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Despre „Seria 21 de zile“
Cercetările au arătat că instalarea unui obicei necesită
o practică de 21 de zile. Acesta este motivul pentru care
Hay House a hotărât să adapteze munca unora din cei mai
prestigioşi autori ai săi în aceste scurte cursuri de 21 de zile
construite, în mod specific, pentru dezvoltarea măiestriei în
privinţa unor subiecte precum acesta de faţă, al Cabalei.

H

Autorul acestei cărți nu oferă sfaturi medicale și nu
prescrie folosirea vreunei tehnici ca formă de tratament
pentru probleme fizice sau medicale fără avizul direct sau
indirect al unui medic. Intenția autorului este numai aceea
de a-ți oferi informații de natură generală, pentru a te ajuta
în căutarea stării emoționale și spirituale de bine. În cazul în
care folosești vreuna dintre informațiile cuprinse în această
carte – ceea ce este dreptul tău constituțional –, autorul și
editura nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile tale.

Introducere
Înainte de a începe, să clarificăm un lucru: tradiţia
ezoterică a Cabalei nu este acelaşi sistem cu cel studiat de
Madonna. Diferenţa esenţială constă în modul extrem de
experienţial în care funcţionează Cabala. Cu alte cuvinte,
pe măsură ce o studiezi, ea se manifestă în propria-ţi viaţă –
înveţi prin transmisiune orală şi prin experienţele ce apar,
în mod magic, în viaţa ta. Pentru mine, „C“, aşa cum o numesc eu afectuos, se îmbină cu credinţele mele astrologice
şi nereligioase, îmbrăţişând, în acelaşi timp, toate legile şi
sistemele New Age ce par a-şi avea originea în Arborele
Vieţii. Amuzant… Oare ce a apărut prima dată? New Age
sau străvechea Cabală?
Pentru mine, Cabala este doar un mod de a studia lumile în care trăim – şi nu, nu e o greşeală de tipar, am dorit
intenţionat să folosesc pluralul: „lumile“. Suntem fiinţe spirituale care au o experienţă pământeană, dar nu trebuie să
ne pierdem conexiunea spirituală pentru a trăi această experienţă. Dictonul ezoteric „Cum e sus, aşa e şi jos“ cuprinde
esenţa acestei realităţi în mod perfect. Simplul și, în acelaşi
timp, extrem de complexul simbol al Arborelui Vieţii ne reconectează cu sinele noastre spirituale.
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Arborele Vieţii conţine tot ceea ce există în Univers,
prin formele, cercurile şi căile sale, care, de fapt, reprezintă
simboluri ale planetelor şi Arcanele Majore din Tarot. Toate
experienţele vieţii sunt acolo, toate încercările emoţionale,
de la bucurie la suferinţă, toate nevoile şi dorinţele fizice,
toate ţările şi guvernele, toţi îngerii şi toate fiinţele astrale:
Arborele Vieţii le cuprinde pe toate.
Gândeşte-te la el ca la o hartă, dacă te rătăceşti, cauţi o hartă şi descoperi unde te afli, unde vrei să mergi şi
cum poţi ajunge acolo. De îndată ce înveţi să citeşti această
hartă, o poţi folosi pentru a-i da vieţii tale o nouă direcţie.
Ea îţi va permite să-ţi accelerezi călătoria urmând drumul
potrivit pentru tine, în loc de a fi distras şi a te abate de la
calea ta. Totuşi, Arborele Vieţii nu îţi va spune niciodată ce
să faci. Prima regulă este, întotdeauna, liberul arbitru.
În aceste pagini prezint informaţii şi tehnici pe care
le-am deprins de-a lungul vieţii; sper să te ajute şi pe tine
să-ţi schimbi viaţa, aşa cum s-a întâmplat în cazul meu. De
fapt, din prima zi în care am început să studiez Cabala, la un
curs, aceasta a reprezentat un însoţitor de încredere ce m-a
ajutat să-mi găsesc drumul în călătoria vieţii.
Am fost suficient de norocos să petrec mai mult de
10 ani lucrând asupra Arborelui în cadrul unui curs oficial
şi continui să învăţ şi astăzi. Prin această introducere în
Cabala sper, în mod sincer, să fii inspirat să-ţi începi propria călătorie de viaţă şi să te bucuri să dezvolţi relaţia cu
Universul pe care-l reprezintă.
Din inima mea către inima ta,
David Wells

