liczą 

na nie łamiąc zarazem przykazania Boże (czynią rzeźby i obrazy, modlą się do nich, klękają 

przed nimi, całują je itd.). Nie zmusza ich do zaprzestania tego nawet stwierdzenie św. Pawła 

w liście do Hebrajczyków (Hebr. 10.31): „Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego”. 

Najwyraźniej Bóg przemawiający w Dekalogu jest innym Bogiem (czy też Jego aspektem), 

niż wszechmocny, wszechdobry i wszechmiłosierny Bóg, w którego wierzą i na którego liczą 

ufni chrześcijanie.  

   Prawo Oktaw tłumaczy nam te przemiany. Dlaczego wszystko zbacza ze swej trajektorii i 

staje się swoim przeciwieństwem (zbaczają nawet najdoskonalsi). Objaśnia nam ono zjawisko 

odchylania się sił kierujących naturą, dzięki czemu nic w świecie nie  może pozostać na swo-

im miejscu, ani tym, czym było na początku. Wszystko ciągle się zmienia (automatycznie), 

zbacza i odchyla, zmierzając w dół lub w górę, wzmacniając lub osłabiając się nawzajem, 

rozwijając lub degenerując się, podążając wzdłuż rosnącej lub opadającej oktawy.  

   W  każdym rozwojowym zjawisku, zarówno rosnących jak i opadających oktaw, zachodzą 

fluktuacje wzrastania i opadania.  

   Choć  jest to prawo powszechne, można go przezwyciężać (poprzez stworzone przez 

Opatrzność możliwości i świadome akty wolnej woli). Potrzebne są do tego „nadwysiłki” i 

„przyspieszenia”. Pomaga wolna, silna wola (własna i/lub innej osoby), która zmusza nas do 

działania.   

    Patrząc  na Prawo Oktaw i Zodiak można zrozumieć, w jaki sposób dusza (żywa istota) 

wchodzi w materię, przechodzi przez określone doświadczenia życiowe, walczy i zwycięża. 



    Wszystkie  królestwa  życia ziemskiego:  mineralne, roślinne, zwierzęce, ludzkie i nad-

ludzkie  rozwijają  się  w siedmiu cyklach. Czterostopniowy plan ewolucji (odpowiadający  

czterem punktom kardynalnym, stałym i zmiennym w horoskopie narodzin) zwany  jest mine-

ralną duszą grupową, roślinną duszą grupową, zwierzęcą duszą grupową,  zwierzęciem  go-

towym  do  indywidualizacji i istotą ludzką w ciele przyczynowym.  

   W  siedmioetapowym cyklu ewolucji i inwolucji Duch zstępuje w materię użyczając  jej 

swej własności (I, II, III etap ewolucji), a następnie wchodzi w konflikt z materią (etap IV) i 

wznosi się ponad nią, wzbogacony o doświadczenia z nią związane (etapy V, VI i VII). Zasa-

da ta przejawia się wciąż od nowa w cyklicznych procesach przyrody. Po okresie zbierania 

żniw dusza wraca do Boga, niosąc plon w  postaci rozbudzonej świadomości i zebranego do-

świadczenia.  

   Najpierw ma ciało przyczynowe (które powstaje z duszy grupowej po indywidualizacji).  

To, co stanowiło ożywiającą duszę grupową (tchnienie  życia), samo otrzymuje duszę (indy-

widualną), gdyż przekształca się w formę „czary”. To co było zwierzęcą duszą w człowieku, 

staje się ciałem przyczynowym, w którym przebywa  ego,  czyli  „materialna  dusza ludzka”. 

Cały dorobek ewolucyjny zostaje przeniesiony  do centrum życia. Z chwilą utworzenia się 

ciała przyczynowego, duchowa  triada atma-budhi-manas ma trwały nośnik (ciało) do dalszej  

ewolucji.  Gdy we właściwym czasie świadomość nauczy się posługiwać tym  narzędziem – 

wyższa triada umie kontrolować i kierować skuteczniej ewolucją tych narzędzi (nośników).  

   Pierwsze  wysiłki  kontrolowania  przez  triadę narzędzi nie są zbyt rozumne. Monada „ro-

dzi się” w fizycznej sferze, lecz  zachowuje  się jak niemowlę. Jest młodą indywidualnością, 

niemowlęcym ego, i musi upłynąć trochę czasu zanim jej władza nad fizycznym ciałem wyj-

dzie poza okres niemowlęctwa.  

   Ego  to  czynnik  indywidualizujący  Ducha  Powszechnego,  który ogniskuje Światło w 

jednym punkcie. Jest jak naczynie, do którego "wpływa" Duch Powszechny, przedstawiając 

się jako coś oddzielnego. W swej treści pozostaje z Nim  identyczne, lecz oddzielone jest w 

przejawieniu. „Duch zwierzęcy” idzie w dół (do materii –  z  której  wraca  po śmierci ciała 

do duszy grupowej), a „duch człowieka” idzie w górę – ku Bóstwu, od którego pochodzi. 

Proces ten następuje w trzech Falach  pochodzących  od  Najwyższego.  Połączenie się Trze-

ciej Fali Życia z Pierwszą  i  Drugą stanowi początek intelektualnej ewolucji i pojawienie się 

ego, które bierze w posiadanie fizyczny przybytek zwany ciałem i łączy się z Duchem,  który 

go kształtował. Dzieje się tak dzięki potrójnemu planowi ewolucyjnemu,  mającemu  na celu 

utworzenie trzech periodycznych upadhi (planów ewolucji), które stapiają się w każdym 

punkcie.  



  Plan Monadyczny rozwija monady. Plan Intelektualny rozwija dewy słoneczne. Plan  Fi-

zyczny rozwija księżycowe pitrich, wokół których natura stwarza ciała fizyczne.  Zjednocze-

nie ich w jedno czyni człowieka. Człowiek to istota,  w  której Najwyższy Duch i najniższa 

materia są połączone inteligencją,  dzięki  czemu  jest  on  przejawieniem  Boga prącego 

przed siebie w nieograniczoną przyszłość.  

  Reinkarnujące  się ego jest myślicielem ciała: indywidualną istotą grającą rolę duszy w 

świecie materii. 

  Intelekt  jest pierwiastkiem separującym duszę, który oddziela „Ja” od „nie-Ja”. Jest  on  

świadomy  siebie, a wszystko inne widzi na zewnątrz siebie jako obce. Jest  pierwiastkiem  

wojowniczym,  walczącym,  apodyktycznym. Świat jest dla niego polem walki o zaspokoje-

nie pragnień i zawłaszczanie przyrody.  

  Człowiek  to monada Boża (iskra życia), która przejawia się jako duch w świecie  atmy,    

intuicja w świecie budhi i inteligencja w świecie manasu.  Te trzy aspekty tworzą razem ego, 

które przebywa w ciele przyczynowym, zbudowanym z części duszy grupowej. Wskutek tego 

człowiek, jakiego znamy, mimo iż jest monadą, przebywającą w świecie monadycznym, 

przedstawia się jako ego w wyższym świecie mentalnym, przejawiając swe trzy aspekty, 

zwane duchem, intuicją i inteligencją.  

   Ego  to  człowiek w okresie ludzkiego stopnia ewolucji. Żyje on bez zmiany (z  wyjątkiem  

jego  wzrostu) od chwili indywidualizacji do przekroczenia poziomu ludzkości i zanurzenia 

się w Boskości. Niższe ciała, które się wciąż rodzą i  umierają,  to jego szaty, które wkłada 

dla osiągnięcia określonego celu w czasie ewolucji.  

   Człowiek to więc nieśmiertelna indywidualność (Słońce), posiadająca śmiertelną, zmienną 

osobowość (Księżyc). W jego egzystencji zaznaczają  się  trzy  zasadnicze  zmiany: 1) chwila 

indywidualizacji i wejście w królestwo  ludzkie, 2) przejście przez pierwsze Wtajemniczenie, 

3) osiągnięcie  stopnia  adepta  i zaangażowanie się w miłosną służbę oddania dla transcen-

dentalnego Pana.  

   Odzwierciedleniem Prawa Trzech Sił i Prawa Oktaw jest ENNEAGRAM: okrąg podzielony 

na dziewięć równych części, z ułożonymi na nim w określony sposób liniami, które łączą 

dziewięć punktów na okręgu. 

   Trzy podstawowe siły (symbolizowane przez liczby 3, 6 i 9; 1 x 3, 2 x 3, 3 x  3)  to trzy 

podstawowe siły-prawa (Trimurti: Brahma, Wisznu i Śiwa), stwarzające, utrzymujące i nisz-

czące stworzenie. Pozostałe liczby (1, 2, 4, 5, 7, 8) to składniki stworzenia.    Górna  część  

ENNEAGRAMU to GNIEW i DZIAŁANIE, prawa  ODCZUCIA i EMOCJE, lewa  INTE-

LEKT i STRACH.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEZNACZENIE I LOS 
 

  Przeznaczenie to tradycyjnie fatum, fortuna, predestynacja, nieuchronność, to co przepo-

wiedziane. Mówi ono, że losy człowieka są z góry określone. Przeznaczenie rządzi Losem 

człowieka. 



   Los (sanskryckie dajwa – od dewa: bóg) to tradycyjnie zakres  Boskich wyroków, wypad-

kowa wszystkich losów, fatum, które rządzi życiem i postępowaniem zarówno ludzi, jak i 

bogów. Traktowany jest jako wyższa siła,  na  którą  nie mamy wpływu i przed którą nie mo-

żemy się ustrzec. Utożsamiany jest z działaniem (karman), wszechmocnym czasem (kala) i  

Iśwarą: Najwyższą Istotą.  

   Ujawnia on nam zdarzenia wynikające z czynów w poprzednich żywotach. Warunkują one 

ziemskie  wcielenie człowieka. Wszelkie działania ludzi i bogów znajdują się pod  władaniem 

wszechmocnego Losu. Istnieje jednak możliwość wyrwania się spod jego kontroli.  

   Działanie Losu jest do końca niezgłębione. Aktywność ludzka oparta jest bowiem także na  

świadomych aktach wolnej woli, wyborach, „nadwysiłkach” – w czym pomaga jej rozum 

oraz  znajomość astrologii i numerologii (które dają wgląd w Los i Przeznaczenie).  

   Mechaniczny Los człowieka (pole działania i jego znawcy: Paramatma i atma), wynikający 

(jak się wierzy) z jego wcześniejszych wcieleń, to tak zwany karman. Dlatego  mówi  się, że 

ludzki rozum i  nadwysiłki są w jego przezwyciężaniu najważniejsze. Dzięki nim można 

zmieniać (trochę) Los. Dzięki nadwysiłkom człowiek może otrzymać  określony owoc,  do  

którego  dąży. Jeśli jednak nie ma w nim dzielności, pokory, rozumu i energii do świadomego 

działania, pozostaje mu tylko Los. Z tego wniosek, że z tym Losem jest różnie u różnych lu-

dzi. 

   Ludzki Los jest konkretyzacją dopełniającego się Przeznaczenia, na które nie mamy wpły-

wu. Stanowi on fakturę wydarzeń utkanych z materii (kształtowanej przez prawa i siły). Wol-

na wola, rozum i nauka rzuca mu wyzwanie. Wyzwanie to podlega jednak niezmiennemu 

Prawu Przeznaczenia.   

