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Neravnovesje ali hudič se lahko skriva le v človeku
Intervju z Goranom Sarvanom ob izidu knjige „Kabalistička struktura  

mikrokosmosa“

Naš sogovornik je začel orati ledino v izvirni literaturi o kabali z delom Kabala v teoriji in praksi, ki jo je 
objavil leta 2008. Odtlej je objavil še tri, zadnja med njimi je Kabalistična struktura mikrokozmosa, 
seciranje človeka po delih duše. V njej podaja inovativen pristop k samospoznavanju in razsvetljenju, ki 
ga utemeljuje na starodavnem duhovnem izročilu, kabali. Več o knjigi in avtorjevih pogledih na predvsem 
prakso duhovnega razvoja, pa več v nadaljevanju.

Pred nami je že vaša četrta knjiga o kabali, ki izvira iz židovskega duhovnega izročila. Ste eden 
izmed redkih piscev, ki se te snovi sploh loteva v državah nekdanje Jugoslavije. Menite, da 
smo jo ljudje tod, saj vendar nismo Židje, sploh pripravljeni nanjo, jo zmoremo razumeti?

»Ko gre za neko novo in zahtevno snov, kar kabala zanesljivo je, jo bralci sprejmejo počasi in zlagoma. 
Povrhu je kabalo treba najprej študirati, raziskovati, proučevati, to pa tudi pomeni, da jo vsak sprejme 
glede na to, koliko je napredoval v študiju kabale. Kljub temu imam občutek, da jo je vedno več ljudi 
sprejelo kot »znanost prihodnosti«. Da je tako, mi kaže tudi odziv na mojo spletno stran o kabali. To velja 
za ljudi iz vseh držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Je pa res, da smo ljudje tod v 
marsičem posebni – na nekaterih področjih v primerjavi s svetom zamujamo za 50 let, na nekaterih pa 
prednjačimo. Toda prav zahvaljujoč temu velikemu, absurdnemu razkoraku, se pri nas, če smem tako 
reči, kalijo zelo kakovostni ljudje. Ni jih veliko, toda pojavljajo se.«

Komu ste namenili knjigo Struktura univerzuma?

»Najširšemu krogu bralcev, čeprav, drži tudi, da je namenjena predvsem ljudem, ki imajo vztrajnost, 
voljo in moč, potrebne za študij kabale in tudi opravljanje vaj, ki so utemeljene na njej. Nekateri mi 
pravijo, da je knjiga zelo zahtevna. Toda vsak astrolog vam bo dejal, da mu je bil študij del astrologa 
Mileta Duporja zelo zahteven, in vendar nihče v astrologiji ne more res napredovati, če jih ne pozna in 
preštudira. Kabale preprosto ni mogoče poenostaviti. To bi bilo tako, kot bi hoteli Mendeljejev periodni 
sistem razložiti bolj jasno in preprosto, kot je že predstavljen. Ne morete, ker tako pač ne gre.«
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Kaj je rdeča nit pričujoče knjige, katera kabalistična znanja in veščine ste želeli z njo 
predstaviti?

»Temeljni namen je bil čim temeljiteje, poglobljeno predstaviti kabalistični sistem delov duše. Sistem 
oziroma model sefirotov, sfer na drevesa življenja, ki je model vesolja in človeka, je dobro predstavljen 
že v drugih delih drugih avtorjev, o kabalistični razlagi delov duše pa je bilo v literaturi v zadnjem času 
zelo malo napisanega. Vsaj izvirnega besedila, večinoma so sodobnejši pisci prepisali to snov od starejših 
oziroma povzemali razlage, ki v literaturi »krožijo« že nekaj stoletij.«

Kateri so osnovni deli duše?

»Za študij so najzanemivejši deli duše pod breznom na drevesu življenja, to pa so guf, snovno telo, 
nefeš, animalna duša oziroma nagonsko telo, in ruah, um, miselno telo. To so tudi tisti deli duše, na 
katere navadno ne moremo vplivati, postanejo pa nam dostopni oziroma nanje lahko vplivamo, ko 
dosežemo določeno stopnjo ozaveščenosti. Glavno delo je treba opraviti na teh prvih treh, najnižjih 
nivojev. Vsak jih pri sebi zlahka prepozna, loči drugega od drugega. Velika težava je, ker za 
poimenovanje teh delov duše velja prava terminološka zmeda. Vsak pisec jih malo drugače imenuje in 
opisuje, zato sem se odločil, da se strogo držim hebrejskih izrazov. So namreč zelo natančni, nedvoumni, 
takoj vemo, kaj je mišljeno z vsakim izmed njih.«

Zakaj je sploh pomembno in potrebno, da človeka proučujemo s stališča sistema delov duše? 
Kako se tak pristop loči od drugih, kaj je njegova prednost pred drugimi?