Ziua 1
Simbolismul Arborelui Vie\ii
„Cei mai buni lideri, aproape fără excepţie și la fiecare
nivel, sunt maeștri în a utiliza povești și simboluri.“
Tom Peters
Arborele Vieţii, în forma sa de bază, reprezintă un simbol, un desen care conţine în el esenţa însăşi a Universului;
prin urmare, astăzi vom învăţa puţin despre simbolism.
Niciun simbol nu poate prinde viaţă până nu respiri
viaţă în el. Gândeşte-te la statuia personajului tău spiritual
favorit, fie că e vorba de Buddha, Hristos sau Arhanghelul
Mihail. Ghipsul, bronzul sau chiar sculptura aurită, în ele
însele, sunt doar statui; încarnarea, energia spirituală investită în acea imagine este ceea ce o face specială pentru tine,
pentru noi toţi.
De secole întregi, simbolurile au unit naţiuni. Ce este un
steag dacă nu un simbol? Stindardele au separat omenirea – şi
încă o fac; aşadar, nu e surprinzător că simbolul Arborelui
Vieţii conţine atât de multă putere, având în vedere miile de
ani de energie revărsată în el.
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Simbolurile lucrează la nivelul minţii noastre subconştiente. Ele aduc multe înţelesuri împachetate într-un simplu
desen, într-o imagine, precum şi o vibraţie proprie – ceva
ce va deveni din ce în ce mai important pe măsură ce vom
avansa.
Gândeşte-te la statuia lui Buddha. Ce vezi când te uiţi
la ea? Ce simţi? Cum te schimbă asta? Către ce aspiri atunci
când te îndepărtezi de ea? Te ajută să te centrezi şi să te gândeşti la anumite simboluri? Şi, dacă da, faci asta suficient
de des?
Imaginează-ţi acum un simbol care face tot ceea ce
face şi statuia lui Buddha, dar, în plus, îţi arată unde te găseşti acum și cum să te ajuţi dacă vrei să faci o schimbare –
şi care va atrage în viaţa ta şi energia potrivită pentru a te
ajuta să ajungi acolo. Simbolul conţine şi puncte de comunicare cu îngerii, ghizii, cu mătuşa ta Vera şi cu sufletul tău,
arătându-ţi cum să te descurci cu colegii de la lucru, care
îţi este scopul vieţii şi de ce ar trebui să eviţi să porţi roşu.
Acest simbol reprezintă toate aceste lucruri pentru toţi oamenii: este Arborele Vieţii.
Gândeşte-te acum la simbolurile negative, la lucrurile
care te trag către gânduri dezagreabile, în loc de gânduri
pozitive, întrucât şi ele au la fel de multă putere. Este important să le elimini din viaţa ta; nu ai nevoie de ele şi, indiferent cum apar, e momentul să le spui „la revedere“. Începe
prin a închide canalul TV de ştiri; chiar şi sunetul temei
muzicale a ştirilor va stimula negativitatea deoarece, dacă
priveşti moartea, distrugerea şi pe politicienii care se ceartă,
mintea ţi se va umple de astfel de gânduri, iar răspunsurile
tale negative îți vor umbri lumina propriului spirit.
Nu susţin acum să trăieşti într-o lume numai a ta, fără
a te interesa de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Doar că, pentru moment, doresc să te concentrezi pe tine însuţi: sufletul,
10

Învață cum să înțelegi Cabala în 21 de zile

spiritul tău, conexiunea ta cu divinul. Adevărul e că, făcând
acestea şi emiţând energie pozitivă, îi ajuţi și pe alţii, fără a
alimenta energia celor care se hrănesc cu negativitate.