   Z rozważań Sofoklesa (Król Edyp) i Horacego (Carmina1,9) nad Przeznaczeniem można 

wywnioskować, że: 

   1. Przeznaczenie rządzi życiem człowieka, 

   2. Przeznaczenie nie zależy od nas samych, lecz jest z góry przesądzone (nie możemy w nie 

ingerować, ani też oszukać własnego Losu),  

   3. Nie powinniśmy się dowiadywać, jaka będzie nasza przyszłość, bo może przynieść nam 

to fatalne skutki (jak w historii Edypa), 

   4. Życie jest ulotne i nietrwałe (mija szybko), 

   5. Należy przyjmować życie takim, jakie ono jest, gdyż i tak nie możemy nic zmienić, 

   6. Jedna chwila może zmienić całe nasze życie. 

 



   Niejasne wydają się więc możliwości wpływania na Los przez człowieka, wynikające z jego 

wolnej woli. Sofokles twierdził, że nikt z ludzi nie może być szczęśliwym, natomiast Horacy 

nawoływał do bycia radosnym, do cieszenia się życiem, do nieufania złudnej przyszłości ani 

danym obietnicom – jakby to od nas zależało. Sofokles zauważył jednak, że przepowiadana 

przyszłość sprawdza się – a wiec życie jest marne i nic nie warte.    

  Horacy był podobny do współczesnych złudnych optymistów, nastawionych pozytywnie do 

świata, którzy każą nam cieszyć się każdą chwilą życia (mimo iż każdy może zauważyć, że 

nie jest to możliwe – bo życie samo dostarcza nam radości i smutków w odpowiednim czasie 

(nie możemy się cieszyć, gdy jesteśmy smutni, ani być smutni, gdy się cieszymy). 

   A więc Wszechświat jest zaaranżowanym (czasoprzestrzennym) hologramem, w którym  

wszystko się zdarza (w jedynie możliwy sposób). To jest jego Przeznaczenie, zawierające 

nasze małe Przeznaczenia. Ludzkie wybory i decyzje nie mogą go zmienić (to Przeznaczenie 

je zmienia, jeśli się z nim nie zgadzają). Wzbogacają go jedynie  (w większym lub mniejszym 

stopniu, w zależności od wolnej woli) o przygotowane drobiazgi, nadając mu przez to więk-

szej lub mniejszej wyrazistości oraz kolorytu.  

   Twierdzenie, że Przeznaczenie kłóci się z sensem istnienia etyki (i że w związku z jego ist-

nieniem nie powinno się karać ludzi, którzy popełniają czyny zabronione) jest głupie, gdyż 

przyjmując Przeznaczenie, zakłada równoczesny jego brak (możliwość czynienia). Karanie 

lub nie karanie przestępców jest częścią Przeznaczenia (jak wszystko inne) i nie zależy od 

ludzi. Niezmienne Przeznaczenie wyklucza możliwość jego zmiany poprzez czynienie (kara-

nie lub nie karanie przestępców itd.). Człowiek będący bowiem marionetką Przeznaczenia nie 

jest sprawcą swoich czynów. Wszystko w jego życiu się zdarza w ściśle określony, jedynie 

możliwy sposób, w ściśle określonym miejscu i czasie, których nie może dowolnie zmienić 

(choć może do pewnego stopnia dysponować mocami swego ciała i próbować).  

   Z tego też powodu nie każdy może to zrozumieć. Może to zrozumieć jedynie człowiek, któ-

remu jest dane to zrozumieć (zgodnie z jego indywidualnym Przeznaczeniem, będącym czę-

ścią Przeznaczenia ogólnego). Stąd nieporozumienia i kłótnie. 

 

 

 

NIEBO 
                                                                                                              



   Niebo leży u stóp (D3, Bliźnięta) matek (D4, Rak), mówi perskie przysłowie. Opisuje się je 

w różny sposób. 

   Sanskryckim  określeniem nieba jest swarga. W wedyjskich niebiosach panuje Jama ("Bliź-

nię", trzeci znak Zodiaku, trzeci dekanat Wagi, drugi [środkowy] dekanat Wodnika).  Miesz-

kają w nim Ojcowie (pitaras) i szlachetni zmarli ludzie. Usytuowane jest  pośrodku widzial-

nego nieba.  

    Mówi  się, że jest to najwyższe niebo (parama wjoman) – trzecie  w  najodleglejszym  za-

kątku firmamentu, gdzie świeci wieczny blask.  Niebo  to jest nagrodą za tapas (wyrzeczenie) 

oraz dla wojowników za ich  wysiłek  w  walce  i za bogate ofiary składane za życia na Ziemi. 

Zmarły  pędzić  tam  szczęśliwe  życie  w  towarzystwie  bogów,  zwłaszcza  Jamy i Waruny. 

Spełniają się wszystkie jego pragnienia, spotyka krewnych  i  bliskich. Jego życie wolne jest 

od ziemskich niedoskonałości, a uciechy są setki razy większe od najwyższych uciech na 

Ziemi. Jest tam też pod dostatkiem  przysmaków i przyjemności, a ludzie są piękni i mili. 

Piękne  krowy  spełniają wszystkie ich życzenia. Nie ma biednych i  bogatych, potężnych i 

słabych. Wszyscy są w określony sposób docenieni. Mówi się jednak także, że Niebo jest dla 

grzeszników. Pikantne opisy szczegółów szczęścia w niebiosach (przedstawiane m.in. przez 

wyznawców Allacha) wydają się to potwierdzać.    

   Ci, co poznają  Prawdę Absolutną (Atman, Brahman), osiągają nieśmiertelność i nieprzemi-

jające szczęście połączenia z Absolutem.  

   Świat  niebiański  dzieli  się, według kalkulacji, na siedem sfer, będących domenami po-

szczególnych bogów (trimurti), ich awatar i półbogów. Trafiają tam najwznioślejsi ludzie. 

   Do nieba Indry (Ogień) trafiają wojownicy, którzy polegli w walce. Jest to przejściowa na-

groda.  Nie  wszyscy bowiem osiągają wyzwolenie (mokszę).  Ci, którzy nie osiągają, muszą 

wrócić na Ziemię i wieść na niej dalej ciężkie, uwarunkowane życie.  

   Nie  należy więc, według wskazań Puran, pragnąć szczęścia w niebie, w towarzystwie 

przemijających bogów  i  apsaras (nimf niebiańskich). Pragnąć należy Boga i miłosnej służby  

oddania  dla transcendentalnego Pana. Pomagają w tym modlitwy, pieśni religijne, wyrzecze-

nia, pielgrzymki do miejsc świętych, czyste życie i wzniosłe myślenie, studiowanie pism 

świętych, przestrzeganie zasad regulujących i przykazań, intonowanie mantr i świętych Imion 

Boga (zwłaszcza Maha Mantry: Hare  Kryszna,  Hare  Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Ha-

re; Hare Rama, Hare Rama; Rama Rama, Hare Hare).   

   Tak twierdzą niektóre Purany. Są jednak w Indiach także pisma, które twierdzą, że Niebo 

jest miejscem ostatecznego i  nieprzemijającego  szczęścia i ostatecznego Przeznaczenia,  z 



którego się już nie wraca. Tak twierdzą zwłaszcza  niższe  warstwy  społeczne,  dla których 

wyzwolenie poprzez dżnanę (poznanie) jest nie do zrealizowania.  

 

 

 

RZECZYWISTOŚĆ 
 

   Rzeczywistość to, według współczesnej nauki, wszystko to, co istnieje, co zawiera wszyst- 

kie byty, zarówno obserwowalne, jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę i filozofię.  

   W zachodniej filozofii istnieje hierarchia poziomów pojęć rzeczywistości: od subiektywnej 

i fenomenologicznej, przez obiektywną, opisywaną za pomocą faktów, aż do matematycznych 

modeli rzeczywistości wyrażanych za pomocą równań i aksjomatów.  

   Inne podejście do rzeczywistości występuje w filozofiach hinduskich i buddyjskich. Rze-

czywistość opisywana jest tam za pomocą takich pojęć jak dharma, paramattha dhamma, 

samsara oraz maja. 

   W szerszym i podmiotowym sensie, prywatne doświadczenia, ciekawość i selektywność 

obserwacji wpływają na osobistą interpretację zdarzeń i kształtują rzeczywistość dostępną dla 

danej osoby. Ta rzeczywistość może pokrywać się w dużym stopniu z rzeczywistością in-

nych, ale istnieją jej elementy unikalne dla tej osoby i niedostępne dla kogokolwiek innego. 

Większość doświadczeń duchowych następuje na tym właśnie poziomie rzeczywistości. W 

sensie psychologicznym ta rzeczywistość jest definiowana przez to, co dana osoba uważa za 

rzeczywistość.  

   Istnieje także rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) – obraz sztucznej rzeczywistości 

stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega ona na multimedialnym 

kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może ona reprezentować 

zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i fikcyjnego (gry kompute-

rowe science-fiction). 

   Według filozofii tiantai, gdy mówi się, że coś jest rzeczywiste, to nie jest to względnie rze-

czywiste. Jeśli mówi się, że coś jest puste, to nie jest to względnie puste. To, co jest rzeczywi-

ste, jest puste. To, co jest puste, jest rzeczywiste. Ta identyfikacja pustego i rzeczywistego 

osiągnięta jest przez absolutny umysł, który jest wolny od wszelkich dychotomii. Jest to po-

wstanie stałej świadomości, która jest świadoma samej siebie i nie jest różna od zwykłego 

umysłu. W związku z tym IX-wieczny mistrz chan Daning Daoguan powiedział: Niemyślenie 



jest źródłem. Nietrwanie jest podłożem. Subtelna rzeczywistość jest działaniem. Rzeczywista 

pustka jest substancją. Dlatego możemy powiedzieć, że wszędzie na Ziemi znajduje się rze-

czywista pustka. Wszystkie rzeczy we Wszechświecie są działaniem subtelnej rzeczywistości. 

Gdy rzeczywista pustka jest substancją, a subtelna rzeczywistość jest w działaniu, spełnia się 

zwyczajne, codzienne czynności i (w tym samym czasie) przekracza je. Osiąga się więc i 

wolność, i mądrość. Gdy pojawia się mądrość, osiągnięta jest wolność. Jednak w tej wolności 

nie ma niczego, od czego należy być wolnym. Gdy taka wolność jest osiągnięta, tworzona jest 

mądrość. Jednak w tym tworzeniu się mądrości nic nie jest tworzone. 

    Według filozofii indyjskiej, istnieje siedem kategorii rzeczywistości: substancje  (drawja), 

jakości (guna), ruch (karman), powszechnik  (samanja), wyróżnik (wiśesza), inherencja (sa-

mawaja) i nieistnienie (abhawa). Kategorie te są realnie istniejącymi bytami.  

   SUBSTANCJA to coś, co posiada jakość. Przyjmuje się istnienie 9 substancji pierwotnych 

(dziesiątą jest mrok – tamas), które dzieli się na 5 ruchomych substancji  zbudowanych z 

atomów (4 żywioły i manasy – umysły) oraz 4 nieruchome  ciągłe  substancje  nie atomowe 

(przestwór, czas, przestrzeń i dusze / atmany).  Z dziewięciu substancji pierwotnych odwiecz-

ne są substancje ciągłe oraz  atomy  substancji  nieciągłych.  Kreacja świata polega na łącze-

niu odwiecznych  substancji  (destrukcja świata jest ich rozłączeniem). Procesy te dokonują 

się cyklicznie i na wpół mechanicznie w ramach jug.  

