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- Podcasts
- Artikelen
- Media
- RSS Feed
- Web
- Boek: Anarkhos 

Om bij te dragen aan mijn werk kun je 
een donatie doen op mijn website of je 

kunt mijn boek kopen in het Nederlands, 
Engels of Spaans. 

Elk bedrag wordt gewaardeerd. 

Mijn boek vind je bijvoorbeeld op: 
bol.com en amazon.nl.

https://thegreatworkexperience.com

Mijn Werk



  

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 MENS
● DE WERELD

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



  



  



  

● Sepher Yetzirah (Boek van Formatie)
● Bahir (Verlichting)
● Sepher Raziel HaMalek (Boek van Raziel de Engel)
● Zohar (Het Boek van Pracht)
● Etz Chayim (Levensboom)

● Blazing Star – William B. Green
● A Garden of Pomegranates – Israel Regardie
● The Middle Pillar – Isreal Regardie
● Chicken Qabalah – Lon Milo DuQuette
● Hidden Wisdom of Kabbalah – Rabbi Michael Laitman
● The Hidden Teasures of Ancient Qabalah – Elias Gewurz
● Kabbalah For Beginners – Rabbi Michael Laitman
● The Book Of Token – Paul Foster Case (Tarot)

Kabbala Boeken



  

“Barashit bara ELOHIM et ha-shamayin 
Vaet ha-aretz.Ve-aretz hayeta tohu 

vavohu.”

- Genesis 1:1-2 

Reflecties



  

DE HEMELEN
(En Zijn Wezens)



  

Binnen de Perfecte Wereld van 
Goddelijke Emanatie zijn vier 
niveaus. Afkomstig uit de 
dalende stadia van Lightning 
Flash, worden ze soms gezien 
als de vier aspecten van een 
omgekeerde Boom die uit 
Kether (de Wil van het 
Absolute) groeit. Deze vier 
Goddelijke fasen genereren de 
drie gescheiden lagere 
Werelden van Schepping, 
Vorming en Making uit Atzilut.

DE WORTEL

De Hemelen: De Sheiding

DE STAM

TAKKEN

DE VRUCHT

Atzilut,
Emanatie
Niveau

Briah,
Scheppende
Niveau

Yetzirah,
Vormende
Niveau

Asiyah,
Makende
Niveau



  

Kabbala ziet, net als veel andere tradities, deze 
verandering van eeuwig (goddelijk en 
onveranderlijk) naar tijdelijk (tijd en ruimte) als een 
enorme kosmische beweging.

Alles begon, zoals de traditie ons leert, met de 10 
Uitspraken waarmee God de wereld tot bestaan 
bracht.

In het Hebreeuws betekent het woord davar 
"spreken", "een ding", "een zaak" of "materie". In 
het Aramees, de zustertaal van het Hebreeuws en 
de taal van een groot deel van de Talmoed, 
betekent hetzelfde woord "vertrekken", 
"overgaan", "terugtrekken" en "dood". Al deze 
betekenissen van de wortel davar geven aan dat 
vanuit het oproepen van Atzilut de werelden van 
afscheiding, van terugtrekking uit volmaaktheid, 
werden geïnitieerd.

De Hemelen: Imperfectie



  

De Kabbalistische mythen vertellen ons dat de 
eerste pogingen van de hogere werelden om het 
perfecte beeld van Atzilut te creëren niet helemaal 
waren wat ze (boven wezens) wilden. De eerste 
pogingen waren experimenten.

De Ouden vertellen ons dat er verschillende 
werelden zijn geschapen en opgelost omdat ze 
niet in een perfect beeld van Atzilut waren. Het 
ene embryo-universum was dus te uitgestrekt en 
verspreidde zich daarom, terwijl het andere te 
samentrekkend was en dus vatbaar was voor 
imploderen.

In kabbalistische termen was het ene universum 
te barmhartig en houdt het daarom geen halt aan 
het kwaad, terwijl het andere extreem rigide was 
en daarom ondraaglijk voor de wezens die het 
bewonen.

De Hemelen: Pogingen



  

De Hemelen: Dagen van de Schepping

Nacht

Vrouwelijk Mannelijk

Dag
SchepperDag 1: 

Licht

Dag 2: 
Uitspansel 

of 
Firmament

Dag 3: 
Droge Land,

Kruiden & 
Bomen

Dag 4: 
Sterren & 

HemellichamenDag 5: 
Vogels & 

Vissen Dag 6: 
Beesten, Runderen, 
Kruipende dingen, 

ADAM
Dag 7: 

Dagrust 
of 

SABBAT



  

De Hemelen: Inwoners
Atzilut,
Emanatie Niveau
ADAM KADMON

Briah,
Scheppende Niveau
7 Hemelen en 
Aartsengelen

Yetzirah,
Vormende Niveau
Paradijs en 
Engelen

Asiyah,
Makende Niveau
Fysiek Universum 
en NatuurM
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Volgens Kabbala, De oorsprong van wat wij het kwaad 
noemen ligt in de eerste scheiding van Atzilut en Briah. 
Hier verlaat het geschapene de aanwezigheid van het 
Goddelijke en zo begint de onvolmaaktheid. Deze 
onvolmaaktheid neemt toe naarmate de Schepping verder 
verwijderd wordt van het Licht van de Volmaakte.

Het kwaad begint bij de Schepping. Het is geworteld in de 
eerste divisie van de Onveranderlijke Eeuwige Wereld tot 
de Tijdelijke Wereld. Het Kwaad is beweging en vorm, 
aangedreven door het momentum van de Schepping, 
maar zonder een specifiek geordende richting - zoals 
kankercellen. Doordat beide buitenste pilaren, het 
functionele aspect van de Schepping, zonder de bewuste 
richting van de Middelste Pilar, tot in het oneindige 
uitdijen of inkrimpen.

Ons huidige universum is in relatief evenwicht, maar zoals 
eerder besproken, zijn er nog steeds overblijfselen van de 
vorige universums in het huidige universum.

De Hemelen: Kwaad
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