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The Gate of the Inner Path of the Tree of Life 
  

 
 
 

کھ در اسالم رھبانیت وجود ندارد. در حکایتی [روایت شده است  کردبر اساس حدیثی، پیامبر [محمد] اعالم  ...«
کھ پیامبر مقدس هللا، محمد گفت:] '... اگر شما یکی از ما ھستید، باید سنت ما را دنبال کنید (مثال)؛ سنت ما زندگی 

سنت من را ازدواج سنت من است و ھر کسی کھ 'و در حدیث دیگری آمده است:  ).'۱۲۲گلدزیھر(ت. زناشویی اس
  )۴:۹۷ غزالی( » ...'نمی پذیرد، من را نپذیرفتھ است

 
 
"… According to a Hadith, the Prophet [Muhammad] declared that there is no 

LAH, -monasticism in Islam. In an anecdote [it is narrated that the Holy Prophet of AL
e of us, you must follow our Sunna (example); onMUHAMMAD, said:] '… If you are 

and our Sunna is married life.' (Goldziher 122) And in another Hadith: 'Marriage is my 
Sunna, and whoever rejects my Sunna rejects me'… "(Ghazali 4:97).   

 
 ،تفکر  [...]. کرد بدلیل اینکھ ذات خداوند مستقل از عوالم است تفکردر هللا بدون پشتیبان و ساپورت نمی توان  « 

در خدا از طریق زنان کامل ترین  فکراندیشیدن و ت بھ ھمین دلیللزوما اشاره بھ یک پشتوانھ حساس می کند؛ 
 ) le Traité de l'amourابن عربی،]. » ([تانترا یوگای سپید است. و بزرگترین اتحاد، اتحاد جنسی است

 
 

Allah cannot be contemplated in the absence of support because the essence of Allah is "
; independent of the worlds [...]. Contemplation necessarily implies a sensitive support

nd that is why the contemplation of God in women is the most complete and perfect. A
the greatest union is sexual union [White Tantra Yoga]. " (Ibn Arabi, Le Traité de 
l'amour.) 

 
«غیر قابل توصیف ترین عرفان محمدی، عرفان و تصوف ایرانیان است. این شایستگی را دارد کھ با مادیات و 

قرآن را از نظر باطنی تفسیر می  ،انعارف مبارزه کند و ھمچنین حروف رمزدار قرآن را تفسیر کند.  تعصبات
 » .را تفسیر میکنیم  TestamentNew عھد جدید ،کنند، ھمانطور کھ ما گنوستیک ھا

با عرفان در دینداری   erotic اروتیکچیزی کھ بیشتر غربی ھا را گیج می کند و عجیب و مرموز است ترکیب «
شرقی و عرفان صوفی است. الھیات مسیحی جسم را با روح در تضاد در نظر گرفتھ است اما در دین مسلمانان،  
جسم و روح دو ذات با انرژی یکسان ھستند. دو ذات کھ باید بھ ھمدیگر کمک کنند. این فقط توسط کسانی فھمیده  



ند. در شرق، مذھب علم، ھنر و فلسفھ با زبان اروتیک و کامال  می شود کھ جادوی جنسی مثبت را تمرین می کن
 » شده است.جنسی آموزش داده 

مذھب واقعی نمی تواند اروتیک را منکر شود و از آن دوری کند زیرا مرگ و پایان آن خواھد بود. خیلی از «
ھمھ ادیان معتبر عشق و مرگ اسطوره ھای قدیمی و افسانھ ھا بر پایھ اروتیک ھستند. در حقیقت، اساس و پایھ 

 ».است
نوشتھ   ،عبارات کاربردی منصوب بھ زنان زیبااستفاده از باصوفی ھا و شاعران ایرانی، در مورد عشق بھ خدا «

 »  .اند. این متعصبانی را کھ بھ مسائل جنسی تمایل ندارند را رسوا می کند
ز نمی تواند بھتر توصیف کند کھ اتحاد عاشقانھ  در واقع ھیچ چی »عشق و اتحاد روح با خداست. عقیده صوفیسم،«

روح با خدا، مانند اتحاد جنسی دلنشین بین مرد و زن است، این ایده درخشان از صوفیسم است. اگر ما بخواھیم در  
ق و سکس انجام دھیم. تنھا از این شمورد اتحاد خدا و روح صحبت کنیم، ما باید آن را در زبان اروتیک با ع

 .(استاد محترم سامائل اون وئور) » .می توانیم بگوییم را چیزی را کھ ما باید بگوییم طریق است کھ
 

 
 
