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Thema’s voor Dit Seizoen
DEEL I: KABBALA
 Een algemeen overzicht van wat het is en wat het inhoudt. We zullen onderwerpen bespreken zoals 

pre-lenuria  en lenuria kabbala, Tzimtzum, Sefiroth, Tikkun, Gilgulim, de Levensboom.

● SYMBOLEN & REALITEIT
● GOD
● DE WERELD
● DE MENS

DEEL II: TAROT
Een algemeen overzicht van wat het is en wat het inhoudt. We zullen thema's bespreken zoals 
numerologie, gids voor het plaatsen van kaarten, kaartbetekenissen en -interpretatie, en 
waarzeggerij.

● MAJOR ARCANA
● MINOR ARCANA



  

Mijn Werk
Deze presentatie is een puzzel van informatie. 

Het is de bedoeling dat het als een geheel 
wordt genomen.  Elke podcast, elk artikel en 
elk seizoen zal je een stap verder brengen om 
het leven, vrijheid, moraliteit en de waarheid 
beter te begrijpen. Mijn advies is dan ook om 
altijd bij het begin te beginnen. Begin dus bij 
podcast 1.

Om de maximale waarde uit deze presentatie 
te halen, raad ik je ten zeerste aan dat je voor 
de gehele seizoen blijft kijken, anders zul je 
hoogstwaarschijnlijk de patronen die inherent 
zijn aan de puzzel niet herkennen en, 
waarschijnlijker wel dan niet, je tijd verspillen.



  

 Het vermogen van een individu om te leren door les te 
krijgen van iemand anders is extreem afhankelijk van de 
ruimdenkendheid en bekrompenheid van het individu 
dat les krijgt. 

 Lage leerbaarheid komt voort uit arrogantie en rigide 
twijfels, maar ook uit naïviteit en goedgelovigheid. 

 Hoge leerbaarheid komt van gezonde twijfels en een 
open geest om te leren en te veranderen.

Leerbaarheid



  



  



  

“Wat we een symbool noemen, is een term, een naam of zelfs een 
afbeelding die in het dagelijks leven misschien bekend voorkomt, maar 
die naast de conventionele en voor de hand liggende betekenis ook 
specifieke connotaties heeft. Het impliceert iets vaags, onbekends of 
verborgens voor ons....Dus een woord of een afbeelding is symbolisch
wanneer het iets meer inhoudt dan de voor de hand liggende en 
onmiddellijke betekenis. Het heeft een breder "onbewust" aspect dat 
nooit precies wordt gedefinieerd of volledig wordt uitgelegd. Evenmin 
kan men hopen het te definiëren of uit te leggen. Terwijl de geest het 
symbool onderzoekt, wordt hij geleid tot ideeën die buiten het bereik 
liggen van reden. Het wiel kan onze gedachten leiden naar het 
concept van een 'goddelijke' zon, maar op dit punt moet de rede zijn 
incompetentie toegeven; de mens is niet in staat een ‘goddelijk’ wezen 
te definiëren. Als we, met al onze intellectuele beperkingen, iets 
'goddelijk' noemen, hebben we het alleen een naam gegeven, die 
misschien gebaseerd is op een geloofsbelijdenis, maar nooit op feitelijk 
bewijs.” – Carl Gustav Jong

Reflecties



  

Mijn Werk

WAT ZIJN 
SYMBOLEN?



  

Mijn WerkWat Zijn Symbolen?
● Het is echter belangrijk om te begrijpen dat 

symbolen, hoewel ze een universele taal zijn, 
voornamelijk binnen een context worden gebruikt. 

● In de oudheid was een sumbolon, het Griekse 
woord voor symbool, een voorwerp van hout, 
keramiek en metalen. Het betekent een teken.

● Vroeger werd een symbool opgedeeld in twee 
delen, met de bedoeling dat partijen die delen weer 
tot eenheid zouden brengen.

● Naarmate de tijd verstreek, kreeg het woord 
symbool een bredere betekenis.



  

Mijn WerkWat Zijn Symbolen?
● De (religieuze) (stand)beelden of occulte symbolen 

waarover in de oudheid werd gesproken, waren nooit 
bedoeld om aanbeden te worden.