»Takšen pristop, razdelitev, je potrebna, ker je ni na voljo. Znanost in psihologija še vedno nejasno 
opredeljujeta misli in čustva, vezi in razmerje med njima, prav tako znanost koleba, kako naj opredeli 
funkcije snovnega telesa v povezavi s čustvovanjem in mišljenjem. Kabalistični pristop dobro zrcali 
resnicčnost. Sistem delov duš dobro osvetli, kako deluje človek na različnih ravneh. Za nameček – 
podobne, če ne kar enake, razdelitve obstajajo tudi v drugih relevantnih izročilih. V budizmu, na primer, 
skande, v hinduizmu koše, tudi v izročilu Starega Egipta je več ravni človeka, ki so strogo ločene med 
seboj, šamani, nekoč in danes, pa govorijo o ravneh, vendar vsak po svoje. Prav pretesljivo je, kako je 
krščansko izročilo pri te temi nejasno in nepopolno. Največja potreba po večji jasnosti je prav v medicini 
in psihiatriji, kajti, če zaznamo, na kateri ravni v človeku je vzrok za njegovo bolezen, potem lažje 
najdemo ustrezno terapijo zanj, že vnaprej torej vemo, kaj mu bo res pomagalo in kaj ne. Vsak 
homeopat in bioenergetik mora odkriti pravi vzrok zdravstvenih težav, in tudi, kje v človeku se pojavlja, 
na kateri ravni, sicer bolniku ne more pomagati. Če bi uradna, šolska medicina zmogla odkriti, v katerem 
delu človeka je vzrok za bolezen, bi to zelo zvečalo njeno uspešnost.«

Vsak izmed nanizanih delov duše je do določene mere avtonomen, in vendar je del celote. 
Lahko natančneje pojasnite, kakšno je razmerje med deli, med deli in celoto?

»Um je do določene mere avtonomen, enako velja še za nagon in snovno telo. Avtonomnost hkrati 
pomeni omejenost, zaprtost v lastno sfero, vibracijsko raven. Um je svoboden, da misli, kar hoče, da 
tava, se izgublja, divja, sanjari, a tudi, da je ploden, ustvarjalen, luciden, zbran in razsvetljen. Nefeš, 
animalna duša, si lahko zaželi sladkarije, seks, lahko je inerten, črpa užitek iz tega, da vztraja v 
mirovanju, lahko ga kaj prav magnetično privlači ali enako močno odbija, se mu nekaj studi, gnusi, toda 
nefeš je lahko tudi zmeren, se drži zlate sredine med potrebnim in nepotrebnim. Snovno telo je lahko 
lepo ali grdo, mlado ali staro, funkcionalno ali okvarjeno, močno ali šibko. Nanizani deli imajo pod 
breznom določeno avtonomijo, a da bi bil človek res uspešen, je nujno, da ti deli med seboj sodelujejo, 
da so med seboj ubrani, harmonični. Že to, da nekdo je, torej živ, pomeni, da obstaja tudi neko 
sodelovanje med umom, nagonom in snovnim telesom, toda ali je to tudi harmonično, je pa že druga 
zgodba. Cilj evolucije je optimalna usklajenost, ki človeku omogoča, da dela na sebi, da se ozavešča.«

Lahko navedete nek značilen problem, ki bi dobro ponazarja nefunkcionalnost katerega izmed 
delov duše?