   Rzeczywistość  zbudowana  jest  z  najmniejszych  istniejących cząstek, których naukowcy 

jeszcze nie poznali. Cząstki te łączą się w większe cząstki,  tworząc żywioły. Każdy żywioł 

ma odpowiednią jakość, przy czym jakości poszczególnych  żywiołów kumulują się. Jakością 

Powietrza jest dotyk, jakością Ognia jest kształt i dotyk, jakością Wody jest smak, kształt i 

dotyk, jakością Ziemi jest zapach, kształt, smak i dotyk. Z czterech żywiołów zbudowane są 

wszystkie rzeczy  i  cztery  zmysły  (dotyk,  wzrok,  smak i węch; słuch zbudowany jest z 

przestworu). Ciała istot zbudowane są z żywiołu Ziemi.  

   Manasy, mające wielkość jednej cząstki, są ruchome, a ilość ich jest niezliczona.  Umożli-

wiają  one atmanom poznanie, gdyż łączą je zarówno z ciałem, z którym związany jest atman, 

jak i ze światem zewnętrznym, a zarazem ograniczają poznanie atmanów, gdyż w jednym 

momencie mogą przekazać im tylko jedną informację.  

   Wszechświat  wypełnia  przestwór.  W nim zanurzone są w sposób nieważki najmniejsze 

cząstki. Czas  i  przestrzeń stanowią miarę przestworu, dzielącą go na umowne punkty, umoż-

liwiające precyzyjny opis odległości zachodzących pomiędzy rzeczami (odległość  w sensie 

zarówno przestrzennym jak i czasowym mierzona jest ilością umownych punktów).  



   Atmany to wszechobecne, nieruchome substancje, będące podmiotem wszelkiego poznania, 

odczuwania oraz aktów woli, traktowanych jako jakości atmanów. Jakością warunkującą po-

znanie jest buddhi. Jakości umożliwiające doznania psychiczne  to: szczęście (sukha) i bole-

sność (dukha), pożądanie (iććha) i nienawiść  (dwesa).  Jakość wolicjonalną stanowi dążenie 

(prajatna). Jakości te aktualizują  się w momencie kontaktu danego atmana z manasem w 

obrębie ciała ludzkiego (Purusza). Aktualizacja jakości powoduje działanie przynoszące za-

sługę  (dharma)  bądź winę (adharma) i powoduje dalszy kontakt atmana z manasem.  Połą-

czony z manasem atman wędruje z ciała do ciała (samsara). Wyzwolenie  (moksza)  uzyski-

wane jest w procesie poznawania prawdy o rzeczywistości oraz  wyciszania  aktywności  ma-

nasu (joga), dzięki czemu następuje rozbicie relacji inherencji, zachodzącej pomiędzy atma-

nem a jego jakościami. Wyzwolony atman staje się nieświadomy jak kamień (awidja).  

   Władcą  wszechrzeczy  jest Iśwara, Najwyższy Pan (Osoba Boga). Nie ma On manasu, 

dzięki czemu zdolny jest do jednoczesnego poznania całej rzeczywistości i nigdy nie transmi-

gruje.  Iśwara  nie jest stwórcą świata, lecz nadzorcą zachodzących w nim procesów.  

   Rozróżnia  się  24 jakości: 4 jakości żywiołów, 6 jakości cząstek pierwotnych,  14  jakości  

substancji  pierwotnych i wtórnych: wymiar, oddzielność, ilość,  kontakt i rozdział, bliskość, 

odległość, dźwięk (jakość przestworu), dharma i adharma (jakość atomów), ciężar, płynność 

i lekkość oraz trojakiego typu  wrodzoną  dyspozycję (której jeden typ – tzw. impresja – jest 

jakością atmanów,  umożliwiającą zapamiętywanie doświadczonych rzeczy i ich rozpozna-

wanie,  a  pozostałe dwie – pęd i elastyczność – są kolejnymi jakościami substancji).  

   RUCH  dzieli  się na 5 rodzajów: wstępowanie, zastępowanie, kurczenie się, rozszerzanie 

się oraz zmiana położenia.  

   POWSZECHNIK  jest obiektywnie i realnie istniejącą identycznością, przejawiającą  się  w 

substancjach, jakościach i ruchach, stanowiącą o ich przynależności  do  jednego  rodzaju.  

Powszechniki  tworzą  hierarchiczny układ, na szczycie  którego znajduje się bytowość (sat-

ta), wzajemnie się nie przenikając.  

   WYRÓŻNIK  jest  obiektywnie  i  realnie  istniejącą różnicą pomiędzy dwoma cząstkami 

tego samego żywiołu lub dwoma cząstkami – powodującą ich odmienność. Dzięki wyróżni-

kowi atmany, mimo swej mnogości, są bytami wszechobecnymi.  

   INHERENCJA stanowi obiektywnie i realnie istniejącą relację pomiędzy kategoriami. In-

dyjski filozof Kanada definiuje inherencję jako kategorię powodującą,  że  dana rzecz znajdu-

je się "tutaj", w danym miejscu. Jest to relacja łącząca  dwie nierozłącznie występujące ze 

sobą rzeczy i wyrażająca stosunek tego,  co umieszczone, do jego miejsca. Inherencja łączy 

substancje z jakościami, ruchami, powszechnikami, wyróżnikami, a także powszechniki i 



wyróżniki  z jakościami i ruchami. Warunkuje związek przyczyny ze skutkiem, umożliwiając  

istnienie  rzeczy – substancji wtórnych. Rozbicie relacji inherencji jest równoznaczne z de-

strukcją rzeczy.  

   Teoria  przyczynowości  prezentuje przekonanie o częściowej preegzystencji skutku  w 

przyczynie, wyróżniając trzy przyczyny: przyczynę inherentną – substancja  wspólna  dla 

przyczyny i skutku (np. nici tworzące tkaninę); przyczynę nieinherentną – element nowy, w 

stosunku do przyczyny inherentnej; może  być nią jakość (np. kontakt nici ze sobą) czy ruch 

(zmiana położenia nici); przyczynę instrumentalną, którą tworzą: sprawca skutku (np. tkacz), 

odpowiedni czas i miejsce dla powstania skutku, odpowiednie narzędzia itp.  

   Jako  źródła  poznania  wymienia się: naoczność (pratjaksa) i wnioskowanie (anumana), 

porównanie oraz słowo objawienia (śruti).  

 

 

 

ŻYCIE 
 

   Życie  to, według współczesnego stanu wiedzy, stan organizmu polegający na nieprzerwa-

nym  ciągu  biochemicznych  procesów  przemiany materii i energii, związanych  z  wymianą  

materii i energii z otoczeniem. Charakteryzuje się tym,  że  organizm  odżywia się, oddycha, 

wydala zbędne produkty, reaguje na szereg bodźców, wzrasta, rozmnaża się (często ma zdol-

ność poruszania się).   

   Organizmy  żywe  stanowią układy otwarte, wymieniające materię i energię z otoczeniem 

(odżywianie, oddychanie, wydalanie), co jest związane z katalizowanymi  przez enzymy pro-

cesami biochemicznymi – przemiany materii, zachodzącymi w żywych komórkach – podsta-

wowych elementach strukturalnych żywej materii.  

   Przemiana materii organizmów żywych, stanowiąc istotną podstawę życia, warunkuje  

wszelkie ich funkcje i decyduje o ich swoistym składzie jakościowym i ilościowym.  

   Charakterystyczną cechą żywej materii jest obecność w niej wielkocząsteczkowych  związ-

ków organicznych (białek, kwasów nukleinowych, polisacharydów i lipidów) oraz duża za-

wartość wody (średnio 75 % masy).  

   Zasadniczą  rolę  w  procesach  życiowych  organizmów w czasie ich rozwoju osobniczego  

(ontogeneza), kończącego się śmiercią, odgrywają mechanizmy samoregulujące  (homeosta-

za),  wykształcone  (jak się przypuszcza) w przebiegu filogenezy. W poszczególnych komór-



kach działa kontrola genetyczna, koordynująca  przebieg  szlaków metabolicznych przemiany 

materii i warunkująca dziedziczność.  

   Stan organizmów wielokomórkowych jest regulowany także przez hormony, zespalające 

metabolizm poszczególnych tkanek organizmów roślinnych lub narządów zwierzęcych  i ich 

układów oraz wpływające na przebieg kolejnych etapów rozwoju  organizmu  (kostnienie  

szkieletu, metamorfoza, kwitnienie, owocowanie itp.).  

   W  organizmach  zwierzęcych,  jako  nadrzędny mechanizm regulujący, działa także system 

nerwowy, decydujący o odbiorze bodźców wewnętrznych i zewnętrznych  oraz odpowiedzi 

na nie (zachowanie osobnika względem zmiennych elementów jego środowiska).  

   Życie, według współczesnych poglądów, pojawiło się w procesie biogenezy, w dalszych 

zaś, długotrwałych ciągach ewolucji powstała dzisiejsza wspólnota całej przyrody żywej, zło-

żona z rozlicznych, wzajemnie od siebie uzależnionych (np. pod względem pokarmowym) 

gatunków o najrozmaitszych formach życiowych.  

   Jak  do tego doszło – nikt nie wie. Nie mówi się także o życiu bez organizmu – to jest poza 

materialnym ciałem (bez odżywiania się, wydalania, wymiany materii i rozmnażania).  

   Niewiele wiemy na ten temat. Tyle, ile możemy zaobserwować, wydedukować oraz wyczy-

tać w świętych pismach.  O  reszcie milczymy. A reszta ta (niewidzialne procesy mistyczne i 

duchowe)  istnieje, choć jest mało znana i zrozumiana. Geny – które tak przeceniamy – to 

tylko fizyczne kody informacyjne i kontrolne tej reszty (coś zaaranżowanego i przygotowane-

go przez kosmiczną Inteligencję). Jest ona różnie nazywana i określana. Znana jest jako 

wieczność,  szczęście i wiedza. To ona nadaje kształt materii i wprowadza ją w  ruch. To ona 

rozjaśnia ciemność i ukazuje światy. To ona nazywana jest Bogiem i Duchem świata, pod-

stawą stworzenia. 

 

 

 

ENERGIA 
 

   ENERGIA  to, według współczesnego stanu wiedzy,  skalarna wielkość fizyczna spełniają-

ca prawo zachowania energii, służąca do ilościowego określania różnych procesów i rodza-

jów oddziaływania.  Pojęcie energii uzasadnia fakt, że wszystkie postacie ruchu przekształca-

ją  się  w siebie nawzajem w ściśle określonych stosunkach ilościowych. To  pozwala  mie-

rzyć różne postacie ruchu i oddziaływania jedną miarą. Odpowiednio do różnych rodzajów 



procesów fizycznych mówi się o różnych rodzajach energii:  mechanicznej,  elektromagne-

tycznej,  grawitacyjnej,  jądrowej itd. Rozgraniczenia  te nie są ścisłe. Stan ośrodka ciągłego 

lub pola charakteryzuje  gęstość  energii, czyli wielkość równą stosunkowi energii do objęto-

ści  w  otoczeniu  danego punktu, oraz strumień  energii – wektor, równy  iloczynowi gęstości 

energii i prędkości przemieszczania się jej w danym ośrodku (dla pola elektromagnetycznego 

jest to wektor).  

