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Kabbala er en fortolkning av Toraen, den Hebraiske bibelen, dvs. Det Gamle Testamentet. Kabbala er en 

viktig tradisjon innen vestlig esoterikk. Fra sin egyptisk-jødiske begynnelse ble den adoptert av kristne 

mystikere i renessansen. Fra 1700-tallet utgjorde kabbalismen en voksende del av korpuset i esoteriske 

tradisjoner som f.eks. innen Frimureriet og hos Gnostikere. Den kabbalistiske lære inkluderer astrologi, 

numerologi og det hebraiske alfabetets okkulte betydning. Kabbalaen omfatter detaljerte kunnskaper 

om menneskets høyere legemer. Sentrale tekster er Sefer Yetzirah og Zohar. I moderne tid har 

tradisjonen økt i popularitet og vi skal her belyse noen temaer innen Kabbala og vise til viktige 

fellesnevnere med andre visdomstradisjoner. 

Kabbala beskriver 4 verdener; Assiyah, Yetzira, Beriyah og Atzilut. Disse sammenfaller i sum med det man 

i Teosofi kaller det kosmisk fysiske plan. I hver og en av disse 4 verdener er de 22 bokstavene i det 

Hebraiske alfabet premisser og beskrivende for innholdet, derav; Abracadabra - Jeg skaper mens jeg 

snakker. 

 

 

 



Atziluth 

Gruppen på 3 moder bokstaver inkluderer Alef, Shin og Mem. De har en særlig relevans i Atzilut, 

arketypenes verden, og i det øverste triangel av Livets Tre som består av de Sefirot som kalles Keter, 

Chokmah og Binah. Når disse tre fortolkes i lys av Atzilut, så sammenfaller dette med den tradisjonelle 

forståelsen av treenigheten vi finner i veldig mange kulturer over hele verden. Herunder de tre kors i 

astrologien, de tre primære stråler og de tre typer ild beskrevet i Teosofi. Læren om treenigheten, eller 

tre i EN, er det okkulte fundament for både Astrologi og Kabbala. Disse tre faktorer er således viktige 

nøkler for å forstå hvorfor det er tre triangler og tre søyler i Livets Tre, samt de tre bokstaver i ordene 

AUM og GUD. Gud faderen er Keter, Gud sønnen er Chokmah, og Gud helligånden/moderen er Binah. 

Med andre ord kan de beskrives som vilje-makt, kjærlighet-visdom og intelligent aktivitet. Disse 3 er ikke 

begrenset av dualitet og er å betrakte som Three-Unity. 

 

Beriyah 

Gruppen på 7 doble bokstaver; Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Peh, Resh, Tav, har en klar referanse til Beriyah og 

de 7 ånder foran Tronen. Beriyah knyttes til skapelsen, hvor Binah har en sentral rolle. Her kommer 

dualitet til syne, derav de to kjønn og kabbalaens Abba og Aima. De 7 doble bokstaver har en sterk 

sammenheng med de 7 stråler, 7 erkeengler, 7 planeter, 7 noter i skalaen, 7 farger i regnbuen, 7 dager i 

uken, 7 chakra og 7 endokrine kjertler. Læren om de 7 stråler er en sentral bærebjelke i både Teosofi og 

Psykosyntese. Hver og en av de 7 stråler virker gjennom 3 av de 12 konstellasjoner i zodiaken. 

Kabbalistene knytter skapelsen eller Genesis til Guds navn, Jehova eller JHVH. Dette Tetragrammaton 

kan settes sammen på 12 forskjellige måter og forbindes med de 12 konstellasjoner i zodiaken. Det er 

således en tett forbindelse mellom de 12 enkle bokstaver i Kabbala og de 12 konstellasjoner astrologer 

jobber med. 

 

Yetzirah 

Kabbalistene knytter Yetzirah til form. Eterlegemet eller vitalkroppen er den egentlige form og definerer 

den fysiske kroppen. I eterlegemet finnes våre 7 primære chakra og 3x7=21 sekundære chakra. Både 

individet og kloden har et chakra-system. Planetene er relatert til solsystemets chakra system. Østens 

devaer som langt på vei tilsvarer vestens engler har en helt sentral rolle i utviklingen av livets formside 

og har sin egen evolusjon. Det store flertall av engler/devaer har foreløpig ikke selvbevissthet og 

befinner seg således under mennesket i et evolusjonært perspektiv. Det finnes en rik litteratur og til dels 

ulik oppfatning av engler og devaer. Rudolf Steiner har gitt et viktig bidrag. I Østen er Agni, Varuna og 

Kshiti sentrale i arbeidet med det mentale, astrale og fysiske plan.   