»Odvisnost od alkohola in drugih opojnih snovi, hrane, invalidnost, obsedenost s seksom ali igrami na 
srečo, športom, prevelika navezanost na nekaj ali nekoga – ljubimca ali hišnega ljubljenčka, psa in mačko 
– so znamenje ali nefunkcionalnega ruaha, uma, ali nefeša, animalne duše. Na primer, odvisnost od 
hrane in alkohola so problemi na ravni nefeša, ki pa lahko izvirajo iz problemov na ravni ruaha, čeprav ni 
nujno. Res pa je, da ima pri odpravljanju takšne zasvojenosti dejavno in vodilno vlogo ruah. Guf v tem 
primeru le trpi posledice problemov nefeša in ruaha - se debeli, hujša po strogih dietah itn. Nagnjenost k 
lažem, kleptomaniji, ali maščevanju ali čezmerna plahost so znamenje nepravilnosti, nepopolnosti na 
ravni ruaha, tudi odpravljati jih torej moramo v njem. Nefeš in guf v tem primeru le izražata posledice 
problematičnega ruaha.«
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Pri razlagi kabalističnega pogleda na um ste si pomagali s številnimi simboli, rubikovo kocko, 
ježkom idr. Mar ni nekaj tako kompleksnega, kot je um, že vnaprej nemogoče predstaviti z 
modelom, ki vedno pomeni nekaj poenostaviti, pri tem pa, seve, tudi kaj pomembnega 
izpustiti?

»Na prvi pogled je res videti tako, a nam to lahko pomaga globlje pronikniti v um, a tudi razvijati ga. 
Vzemimo rubikovo kocko, ko je ta sestavljena, torej na vsaki izmed šestih ploskev so kvadratki ene 
barve, je to dober zgled popolnega uma, uma v stanju samadija. Toda taka kocka je statična, ne pritegne 
naše pozornosti, je monotona, ker je urejena, nas ne sili k temu, da bi kaj pri njej spremenili, jo uredili. 
Um je vselej, razen v samadiju, dinamičen, je dejaven, ustvarja, tehta, ureja, tako pa tudi evoluira. V 
njem so napetosti in različne usmeritve, a prav zahvaljujoč tem ima sploh možnost (in željo) evoluirati. 
Sestavljena rubikova kocka, um v samadiju, ima povrhu šest ploskev, toliko pa je tudi ravni zavesti v 
sefirotu tifaretu na drevesu življenja, katerega število je šest. Da, z rubikovo kocko si lahko pomagamo, 
ko skušamo teoretično in praktično doumeti marsikatera duhovna izročila. Um lahko predstavimo tudi kot 
mozaik, luknjičav sir, ali pa, denimo, ježka, ki pa je na zunaj podoben nepravilni krogli, z neenako dolgimi 
bodicami v vse smeri. Bodici, ki sta v tem ježku na nasprotnih straneh, in nista enako dolgi, dobro 
ponazarjata napetost in razmerje med dvema paroma nasprotij v umu, denimo, med človekoljubjem in 
ljudomrzništvom. Ko skušamo to neravnotežje v umu odpraviti, si lahko pomagamo s predstavo o ježku, 
sestavimo vajo ali meditacijo, v kateri krajšo bodico podaljšujemo, dokler ne doseže dolžine nasproti 
ležeče daljše.«

Kako lahko s kabalističnega stališča uporabimo različne modele uma, ki ste jih našteli?

»Vse so, kajpak, simboli, ki pa nam pomagajo pri poglobljenem raziskovanju uma. Z njimi si pomagamo, 
ko skušamo doumeti komplekse, ki se pojavljajo v umu, miselne navade, hude miselne motnje, okvare, 
pa tudi, kaj se v resnici dogaja z ruahom kot delom duše med posmrtnim obredom po tibetanskem ali 
staroegipčanskem izročilu, ki sta zapisana v Knjigi mrtvih teh dveh kultur. S takšnimi modeli si 
pomagamo, ko skušamo ponazoriti, kakšen je videti uravnotežen, razsvetljen um, pa tudi, kakšen je tisti, 
ki to ni. Če se vrnem k ježku – uravnotežen um ima vse bodice enako dolge, vse pare nasprotij 
uravnotežene, in to je šele prva raven razsvetlitve, kajti naloga ni le doseči ravnovesje med nasprotji, 
ampak tudi povečati volumen ježka, torej da se vse bodice razširjajo v prostor, kot se širi človekov ruah.«

Kateri deli duše so umrljivi in minljivi, kateri pa niso? Od česa je to umrljivost sploh odvisna?