   Według szczególnej teorii względności, między energią (E) i masą (m), stanowiącymi  róż-

ne formy materii, występuje zależność E = mc2 („c” to prędkością światła w próżni).  

   W  teorii  kwantowej  energia  jest wielkością podlegającą kwantowaniu, to znaczy w pew-

nych warunkach układu może przyjmować tylko wartości, które tworzą  zbiór punktowy (nie-

ciągły). Dotyczy to zwłaszcza energii promieniowania jąder, atomów i cząstek oraz energii 

drgań i obrotów tych układów.  

   Istnieją  różnego  rodzaju  przekształcenia  i  manifestacje energii, jak: energia  cieplna,  

energia elektryczna, energia jądrowa, energia kinetyczna, energia mechaniczna, energia po-

tencjalna, energia sprężysta, energia swobodna, energia wewnętrzna, energia wiązania, ener-

gia wymiany, energia zerowa.  

   ENERGIA  CIEPLNA to energia ruchu cieplnego, związana z chaotycznym ruchem cząste-

czek  lub  atomów  tworzących dany układ fizyczny; przekazywanie przez jedno  ciało  dru-

giemu  energii za pomocą chaotycznego ruchu cząstek. Nazywa się  to  wymianą ciepła. Na 

energię cieplną może zostać zamieniony każdy rodzaj energii dostarczonej do układu.  

   ENERGIA  ELEKTRYCZNA to energia układu ładunków elektrycznych. Gdy ładunki te  

są nieruchome, mamy do czynienia z energią elektrostatyczną, a gdy poruszają  się,  mamy  

do czynienia z energią elektrodynamiczną. Jest to energia prądu  elektrycznego.  Może  się  

ona  przemieniać  w  inne rodzaje energii, zwłaszcza w energię mechaniczną (silnik elek-

tryczny).  

   ENERGIA  JĄDROWA (atomowa) to część energii wiązania jąder atomowych, wyz-

walająca  się  w  procesach  rozszczepiania  ciężkich  jąder oraz łączenia się (syntezy)  jąder  

lekkich.  Procesom tym towarzyszy wydzielanie się energii. Ilość energii uzyskiwanej z roz-

szczepienia 1 kg uranu wynosi ok. 24 mln kWh, co odpowiada energii otrzymanej ze spalenia 

2,5 tys. ton węgla.  

   ENERGIA  KINETYCZNA  to  część energii mechanicznej układu fizycznego (np. ciała 

sztywnego) zależna od prędkości jego punktów.  



   ENERGIA  MECHANICZNA  to energia związana z ruchem mechanicznym układu fi-

zycznego  jako  całości  lub  poszczególnych  jego  części  względem  siebie (energia kine-

tyczna, energia potencjalna).  

   ENERGIA  POTENCJALNA  to część energii mechanicznej układu fizycznego, zależna  od  

wzajemnego rozmieszczenia części układu (np. energia sprężysta) i od ich położenia w ze-

wnętrznym polu sił.  

   ENERGIA  SPRĘŻYSTA to energia potencjalna sprężystego odkształcenia ciała. Jej wiel-

kość zależy od wielkości naprężeń i własności mechanicznych materiału.  Wynikiem  prze-

miany  energii sprężystej w energię kinetyczną są drgania swobodne ciał sprężystych (np. 

strun).  

   ENERGIA  SWOBODNA to jedna z funkcji stanu termodynamicznego; dla procesów izo-

termicznych zmiana energii swobodnej równa się ujemnej wartości maksymalnej pracy, którą 

może wykonać dany układ; w stanie równowagi układu o stałej temperaturze  niewykonują-

cego pracy, energia swobodna przyjmuje wartość minimalną.  

   ENERGIA WEWNĘTRZNA to jedna z funkcji stanu termodynamicznego równa całkowitej  

energii  danego układu. Według fizyki statystycznej, energia swobodna jest  średnią  warto-

ścią sumy energii kinetycznej poszczególnych cząstek lub atomów tworzących układ i energii 

wzajemnego oddziaływania między nimi.  

   Tak  wygląda to z naukowego punktu widzenia. Ezoteryka przedstawia to trochę inaczej. 

Dzieli ona energię na wyższą (Pan, Dusza Najwyższa, i żywe istoty) oraz niższą (natura mate-

rialna, stworzona z Ziemi, Wody, Ognia, Powietrza, eteru, umysłu, inteligencji i fałszywego 

ego) oraz zewnętrzną, wewnętrzną i graniczną. Stanowi ona podstawę energii kosmosów, 

posiadających różną gęstość częstotliwości   wibracji, różne funkcje i  cechy.   Każdy  kosmos  

to  inny rodzaj energii. 

   Energia  materialna  to, według ezoteryki,  jedna czwarta stworzenia (z czego 75% to mate-

ria ciemna, niewysyłająca światła). Reszta (3/4) to energia duchowa. Można to zrozumieć 

poprzez Zodiak. 

   Energia graniczna jest  nośnikiem (strukturą, łącznikiem) energii; energia wewnętrzna jej 

jądrem; a energia zewnętrzna sferą zewnętrzną.   Znając energię  i jej  odmiany (w różnych 

ujęciach i wariantach) łatwiej  studiować dzieje  Wszechświata (kosmosów), Ziemi i człowie-

ka (Mikrokosmosu).  

   Istotną cechą całej energii w ujęciu ezoterycznym jest to, że jest ona istotą  żywą i świado-

mą, która żyje, myśli, czuje, odżywia się i ulega przemianom – o czym naukowcy nie wiedzą.  



Dzieli się ją na energię wyższą (Dusza Najwyższa) i energię niższą (materia).  Ukazuje nam 

je PRAPLAN stworzenia  (fazy Zodiaku).  

   Ogień to Jaźń, życie, indywidualność, egocentryzm, prąd elektryczny (Baran/Mars), świa-

tło-ciepło (Lew/Słońce) i światłość wiekuista (Strzelec/Jowisz). Ziemia to czarna niewidzial-

na materia, czarne dziury, zimne skały (Koziorożec), gleba (Byk), pył kosmiczny i wulka-

niczny (Panna).   Powietrze   to atmosfera  (Waga),  eter  (Wodnik), otchłań i bezkres (Bliź-

nięta). Woda  to  woda  słodka  (Rak), woda zmrożona (Skorpion) oraz mgła (Ryby).  

   Ukazuje to Zodiak i warstwy geologiczne Ziemi.  

   Wnętrze tworzy energia wewnętrzna Ziemi (Woda, DS4). Wypełnieniem jej jest energia 

graniczna  (Ogień,  DS1), a dopełnieniem energia zewnętrzna (Ziemia, DS10). Atmosferę  

tworzy  energia dopełniająca energię graniczną (czy też energia graniczna zewnętrzna), Po-

wietrze, DS7. Taki podział (dekanaty) mają też żywioły. 

   Wody dzielą się na wody atmosferyczne i wody powierzchniowe oblewające płaszcz Ziemi. 

W wodach powietrznych  gromadzą  się ładunki elektryczne i objawia się światło słoneczne / 

Ogień).  Dalej są ciała kosmiczne związane z Ziemią (planety, księżyce, asteroidy, komety / 

żywioł Ziemi) i bezkresny przestwór. 

 

 

WSZECHŚWIAT 
 

    Znany nam Wszechświat to, według nauki, przestrzeń i znajdujące się w niej ciała ko-

smiczne, które w jakikolwiek sposób (grawitacyjnie, za pośrednictwem pola elektroma-

gnetycznego lub wyższych energii) w przeszłości, obecnie lub w przyszłości są w  stanie  

oddziaływać  na nas lub na które my kiedykolwiek mogliśmy, możemy lub będziemy mogli 

oddziaływać.  

   Obserwacyjnymi  badaniami  Wszechświata  zajmuje się astronomia, zwłaszcza jej  dział  

astronomia  pozagalaktyczna. Dostarcza nam ona informacji o rozmieszczeniu,  ruchu  i  wła-

ściwościach fizycznych materii w obszarze objętym zasięgiem instrumentów astronomicz-

nych (zarówno w dziedzinie widzialnej, jak i  promieniowania  radiowego).  Badaniami teore-

tycznymi Wszechświata zajmuje się  kosmologia, dziedzina nauki z pogranicza astronomii i 

fizyki teoretycznej.  Jej  zadaniem jest zbudowanie niesprzecznego z obecnie znanymi pra-

wami fizycznymi  modelu  Wszechświata (opisującego jego geometrię oraz ewolucję), który  

byłby  zgodny  z  danymi  obserwacyjnymi.  W celu uogólnienia wyników obserwacji  przyj-



muje  się  różne  założenia  odnośnie tego, w jakiej mierze obserwowana część Wszechświata 

jest reprezentacyjna dla całego Wszechświata. Najważniejsze  założenie  to  zasada  kosmolo-

giczna,  zakładająca, że wygląd Wszechświata  nie  zależy  od położenia w nim obserwatora. 

Posiadane obecnie dane  obserwacyjne  nie  są wystarczające do rozstrzygnięcia, który z mo-

deli najlepiej odzwierciedla budowę Wszechświata. Nie rozstrzygają tego także stare modele 

(z Babilonu, Indii czy Egiptu). 

   Współczesna  nauka  ignoruje dorobek dawnych astronomów i astrologów, łącznie z daw-

nymi koncepcjami  kosmologicznymi  (zwłaszcza  kosmologią wedyjską i tantrą). Nie akcep-

tuje także mandali życia, mitów, wiedzy transcendentalnej i sztuk dywinacyjnych  (astrologii,  

numerologii,  kartomancji  itd.). Dlatego wielu rzeczy nie wie. 

   Zgodnie z zasadami ezoteryki, Wszechświat to różnorodność bytów  w  Jedności  –   w  

obszarze  duchowym  i  materialnym. Świat duchowy (Ćitakaśa,  Niebo) to świat, w którym 

ma miejsce komunia serc i dusz (Boga i dusz) w wieczności. Świat materialny (Bhutakaśa) to 

na wpół automatycznie działający świat przemijania ("uniwersytet" dla upadłych dusz; auto-

matyczne przejawienie Najwyższe Woli [Absolutu]).  

   Oznacza  to, że mieszkańcy Nieba są wyzwolonymi duszami (androgenami) o zrównoważo-

nych  aspektach męskich i żeńskich, żyjącymi w związku z Bogiem (koło to Bóg, Pan; pół-

kole to dusza, sługa). Jest to świat „odpoczynku w pokoju”.  

   Świat  materialny  to na wpół automatycznie działający świat  narodzin, chorób, starości i 

śmierci; świat efemerycznej i złudnej nadziei (przemijający), w którym nie ma komunii serc i 

dusz, a jedynie egoistyczna praca dla zysku oraz zadowalania zmysłów (wyścigi oraz walka o 

byt i dominację).  

   Materia Nieba jest materią duchową, wieczną, o cesze dobroci (sattwa-guna) i potrójnej 

naturze. Zawiera ona aspekt żeński (In), męski (Jang) i neutralny. Jest odwrotnością „nieba 

materialnego”,  jego dopełnieniem.  

   Kosmos  materialny  oparty jest na ciele ducha indywidualnego (żywej istocie), który jest 

siłą pierwotną. Jest tak, gdyż potencjały różnoimienne (plus i minus) przyciągają się i wytwa-

rzają ruch (działanie), a potencjały  jednoimienne  (plus  i  plus, minus i minus) odpychają się 

i wyhamowują ruch. Energia świata materialnego okrywa istotę wieczną.  