● Deze zijn in de eerste plaats voor ons gemaakt om het 
onzichtbare met het zichtbare, het spirituele met het 
materiële, de hemel met de aarde te kunnen relateren 
en begrijpen.

● Het is een krachtig hulpmiddel wanneer het in context 
en op de juiste manier wordt gebruikt.

● Symbolen spreken tot het hart en de ziel, zonder het 
gebruik van redenering of je hersenen als 
bemiddelaar.



  

Correlationeel Denken
Het Gebruik Van Symbolen

De studie en het begrip van symboliek bevordert wat bekend staat als correlationeel denken. Zulk 
denken ontbreekt helaas bij de meeste mensen.

Als ik bijvoorbeeld vaststel dat:

De meerderheid van de mensen zou niet in staat zijn om het antwoord op de waarde van de auto te 
geven, of uit te leggen waarom het zo is.

Symbolisch analfabetisme in combinatie met de wijdverbreide afwezigheid van correlatief denken 
heeft het dramatisch gemakkelijker gemaakt voor degenen die hun kennis van symbolen en 
archetypen gebruiken om gedrag op onbewust niveau te manipuleren.

= 11.11

= 33.33+ =



  

Connecties Maken
Het Gebruik Van Symbolen

De studie en het begrip van symboliek bevordert het begrijpen en maken van connecties. 

Bijvoorbeeld:

BOVEN = ONDER
BINNEN = BUITEN

De meerderheid van de mensen zou geen verbinding kunnen maken met twee schijnbaar 
verschillende thema’s, maar toch, op een bepaalde niveau, verbonden, en kunnen niet 
uitleggen waarom.



  

Patroonherkenning
Het Gebruik Van Symbolen

De studie en het begrip van symboliek bevordert het begrijpen en herkennen 
van patronen. 

Ik heb het vaak over de slavengeschiedenis van Curaçao. Waar deze jongeman 
Tula en zijn vriend Bashan Karpata probeerden te ontsnappen aan de ketenen 
van hun eigenaren. Stel je de werkdag van zo'n persoon voor. Hij begint om 6 
uur 's ochtends en werkt waarschijnlijk tot 18 uur. Wanneer ze "naar huis" gaan, 
nemen de eigenaren 100% van hun zuurverdiende loon. De eigenaar begrijpt 
op zijn beurt dat ze voedsel nodig hebben en geeft ze daarom iets te eten zodat 
ze morgen het veld op kunnen en hetzelfde doen.

Snel vooruit naar ons huidige jaar, we beginnen ons werk om 8 uur in plaats van 
6 uur misschien, we eindigen om 5 uur, maar nu aan het einde van de maand, 
neemt iemand die 'belastingdienst' heet ongeveer 40% ipv van 100%.

Het is niet het percentage of het uitgevoerde werk dat iets tot slavernij maakt, 
het is het nemen van een percentage van je loon zonder jouw toestemming -- 
dat maakt het SLAVERNIJ.

Velen zien dit subtiele onderscheid niet totdat iemand hen erop wijst.



  

Abstract En Concreet
Het Gebruik Van Symbolen

De studie en het begrip van symboliek bevordert het begrijpen en vershil tussen abstract 
en concrete concepten.

Liefde Banaan/Bacove



  

De Werkelijkheid Beschrijven
Het Gebruik Van Symbolen

Symbolen worden vaak gebruikt om de werkelijkheid te beschrijven.



  

Ontwikkeling Van Bewustzijn
Het Gebruik Van Symbolen



  

ARCHETYPEN 
(Universele Symbolen)



  

“Een origineel patroon of model waaruit alle dingen van dezelfde soort zijn gekopieerd of waarop ze 
zijn gebaseerd; een model of eerste vorm; een prototype. 

Archetypen vertegenwoordigen eeuwige principes, archetypen die het menselijke onderbewustzijn 
in beelden vertaalt. Deze eeuwige principes, of archetypen, zijn sinds het begin der tijden 
vastgelegd in het onbewuste van de mensheid.”

