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Kérjetek és adatik néktek; keressetek és 
találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Máté 7:7
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A 2013-2014 évad műsora

1.  A kereszténység elfeledett első ezer éve

2.  Chalcedon kulcsszerepe a kereszténység dogmatikai és geopolitikai 
történetében

3.  A kereszténység új súlyponteltolódása a 21. században

4.  A kereszténység és Európa a 21. században

5.  Az iszlám misztikus (szufi) háttér Elif Shafak regényeiben

6.  Geert Kimpen: 'De kabbalist' – a zsidó misztika (kabbala) irodalmi köntösben

7.  Mani (216–274) - a fény prófétája

8.  Arius (250-336) - az észak-afrikai presbiter és pap

9.  A keresztes hadjáratok az arabok szemével

10.  A kathar (albigens) kultúra virágzása és elpusztítása
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Umberto Eco: Il pendolo di Foucault
1932

Università degli Studi di Torino
Író, szemiotikus

Il pendolo di Foucault – 1988

• Összeesküvés-elmélet paródia
• Misztikus elemek → kabbala elemek
• Egy nagy olvasottságú racionalista/ateista író

ezoterikusnak szánt, de félresikeredett krimije
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Richard Zimler: The Last Kabbalist of Lisbon

1956 – Roslyn Heights, New York 
• Összehasonlító vallástudomány – Duke University
• Újságírás – Stanford

The Last Kabbalist of Lisbon – 1998

• 1492 → kb. 93.000 zsidó menekült Spanyolországból
Portugáliába

• 1497 → erőszakos konverzió (I. Mánuel)
• Liszaboni pogrom – 1506. április

kb. 2.000 áldozat
• A progrom alatt történik egy gyilkosság:

egy nagy kabbalista kódex-keszítőt holtan
találnak → rejtély megfejtése

• Alapvetően egy történelmi krimi
• Utalások a kabbalára
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Geert Kimpen: De kabbalist
1965
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
1993 óta színházi darabokat, kabarét és TV-darabokat ír

De kabbalist – 2006

• Isaac Luria és Chaim Vital élete regényes formában
• Izgalmas történet valós történésekre építve
• Mester – tanítvány
• Kabbalisztikus elemek
• Jó bevezető kezdőknek + irodalomjegyzék
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Kabbala - bevezetés
• Kabbala - להה בה  ”kapni”, „hagyomány„ = קב

• A zsidó vallás ezoterikus magja. Eredete a pátriárkákig vezethető vissza.

• Úgy a szufizmussal, mint a középkori keresztény miszticizmussal 
rendszeres kapcsolat.

• Mindig is egy szerves, élő szervezet volt, s a mai napig az. (Generációk 
százai, ezrei.)

• Hasonlóan a többi ezoterikus hagyományhoz, a Kabbalát is csak belülről, 
immanens módon lehet megérteni, átélni. A Kabbala művelése nem 
pusztán intellektuális tevékenység.

• Az utóbbi időben a kulcs művek megjelentek fordításban, de a többség még 
mindig kéziratban van (nagy könyvtárakban: Library of Jewish 
Theological Seminary of America – New York, Héber Egyetem 
Könyvtára – Jeruzsálem, Bodleian Library – Oxford, Bibliotheque 
Nationale – Párizs, British Museum – London, Bibliotheca Apostolica 
Vaticana – Vatikánváros, Columbia University Library – New York, Lenin 
Állami Könyvtár – Moszkva, vagy magánkézben).
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Kabbala – forrásai
• TaNaKh (נ""ך kánon ('héber biblia' – a sorrend más) → (ת"

– Torah  (ה 'Útmutatás' , 'Tanítás' =    (תורה

– Nevi'im (ים יאי Próféták =   (נבבי

– Ketuvim (ים Írások =  ( כבתובי

• Mishnah (משנה)  = 'ismétlés', 'tanulni és átnézni',
'másodlagos' → az orális Torah első írott magyarázata
(Kr.u. 200 körül került lejegyzésre Yehuda haNasi rabbi által) → tematikus
tárgyalási szerkezet

