
  

  :Een Presentatie Door
 Glenn Tramm

https://thegreatworkexperience.com

KABBALA 
& TAROT

ONTHULD



  

- Podcasts
- Artikelen
- Media
- RSS Feed
- Web
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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.
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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



  



  



  

“Ieder van ons heeft op een bepaald moment in ons 
bestaan naar de Melkweg gekeken en de uitgestrektheid 
van het heelal gevoeld. 

Sommigen hebben waargenomen dat achter de verste 
sterrenstelsels een andere dimensie ligt, een onzichtbare 
orde die onze wereld omvat en bestuurt. 

In elke generatie dringen enkelen door deze kosmische 
sluier en bekijken de Schepping vanuit haar Bron. 

Hun visie wordt ons via Kabbala doorgegeven, zodat wij, 
als Jacob, ook de grote ladder tussen de aarde en de 
hemel kunnen aanschouwen met zijn dalende en 
stijgende Menigten van God.” 

- Z’ev ben Shimon Halevi

Reflecties
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Mijn WerkSamenvatting

● Wat Zijn Symbolen?
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 Gebruiken van Symbolen
- Correlationeel Denken

● - Connecties Maken
● - Patroonherkenning
● - Abstract en Concreet
● - Werkelijkheid Beschrijven
● - Ontwikkeling van Bewustzijn
●



  

Mijn WerkSamenvatting
● Archtypen

●

●

●

●

● Soorten Symbolen
- Natuurlijke Symbolen

● - Kunstmatige Symbolen
● - 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?



  

Letters (Hebreeuws)



  

Letters (Hebreeuws)
Methoden Voor Het Interpreteren Van De Betekenis Van Hebreeuwse Woorden

Gematria
Voorbeeld:

Adam wordt geschreven met de letters Alef (1), Dalet (4) en Mem (40). de numerieke waarde is daarom:

40+4+1 = 45 = 4 + 5 = 9.

9 symboliseert de materiële wereld, de wereld waarin Adam na de zondeval incarneerde.

Temura
Voorbeeld:

Oneg, gevormd door de letters Ayin, Num en Gimel, betekent "Vreugde". Door de letters waaruit het is samengesteld te herschikken, kunnen we het woord 
Nega verkrijgen, samengesteld uit de letters Nun, Gimel en Ayin, wat “Verdriet” betekent, het tegenovergestelde van “Vreugde”.

Notarikon
Voorbeeld:

De eerste drie woorden van het eerste vers van Genesis zijn "Bereshit bara Elohim". Als we de laatste drie letters, Tav, Alef en Mem, van deze drie woorden 
nemen, krijgen we het woord Emet, wat "Waarheid" betekent.

Uit de letters die het woord Amen, Alef, Mem en Nun vormen, kunnen we de uitdrukking “Adonai Melekh Ne'eman” verkrijgen die "God, Trouwe Koning" 
betekent, een toespeling op het begrip goddelijk koningschap.



  

ONZE REALITEIT



  

Interview Met Neil Degrasse Tyson



  

Onze Realiteit
Wat Is Kabbala?

Volgens Joodse geleerden, het begon met Abraham.

Kabbala: vanuit Rabbijnse Hebreeuwse qabbalah, 
betekent "traditie, correspondentie"

Kabbala: vanuit het stamwoord qibbel, 
wat betekent "ontvangen of accepteren"

Een centraal principe in de traditie is dat van "geven om te ontvangen" - 
van "mond tot oor, van oor terug tot mond"

Kabbala is de occulte Mondelinge Traditie van de Torah - de Wet, 
Instructie of Leer.

Vanaf de Renaissance kwamen Joodse Kabbalah-teksten in de niet-
joodse cultuur terecht, waar ze werden bestudeerd en vertaald door 
christelijke hebraïsten en hermetische occultisten. De tradities van de 
christelijke Cabbala en de hermetische Qabbala ontwikkelden zich 
onafhankelijk van de joodse kabbala.



  

Onze Realiteit
De Kabbala, Tarot, uiteindelijk alle occulte tradities, hebben tot doel en 
proberen, 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"? (wanneer 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.

En om er een verbinding mee te krijgen, moet men de 
bovenwereld zelf worden door de kwaliteiten van de 
bovenwereld te aanschouwen.



  

Onze Realiteit
Adam Kadmon

Atzilut (Emanatie)

Briah (Creatie)

Yetzirah (Formatie)

Assaih (Substantie)

Machsum  (Barrière)

De Fysieke Wereld 

S
pi
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le
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el
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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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