   Partnerami Boga są żywe istoty, dusze (istoty o naturze żeńskiej, przedmiotowej), związane 

z materią. Ich egzystencja uzależniona jest od Boga i Nieba, tak jak istnienie ognia  uzależ-

nione  jest  od  powietrza.  Tracąc kontakt z Bogiem i Niebem (wskutek grzesznych pragnień 

oraz wzrostu  egoizmu),  zostają  zniewolone  w  materii.  Powrót do Boga jest możliwe tylko 

w ściśle określonych warunkach, w związku z Bogiem. Proces ten jest podobny do wyzwole-



nia  ognia  z  materii (zawierającej w sobie „uwięziony” ogień) poprzez iskrę w atmosferze 

powietrza.  

   By  zrozumieć  dusze  i  świat  duchowy, trzeba przyjrzeć się Brahmie, ich przywódcy.  Jest  

on  duszą Wszechświata materialnego, pierwszą żywą istotą we Wszechświecie (naszym 

Wszechświatowym Bogiem, stworzycielem Nieba i Ziemi), okrytą przez materię. Ma cechy 

zarówno ojca (Słońce), jak i matki (Księżyc). Jest Stwórcą „na zlecenie”, stworzonym z ener-

gii aktywnej i pasywnej.  

 

 

DRZEWO KOSMICZNE 
 

   Drzewo  Kosmiczne  (arbor  mundi) to uniwersalna  forma  przedstawienia  Wszechświata  

w kodzie botanicznym (nie tylko w filozofii hinduskiej). Wiąże się ona z pojmowaniem 

Wszechświata jako długowiecznego organizmu żywego, podlegającego narodzinom, rozwojo-

wi, śmierci  (degradacji)  i  powtórnym odrodzeniom. Trójdzielność Drzewa Kosmicznego 

(korona-pień-korzeń)  koreluje z trójpoziomowością (Niebo-Ziemia-Podziemie) Wszech-

świata, z trójrodzajowością bytów religijno społecznych (bóg-człowiek-zmarły; Brahma-

Wisznu-Śiwa; kapłani-wojownicy-producenci).  

   Drzewo  Kosmiczne  wyobrażano sobie w formach fallicznych i izofunkcjonalnych,  będą-

cych materialnymi wariantami abstrakcyjnej „osi kosmicznej” (axis mundi)  biegnącej  od 

Nadiru do Zenitu. Wyobrażano  je  sobie  w  formie „góry kosmicznej” czy „kolumny nie-

bios”.  Wizualnie (na planie Zodiaku) drzewo to jest drzewem rosnącym korzeniami do góry 

(anbor  inwersa,  „drzewo odwrócone”, MC-IC). Koronę Drzewa Kosmicznego podtrzy-

muje, według Indów, Waruna.  

   U  Irlandczyków  i Indoariów odmianą Drzewa Kosmicznego w skali ziemskiej był słup w 

centrum domu.  Podobne  znaczenie  miały  włócznie trzymane przez wojowników w ręku. 

Szczególną mutacją Drzewa Kosmicznego był „Człowiek Kosmiczny”.  

   Najgłębsze, a przy tym najprostsze wątki ezoteryczne z tym związane znajdujemy w we-

dyźmie. Jest on głęboko obmyślanym systemem religijnym i metafizycznym, opartym na ob-

rzędach i ofiarach (Bóg jest Panem ofiar).  

   Głowa rodziny – ojciec – jest w nim kapłanem i królem ofiarnym. Gdy wschodzi  Wenus i 

Słońce, ofiaruje modlitwy do Ushy (Jutrzenki), Sawitri (Słońca) i  Assurów  (Duchów  życia). 



Matka i synowie leją w tym czasie na ogień (Agni) somę (sfermentowany płyn z tojeści). 

Strzelający w górę płomień unosi ku bogom modlitwę oczyszczoną.  

   Natura jest dla tych ludzi podobna do przejrzystej zasłony, poza którą poruszają się siły 

nieważkie i Boskie. Siły te wzywają i wielbią, i je personifikują  (w  oparciu  o  wiedzę obja-

wioną i astrologiczną), zdając sobie sprawę ze swych przenośni.  

   W  Słońcu  (Sawitri, Wiwaswan) widzą potęgę twórczą, aspekt pobudzający; w Indrze  – 

boskiego wojownika, potęgę Słońca w życiu czasoprzestrzennym i atmosferycznym; w Wa-

runie – ducha bezkresnego, świetlanego Nieba, obejmującego Wszechświat  (Indra uosabia 

królewski aspekt Nieba: panowanie, czyn, walkę, a  Waruna –  majestat). Dziełom Waruny 

nikt szkody wyrządzić nie może. Nikt nie  jest  w stanie go przeniknąć, on zaś wie wszystko i 

widzi wszystko co  jest  i co będzie. Z wyżyn przestworzy widzi wszystko i osądza ludzkie 

działania.  Utrzymuje  ład we Wszechświecie i w społecznościach, karze winnych,   jest miło-

sierny dla  żałujących za grzechy. Ku niemu zwraca się okrzyk  bólu  i  pokajania  (jest  sys-

temem  nerwowym istot); przed obliczem jego staje grzesznik, by zrzucić z siebie brzemię 

winy. On prowadzi nas w głębię świadomości i zrozumienia idei Boskiej oraz wznosi do czy-

stej idei Boga jedynego, przenikającego CAŁOŚĆ i rządzącego nią.  

   Agni  (ogień  Boży)  to doskonały czynnik, podstawa wszechrzeczy. Prowadzi on nas do 

jądra doktryny. Nie jest bowiem tylko ogniem błyskawicy i Słońca. Jego ojczyzną jest Niebo 

niewidzialne:  światłość  wiekuista,  praźródło  wszechrzeczy.  Narodziny jego są nieskończo-

ne,  zarówno gdy wytryska z materiału palnego, jak i z wód powietrznych  w  formie  błyska-

wicy,  w  których Aświni (rycerze Nieba, Bliźnięta) „płodzą go” z pająkami złotymi.  

   Agni  jest kierownikiem i twórcą ofiary Boskiej, wzywaczem bogów, nosicielem  wszelkich  

rozważań mistycznych, których przedmiotem jest ofiara. Rodzi wszystkich  bogów,  kształtu-

je świat, wytwarza i podtrzymuje życie na Ziemi; jest Słowem, „potęgą kosmogeniczną”.  

   Nieodstępnym  towarzyszem Agniego jest Soma. W wymiarze mistycznym jest on głębią  

trzeciego  Nieba,  gdzie Surja, córka Słońca, scedziła go w puchar, a Puszan  –  bóg  żywiciel 

– odnalazł. Tam Sokół, symbol błyskawicy, porwał go łucznikowi  niebiańskiemu, Gandar-

wie, strażnikowi jego, i przyniósł ludziom. Bogowie pili go i stali się nieśmiertelni (ludzie też 

staną się nieśmiertelni, gdy będą go pić u Jamy, w siedlisku szczęśliwych).  

   Na  Ziemi  Soma  daje ludziom siłę i pełnię życia; jest ambrozją i krynicą młodości.  Żywi  i  

przenika rośliny, tchnie życie w nasienie zwierząt, daje natchnienie poecie i siłę uniesienia 

modlitwie. Jest  duszą  Nieba i Ziemi, Indry i Wisznu. Tworzy wraz z Agnim parę nieroz-

dzielną, która rozpaliła Słońce i gwiazdy.  



   Agni  i  Soma  to dwa podstawowe pierwiastki życia we Wszechświecie: pierwiastek  wie-

kuiście męski (intelekt twórczy, duch czysty) i pierwiastek wiekuiście żeński (dusza świata, 

substancja lotna i zmienna, macierz wszystkich światów  widzialnych  i  niewidzialnych, 

przyroda, materia w przeobrażeniach nieskończonych).  Związek  tych dwóch istot stwarza 

Istotę Najwyższą, Istotę Boga. Te dwa pojęcia rodzą trzecie, równie płodne. Wedy czynią z 

tego aktu twórczego  ofiarę  nieustanną.  By spłodzić wszystko co istnieje, Istota Najwyższa 

poświęca  w części siebie; dzieli się, by stać się istotą wieloraką (wielością). Ofiara  ta uwa-

żana jest za sprężynę życia wszystkich funkcji przyrody. Pojęcie  to  zawiera  w sobie zarodek 

teozoficznej doktryny przeobrażeń Boga poprzez światy, syntezę ezoteryczną, wielobóstwo i 

jednobóstwo, upadek i odkupienie dusz.  

   Ofiara  ognia,  wraz z jej obrządkami i modłami, stanowiąca jądro niewzruszone  kultu we-

dyjskiego, jest obrazem tego wielkiego misterium: aktu kosmogenicznego.  

   Dusze przychodzą do świata i odchodzą, odchodzą i wracają... Dzieje się to bezustannie, 

cyklicznie i automatycznie.  

   Tak to ujmują Wedy, źródło wszelkiej wiedzy. Są one wytyczną skończonego  systemu  

filozoficzno-religijnego i ujęcia Wszechświata. Jest w nich wielka siła i głębokie odczucie 

prawd rozumowych (oparte na astrologii i numerologii),  przewyższające  i  poprzedzające 

obserwacje; jest jednolitość i szerokość wizji (poglądów), ujawniona w pojmowaniu przyrody 

oraz w uporządkowaniu i sharmonizowaniu jej zjawisk. Jest tak, ponieważ boski Agni krąży 

w żyłach Indów i oświeca ich.  

 

 

 

 

STWORZENIE WEDŁUG KABAŁY 
 

   Według żydowskiej Księgi Stworzenia (Sepher Yetzirah), początkiem wszelkiego stworze-

nia jest Praświatło, nieokreślona Jedność,  zwana AIN SOPH (Nicość). Praświatło to skupiło 

się w sobie, stwarzając Próżnię, która wypełniła się światłem słabszym. W ten sposób z Jedni, 

a więc z  Nicości, powstał świat. Pierwszą emanacją Jedni był praczłowiek Adam Kadmon, a 

od niego wyszło dziesięć sefirotów, objawiających się w postaci dziesięciu  koncentrycznych 

kół świetlnych. Tworzą one trzy trójjednie: 1. Kanonu,  Mądrości i Rozumu, 2. Piękności, 

Miłości i Sprawiedliwości, 3. Przyczyny,  Triumfu, Chwały. Owe trójjednie reprezentują trzy 



światy: 1. Niebo wewnętrzne, czyli świat idei, 2. Niebo zewnętrzne, czyli świat duchów, 3. 

świat zmysłowy, zamieszkany przez ludzi. Dziesiąty sefirot odpowiada Państwu, które jest 

harmonią trzech światów.  

   Według tej idei, dusza  ludzka  istnieje  przed narodzeniem człowieka i składa się z trzech 

części:  życia,  czystej inteligencji i świadomości moralnej. Kiedy człowiek kieruje  się zmy-

słami, jest zły, jeśli natomiast idzie za głosem świadomości moralnej  – jest dobry. Dla osią-

gnięcia pełnej jedności ze światem dusza odradza się w kolejnych istnieniach (kabaliści wie-

rzą w reinkarnację).  

    Kabaliści twierdzą,  że  dwadzieścia  dwie litery alfabetu hebrajskiego i liczby  od  jednego 

do dziesięciu są święte. Przypisują im więc szczególną siłę  i wielkie znaczenie. Oznaczać 

mają, według Zohar, trzydzieści dwie drogi  Boga. Objawia się w nich Najwyższa Jedność, 

Mądrość i Bezwzględny Rozum.   