• Tosefta (תוספתא)  = 'kiegészítés' – a Mishnah-nak a kiegészítése

• Talmud (מוד לב útmutatás', 'tanulás' → a judaizmus központi könyve' =  (ת"

– Mishnah

– Gamara (גמרא) : 'hagyományból tanulni' → a Mishnah kommentárja

– Jeruzsálemi Talmud: Kr.u. 350-400

– Babiloni Talmud: Kr.u. 500 körül

– ezen alapszik a zsidó vallásjog, etika, hagyomány, történelem, szokás, filozófia, stb. 
→ egy óriási nagy gyűjtemény

• Midrash (מדרש)  → a TaNaKh (bonyolultabb) részeinek homiletikai magyarázata rabbinikus 
történeteken keresztül   

– Halakha → joggal kapcsolatos

– Aggadah → nem joggal kacsolatos
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Kabbala – felosztása
A Kabbala tudománya három fő területre osztható:

– Elméleti: 

• Konceptuális elméleti keret, amelybe a másik kettő 
elhelyezhető. A filozófia által feltett kérdésekre ad választ, 
úm. misztériumok, az angyali tér, a tíz Szefirot (Isteni 
Kisugárzás), stb.

• Zohar, Bahir, Isaac Luria (Ari). 

– Gyakorlati: 

• Egyfajta fehér mágia, technikák leírása, amivel természetfölötti 
erőket lehet segítségül hívni.

• Isteni nevek inkantálása, amulettek és talizmánok használata, 
tenyérjóslás, arcolvasás, asztrológia.

• Nagyon kevés írás maradt fenn, ami fennmaradt az inkább az 
európai nem-zsidó mágikus iskolákban maradt fenn 
(kevéssé tanulmányozott terület).

– Meditatív: 

• A Kabbala egész történetében jelen van.

• Sefer Yetzirah

• A terminológia nehézsége → nem köztudott.
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Az első 'Kabbalisták'
• Az első Kabbalisták a pátriárkák és a próféták voltak → meditatív technikák.

• A Bibla szinte néma a technikákat illetően, de Aryeh Kaplan munkássága 
sok mindent feltárt (nyelvészeti archeológia), lsd. pld. Ezékiel Könyve.

•  Az első közvetlen utalás a meditatív technikákra a kora Talmudista korból 
származik (Kr.u. I. sz.). → Hekhalot Rabatai (A Nagyobb Kamrák)

• A Kabbala nagy klasszikus művei ebből a korból származnak

– Sefer Yetzirah (Teremtés Könyve)

– Bahir (Ragyogás)

– Zohar (Tündöklés, Ragyogás)

• A Talmudista időszak után ezek a könyvek csak egy néhány titkos társaság 
számára voltak elérhetőek, egészen a XII-XIII. századig.
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Sefer Yetzirah
Sefer Yetzirah (ספר יצירה) “Teremtés Könyve”, “Kialakítás Könyve”

A Kabbala legrégebbi és legmisztikusabb könyve. 

Meditatív jellegű, komoly mágikus felhangokkal. Meditatív technikákat tartalmaz, 
valószínűleg oktató könyvnek szánták.

Nagyon rövid könyv. A Rövid változata 1300 szót tartalmaz, a Hosszú 2500-at, Gra 
változat kb. 1800-at.

Tartalma:

– 1. fejezet: Szefirot bevezetése

– 2. fejezet: a héber abc tárgyalása, meditatív kontextusban.

– 3-5. fejezet: a héber betűk csoportosítása az univerzum kontextusában, 
belső értelmük.

– 6. fejezet: nagyon obskurus, csak a Bahirban található hasonló.