Trusa de instrumente
Astăzi este şi ziua în care adunăm lucrurile necesare
pentru călătorie. Caută-le şi cumpără-le dacă nu le ai deja.
Ele trebuie să te inspire – sunt lucruri motivaţionale care îţi
înalţă spiritul şi, imediat cum le vezi, te pregătesc automat
pentru meditaţii puternice şi îți aduc magia în viaţă.
• Un jurnal – în care să notezi tot ceea ce experimentezi, fiecare simbol pe care-l vezi, fiecare
senzaţie, gând sau semn ce îţi apare în cale, întrucât toate acestea vor avea relevanţă. Foloseşte-l,
de asemenea, drept cărticica ta de vise, pentru
a-ţi nota visele pe care le vei avea de-a lungul
acestui curs, întrucât subconştientul va continua
să-ţi ofere informaţii chiar şi în timpul somnului.
• O carte sau un dicţionar de simboluri de calitate
sau acces la astfel de informaţie, pe internet.
Aceasta este o resursă care te va ajuta să descifrezi semnificaţia, să spunem, a unui porumbel,
a unui trandafir sau a acelui leu care continuă
să-ţi apară în vizualizări. Pe măsură ce deprinzi
înţelesul simbolurilor, îţi construieşti propriul
depozit, pe care subconştientul îl poate folosi
pentru a te menţine pe cale.
• Un pachet de cărţi de Tarot sau de cărţi-oracol.
Eu folosesc pachetul de cărţi Tarot Thoth. Poţi
să tragi zilnic o carte şi să îi folosești simbolurile
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pentru a-ţi încărca ziua în mod pozitiv, precum
şi pentru a-ţi oferi mai multe informaţii care să
te ajute să înţelegi Arborele Vieţii.
O imagine sau o statuie a personajului tău spiritual favorit (Iisus Hristos, Buddha etc.)
Un suport de lumânări
Lumânări
Cărbuni şi tămâie sau esenţe aromate
Un clopoţel
Un obiect vestimentar frumos

Stabilirea intenţiei
Ce doreşti de la aceste 21 de zile? Poţi (şi probabil
vei reuși) să ajustezi lucrurile pe măsură ce înaintezi; aşadar, nu te gândi că trebuie neapărat să decizi chiar acum.
A-ţi acorda timp pentru a te gândi la ceea ce vrei îi oferă
Universului o înştiinţare, pentru a ţi le aduce. Totul ţine de
claritate. Petrece astăzi ceva timp gândindu-te la un obiectiv pe care ţi-l doreşti cu adevărat realizat în viaţa ta şi foloseşte următoarele câteva zile pentru a te concentra asupra
lui.
Scrie obiectivul în jurnal; începe cu cuvintele „EU
SUNT...“. Fii clar în privinţa a ceea ce faci şi a modului în
care te simţi făcând asta; adaugă apoi cuvintele „deschis către
mai mult de acelaşi fel sau către mai bine de atât“. Oferă-ţi
apoi un interval de timp. Din nou, fii realist în această privinţă – Universul are nevoie de ceva timp pentru a-ţi materializa dorinţele! Iată un exemplu: „EU SUNT la noua mea
slujbă, unde lucrez cu animale şi mă simt preţuit, fericit,
recompensat financiar şi deschis către mai mult de acelaşi
fel sau mai bine decât atât.“ Petrece un timp, în cursul zilei,
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pentru reflecţie în tăcere; este odihna dinaintea începutului
călătoriei, pentru a te reconecta cu fiinţa incredibilă care eşti
cu adevărat.
Acum este timpul pentru prima ta acţiune de reconectare cu sinele tău spiritual.

Alunecă în somn
După ce ai reflectat în tăcere, fă o baie, detensionează-te şi relaxează-te; stai cu propriile gânduri şi, când eşti
pregătit, mergi la culcare. Stând în pat, închide ochii şi rememorează ziua care tocmai a trecut. Deruleaz-o înapoi, de
la momentul în care te-ai băgat în pat, şi gândeşte-te la tot
ceea ce a fost stresant sau ai crezut că puteai face în mod diferit. Vizualizează aceste lucruri înconjurate de lumină roz
şi apoi lasă-le să se ducă – lasă acea sferă de lumină să le
ia cu ea. Continuă să-ţi dai ziua înapoi. Dacă adormi, aşa
cum se poate întâmpla, nu te preocupa. Dar dacă reuşeşti
să ajungi până la ultimul (primul) eveniment – trezirea de
dimineaţă –, inspiră profund şi las-o să se ducă; permite-ţi
apoi să aluneci în somn. Ţi-ai „curăţat“ ziua şi eşti pregătit
pentru aventurile de mâine!
Mâine vei avea nevoie de o foaie de hârtie A4, o monedă cu diametru de circa 25 mm, un creion şi o riglă.