   Przejawy działania niepoznawalnej istoty boskiej to Święte Sefiroty. Wyrażają się one po-

przez Boże Liczby. Jest ich dziesięć. Trzy pierwsze: 1 – Korona, 2 – Mądrość  (wyobrażana  

jako męskość), 3 – Rozum (wyobrażany jako żeńskość) są najważniejsze. Siedem niższych to: 

1 – Łaska, czyli Wielkość, 2 – Sąd, czyli Moc,  3  – Piękno, 4 – Triumf, 5 – Chwała, 6 – Pań-

stwo, 7 – Fundament, czyli Podstawa.  

   Siedem  niższych sefirotów przejawiło się w postaciach biblijnych patriarchów. Łaska to 

Abraham, Sąd – Izaak, Piękno – Jakub, Triumf – Mojżesz, Chwała – Aaron, Państwo – Da-

wid, Fundament – Józef.  

   Dusza  ludzka pozostaje ze wszystkimi sefirotami w bezpośrednim związku, a modlący  się 

może być pewny niezawodnego skutku swych błagań, gdy umie odpowiednią modlitwę skie-

rować do właściwego z sefirotów.  

   Poszukując ukrytego sensu opowieści biblijnych, kabaliści stworzyli metodę interpretacji  

każdej litery tekstu biblijnego. Metoda ta opiera się na symbolice liczb i liter. 

   Pojęcie  „Adam  Kadmon” ("człowiek doskonały") jest dla Żydów najwyższym pojęciem po 

AIN SOPH. Jest on, według nich,  poza światem acilut.  

   Pierwsza  Sefira  (Kether)  jest niepodzielna i niezdolna do mnożenia się. Przedstawia   

Wielkiego Niezmiennego Ojca wszystkiego. W niej ukryte jest dziewięć  innych. Liczba ta 

ma dwojaką naturę i tworzy więź pomiędzy negatywnym i pozytywnym. Jest niezmienną 

Jednością. Dwójka (2) to Jedynka  (1) i jej odbicie (1'). W ten sposób jest ustanowiony począ-

tek wibracji, bo  liczba  1  wibruje  na  przemian od niezmienności do definicji i znów do nie-

zmienności.  Tak  więc jest ona ojcem wszystkich liczb i odpowiada typowi ojca  wszystkich  

rzeczy.  Nazwą  tej  sefiry jest Kether (Korona), a Bożym Imieniem AHIH (Wheih): „Jam 



jest” (Księga Wyjścia 3,4). Oznacza ono  istnienie  (= Istniejący). Zwane jest Długim Obli-

czem lub Makroprozopem (prezentuje profil; w Nim wszystko jest prawą stroną). 

   Adam  Kadmon oznacza Człowieka Pradawnego, tkwiącego w AIN SOPH, starszego od  

Dni (chodzi o Dni Kosmicznego Roku, po których następują Noce nieistnienia;  w  hindu-

izmie:  dni i noce Brahmy: manwantary i pralaye). Są to okresy niezwykle długie. 

   W  Pradawnym  Człowieku (Atika Qadisha lub Brahma) istnieją cztery poziomy (wszech-

światy),  którym odpowiadają cztery Imiona Boże. Każde z nich ma inną wartość  liczbową. 

Pierwsze: 72 (Sefira Chokhmah), drugie: 63 (Sefira Binah), trzecie:  45 (Sefiry Chased lub 

Gedulah, Pechad lub Geburah, Tiphereth, Netzah, Hod, Jesod), czwarte: 52 (Sefira Malchut).  

   Na  Człowieka  Nadnaturalnego  składa się w schemacie sefirotycznym Drzewa Żywota  

sześć sefir: Czwarta, Piąta, Szósta, Siódma, Ósma i Dziewiąta. Pierwsza,  Druga  i  Trzecia  

są  sefirami  Makroprozopa (Arik Anpin). Dziesiąta (Malchuth, Małżonka Mikroprozopa) jest 

niewiastą Mikroprozopa (Logosa) itd.  

   Mikroprozop nazywany jest "Człowiekiem Nadnaturalnym", gdyż nie istnieje w naturze (w 

tym, co zostało stworzone; w świecie sefirotycznym). Dziesięć sefir  składa się na pojęcie 

wyższe niż Człowiek Nadnaturalny. Jako całość wyrażają one Człowieka Doskonałego, 

Adama Kadmona, który jest pojęciem wyższym niż Człowiek Nadnaturalny. Jest to Byt Pier-

worodny.  

   Człowiek  Nadnaturalny (Niebiański), obejmujący Pierwszą (Kether) i drugorzędnie Drugą 

(Chokhmah-Mądrość) i Trzecią (Binah-Rozum) Sefirę, w odniesieniu do Człowieka Dosko-

nałego (Adama Kadmona) jest pojęciem niższym, ponieważ ma  związek  tylko ze światem 

emanacyjnym (Olam ha-Acilut). Tymczasem Adam Kadmon,  choć  ma  związek ze światem 

emanacyjnym, jest pojęciem najwyższym, ponieważ tkwi swoimi korzeniami w tym, co jest 

Niedościgłe, AIN SOPH, z którego wyłania się Człowiek Niebiański. Jest on pojęciem nawet 

wyższym niż Makroprozop.  

   Adam  Kadmon  ma  dwie  postacie. Pierwsza dotyczy protosefirotów, druga – Świętych  

Sefirotów  (wtórnych). Jest on przyczyną (czyli tym, co przejawia) Człowieka Niebiańskiego.  

   Duże znaczenie w wizji stworzenia odgrywa „światło” (Bóg rzekł: „Niech się stanie świa-

tłość” I stała się światłość”...). 

   Światło było pierwszym znakiem, pierwszym słowem stworzenia, pierwszą i najważniejszą 

rzeczywistością Wszechświata. Jest pierwszą drogą ku boskości, najwyższą metaforą nie-

skończoności.  

   By zrozumieć Kabałę (która jest nośnikiem świadectwa Objawienia, „przyjęciem” światła), 

trzeba pamiętać, że jest ona myślą skierowaną ku światłu, zespołem zachowań, myśli i czy-



nów, studiów i rytuałów pozwalających człowiekowi przyjmować światło nieskończo-ności. 

Przyjęcie to odczuwanie obecności dynamiki i energii przenikającej na wskroś żywą istotę. 

Kabała to „metafizyka światła” (hebrajskie słowo „światło” [or],  „nieskończoność” [AIN 

SOPH] i „tajemnica” mają tę samą wartość liczbową [207]).  

  „Światło”, „wibracja”, „energia” to trzy kluczowe słowa praktycznej Kabały. Triada ta kryje 

się w literach alfabetu, które stają się przez to same cząstkami światła obdarzonymi niezwykłą 

siłą, która pozwala nam reinterpretować świat, a nawet stwarzać go na nowo. Księgi Kabały 

są księgami obdarzonymi fundamentalną energią (księgami „metafizyki światła”). Potwier-

dzają to takie księgi jak: Sepfer ha-Bahir (Księga jasności), Sepfer ha-Zohar (Księga blasku), 

Szaare Ora (bramy światła), Meor Enajim (Światło oczu), Orot ha-Kodesz (Światła święto-

ści) itp. 

   Światło krąży po wszystkich światach. Jest to energia podstawowa dla każdej żywej istoty, 

która stanowi o zmienności każdego organizmu. Gdy stworzony został świat, wstąpił na drogę 

powrotu do swego źródła, konstytuując się od dołu ku górze, od mniej doskonałego ku bar-

dziej doskonałemu. Wszędzie istnieje „dążenie” do doskonałości. Świat wznosi się coraz wy-

żej i nieustannie zdobywa nowe dobra, dodaje do poprzednich i organizuje je w całości pełne 

siły i blasku. Rzeczywistość rozwija się i odnawia, zbliżając się do pierwotnego światła.  

   Jak podaje Baal ha-Orot, Orot ha-Kodesz, op.cit., s. 537, par. Prawa ewolucji, „Ten proces 

wznoszenia jest nieskończony, gdyż ujawnia siłę boskiej woli we Wszechświecie; siłę dążącą 

do dobra absolutnego. Ewolucja świata jest procesem pozytywnym, podstawą optymizmu dla 

świata. Jak bowiem można rozpaczać widząc, że wszystko się rozwija i wznosi?” 

   Tchnienie życia popycha i unosi człowieka ku temu, co stanowi źródło i ostateczny przed-

miot pragnienia. Pamięta ono o nim i pragnie powrócić do dni jego świetności. 

   Człowiek to „człowiek drogi”. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca...” 

powiedział Bóg do Abrahama. Oznacza to powrót, naukę i przygodę (życie jest przygodą, a 

nie tęsknotą do form już przeżytych, a człowiek musi stać się poszukiwaczem, a nie uczo-

nym).  

   Człowiek jest nieuchwytny w swoim stawaniu się. Mając imię, wyprzedza sam siebie. Jest 

istotą nieskończoną, otwartą na przyszłość i niustanną możliwość kwestionowania siebie.  

   Człowiek to po hebrajsku Adam (o wartości liczbowej 45, którą zapisuje się jako MA, czyli 

„co?”). Jest to otwarcie na przyszłość. 

   Wszystko, co człowiek postrzega i odczuwa jako przesłanie z wyższych światów, jest anio-

łem. Podobnie anielski status ma wszystko, co człowiek ma do przekazania światom na wy-

sokości.  



   Wszechświat to, według Kabały, siedlisko niewyobrażalnego bogactwa olśniewającej 

wspaniałości. Otacza nas niezmierzony Kosmos, miliony światów, z nieprzebranymi cudami, 

a każde drzwi otwierają drzwi następne, każdy stopień poprzedza kolejny stopień. 

   Jesteśmy wygnani z raju „źródła życia” (mekor ha-chajim). Otacza nas cudowne, a my go 

nie widzimy, otwarci na pragnienia efemerycznego świata.  

    

   Hindusi widzą to podobnie.  

   Według Bhagavad-gity: wszystko jest stwarzane i unicestwiane raz za razem: Ta materialna 

natura działa pod moją kontrolą, o synu Kunti, i ona to stwarza wszelkie ruchome i nieru-

chome istnienie. Według jej praw ta manifestacja jest tworzona i unicestwiana, raz za razem. 

(Bg. 9.10)  

   Boska  Moc  ABSOLUTU manifestuje się w Oceanie Przyczyn (karana-dżala), w NIE-

SKOŃCZONOŚCI (z aramejska  Miriam: „Morze Obfitości i Goryczy”), z którego wyłania 

się Brahma (żywa istota) i kosmosy (brahmanda: Wszechświat Brahmy).  

   Proces  stwarzania  kosmicznej  formy Pana opisuje VI Rozdział Śrimad-Bhagawatam. We 

współczesnym ujęciu można go przedstawić następująco: 

   Osoba Boga, na podobieństwo którego zostały stworzone wszystkie żywe istoty  i w któ-

rych On przebywa, wchodzi w dwadzieścia trzy elementy (suma energii  materialnej,  fałszy-

we ego, dźwięk, dotyk, forma, smak, zapach, ziemia, woda,  ogień,  powietrze,  niebo, oczy, 

uszy, nos, język, skóra, ręce, nogi, organ  wydalania, genitalia, mowa i umysł), razem z bogi-

nią Kali, zewnętrzną energią  materialną,  która łączy wszystkie te elementy. W ten sposób 

ożywia wszystkie  żywe  istoty  i  angażuje je w różnorodne czynności (budzi je ze snu). 