Szerzőség:

– Ábrahám, legalábbis az elveket illetően → ezt a Talmud is megerősíti

– Jákob, Jeremiás próféta

– A Talmudban konkrétan meg is van említve
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Sefer Yetzirah (folyt.)
Rabbi Nehuniah ben HaKana (a Bahir szerzője) → egész sor öröklési/átadási lánc.

Nagy valószínűséggel a Mishna idején (Kr.u. II. sz.) már a jelenlegi formájában 
létezett, bár kéziratban → több tucat változat. 

A Szafed-i Iskola nagyjai (Moshe Cordovero, majd Ari) nézték át a számos kéziratot 
és válogatták ki a legjobbakat. Ari változata áll a legközelebb a Zohar-hoz. Ezt a 
változatot vette alapul Gra (Eliahu rabbi, Vilniuszi Gaon)  s ezt a változatot 
tartják a Kabbalisták a leghitelesebbnek.

Nyomtatásban először Mantuában 1562-ben jelent meg.

Angol fordítások a XIX. sz.-ban jelentek meg először.

A Sefer Yetzirah-hoz írott kommentárok története a Kabbala története is egyben.
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Bahir
Bahir vagy Sefer HaBahir (יר הי בה ר הב פר   ("Ragyogás Könyve" ספ

„Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át rajta és kiderül.”
 - Jób 37:20

A Kabbala egyik legfontosabb és legrégebbik szövege. A Zohar megjelenéséig a 
legbefolyásosabb és legtöbbet idézett elsődleges forrás a Kabbalista tanításhoz. 
Szinte minden Kabbala könyv idézi, a Zohar is többször.

Viszonylag kis könyv (kb. 12.000 szó), de annál nagyobb becsben volt tartva. Rabbi 
Moshe Cordovero (1522-1570): “A szöveg szavai ragyogóak és csillagokat 
szórnak, de a ragyogásuk elvakítják a szemet.”

Rabbi Nehuniah ben HaKana נהה קה ן הב י ניחונייהא בר בי ש רב רה די  Midrash-ának is (.Kr.u. I. sz) .מי
nevezik. (A Kabbalisták többsége szerint ő és iskolája a szerző – a Talmud által 
is ismert rabbik hosszú sora, akik a könyvben is szerepelnek.) 

A talmudi időszak lezárulása után, csak nagyon kevesen tudtak róla (orális átadás) 
→ Szentföld → 1100 körül Spanyolország → Provence.

1216-ra várták a Messiást (40 éves előkészület) → ezért először 1176 körül került 
egy korlátolt számú közönség számára elérhetővé kézirat formában (A 
Provence-i Kabbalista Iskola adta ki.).
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Bahir (folyt.)
A Zohar 1295-ös megjelenéséig a legfontosabb klasszikus Kabbalista szöveg. 

A Zohar számos helyen továbbviszi a Bahir-ban felvetett gondolatokat.

Az első nyomtatott változata Amsterdamban jelent meg 1651-ben.

A XV. sz.-ban lefordították latinra, de szinte olvashatatlan. 1923-ban Gerhard 
(Gershom Scholem) németre. Angolra először Aryeh Kaplan 1979-ben! 

Központi gondolatok:

– 10 Szefirot

– Reinkarnáció

– A héber abc betűinek magyarázata a 10 Szefirottal kapcsolatban

– Isten különbözv nevei

– Annak a paradoxnak a magyarázata, hogyan tud egy abszolút 
transzcendentális Isten a saját teremtményeivel 
kommunikálni.

A Bahir (mint minden Kabbalista szöveg) nem egyszerűen egy könyv. Nagyon 
alaposan, minden részletét az egész függvényében kell kezelni és 
megérteni.
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Zohar
Zohar (ר ההר ”Tündöklés” , ”Ragyogás“ (ז

A Kabbala alapvető fontosságú könyve. 

A XIII. sz. végén, Spanyolországban jelent meg.