Ziua 2
Sã desenãm Arborele Vieàii
„Toate religiile, artele și știinţele sunt ramuri ale
aceluiași arbore. Toate aceste aspiraţii sunt îndreptate
către înnobilarea vieţii omului, înălţându-l din sfera
existenţei fizice și conducându-l către libertate.“
Albert Einstein
Primul lucru pe care-l vei face este să tragi o carte de
Tarot sau o carte-oracol. Scrie apoi în jurnal ce carte este
şi ce semnificaţie are. Vom începe fiecare zi în acest mod.
Pentru a obţine o înţelegere mai deplină a Arborelui
Vieţii şi a începe să-i cuprinzi structura, te rog să-l desenezi.
(Acum ştii de ce aveai nevoie de monedă şi de riglă pentru
ziua de azi!)
Îţi voi explica pe scurt ce anume desenezi şi de ce pe
măsură ce înaintăm, dar explicaţiile mai detaliate vor veni
mai târziu. Precum Arborele, îţi vei construi cunoaşterea bucată cu bucată, adăugând strat peste strat, umplându-ţi banca
de simboluri cu comori care să dureze numeroase vieţi.
Iată ce ai de realizat.
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Figura 1. Un Arbore
al Vieţii necompletat

Nu te panica, nu e atât de complicat precum pare!
Acordă-ţi doar timpul necesar, fă câte un pas o dată şi totul
va avea sens.
Vei vedea că Arborele Vieţii este construit din zece cercuri interconectate. Un cerc sau sferă poartă numele de Sefiră
(la plural: Sefirot). Consideră-le centrale de energie. Ele sunt
stări ale fiinţei, nu neapărat destinaţii, şi se vor prezenta drept
situaţii în viaţa ta şi a celor din jurul tău.
Să începem, aşadar! Ia foaia goală de hârtie, găseşte-i
centrul vertical şi trage o linie subţire cu creionul, de sus
până jos. Găseşte acum punctul de mijloc dintre acea linie şi
marginea hârtiei, atât în partea stângă, cât şi în cea dreaptă
şi marchează-le. Această demarcare îţi oferă trei linii pe care
să-ţi centrezi Sefiroturile şi să-ţi echilibrezi Arborele.
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Ia acum moneda şi aşaz-o în partea de sus a hârtiei,
centreaz-o pe linia de mijloc şi trasează-i conturul. Cercul
este Kether, numărul 1, acolo unde începe totul. Scrie cuvântul „Kether“ în interiorul cercului şi pune în el şi cifra 1.
Kether este locul în care stă divinul din noi şi din Univers,
odihnindu-se, aşteptând începerea procesului de materializare, menţinând fiecare idee creativă care există şi va exista
vreodată până când va fi accesată.
Coboară apoi către partea dreaptă şi trasează un alt
cerc. Scrie cuvântul „Chokmah“ (pronunţat „hokma“; „ch“
se pronunţă precum „ch“ din cuvântul scoţian „loch“) şi
numărul 2. Aici ideile creative sunt stimulate, umplute cu
energie şi plasate în reţea.
Treci de partea cealaltă a paginii, către stânga, pe acelaşi nivel cu Chokmah, şi trasează următorul cerc. Acesta
este numărul 3, numit Binah (pronunţat „binah“). E locul
în care ideilor şi energiei menţionate anterior li se oferă,
pentru prima oară, formă, structură şi direcţie.
Întoarce-te apoi în partea dreaptă şi, sub Chokmah,
trasează cercul 4, Chesed (pronunţat „hesed“). Şi, în timp
ce faci asta, gândeşte-te la ceea ce te entuziasmează în viaţă,
ce oportunităţi apar atunci când ideile curg, cum poţi fi purtat uneori de toate acestea.
Revii apoi în stânga pentru următorul cerc, numărul 5,
numit Geburah (pronunţat „gheburah“). Acesta reprezintă
schimbarea şi îndepărtarea exceselor, precum şi înţelegerea
faptului că anumite lucruri nu sunt necesare sau de dorit.
Mergi acum în centru şi trasează Tifaret (pronunţat
„tifaret“) şi numărul 6. Când priveşti acest cerc, vei vedea
că el se află în centrul Arborelui. Totul ţine de echilibru şi
de găsirea frumosului în fiecare clipă.
Treci din nou către dreapta şi conturează următorul
cerc, Netzach (pronunţat „neţah“). Acesta este numărul 7,
locul unde îţi conştientizezi emoţiile. Pentru prima oară în
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această călătorie lucrurile devin personale şi par a avea legătură directă cu treburile de zi cu zi.
Apoi către stânga trasezi Hod, numărul 8. Aici sunt reprezentate gândurile şi imaginile tale. Fie că sunt negative
sau pozitive, ai puterea de a-ţi schimba atitudinea doar prin
schimbarea mentalităţii, indiferent ce se întâmplă în jur.
Te întorci din nou în centru cu Yesod (pronunţat „iesod“), numărul 9. Aici este locul în care îţi depozitezi toate
emoţiile, amintirile şi condiţionările din vieţile trecute, care
te pot face să te pierzi în cicluri repetitive.
În sfârşit, ai ajuns la ultimul cerc, Malkuth (pronunţat
„malcut“), numărul 10. Priveşte în jurul tău întrucât aici, pe
Pământ, în locul în care trăieşti acum, te afli în Malkuth.
O întrebare la care să reflectezi: este acesta punctul de
sfârşit sau de început?
Privind la Arborele din faţa ta, înainte de a adăuga
următoarea etapă, căile, ceea ce acum par a fi doar zece
cercuri pe o pagină vor începe să capete mai mult sens.
Ataşându-le cuvinte simbolurilor trasate, începi să le insufli
cu energia lor magică; aceasta, la rândul ei, atrage atenţia
energiilor universale asupra ta, ele recunoscând eforturile
pe care le faci şi lumina pe care o aprinzi.
Am lucrat astăzi asupra simbolurilor de bază; mâine,
după ce vom trasa căile şi vom privi mai multe forme care
ne ajută să explicăm relaţia dintre Sefiroturi, vei fi capabil
să verifici dacă Arborele Vieţii pe care l-ai trasat este corect,
comparându-l cu Figura 3. (Vezi Ziua 3.)