"The most ineffable of Mohammedan mysticism is Persian Sufism. It has the merit of 

interpretation to the fighting against materialism and fanaticism, as well as against the 
dead letter of the Qur'an. The Sufis interpret the Qur'an from the esoteric point of view, 
thus as we Gnostics interpret the New Testament." 
"What puzzles Westerners most is the strange and mysterious mixture of the erotic with 

stical in Eastern religiosity and Sufi mysticism. Christian theology has regarded the my
the flesh as hostile to the Spirit, but in the Muslim religion, the flesh and spirit are two 

s only substances of the same energy. Two substances that should help each other. This i
understood by those who practice positive Sexual Magic. In the East, religion, science, 
art and philosophy are taught as erotic language and exquisitely sexual. " 

 "True religion cannot renounce the erotic, because it would be its death. Many ancient
myths and legends are based on the erotic. Love and death are, in fact, the basis of all 
authentic religion." 
"The Sufis, Persian poets, wrote about the Love of God in expressions applicable to 
beautiful women. This scandalizes the fanatics of infrasex." 

Sufism is the loving union of the Soul with God.""The idea of  
"Really, nothing can better explain the loving union of the Soul with God, like the 

Sufism. If man and woman. That is the brilliant idea of  betweendelicious sexual union 
we must do so in the erotic  Soul,out the union of God and the we want to talk ab

say what we have to say." (V.M. Samael  can language of Love and Sex. Only then we
)Aun Weor   

 
 

اعراب صراحتا ارتباط سحرآمیزی کھ پیامبر را با زنان اصیل و فوق العاده متحد کرد باعث شد ازدواج  «...
بھ یک اصل اخالقی، ارتقاء پیدا کند و یک مفھوم جدیدی را   ،با اعالم آنکھ آن یک سنت معنوی خداست باستان

 . )mareCharles Wald چارلز والدمار ، »جادوی سکس(« ») .راجع بھ عشق جنسی ارائھ داد
 

 
noble and wonderful "...The frankly magical relationship that united the prophet with 

women, made him elevate the ancient Arab marriage to a moral principle by declaring it 
an institution of God, bringing a more serious conception to the course of sexual love." 
("The Magic of Sex", Charles Waldemar). 



 
 .ت زندگی کاباال استدرخ راهدرونی  »راه«
 

اولین سفیروت درخت زندگی) باید از ورودی  »تاج«( erhket »کتر«برای رسیدن بھ درونمان و پدر آسمانی 
 .عبور کنیم »مالکوت«  ۱۰و  »یسود« ۹سفیروت 

   ، شچیناه  Matronitha [ماترونیتا Shekinahشکیناه  (   Matronethah زوھر بھ ما می آموزد کھ ماترونیتا«
 Shechinah [بصورت نمادین ھمسر متراتون Metraton ]کھ مسیر درخت بزرگ زندگی است، )»انوک] است 

ھیچ شکی وجود ندارد کھ این درخت شگفت انگیز کھ بھ راه ھای «درخت قدرتمند، شکینا، رحمت الھی است. 
کوه، درخت بھ باال صعود می کند و سپس دوباره تا انتھا پایین   ۳کوه مخفی است. از این   ۳آسمانی می رسد، بین 

 بودیساتوا دیانیز  از ریشھ ھای درخت زندگی رشد می کند.] [sex ]می آید[*]. درخت دانش خوب و بد [سکس
Boddhisattwas Dhyanis ] [در بدن ھای لموریان رینکارنیت شده و مسترھا و بودا ھای برتر رینکارنیت شده

تولید مثل پیدا کرده است ( قدرت اراده و   Shakti-kriya شاکتی-ت کریادوباره پیدا کرده، از طریق قدرزندگی 
یوگا). ویژگی ھای شیوا: لینگام سیاه تعبیھ شده در یونی. بدون شک سلسلھ سران معنوی و اساتید بزرگ جام 

 »). سھ کوه« (استاد محترم سامائل اون وئور،» ھرمس را نمی ریزند.
 

 .در ھر سھ کوه باال و پائین وجود دارد *
 

he Inner "Path" is the path of the Kabbalistic Tree of Life.T 
 
In order to reach Our Inner and Celestial Father "Kether" (The "Crown", the First Sephira 

is in the Sephiroth 9 hrough "the Gate" that of the Tree of Life), we need to enter t
"Yesod" and 10 "Malchhut" . 

 
"The Zohar teaches that Matronethah (Shekinah [Matronitha, Shechinah], symbolically 
the wife of Metraton [Enoch])" is the Path to the Great Tree of Life, the Mighty Tree and 

re is no doubt that this wonderful Tree reaches the race. " TheShekinah is Divine G
Celestial Valley, and it is hidden among the Three Mountains. From these Three 
Mountains the Tree ascends to the top and then descends again to the bottom [*]. The 

Sex] grows from the roots of the Tree of Life. Tree of the Knowledge of Good and Evil [
reincarnated in lemuric bodies, reproduced through the  ,The Dhyanis Boddhisattwas

Shakti (the power of Will and Yoga). Attributes of Shiva: the black -power of Kriya
the Archihierofant and Archmage never lingam embedded in the yoni. Unquestionably 

of Hermes. " (V.M. Samael Aun Weor, "The Three Mountains"). Vasespills the  
 
* In each of the Three Mountains there are Ups and Downs. 