»Vsi deli duše pod breznom so umrljivi, a to še nujno ne pomeni, da bodo res. Guf, snovno telo, res 
umre, se razgradi, postane prst ali pepel, tudi nefeš, nagon, razen v izrednih primerih, ki pa so tako 
redki, da skoraj niso omembe vredni, umre. Ruah je umrljiv, a lahko preživi človekovo telesno smrt, torej 
obstane tudi po njej. Če preživi, si omogoči obstoj tudi nad breznom na drevesu življenja. Kaj od ruaha 
bo preživelo, če sploh kaj, je odvisno od tega, kako uravnovešen, popolen in velik je za časa življenja 
nekega človeka. Stabilno ravnovesje pomeni obstanek nad breznom. Zato pravijo, da je srečen človek, ki 
umre v miru (bogu). Človek, čigar ruah je v trenutku smrti zelo neuravnovešen, napet, v njem se utrinja 
mnogo različnih, nasprotujočih želja, ni miren, zaradi česar bo najbrž v trenutku smrti, v božji 
astromentalni reciklaži, uporabljen kot sestavni del nečemu drugemu, bo torej razgrajen. Morda bo po 
smrti še ostalo kaj od človekovega ruaha, čeprav v pretekli inkarnaciji ni naredil kdo ve kolikšnega 
napredka, je pa v prejšnjih, zaradi česar bo obstal nad breznom zahvaljujoč uravnotežanju in krepitvi 
ruaha v teh utelesitvah. Če preživi le del duše, ki ga je kdo v to življenje prinesel iz prejšnih, to tudi 
pomeni, da je pravkar zaključena inkarnacija bila nesupešna, izgubljena, kopica nepomembnih 
dogodkov.«

Pri razlagi evolucije človeka v kabalističnem pomenu ste si pomagali tudi z nekdaj priljubljeno 
računalniško igrico tetris. Zakaj?

»Igrica – padanje različnih likov na osnovnico, ki se izniči, zbriše, ko vse like pravilno obrnemo in jim 
določimo ravno pravo vrzel na osnovnici, pri čemer se za nameček hitrost, s katero padajo liki, kot se 
stopnjuje zahtevnost igrice, povečuje – zelo dobro in slikovito ponazarja vpliv dejavnikov vesolja na 
človeka. Nanj »padajo« različni vplivi, liki, če jih prav razvrsti, raste kot človek, se uravnoteža, sicer 
povečuje svojo neuravnoteženost. Namen je vsak dejavnik univerzuma sprejeti, ga integrirati vase, 
ozavestiti in tako evoluirati. Res pa je tudi, da je sčasoma teh dejavnikov toliko, in sploh, če na začetku 
nismo bili prav spretni pri »izničevanju osnovnice« oziroma integriranju, preprosto zamujamo, zaradi 
česar dejavnikov sploh ne zmoremo več sprejeti, kaj šele integrirati. Tetris univerzuma se zgrne nad nas, 
neubrano, zaradi česar se »igrica« konča, umremo. Rezultat »igre« je dober kazalec, do kam je prišel, 
kolikšen je saldo karme na njegov sodni dan. Dejavnike univerzuma, ki jim je kdo kdaj izpostavljen, in 
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tudi sposobnost, kako se z njimi spoprijema, jih integrira, lahko pomagamo odkriti s pomočjo astrologije. 
Vplivi bi bili trenutni tranziti, moč vpliv teh tranzitov integrirati pa natalna astrološka karta.«

Kako vam pomeni trditev, da je človek najprikladnejši za to, da se v njem skrije hudič?

»Ne samo, da je vragu človek najboljše skrivališče, to je edini kraj, kjer sploh lahko živi. Nikjer v 
univerzumu, razen v človeku, hudič ne more biti. Čeprav je človek mikrokozmos, torej makrokozmos v 
majhnem, bi torej moralo za hudiča biti še kje v univerzumu prostor, in vendar to ne drži. Obstajajo 
približki, a to ni hudič. Na makro ravni so zgolj neravnovesja, ki se sčasoma, sama od sebe odpravijo, 
uravnovesijo, in v tem ni nič zla. Takšna neravnovesja so samo razlogi za dinamičnost v brezkončno 
dinamični harmoniji. Človek pa v sebi ne zmore notranjih neravnovesij odpravljati tako, kot se te 
pojavljajo (prav te pa so hudič), zaradi česar zabrede v še večji težave, v še večjo neuravnovešenost. 
Hudič se pojavlja na ravni ruaha, medtem ko nižje ravni, deli duš, zaradi njega trpijo, ga manifestirajo. 
Hudič na ruahu izbruhne na gufu kot bolezen. Vrag ne more biti sam po sebi v rastlinah ali živalih, čeprav 
ga človek vidi tudi tam – v tobaku itn. Duhovni razvoj ni nič drugega kot zmanjševanje, odpravljanje 
neravnovesij, ne glede na to, ali jih imenujemo hudič, kompleks, bolezen ... Iniciacije, ki jih poznamo iz 
duhovnih izročil, tudi samoiniciacije, vaje dharane, obredi žrtovanja idr. so samo metode za odpravljanje 
neravnovesij, notranjih napetosti.«

Zakaj potrebujemo iniciacije, ali brez njih ne moremo napredovati?