Szerző: Shimon bar Yochai (“Rashbi”) Kr.u. I. sz.

Megjelentető:  Moshe de Leon (1238-1305)
Guadalajara → Valladolid → Ávila

A Második Templom lerobolása után (Kr.u. 69) 1200
évvel kell megjelentteni → Messiás

1. A kézirat elásva maradt kb. 1000 évig, majd egy arab király megtalálta és 
elküldte Toledo-ba.

2. Rabbi Moshe ben Nachman (“Ramban” 1194-1270) küldte el fiának hajón, de 
a hajót eltérítették és így kötött ki Moshe de Leon-nál.

1270-es években kérizatos formában kezdett el terjedni, több kötetben, majd 
véglegesült mint Zohar.

Valójában egy Midrash. Shimon bar Yochai, fia és tanítványai egy barlangban 
bújtak el 13 évig és ott meditáltak, Éliás próféta által inspirálva → így íródott 
a Zohar. 

Moshe de Leon
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Zohar – (folyt.)
Megjelenésekor felmerült a szerzőség kérdése. Isaac ben Samuel Acco 

próbálta tisztázni:

• Moshe de Leon közbe meghalt (eskű alatt állította, hogy nem ő a szerző)

• Özvegy: kézirat nem került elő.

• Arámi szöveg, kasztiliai szavak, stb.

• Gershom Scholem és tanítványai → Moshe de Leon a szerző

• Minden korabeli Kabbalista Shimon bar Yochai-t tartotta annak → Moshe de 
Leon egész munkássága a Zohar-ral nincs köszönő viszonyban.

Ellenérvek:

http://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380749/jewish/Responses-to-
the-Claims-of-the-Skeptics.htm

Angol fordítások:

• Kabbalah Centre

• Pritzker kiadás
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A Talmudisták
Salamon Templomán lerombolása lezárja a prófétai kort, a Bibliai kánon 

lezárul, s komoly irodalom nem íródik a Talmudig.

A zűrzavaros időszakban a misztikus iskolák még inkább zártabbá válnak → 
átmentik a prófétai hagyományt → meditatív technikák.

Iskolák:

• Első Haszidok

• Rabbi Akiba → az ő nevéhez kapcsolódik a Sefer Yetzirah mejegyzése, 
amely a későbbiek során az alapot jelentette.

• Az ő tanítványa Shimon bar Yochai → Zohar.

• Hekhalot Iskola: Nehuniah ben HaKana → Bahir

– Számos fontos írás még mindig kéziratban: pld. „A Nagyobb 
Hekhalot” → konkrét meditatív technikák leírása, amellyel 
misztikus állapotba lehet kerülni (részleteket Aryeh Kaplan 
fordított angolra)
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Abraham Abulafia (אברהם בן שמואל אבולעפיה)
Az egyik legfontosabb korai Kabbalista (1240 - c. 1291), Zaragoza-ban született, 

rengeteget utazott.

Rengeteget írt, de szinte az egész életműve még mindig kéziratban van:

– Meditatív és mágikus témák → veszélyes

– Ellentmondásos személyiség: messianisztikus kitételek, valószínűleg 
félreértés: nem 'felkent', hanem 'megvilágosodott'

• Támadás Shlomo ben Adrei (1235-1310) – 1280-tól Barcelonaból → a Zohar 
még nem jelent meg, a Bahir is csak nemrég, s Abulafia írásait 
veszélyesnek tekintette a Kabbalah fejlődése szempontjából.

• Abulafia életművét a Kabbalah legnagyobbjai mentették meg, pld: Moshe 
Cordovero (1522-1570), akik méltatták.

• A jelenlegi elfogadott álláspont az, hogy Abulafia tanításai hitelesek, bár nagyon 
előrehaladottak és veszélyesek. Hiteles forrásból merített.

• Hivatkozik a Hekhalot-ra és alapvető fontosságú tanítáában a Sefer Yetzirah.