 

 



Assiyah 

Kabbalistene knytter Assiyah til den Sefira som kalles Malkuth og til våre handlinger. De 3+7+12=22 

bokstaver sammenfaller med de 22 kortene i den store Arkana som illustrerer og forklarer våre 

handlinger i det fysiske og jordiske liv. Når de 22 bokstavene plasseres rundt en sirkel kan de forbindes 

på 231 måter som kalles porter. I følge Alice Bailey så ligger hemmeligheten med de 22 bokstavene i 

samspillet mellom treenigheten, de 7 stråler og 12 konstellasjoner i zodiaken.  (Esoteric Psychology, Vol. 

I, side 154.) 

 

 

 

 

 

 



Livets Tre 

Med utgangspunkt i disse 4 verdener og 22 bokstaver jobber Kabbalistene med det de kaller Cube of 

Space og Livets Tre. Cube of Space er på mange måter en forløper til horoskopet. Det finnes 

motstridende fortolkninger av Livets Tre. Den originale jødiske skiller seg f.eks. radikalt fra den nyere 

vestlige tilnærmingen til bl.a. The Hermetic order of Golden Dawn. Livets Tre består av 10 Sefirot og tre 

triangler. Disse triangler kan tolkes i lys av individets personlige, sjelelige og åndelige utvikling. 

 

Personlighetens Triangel  

Dette triangel består av følgende Sefirot: Yesod/Månen, Hod/Merkur og Netzach/Venus. Personlighetens 

utvikling og integrasjon er nært knyttet til de såkalte personlige eller indre planeter og det bevegelige 

kors i astrologi. Dette henger også sammen med de såkalte personlige eller klassiske planetherskere. 

Personligheten består av blant annet det fysiske, astrale og mentale legeme og kan kort beskrives som 

sjelens tempel og redskap. 

 

Sjelens Triangel  

Dette triangel består av følgende Sefirot: Tifareth/Solen, Geburah/Mars og Chesed/Jupiter. Sjelens 

innflytelse i vårt personlige liv tiltar i dette triangel og er nært knyttet til det faste kors i astrologi. Dette 

henger også sammen med de såkalte sjelelige eller esoteriske planetherskere. Sjelens laveste forankring 

finnes i hjertet og i vårt astrale legeme. Sjelen har tre spesifikke kvaliteter; bevissthet, lys og sensitivitet. 

De 12 stjernetegn og 12 enkle bokstaver i Kabbala, representerer 12 typer lys og tolv typer bevissthet. 

 

Åndens Triangel  

Dette triangel består av følgende Sefirot: Kether, Chokmah og Binah. Dette triangel er nært knyttet til 

livets vilje og det kardinale kors i astrologi. I den opprinnelige Kabbala var ingen planeter knyttet til dette 

triangel, blant annet fordi det refererer til Atzilut. Atzilut går forut for skapelsen av planetkropper.  

Åndens laveste forankring finnes i hodet og i vår tenkning. Alt er energi og energi følger tanken. Tanken 

er således rettesnor for livets hensikt. Det avgjørende blir derfor sinnets orientering slik Platon så tydelig 

illustrerer i sin hulelignelse. Pythagoras brukte en oppad-pekende fem-takket stjerne som segl og symbol 

for samme innsikt. 

 

 

 

 



32 stier 

På 1300 tallet ble det utarbeidet et vedlegg til Sefer Yetzirah som beskriver 32 stier. Disse har en direkte 

referanse til Toraen og de 32 ganger Gud sitt navn blir nevnt i skapelsesberetningen.  I og med at 22 

bokstaver og 10 Sefirot i sum blir 32, så er det mange Kabbalister som plasserer disse 32 stier i Livets Tre. 

Det finnes imidlertid flere ulike forslag og den originale jødiske tilnærming skiller seg på vesentlige 

punkter fra den vi finner hos f.eks. Golden Dawn. Her skal vi derfor kun peke på Aryeh Kaplan sitt poeng, 

hvor det understrekes at de 10 Sefirot definerer fem dimensjoner i rommet. De 32 stiene korresponderer 

således med antall hjørner i et rom eller en kube med fem dimensjoner. 

 

Relevansen av Kabbala og Astrologi i vår tid 

Avslutningsvis skal vi antyde at Kabbalaen er en beskrivelse av 3+7+12 sentrale retninger, krefter og 

kvaliteter i rommet. Her er det viktig å referere til H. P. Blavatsky sin påstand om at rommet er et 

levende vesen. Rommet er ikke tomt, men er å betrakte som det eteriske, vitale legeme i et større 

himmelsk vesen, være seg solsystemet, eller universet. I følge Alice Bailey er astrologi den reneste 

presentasjon av okkult sannhet i dag fordi den omhandler de betingende og styrende energier som virker 

på og i rommet. Når vi forstår dette, og sammenhengen mellom individ, planet og solsystem får vi et 

bedre utgangspunkt for å leve vitenskapelig i ordets rette forstand. (Esoteric Astrology, side 5.) 
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