»Iniciacija je ena izmed hitrejših metod. Slikovito povedano z njo torpediramo nek okorel koncept, 
komples, da bi ga čim prej razgradili in presegli. Iniciacija je lahko obred, podoben drami, mantranje, 
darovanje nečesa ali celo izpostavljanje nevarnim, življenje ogrožujočim izkušnjam. Vsaka iniciacija je do 
neke mere učinkovita, kako zelo, pa je odvisno po eni strani od velikosti in moči koncepta, ki ga z njo 
razbijamo, po drugi pa od moči obreda. Zaradi hitrega življenjskega ritma sodobnega človeka so mu 
iniciacije potrebne bolj, kot kdaj koli v zgodovini. Kdor se namreč sproti ne prilagaja, čisti, uravnoteža, ga 
bo »tetris univerzuma« hitro pokopal pod seboj. Iniciacija mora vedno biti obred, ki pa je lahko tudi 
najbolj običajna vadba samodiscipline – shujševalna kura, dvigovanje uteži –, ki izboljšuje samonadzor in 
dviguje raven zavesti. Vadba dharane (koncentracije) je alternativa iniciaciji ali obredu, je pa enako 
težka, zahtevna, drži pa tudi, da v primerjavi z iniciacijo začne učinkovati pozneje, vendar zanesljiveje. 
Najbolje je uporabiti obe, kombinirano.«

Kaj sploh vzbudi potrebo po iniciaciji?

»Nakopičeni, a ne tudi integrirani dejavniki tetrisa univerzuma. Povedano drugače spisek obveznosti, 
kopica reči, ki bi se jih morali naučiti, jih ozavestiti, narediti, in vendar še nismo, ali, če uporabim še en 
izraz – karma. Z iniciacijo hitreje opravimo karmične naloge, ki jih lahko ima kdo iz tega življenja, ali pač 
redkeje, prejšnjih, a to le v primeru, ko je res že bil utelešen. Karmične naloge si lahko kdo nabere z 
dejanji v tem življenju – lenobo, nečistim življenjem itn., lahko pa jih je v tem življenju, kar je 
najpogosteje prejel od staršev in okolja nasploh.«

Kakšna je razlika med iniciacijo in dharano?

»Jedrnato povedano – v hitrosti. Z iniciaciji napredujemo hitreje, a je tudi tveganje, da je ne opravimo 
dobro, torej spet nazadujemo, večja. Z dharano napredujemo počasneje, a tudi zanesljiveje. Dharana je 
v primerjavi z iniciacijo za človeka tudi težja, no, vsaj večini. Zaradi metod, ki jih uporabljamo v namen 
iniciacije – obredi, darovanja, žrtve, postenje idr. – ta deluje fokusirano, na natančno določen predel dela 
duše, medtem ko z dharano vplivamo na ves določen del duše hkrati. Dharana pomeni discipliniranje uma 
v celoti, zato pa je tudi težje opravljati jo, pri njej vztrajati in zaradi tega tudi dlje traja, da bi se pokazal 
njen učinek. Namen obeh pa je enak – spoznati in ozavestiti se.«

Zakaj je dharana tako zahtevna?