Archetypen

Driehoek
Evenwicht
Synthese
Unie
Scherpte
Intellect

Cirkel
Eeuwigheid
Heelheid
Perfectie
Vloeibaarheid
Compleet
Goddelijkheid

Vierkant
Stabiliteit
Stijfheid
Geaard
Onvolmaakt
Basis
Aards

Kruis
Macht
Autoriteit
Kracht
Focus
Wil

Ster
Geest
Soevereiniteit
Prestatie
Openheid
Eenheid



  

SOORTEN 
SYMBOLEN



  

Soorten Symbolen

Over het algemeen zijn er drie 
soorten symbolen:

● Natuurlijke symbolen;
● Kunstmatige symbolen (door de 

mens gemaakt), en;
● Occulte symbolen.



  

Nummers
Een oud gezegde zegt: "In het begin heeft God geometriseerd." Dit oud gezegde, 
dat God voorstelt als de Grote Architect van het Universum, geeft aan dat 
wiskundige wetten de hele schepping beheersen en dat deze perfect geordend is.

DE DECAD 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Basis Van Alle Getallen

DE TETRAD of 
TETRACTYS 1 + 2 + 3 + 4 = 10 Gemanifesteerde 

Goddelijkheid

DE GULDEN SNEDE (1 + √5) / 2 = 1.618 Het Getal Van Harmonie

DE MONAD 1 Niet-Gemanifesteerde 
Goddelijkheid

Pythagoras was een van de eersten die de wetenschap van getallen op een 
systematische manier formuleerde. Hij hechtte bijzonder belang hieraan.



  

Nummers
Nummer Betekenis

0 Absolute Eenheid, Voordat Alles Begint

1 Het Begin, De Vader

2 Duplicatie, Partnerschap, De Moeder, De Maagd

3 Groei, Vruchtbaarheid, De Zwangere Maagd, Het Kind

4 Orde, Gerechtigheid

5 Intermediair, Interventie, Unie

6 Verdeeldheid, Onderscheidingsvermogen, Discriminatie

7 Synthese van 1 t/m 6, Wilskracht, Personaliteit, Hoger 
Zelf, Worden, De Leeuw

8 Eeuwigheid, De Verlosser, De Slang, Onuitputtelijke 
Kracht

9 Voltooiing, Einde, Meesterschap, Ego, Perfectie

● Alle nummers komen vanuit 0. 
Nummers 9 en 0 hebben 
bepaalde vergelijkbare 
eigenschappen. 

● Vermenigvuldig een willekeurig 
getal met 0, je krijgt altijd 0. 
Vermenigvuldig een willekeurig 
getal met 9, en het resultaat zal 
altijd optellen tot 9.

● Als je een willekeurig getal aan 0 
toevoegt, krijgt je hetzelfde terug. 
Voeg een willekeurig getal toe met 
9, en het resultaat zal altijd 
optellen tot hetzelfde.



  

Planets
In het occulte richten we ons op 
slechts 7 hemellichamen, namelijk;

● De Zon;
● Mercurius;
● Venus;
● Aarde/Maan;
● Mars;
● Jupiter;
● Saturnus.

De reden is dat deze dichtbij genoeg 
zijn om ze mogelijk met het blote oog 
te zien.

Zon Mercurius Venus Maan

MarsAarde Jupiter Saturnus

Uranus Neptunus Pluto



  

Elementen

Water

Lucht

Vuur

Aarde

Geest



  

Elementen
Betekenis

Zwavel, Ziel
Bewustzijn, Olie.

Kwik, Geest,
Gedachten, Likeur, Vloeibaar.

Zout, Lichaam,
Crystal, Alkalisch.