Wprawienie  w  ruch dwudziestu trzech zasadniczych elementów poprzez wolę Pana tworzy 

formę kosmiczną, czyli ciało wiśwa-rupa Pana, złożone z 11 kosmosów (jeden  w drugim). 

Każdy kosmos jest żywym światem istot w nim przebywających. Suma energii mahat-tattwy 

w formie wirat rozdziela siebie samą na świadomość żywych  istot,  czynności  życia  i samo-

tożsamość, które następnie dzieli na jedną, trzy i dziesięć (ciało, umysł i zmysły). Potężna 

forma kosmiczna Najwyższego jest pierwszą inkarnacją i pełną częścią Duszy Najwyższej, 

będącej  Jaźnią nieograniczonej liczby żywych istot. W Nim spoczywa ogół stworzenia,  któ-

re rozwija się stopniowo. Pan ekspanduje poprzez osobiste, pełne ekspansje i maleńkie, od-

dzielone (zlokalizowane) ekspansje. Osobiste ekspansje Pana zwane są wisznu-tattwami, a 

oddzielone dżiwami (żywymi istotami). Pan jest dynamiczną  siłą wszystkich ruchów dziesię-

ciu rodzajów energii życia i jest sercem,  gdzie powstaje energia życia. Osiem energii niż-

szych Pana (ziemia, woda,  ogień,  powietrze,  eter,  umysł, inteligencja i fałszywe ego) działa 



w sposób  wulgarny  i  subtelny  (jest jak gdyby „odzieżą” i „bielizną”, czyli ciałem  wulgar-

nym  i  ciałem subtelnym oraz umysłem i ego Pana), podczas gdy energia wyższa działa jako 

centrala wytwarzająca siłę. Ruch ciała powstaje w sercu (patrz ENNEAGRAM), a czynności 

ciała są możliwe dzięki zmysłom, otrzymującym energię od dziesięciu rodzajów powietrza 

wewnątrz ciała (prana, apana, samana, udana, wjana, naga, krikara, kurma, dewadatta, dha-

nandżaja). Powietrza  te powstają w centrum serca, gdzie mieszka Najwyższy Pan, kontroler i 

przyzwalający. W podobny sposób działa kosmiczna forma Pana – wiśwa-rupa.  

   Poszczególne  części  ciała  wiśwa-rupy i żywych istot manifestują się poprzez  energie Pa-

na, symbolizowane przez Zodiak. Do ust Pana (Byk), po oddzieleniu  się od nich żaru (Ba-

ran), wchodzą energie kontrolujące sprawy materialne,  poprzez  które żywe istoty wyrażają 

się w słowach (Bliźnięta). Do podniebienia wchodzi energia zwana Waruną (kontroler powie-

trza systemów planetarnych), poprzez którą żywa istota ma zdolność smakowania potraw za 

pomocą języka (poprzez kubki smakowe). 

   Wszechświaty manifestują  się poprzez „Wydech”. Cząsteczki Brahmy kształtują Wszech-

świat według kosmicznego PRAPLANU pod wpływem energii Pana. Boski „komputer” Pana 

kopiuje „kody genetyczne” bytów (Uran) i odtwarza je ze zmianami w cyklach (mutacje spo-

wodowane interwałami oktaw i  transformacjami  Plutona, który przekształca ich zapis, two-

rząc nowotwory). Tak to przedstawia się w zarysie. 

   Ziemia  to świat TRITOKOSMOSU, życia organicznego, „żeńskiego łona”. Żeński  "Logos  

Miedzianego Węża", niższy świat, w którym pojawia się życie: "Złoty,  Ognisty  Wąż  

Wieczności”, Purusza Narajana. Od niego biorą początek „ogniste węże skrzydlate”: Serafiny 

(indyjskie Naga, perskie Gryfy).   W  świecie  tym,  leżącym w „wodzie przestrzeni” (mgła-

wice, chmury gazu, galaktyki), powstaje jajo kosmiczne (materia w stanie osobliwym, ete-

rycznym, Khum), które staje się Ammonem (Brahmą, Słońcem),  Bogiem  Tworzącym. Ze 

światłości tej, posiadającej energię potencjalną  i świadomość istnienia, manifestują się indy-

widualne żywe istoty, aktywizujące materię. Dusze  te  transmigrują (reinkarnują) stale z ciał 

niższych do wyższych  i rozwijają swą świadomość (poprzez doświadczenia życiowe i obja-

wienia). Tracąc swe doczesne ciała schodzą do piekieł (Kraina Cieni, Podziemie, sfera snu, 

genitalia) i łączą się z Mahadewą (Ozyrysem-Słońcem,  czarnym i białym Słońcem żywota 

śmiertelnego i nieśmiertelnego, Amenti), a po oczyszczeniu (regeneracji) przechodzą do „Ko-

smicznego Jaja  Nieśmiertelności”:  Dewachanu  (przybytku  szczęśliwości), by odpocząć i 

narodzić się ponownie na Ziemi.  

   Narodziny są podobne do narodzin Brahmy (głównej  żywej  istoty  we  Wszechświecie),  

który  powstał z połączenia Puruszy (Ducha  Bożego / Ognistego Węża Wieczności) z prama-



terią pierwotną i zamanifestował  się jako „Jajo Ciemności” (Anima Mundi). Proces ten uka-

zuje Zodiak.  

   Brahma to zarodek życia, "kropla rosy niebieskiej" (jak mawiają Hindusi), perła życia i ko-

smiczne jajo. Z pierwiastka żeńskiego staje się pierwiastkiem męskim.  

   Pierwotny eter nadaje strukturę i formę części pramaterii (pradhana) i kształtuje ją w tzw.  

kosmiczne  „Jajo Ciemności”, które, zastygając, przybiera formę materialną. Jajo  to  wydaje  

z  siebie cztery żywioły (wewnątrz piątego) i pokryte jest siedmioma  powłokami  (sferami),  

które stają się siedmioma wyższymi (Satja, Tapas,  Dżanas, Mahar, Swar, Bhuwar, Bhur) i 

siedmioma niższymi (Atala, Witala.  Sutala,  Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala) światami. 

Ukazuje to horoskop stworzenia i narodzin (wyższe światy znajdują się od głowy do brzucha, 

a niższe od bioder do stóp).  

   W „Oceanie przyczyn” (Świat Elektronów) zawarta jest suma czynności karmicznych ży-

wych istot, a pierwsza z nich, Brahma,  kontroler Wszechświata, rodzi się z tej przestrzeni na 

„kwiecie lotosu” (jest to przenośnia odnosząca się do sfery symbolizującej w Zodiaku organ 

żeński). Jako że jest on samonarodzony, nazywany jest Swajambhu. Pod  koniec swego ist-

nienia (trwającego biliony ziemskich lat), w czasie dewastacji stworzenia, zapada w kosmicz-

ny sen joga-nidra  (wraz z Panem Narajanem / Osobą Boga), a po jego zakończeniu rodzi się 

znów do życia (niczym zwierzę zbudzone z zimowego snu).  

   Stąd  koncepcja  wulgarnej  formy  Pana (wirat), subtelnego Hiranjagarbhy (Brahmy) i ma-

terialnej siły stworzenia (powodującej „Wydech” i „Wdech Wszechświata”).  

   Kosmiczna forma wirat to kosmosy tworzące Wszechświat, w których działają mechanicz-

nie działające siły natury (aktywna,  pasywna i neutralizująca) w różnych kombinacjach. 

Wraz z nimi manifestują  się  ich przewodnie bóstwa (Brahma, Wisznu i Śiwa), które je nad-

zorują. Bóstwa te są ekspansjami Boga w kosmosach, nadzorującymi stwarzanie,  utrzymy-

wanie i niszczenie Wszechświata. Użyczają one swych cech wszystkim bytom (w różnych  

kombinacjach i aspektach) i poprzez nie się przejawiają. Będąc częściami stworzenia,  współ-

zawierają  się  w  sobie nawzajem (są jakościami stworzenia) i działają jako jedność w wielo-

ści. Pojawiają się wraz ze stworzeniem i wraz z nim znikają.  

   Indyjskim odpowiednikiem koncepcji  Słowa stwórczego jest słowo wać (mowa, język,  

słowo).  Idea  kreacyjnej mowy, funkcjonowanie języka, a w następnej kolejności   fonetyka i 

gramatyka, stanowiły zawsze istotny element indyjskiej filozofii i nauki. Język rozpatrywano 

w kontekście rytualnym. Samo pochodzenie  języka wynika bowiem z rytuału (poprzez recy-

towanie mantr konstruuje się językowe  UNIWERSUM).  Ofiara (jadżnia), która kreuje 

Wszechświat i utrzymuje go  w  stanie dynamicznej równowagi, uruchamiana i kierowana jest 



przez Mowę.  Kosmos (w sensie ogólnym) kreowany jest przez Mowę, podobnie  jak serce 

(Ogień) pobudzane i kontrolowane jest przez system nerwowy (Powietrze).  

   Immanentną  realizacją  Mowy są Wedy. Zmienia się Wszechświat,  ludzie i bogowie, a 

Wedy trwają wiecznie i niezmiennie. Mowa (język) jest nazywaniem, a jej główną cechą jest 

znaczenie (nama-rupa). Pod względem ontologicznym mowa stoi wyżej niż rzeczywistość 

empiryczna, a Imię Boga jest ważniejsze  niż sam Bóg. Stąd wielkie znaczenie mantr, imion 

Boga i braminów (mędrców i nauczycieli wszystkich warn / porządków społecznych).  

   Słowo  to  wieczność i świadomość,  a wieczność i świadomość to Bóg. Mowa kreacyjna 

jest jedna (ekam sat), choć jest różnorodnie kształtowana i rozdzielona na wiele języków. Do-

konują tego wieszczowie i bogowie (ekspansje Boga).  

   Źródłowa Weda (wiedza) dzieli się na cztery części, które znają tylko natchnieni  wiesz-

czowie (ryszi, kawi, wipra) i kapłani-bramini. Zwykłym ludziom dostępna  jest  tylko  jedna  

część  Wedy, używana jako język ludzki. Natury pierwotnej Mowy nie jest bowiem w stanie 

zrozumieć zwykły człowiek. Każdy ma w niej tylko pewien udział. Nie rozumieją jej w pełni 

nawet najmądrzejsi.  

  Koncepcja  Mowy (Słowa) związana jest z funkcjonowaniem umysłu. Towarzyszy ona bo-

wiem  wszystkim myślom i mistycznym wizjom. Zakłada się myślenie werbalne, a nie obra-

zowe.  

  Mowa  ukształtowała  pierwotne wody Chaosu. Stąd język, który jest częścią Mowy,  jest  

elementem kształtującym cywilizację, pierwiastkiem kulturotwórczym.  Kreacyjna  funkcja 

Mowy obejmuje nie tylko zdolność do kreowania rzeczywistości (wszelkich bytów), ale także 

zdolność do ukazywania (ujawniania) jej  prawdziwej  natury  (jej imienia). 