• Fontosnak tartotta a héber nyelvet és a zsidó misztikát, de más nyelvek és 
kultúrák értékét is elismerte.

• III. Miklós pápa megtérítése szándéka → 1280. aug. 22. halála mentette meg
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Abraham Abulafia – folyt.
Kabbala → “kapni (hagyományt)” → Abulafia: misztikus az, aki  “megkapta (a 

hagyományt)” a prófétáktól, vagy akik tőlük kapták

Ábrahám kiejtette (permutálta) az Úr nevét és ezáltal került misztikus síkra.

Tanításának központi eleme: leírni és permutálni az Úr nevét (ez más meditatív 
technika, mint pld. a mantra).

Szefirot, lehetséges, de veszélyes.

Kontempláció: pld. tzitzit – tallit
„És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, 
megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról”
(Mózes IV. 15:39)

Talmud: “a kék bojt hasonlít a tengerre, a tenger hasonlít az égre,
az ég pedig hasonlít a Dicsőség Trónusára”

A következő fokozat az Úr nevének kiejtése, permutálásokkal,
légzőgyakorlatok leírása, fejtartás, stb.
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Abraham Abulafia – folyt.
A legmagasabb szint az Úr 72 szent nevének használata (Exodus 14:19-21)

19. Elindula azért az Istennek Angyala, aki jár vala az Izráel tábora előtt, és 
méne mögéjök; a felhőoszlop is elindula előlök s mögéjök álla. 

20. És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így lőn a 
felhő és a setétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész 
éjszaka nem közelítettek egymáshoz. 

21. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti 
széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.

Triplettek kialakítása (természetese magánhanzókkal), majd ezen nevek 
használata kontemplatív meditálásra.
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Egyéb korai iskolák
A XII. századig a Kabbala annyira titkos volt, hogy számos rabbinikus 

vezetőnek sem volt rola tudomása.

A hallgatást a Provence-i Iskola törte meg, amely a Bahir hagyományának 
őrzője volt, s ők publikálták a Bahirt 1176-ban.

Az ő meditatív technikájuk a fényre irányult.

Joseph ben Abraham Gikatilla (1248 – c. 1305) (יוסף בן אברהם ג'יקטיליה )  
Medina Celi, Kasztília → meditálás a 10 Szefirot → mentális és verbalis 
képek, amelyek segítségével lehet meditálni.

Isaac ben Samuel of Acre (XIII-XIV. sz) (יצחק בן שמואל דמן עכו) 

Abulafia-hoz hasonlóan ő is az isteni bevek permutálásának volt a 
nagymestere.

Sztoikcizmus, akik elérik ezt a szintet spirituális kisugárzásra képesek. Talmud: 
“Azok, kiket bántalmaznak, de nem bántanak, akiket szidalmaznak, de nem 
válaszolnak vissza, akik szolgálják az Urat szeretettel, s örülnek a 
szenvedésben, azok számára vagyon megírva: 'De akik téged szeretnek, 
tündököljenek mint a kelő nap az ő erejében!' (Bírák 5:31)”. → óriási hatás 
az egész Kabbalára (főleg a Haszidizmusra)

Moshe de Leon: Zohar
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Safed
A legnagyobb hatású iskola a mai napig. Észak Izrael (Galilea) legmagasabb 

fekvésű városa.

Rabbi Moshe Cordovero (1522-1570) (“a Ramak”) tette naggyá. Az első 
Kabbalista, akit a kezdőbetűivel hívnak. Addig csak a legnagyobb talmudista 
mestereket hívták így. Ari megjelenéséig ő volt a Szafedi Iskola vezetője.

Egyéb tényezők:

• Gutenberg – nyomtatás. 1490-es években már több mint 100 héber könyv 
jelent meg → információ robbanás → szisztematizálás igénye 
(Kabbalára is igaz).