 
شود بھ منظور اینکھ  طرح درخت زندگی کاباال بسیار دقیق و منظم است، و با دادن آموزش ھایی بھ ما شروع می 

بھ درون و راه باطنی وارد شویم و شروع بھ رفتن در آن مسیر کنیم ما نیاز داریم کھ بھ طور ھمزمان شروع بھ  
صعود درخت زندگی کنیم؛ و این شروع از راه پاکدامنی ، خلوص و عشق و اتحاد جنسی بین دو یسود است کھ در 

)، مشخص شده است، »پادشاھی«یا مجرای نور معنوی) مالکوت ( (کره واقع یکی ھستند: یسود مونث با سفیروت
 خودش »یسود« ؛ و یسود مذکر کھ با سفیروتاست زن مقدس، جام مقدس، یونی، ظرف ھرمتیک -کھ ھمسر

 .)، کھ داماد، لینگام، نیزه فالیک مقدس است»پایھ«(
 

mathematical, and it begins by giving he Design of the Kabbalistic Tree of Life is exact, T
r The Inner, Esoteric Path, and begin to Walk on It, us the Teaching that in order to ente

we need to simultaneously begin to Climb the Tree of Life; and this beginning is through 



n of the Two “Yesod” that are actually One: the the Chaste, Pure and Loving Sexual Unio
or Vessel of Spiritual Light) Malchhut  Feminine Yesod indicated by the Sephira (Sphere

Priestess, the Holy Grail, the Yoni, the Hermetic -(the “Kingdom”), which is the Wife
cated by Sephira herself "Yesod" (the Vessel; and the Masculine Yesod indi

"Foundation"), which is the Bridegroom, the Lingam, the Sacred Phallic Spear. 
 
: یسود مونث زن و یسود مذکر مرد، نھ تنھا وارد شدن بھ مسیر درونی ممکن نیست،  »یسود«دون اتحاد ھر دو ب

 .یستبلکھ شروع صعود درخت زندگی ھم امکان پذیر ن
 

Without the Union of both "Yesod": the Feminine Yesod of the Woman and the 
Masculine Yesod of the Man, it would not be possible to enter the Inner Path, nor to 
begin to climb the Tree of Life. 

 
 
یسود مونث یا مالکوت (دھمین   »یسود« کھ باعث اتحاد بین   سکس است، سکس کامل »ورودیدروازه «

 .سفیروت) با یسود مذکر (نھمین سفیروت) است
 

"The Gate" is Sex, but the Complete Sex, which is the Union of both "Yesod", the 
line Yesod (the Ninth he MascuFeminine Yesod or Malchhut (the Tenth Sephira) with t

Sephira or the Ninth Sphere). 
 

امتناع از ازدواج کردن کامال برخالف قانون طبیعت، قانون خداوند هللا است. ازدواج کردن فقط برای فرزند دار  
[از دست دادن انرژی سکس] نیست کھ فقط بصورت مکانیکی   fornicationشدن و تسلیم ھوای نفس بودن یا

نامیده میشود و دیر یا زود ما را بھ یک مسیر نزولی و   »سامسارا  چرخھ«چیزی کھ در شرق  ه شویم،تسلیم غریز
 .از دست دادن روح غوطھ ور می کند

 
Lah. -Forced celibacy is something completely contrary to Nature, to the Laws of God Al

 surrender to the passions of lust, ofMarriage only to bring children and / or to 
fornication, that obeys the mechanical purposes of nature, and what in the East is called 
"The Wheel of Samsara", which leads sooner or later to submerged involution and loss of 
the soul. 

 
 
  است کھ عشق آتشین و خالص بین مرد و زن ندادن انرژی سکس]، ایمان، پاکدامنی [از دست ،حرکت»مسیر«

 ازطریق پاکدامنی علمیکھ ایجاد کند،  »بھشتبھ  یک مسیر روشن «آنھا  باعث میشود کھ اتحاد جنسی و عشق
 .انقالب آگاھیبا تمرین سھ فاکتور و  »تولد راه کنترل بارداری و نھ از«با  »رشد و تکثیر« [کیمیاگری] خردمندانھ

 محققق میشود. 
 

 
"The Path" is that of Chaste, Faithful, Fiery and Pure Love, between a Man and a 
Woman, making of Their Sexual Union and Their Love "A SERENE PATH TO 

the with  ,HEAVEN", through Scientific Chastity with the wise "Grow and Multiply"
"Control of the Conception and not of the Birth", in the practice of The Three Factors of 

.Consciousnessthe the Revolution of  V.M. Thoth-Moisés - www.testimonios-de-un-discipulo.com