  Na  początku Wszechrzeczy, przed jej zróżnicowaniem w postaci świata fenomenalnego,  

wszystkie formy Bytu były jednym Kształtem (rupa), wszystkie zaś późniejsze  nazwy,  od-

noszące się do elementów tego świata, były jedną Nazwą (nama), jedną źródłową Mową. Po 

kreacji Wszechświata, w zróżnicowanym i uporządkowanym  Kosmosie,  nama-rupa określa 

każdą jednostkę Bytu, każdy przedmiot i istotę żywą. Jest przejawionym aspektem Bytu abso-

lutnego.  

  Poznanie (dżnana) polega na redukcji pozornej wielości bytów (Maja) do jednej  pierwotnej  

i podstawowej jedności Bytu. Nama jest wiec synonimem mowy, Brahmana, Atmana i Satji 

(Prawdy).  

  Mowa (wać) jest ukryta i uniewidoczniona w konkretnej rzeczywistości, niedostępna  dla 

zwyczajnej świadomości ludzkiej (prawdziwe nazwy rzeczy są tajemne,  a  odkrywa  je tylko 

„widzący” lub wieszcz). Zawierają one istotną i czynną  potęgę rzeczy nazwanych. Uświada-



miając je sobie „widzący” wchłania w siebie ich moce, ich byty, i tym sposobem rozszerza 

swój własny byt. Rozmiary  bytu człowieka odpowiadają rozmiarom jego wiedzy. Znając 

wszystko, staje się on Wszechświatem. W ten sposób ziszcza w sobie Byt uniwersalny, Bra-

hmę i  Wszechistotę.  

    Udział  w Mowie umożliwia soma (wedyjski napój alkoholowy). Moc zawarta w Mowie 

nazywana jest Brahmanem.  

   Podstawowym  elementem Mowy, jej najmniejszą częścią składową jest sylaba. Na niej 

wszystko się opiera, z niej wszystko wynika i wypływa.  

   Boska Mowa to idea Najwyższego Bytu i personifikowana bogini Wać. Jest ona utożsamia-

na z Brahmanem, Najwyższą Prawdą (Satja), sylabą OM (pierwotne Słowo)  i żeńską formą 

energii Brahmy: małżonką Saraswati, boginią nauki, elokwencji  i erudycji. Bogini Wać 

(Mowa) jest wszechobecna i obejmuje wszystkie trzy  sfery  Wszechświata. Ma trojaką natu-

rę: ziemską, pośrednią i niebiańską. Reprezentowana jest w swym pośrednim aspekcie, zwią-

zanym ze zjawiskami atmosferycznymi.  

  Wszechświat  jest transformacją  dźwięku. Wraz z dźwiękiem istnieje cisza (aśabda), która 

też jest twórcza (w muzyce pauzy są równie ważne jak nuty, a rzeczy  niewypowiedziane  są  

równie  ważne jak wypowiedziane). Stwórcza moc jest  ukryta  w słowie niewypowie-

dzianym, potencjalnym, w ciszy wypełnionej myślą.  

  Każdy nowy początek to DO (46/1): pierwszy ton nowej oktawy. 

  By to lepiej zrozumieć, trzeba znać kosmosy. Każdy kosmos to żywa  istota,  która rodzi się, 

oddycha, śpi, jest aktywna, przechodzi przez różne fazy wzrostu, rozwoju i destrukcji (umie-

ra). Każdy nowy początek to dla niej nowy proces rozwoju i destrukcji, który można prześle-

dzić za pomocą astrologii i numerologii (za pomocą horoskopu narodzin i portretu numerolo-

gicznego oraz ich rozwinięć).  

   Proces  indywidualizacji  i transmutacji żywych istot na Ziemi przebiega też za sprawą 

Słowa. Przebiega on cyklicznie i automatycznie, w sposób inwolucyjny i ewolucyjny, poprzez 

transmigrację duszy z jednej manifestacji cielesnej do innej, według odwiecznego PRAPLA-

NU.  

 

      Jest więc Bóg, Wieczne Słowo, Wybuch, Trwanie, Zniszczenie, i wszystko, co się z tym 

wiąże. Słowo było na początku, przed Wybuchem (Bóg jest zawsze pierwszy) – tak jak ko-

menda „pal” jest przed wystrzałem. Z niego wszystko powstało i działa jak w komputerze 

(jak zainstalowany program w komputerze).  



   Połączone  z  cząsteczkami  wodoru dusze ruszyły w przestrzeń i rozpoczęły swój mozolny 

proces indywidualizacji i stwarzania niezniszczalnych ciał dla towarzystwa  Pana. Był to ich 

pierwszy „stosunek seksualny” i zachęta na przyszłość. Łączenie się potencjałów różnoimien-

nych („+” i „–„) jest zawsze twórcze i przyjemne.  

   Złożony proces tworzenia galaktyk i rozwoju Wszechświata oraz ich ucieczka w niezmie-

rzoną przestrzeń nie był więc, jak mówi rozsadek i tradycja, wywołany przez przypadkowy 

Wybuch, lecz przez stwórcze Słowo, które jest zaprogramowaniem Woli Bożej.   Był to, rzec 

można,  lewitacyjny „zwrot” (zmiana Jang w In / Plusa w Minus) w programie PRAPLANU 

(to jest w „komputerze” Nieskończoności), zapoczątkowujący nowy cykl Wszechświata. Po-

dobne do  tego  zjawiska, choć na małą skalę, zachodzą w atmosferze ziemskiej,  kiedy to 

woda parując (wskutek wzrostu sił In) unosi się do atmosfery, a następnie, w wyniku procesu 

odwrotnego (zmiany In w Jang) skrapla się i opada w formie deszczu na Ziemię. 

   W skali kosmicznej, chmury  to mgławice i powstałe z nich galaktyki i gwiazdy, w których 

rozbłyska światłość wieczysta (energia-życie-tożsamość-indywidualność). Proces ich ekspan-

sji (oddalania się od centrum i od siebie) wywoływany jest przez lewitacyjne siły In, które 

manifestują się w tym czasie, a proces ich kurczenia się i kondensacji – przez siły grawitacji 

(Jang).  

  Tak  jak  siła lewitacji (In) powoduje unoszenie się wody w formie pary do atmosfery ziem-

skiej,  tak w makroskali unosi ona pramaterię („chmury wodorowe”) w przestrzeń, na wyzna-

czone stanowiska (nic nie dzieje się przypadkowo).  Przyczyną zagęszczania się materii jest 

grawitacyjna siła Jang (+), a przyczyną jej ekspansji lewitacyjna siła In (–). Reszta należy do 

trzech sił natury i ich kombinacji, Prawa Trzech Sił, Prawa Siedmiu, numerologii, astrologii, 

alchemii, chemii, fizyki, wolnej woli itd. Tak to można sobie ogólnie wyobrazić.     

   Proces upadku dusz w materię i ich powrót do źródła przedstawia się w KABALE następu-

jąco.  

 

 

PROCES UPADKU DUSZY W MATERIALNY ŚWIAT 
 

 

1 

OSOBA 

↓ 

 



2 

Przedmioty zmysłów 

↓ 

 

3 

Kontemplacja przedmiotów zmysłów 

↓ 

 

4 

Przywiązanie do przedmiotów zmysłów 

↓ 

 

5 

Pożądanie i zadowalanie zmysłów 

↓ 

 

6 

Złość spowodowana ograniczeniami zadowalania zmysłów 

↓ 

 

7 

Złudzenia związane z zadowalaniem zmysłów (partnerstwo, miłość, nienawiść itd.) 

↓ 

 

8 

Chaos w pamięci (z którego rodzi się niesprawiedliwość, złośliwość, mściwość, 

okrucieństwo itd.) 

↓ 

 

9 

Zanik inteligencji, wątpliwości, ekspansywność, włóczęgostwo, podboje itd. 

↓ 

 

10 



Upadek w „materialne bajoro” 

 

 

PROCES POWROTU DUSZY DO BOGA 
 

Proces powrotu duszy do Boga (na swoją konstytucyjną pozycję) jest procesem odwrotnym.    

Następuje on po osiągnięciu przez duszę cech odwrotnych do wymienionych. Towarzyszy 

temu: 

↓ 

10 

Pojawienie się niechęci do materii, po uświadomieniu sobie jej tragiczności i złudnego piękna 

↓ 

9 

Wzrost inteligencji (poszukiwanie „nowych lądów”, dociekanie Absolutnej Prawdy, pomaga-

nie innym) 

↓ 

8 

Przenikliwość, bystrość, poznanie tajemnic Bytu, regeneracja, transformacja 

↓ 

7 

Partnerstwo z Bogiem, wzrost świadomości duchowej 

↓ 

6 

Zaangażowanie się w miłosną służbę oddania dla transcendentalnego Pana 

↓ 

5 

Zadowalanie zmysłów Pana 

↓ 

4 

Uwalnianie się od przywiązania do przedmiotów zmysłów 

↓ 

3 

Kontemplacja Absolutu i komunikacja z Bogiem 

↓ 



2 

Duchowe przedmioty zmysłów, wartości, parafernalia 

1 

Osiągniecie konstytucyjnej pozycji wiecznego sługi i wielbiciela Boga 

(w jednym z miłosnych związków) 

 

 

 

STWORZENIE WEDŁUG STAREGO TESTAMENTU 
 

   Według Starego Testamentu, świat został stworzony przez Boga Ojca Wszechmogącego.  

   Na początku Bóg stworzył Niebo i Ziemię. Ziemia była bezkształtna, pusta i pogrążona w 

ciemnościach. Wszędzie roztaczała się woda, a nad nią unosiło się tchnienie Boga. 

   I rzekł Bóg: niech się stanie światłość! Widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od 

ciemności i nazwał dniem, a ciemności nazwał nocą.  

   Nazajutrz stworzył w środku wód sklepienie niebieskie, które rozdzieliło wody na dwie 

części: na te, które były na ziemi pod niebem, oraz te, które jako obłoki i deszcze zawisły na 

niebie.  

   Trzeciego dnia zgarnął wody spod nieba w jedno miejsce i ukazał się suchy ląd. I nazwał 

zbiorowisko wód morzem, a lądy ziemią. Nakazał tedy, by ziemia obrosła mnogimi odmia-

nami roślin dających nasienie i drzew rodzących owoce.  

   Czwartego dnia uczynił dwa ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba: większe, iżby 

świeciło w dzień, oraz mniejsze dla oświetlenia nocy. Tak powstały słońce i księżyc dla od-

dzielenia dnia od nocy i wyznaczania pór roku, dni i lat. Umieścił na sklepieniu nieba gwiazd 

co niemiara. 

   Piątego dnia powołał do życia potwory morskie i wszelkie inne istoty żywe, które porusza-

ją się w wodzie, oraz ptactwo szybujące nad ziemią. I błogosławił im mówiąc: rośnijcie i 

rozmnażajcie się i napełniajcie morze, jak i powietrze.  

   Szóstego dnia stworzył bydło, płazy i wszelkie inne rodzaje zwierząt chodzących po ziemi. 

Na samym końcu uczynił człowieka na wyobrażenie swoje, aby panował nad całą ziemią, nad 

wszystkim, co żyło i rosło na ziemi. 

   Siódmego dnia odpoczął Bóg po całej swej pracy, a dzień ten pobłogosławił i uczynił zeń 

święto po wieczne czasy.   



 

   Według żydowskiej Kabały, podstawowym schematem stworzenia jest schemat ukazujący 

światło (or AIN SOPH) i jego przyjęcie (kabbala) przez człowieka. Przedstawia się go nastę-

pująco: 

 