• Kolumbusz – Amerika. Új világok nyíltak meg, azok az iskolák, amelyek 
támadták, vagy tagadták a Kabbala-t, meggyengültek.

• Spanyol Inkvizíció: az összes zsidó kiüldözése, 1492-től. → komoly 
Kabbalista kiáradás, Safedbe is.

• 1490 körül Safed egy kis porfészek volt, spirituálisan is, a helyi rabbi 
zöldségesbolt volt kénytelen üzemeltetni, olyan kicsi volt a gyülekezet.

• Számos spanyolországi zsidó tudósnak köszönhetően ez megváltozik → 
óriási történet!
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Safed – folyt.
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Safed – folyt.
Két embernek köszönhetően a helyzet drasztikusan megváltozik: Rabbi Jacob 

Berab (1474-1546) (Caro liszaboni mestere) és Rabbi Joseph Caro (1488-
1575).

Maimonides: Messiás eljövetele, helyre kell állítani a
beiktatás ősi rendjét: a Szentföld összes rabbijának
konszenzusa → 1538-ban a jeruzsálemi rabbi
megtorpedózza a tervet

Rabbi Jacob Berab a 4 legkiválóbb tanitványára bízza a
megbizatást: az egyik a 16 éves Moshe Cordovero

Joseph Caro a zsidó jog utolsó nagy kodifikátora

A Ramak pedig a régebbi iskolák tanítását hozza
egyhangba a Zoharral → a Kabbala egysége!

Nekik köszönhetően válik Safed a Kabbala abszolút központjává. Joseph Caro
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Safed – Isaac Luria (Ari) és Chaim Vital
Isaac (ben Solomon) Luria Ashkenazi (1534 – 1572) ( יהא ק בן שלמה לורב ייצבחה

.Jeruzsálemben született és a modern kor legnagyobb Kabbalistája (אשכנזי

Elohim Rabbi Isaac = az Isteni Rabbi Isaac (csak neki adtak ilyen nevet!)

Chaim Vital szerint → emberi angyal. Még Caro is mint egy kisdiák állt előtte.

8 évesen már csodagyerek. Korán meghalt az apja, a család Egyiptomba 
költözik jómódú rokonokhoz. Ott remek képzésben részesül.

Safedben alig tölt el több időt, mint 2 év → meghal. Szinte semmit sem írt le, az 
egész munkásságát leghívebb tanítványa, Hayyim ben Joseph Vital 
(1543-1620) készítette el. Az életmű lélegzetelállító. A két ember egy szinte 
egyedülálló páros: két géniusz, s két nagyon spirituális ember.

Fő művei:

• Etz Chaim (Életfa)

• Pri Etz Chaim (Az Életfa gyümölcse)

• Nyolc Kapu

Témák: Biblia-kommentár, isteni inspiráció, reinkarnáció (ő maga Shimon bar 
Yochai, s tanítványai Shimon reinkarnációi) + Zohar fő témái: 10 Szefirot, 4 
Univerzum, a Lélek 5 szintje. Komoly meditatív technikák is.
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Safed – Isaac Luria (Ari) és Chaim Vital
Két évig volt Ari tanítványa, akinek a rendszerét kidolgozta, de ő maga a 

régebbi iskolákhoz kapcsolódik.

Egyik legfontosab művében: A Szentség Kapui-ban Abulafia módszerét veszi 
elő (ezt a fejezetet nem is publikálták a hivatalos kiadásban).

A meditatív technikák egész sorát alkalmazta és továbbfejleszti.

Álmában többször jelent meg Ari, s kérdezte, hogy miért felejtette őt el?
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Haszidizmus
Talán ez a mozgalom ragadja meg leginkább a fantáziát. A mozgalom csúcsán 

több millió követője volt.

Alapítója Rabbi Israel, vagy Baal Shem Tov (1698-1760). A haszidikus rabbik 
uralták a vallásos élete és a mozgalom számos Kabbala könyvet 
nyomtattatott, sokszor első ízben.

