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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



  

“Daarom kunnen we afzien van een enorme 
hoeveelheid boeken, theorieën, scholen en leraren die 
al deze onzin over Kundalini (Heilige Geest, Shekinah, 

Isis, Maria, et al..) herhalen. Wat we moeten doen is 
de eigenlijke geschriften bestuderen, de ervaringen 

van degenen die echt met deze energie hebben 
gewerkt (en die de bijbehorende tekenen hebben: 

briljante zuiverheid, wijsheid en stralende 
intelligentie), en op hun leiding vertrouwen. We 
moeten die mensen opzij zetten die alleen maar 

proberen geld te verdienen, volgers te verzamelen of 
beroemd te worden.”

- Glorian 

Reflecties



  

KABBALA
(Samenvatting)



  

Mijn WerkKABBALA



  

Qlippoth
(De Kabbala van de Duistere Occultisten)

        

                         

                    

             

         

            

             

             

             

             

                           

                            

                          



  

DE SHEKINAH 
(Heilige Geest, Kundalini, ISIS, Maria, et al.)



  

Wat Is De Shekinah? - Feiten & Fantasieën

De Shekinah ligt aan de basis van al het bestaan. 
Het is de ruwe fundamentele energie die de 
spirituele zoeker wil cultiveren, ontwikkelen of 
wekken, afhankelijk van welke traditie of termen ze 
gebruiken.

Shekinah verwijst naar een kosmische kracht, een 
energie, in tegenstelling tot alle energie die we 
fysiek kennen. De Shekinah is niet louter elektriciteit 
of magnetisme of warmte, maar is de bron van 
allemaal. De Shekinah is een soort kracht of energie 
die puur, goddelijk en ruw potentieel is, die 
vervolgens wordt aangepast aan zijn toestand. Dit is 
het belangrijkste feit dat vaak ontbreekt in veel 
teksten of scholen van het hindoeïsme of 
boeddhisme die Kundalini bespreken.



  

De Kracht Om Leven Te Creëren
De Shekinah is de kracht van de Goddelijke 
Moeder zelf. Het is tweeledig van aard.

Deze kracht of deze energie kan door Will 
gepolariseerd worden en kan op verschillende 
manieren worden gebruikt, afhankelijk van zijn 
conditionering. Dit is een belangrijk punt. 
Bovendien heeft het, zoals elke energie, 
gradaties van manifestatie. We weten 
bijvoorbeeld dat iets min of meer magnetisch 
kan zijn. Iets kan meer of minder zuur zijn. 
Zwaartekracht, tot nu toe hebben we gedacht 
dat het niet veel verandert, maar we zijn ons 
gaan realiseren dat zwaartekracht zelfs niveaus 
heeft. Zwaartekracht is geen vaste waarde zoals 
we vroeger dachten. Alle energie is onderhevig 
aan wijzigingen.



  

DE TAROT’S GROTE
ARCANA

(Het Zelf en Het universum Geopenbaard in Symbolen)



  

De Pad van De Dwaas



  

De Pad van De Wereld
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