Fulgerul
Dacă vei privi înapoi la ordinea în care ai desenat
Sefiroturile, vei observa că aceasta urmează un tipar ce direcţionează energia într-un mod anume:
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Figura 2. Tipar
energetic prin
Sefiroturi

Dacă urmezi energia până la capăt, începi să observi
cum funcţionează procesul materializării.
• Kether – o idee aşteaptă să fie recunoscută şi
valorificată;
• Chokmah – ideea este încărcată cu scânteia
creativităţii;
• Binah – în jurul ideii se adaugă structură şi i se
oferă o formă;
• Chesed – entuziasmul se acumulează, ideile
curg, se manifestă oportunităţi;
• Geburah – tot ceea ce nu este necesar este
îndepărtat;
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• Tifaret – echilibrul şi adevărata frumuseţe a
ideilor strălucesc;
• Netzach – momentul de a investi emoţiile şi bucuria în ele;
• Hod – momentul de a marca şi crea imaginea;
• Yesod – aminteşte-ţi vechile capcane şi învaţă
din trecut;
• Malkuth – momentul rodirii ideii, al aducerii ei
aici, pe Pământ
Acest proces al materializării funcţionează pentru
încarnarea sufletului tău exact în acelaşi fel în care funcţionează pentru o tavă de brioşe pe care le-ai copt. Cu cât
cunoşti mai multe despre el, cu atât mai mult preiei controlul
asupra procesului, pentru a prepara reţeta în mod corect.

Da’ath
Ai observat că în Figura 2, între Binah şi Chokmah,
imediat dedesubtul lui Kether, se găseşte un cerc cu margine punctată. Acesta se numeşte Da’ath, Marele Abis, iar
în această introducere nu vom vorbi despre el. Este un punct
puţin cam avansat pentru a fi acoperit în acest curs de 21 de
zile, dar e bine de ştiut că se află acolo. Pe scurt, el ţine de
credinţă, de a face saltul şi de a fi atât de sigur de tine şi de
conexiunea ta cu lumile spirituale, încât efectiv nimic nu te
poate clătina.
În această seară doresc să analizezi obiectivul la care
te-ai gândit mai devreme: visul tău şi cum anume s-ar putea
materializa el folosind Arborele. Treci mental prin fiecare
pas, de la idee la aducerea ei aici, pe Pământ, şi fii conştient
de faptul că visurile se împlinesc cu adevărat. Întotdeauna.