Addigra a teoretikus Kabbala egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Ramak, 
meg a Safedi Iskola, Rabbi Joseph Ergas (1685-1730), Rabbi Moshe Chaim 
Luzzatto (1707-1747) → nagyon komoly filozófiai magaslatok → a misztikus 
és meditatív elemek a háttérbe szorultak.

Gyökerei: Nistarim Társaság (elrejtettek) 1621 v. 1623
Chaim Vital halála után → Európa különböző országaiban

Tanítás két szinten: az egyszerű embereknek meséken,
példázatokon keresztül, a belső körnek a legmagasabb
szinten.

Maga Baal Shem Tov a legmagasabb szinten művelte a
meditáció különböző technikáit (mint Ari).



2014. február 13. 29

Kabbala a XXI. században
Angolul elérhető irodalom:

• Arthur Edward Waite művei a XX. sz. elejéről

• Kabbalah Center: Berg család – Zohar

• Kabbalah Online - Safed

• Gershom Scholem és iskolája (pld. Daniel C. Matt, Arthur Green) - Zohar

• Aryeh Kaplan: Sefer Yetzirah, Bahir, meditáció
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Irodalom – könyv
• Kimpen, Geert: De kabbalist. Uitgeverij De Arbeiderspers, 2007.
• Waite, Arthur Edward: The Doctrine and Literature of the Kabalah. The 

Theosophical Publishing Society, 1902.
• Waite, Arthur Edward: The Secret Doctrine in Israel. Occult Reserach 

Press, én.
• Zimler, Richard: The Last Kabbalist of Lisbon. Arcadia Books, 1998.
• Berg, Michael: Becoming Like God. Kabbalah and Our Ultimate Destiny. 

Kabbalah Centre International, 2004.
• Berg, Yehuda: The 72 Names of God. Technology for the Soul. Kabbalah 

Centre International, 2004.
• Berg, Yehuda: The Power of Kabbalah. Technology for the Soul. Kabbalah 

Centre International, 2004.
• Kaplan, Aryeh: Sefer Yetzirah – The Book of Creation. Weiser Books, 1997.
• Kaplan, Aryeh: The Bahir. Weiser Books, 1979.
• Kaplan, Aryeh: Jewish Meditation. A Practical Guide. Schocken Books, 

1985.
• Kaplan, Aryeh: Meditation and Kabbalah. Weiser Books, 1982.
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Irodalom – könyv
• Kaplan, Aryeh: Meditation and the Bible. Weiser Books, 1989.
• Vital, Chaim: Jewish Mystical Autobiographies. Book of Visions. Paulist 

Press, 1999.
• A Talmud könyvei (ford. & szerk. dr. Molnár Ernő). Korvin Testvérek 

Könyvnyomdája, 1921-1923.
• Umberto Eco: Foucault's Pendulum. Secker & Warburg, 1989.
• Arthur Green: A Guide to the "Zohar". Stanford University Press, 2004.
• Shimon Bar Yohai (Daniel C. Matt ford.): The Zohar: Vol. I-VIII. (Zohar: The 

Pritzker Editions). Stanford University Press, 2003-2014.
• Shimon Bar Yohai (Michael Berg szerk.): The Zohar: Vol. I-XXIII.  Research 

Centre of Kabbalah, 2001.
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Internet források
• Kabbalah Online: 

http://www.chabad.org/kabbalah/default_cdo/jewish/Kabbalah-Online.htm
• The Kabbalah Centre:

http://kabbalah.com/
• Zohar (teljes arámi szöveg + angol fordítás):

http://www.zohar.com/terms/zohar_body/127

http://www.chabad.org/kabbalah/default_cdo/jewish/Kabbalah-Online.htm
http://kabbalah.com/
http://www.zohar.com/terms/zohar_body/127
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Irodalom – (SA)CD
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Irodalom – könyv & (SA)CD
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