  

Aries, 
De Ram

Taurus, 
De Stier

Gemini, 
De Tweeling

Cancer, 
De Kreeft

Leo, 
De Leeuw

Virgo, 
De Maagd

Libra, 
De Weegschaal

Scorpio, 
De Scorpioen

Sagittarius, 
De Boogschutter

Capricorn, 
De Steenbok

Aquarius, 
De Waterman

Pisces, 
De Vissen

Mazzaroth



  

Kleuren
Kleur Betekenis

Indigo (Wit) Geest, Weten

Violet (Paars) Inzicht, Begrip

Blauw Expressie, Kennis, Accepteren

Groen Liefde, Harmonie

Geel Moed, Wilskracht

Oranje Voelen, Emotie

Rood Hebben, Actie, Lichaam



  

Letters (Hebreeuws)



  

Letters (Hebreeuws)
de Hebreeuwse taal bestaat voornamelijk uit Picturale Ideogrammen (Sememes) en fonemen. Dit is 
niet hetzelfde als pictogrammen zoals bij de Aziatische/Chinese talen het geval is. Onze taal is 
voornamelijk fonetisch. 

De taal bestaat uit betekeniseenheden.

In het Nederlands vertellen de letters je hoe je het woord uitspreekt, maar je hebt geen idee wat 
het woord betekent. In het Hebreeuws is dit niet het geval. Als je de betekenis van elke letter 
kent, kan je redelijk goed ontcijferen wat het woord betekent. 

Als voorbeeld;

Alef

Bet

= Kracht, Leider

= Huis, Familie, Binnen    
vb. Beth-Lehem,  Beth-El

Wat Betekent AB?

Hey = Kijk, “De”, Onthul, Adem
(hey, brengt de essentie van het woord over)

Wat Betekent AHAB?



  

ONZE REALITEIT



  

Onze Realiteit
De Kabbala, Tarot, uiteindelijk alle occulte tradities, hebben tot doel vijf 
fundamentele vragen te beantwoorden;

● Waar zijn we, en waar ga ik heen?
● Wie zijn we?
● Wat doe ik hier?
● Hoe kom ik “daar"? (wanneer ik weet waar ik heen ga)
● Wanneer ben ik "daar"? (wanner ik weet hoe ik “daar” komt)

Dus Kabbala, evenals Tarot, is een vorm van wetenschap (occulte 
wetenschap, occulte kennis), die een persoon in staat stelt een hogere 
realiteit te kennen, te begrijpen en te voelen.

Het is een hulpmiddel, een blauwdruk, om de bovenstaande vragen te 
beantwoorden en in het verlengde daarvan zal het helpen het denkproces 
van een individu te ontwikkelen.



  

Onze Realiteit

De Wereld van Boven (Wortel)

De Wereld van Beneden (Takken)

De wijzen zeggen dat Kabbala is geschreven in de 
taal van takken (symbolen). 

Kabbalisten gebruiken symbolen om "de spirituele 
wereld" te beschrijven. De onzichtbare wereld. 

In Kabbala verwijst elk symbool naar iets in de 
onzichtbare wereld. 

Daar begint Kabbala.

Het belangrijkste idee is dat we leven in een wereld 
van consequenties en dat niets wat we hier doen 
enig effect heeft op de bovenwereld. 

De enige manier waarop je verandering kunt 
aanbrengen in de wereld, is door te begrijpen hoe de 
bovenwereld werkt en er een verbinding mee te 
hebben - een verbinding met de wortels, het 
oorzakelijke niveau van onze realiteit.



  

Onze Realiteit
Adam Kadmon

Atzilut (Emanatie)

Briah (Creatie)

Yetzirah (Formatie)

Assaih (Substantie)

Machsum  (Barrière)

De Fysieke Wereld 

S
pi

rit
ue

le
 W

er
el

de
n

Vanuit een Kabbalistisch perspectief leven 
we in de totale realiteit (eeuwigheid). Deze 
realiteit bestaat uit verschillende werelden 
(in hebreeuws olamim/olam – elem, 
betekent verbergen). Deze werelden zijn in 
wezen Staten van Bewustzijn.

Alle kabbalistische leringen zijn gericht op 
het begrijpen van deze werelden en op het 
betreden van de spirituele werelden.

JACOB'S LADDER



  



  

“Wee degenen die in deze teksten alleen eenvoudige verhalen 
en woorden zien. Deze teksten zijn slechts de bovenkleding van 

de Wet. Wee degenen die deze kleding voor de Wet zelf 
nemen! ” 

- De Zohar, fundamentele werk in de literatuur van de Joodse Kabbala.
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