»Ker je boj uma s samim s seboj, nekimi svojimi koncepti in značilnostmi. Lahko bi dejali, da dharana 
pomeni, da um sam na sebi izvede zahteven kirurški poseg. Odstranjuje, izrezuje koncepte, s katerimi je 
morda živel desetletja, ki jih je že integriral vase. To je vse prej kakor lahko, kajti izrezovati in odstraniti 
je na prvi pogled lahko, v resnici pa sploh ni, kajti najprej je treba vedeti, kateri koncept je 
problematičen. Dharano lahko razložimo tudi drugače – je prekinjanje dotoka energije, potrebne za 
ohranitev, problematičnemu konceptu, zaradi česar ga izstradamo. Če nek notranji organ ne dobiva več 
kisika in hranil, odmre. Enako se zgodi z miselnimi koncepti. Z dharano nekateri deli uma prenehajo 
dobivati hranilo, prano, to pa tudi pomeni, da se mora ves um na novo urediti – nekatere tokove prane je 
treba zapreti, druge na novo ustvariti, postaviti most čez neko vrzel, ki je nastala zaradi odmiranja 
nekega koncepta. Nekatere tokove v delti uma izsušimo, tako pa dosežemo tudi boljšo usmerjenost, 
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fokusiranost – tok vode usmerimo v natančno določeno strugo. Dharana ali koncentracija je trud, ki ga 
vložimo v to, da naš um ne bo več mislil »na ono«, ampak bo samo še »o tem«. Popravljamo spontani 
miselni tok in ga ustvarjamo sami, tako da bi prišli do stopnje, ko si lahko rečemo, ne bom več mislil niti 
o tem niti o onem, ker hočem, da sploh ne mislim. Tako dejavnost uma močno omejimo, umirimo, silimo 
ga, da on odmira, ne dela, to pa je zelo težko. In tudi kotradiktorno.«

Mar je mogoče, da se homo sapiens vsej zgodovini in vzgoji in šolanju navkljub tako malo 
pozna, ne ve, kdo je?

»Po pravici se pogosto temu tudi sam čudim! Kako je mogoče, da je naša vrsta odtlej, ko so se pojavili 
prvi pisni viri, tako malo napredovala. Kako je mogoče, da se tako slabo poznamo, kako je mogoče, da 
smo naredili tako malo za to, da bi iz sebe odstranili neke slabosti in jih presegli?! Če gledamo na 
zgodovino s tega zornega kota, nič čudnega, da je ta takšna in tako krvava. A smo, kjer smo. Razlogov 
za to je veliko. Naša naloga je, da širimo znanje o samospozavanju in ozaveščanju, čeprav se pri tem 
kdaj počutimo kot Don Kihot. Diogen je hodil naokoli pri belem dnevu s svečo v roki. Danes ni nič 
drugače.«

Na koncu knjige ste podali zanimivo domnevo o reinkarnaciji, češ, ponovno utelesitev si je 
treba zaslužiti, marsikdo si je ne, pred njim ni avtomatsko naslednja utelesitev, ampak lahko 
tudi razpad. Zakaj menite, da je tako?

»Vnovična utelesitev ni pravica, ki bi jo imel vsak, niti to ni dolžnost univerzuma da jo vsakemu da. Je 
možnost, ki pa si jo je treba pribojevati! Z uravnoteženim umom. Doseči uravnotežen um je po mojem 
mnenju pomembneje, kot pa delati dobra dela. Ta so smiselna samo v toliko, kolikor nekomu pomagajo, 
da doseže mir (spokoj). Ne verjamem, da se ponovno utelesi kaj več kot desetina ljudi. Tudi če je ta 
delež večji, od tega nihče nima koristi. Reinkarnacija je smiselna samo, če se prejšnje (prejšnih) zelo 
dobro spomnimo, in to tako dobro, da imamo od tega konkretne koristi že od otroštva naprej. 
Reinkarnirajo se samo tisti, ki preživijo astromentalno reciklažo v bardo stanju ali v dvorani Maat. Da je 
to tako, dobro ponazarja slika na nekaterih starejših različicah tarota, in sicer na karti XX velike arkane, 
Aeon (Angel).« 

Goran Sarvan je rodjen u Požegi. Živeo je u Beogradu i Zagrebu, a već duži 
niz godina živi i radi u Ljubljani.  

Preko dvadeset godina studira i proučava Tarot, kabalu i jogu (uz još neke 
kompatibilne ezoteričke discipline) uz svakodnevne prakse. Preveo je knjigu 
Hata joga pradipika (koju je objavila beogradska izdavačka kuća Babun) i još 
mnoge druge tekstove o kabali, vuduu, Tarotu, jogi, itd. Član nekoliko 
magijskih redova. U kontaktu je sa nekoliko vodećih kabalista iz Engleske i 
Amerike. U zadnje vreme se najviše posvetio dubinskoj kabalističkoj analizi 
kombinacija Tarot Aduta i njihove povezanosti sa pozicijama Staza Mudrosti 
na Drvetu Života. Povremeno radi i objavljuje intervjue i svoje autorske 
tekstove u slovenačkoj reviji Aura.
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