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- 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
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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



  



  



  

“Beneden, gevangen in de natuurlijke wereld 
van Babylon, neemt de profeet [Ezechiël] de 
bovenste drie werelden waar in het visioen 
van de wagen, de troon en de mens. Dit 
symbolische diagram van de vier niveaus 
van Gemanifesteerd Bestaan werd door 
vroege kabbalisten gebruikt om de 
kwaliteiten van het niet-sensuele universum 
te bestuderen en uit te drukken.” 

- Ezechiëls visioen (Boek van Ezechiël 1:4-28)

Reflecties



  

Mijn Werk

HET WERK VAN DE 
SCHEPPING



  

Onze Realiteit
Kabbala heeft het altijd over de Boven Werelden. 

Volgens Kabbala zijn de Boven Werelden het 
tegenovergestelde van de Wereld Beneden. 

Niets is in Kabbala is dus specifiek, maar wordt 
bijna altijd geadresseerd door middel van verhalen 
en symbolen om de Boven Werelden te begrijpen.

Hierdoor, zoals me alle andere occult tradities, 
wordt je ook gedwongen om je rechterhersenhelft 
te gebruiken.

Vanuit een kabbalistisch perspectief bestaan er 
alleen de Schepper (De Boven Wereld) en zijn 
Schepsel (De Wereld van Beneden).

De Schepper heeft het verlangen om te geven en 
het Schepsel heeft het verlangen om te 
ontvangen.

De Schepper

De Schepsel



  

De 4 Werelden
Adam Kadmon

Atzilut (Emanatie)

Briah (Creatie)

Yetzirah (Formatie)

Assaih (Substantie)

Machsum  (Barrière)

De Fysieke Wereld 
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De 4 werelden zijn de 4 bewustzijnsstaten 
van 'God', maar belangrijker nog van elk 
individu.

Als we ernaar kijken vanuit het perspectief 
van de psyche, is het ‘het pad' dat ieder van 
ons bewandelt voordat we besluiten iets wel 
of niet te doen. Het is ook een weergave van 
hoe we denken.

In zekere zin is Kabbala een hulpmiddel om 
je te leren nadenken over je denkproces.

En vervolgens aanpassingen brengen waar 
dat nodig acht.JACOB'S LADDER
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JACOB'S LADDER

Ltr.Nr. Wereld Naam Heb Element
10 Atziluth Waterstof I Yod Vuur

5 Briah Stikstof H Hey Water

6 Yetzirah Zuurstof V Vav Lucht

5 Assaih Koolstof H Hey Aarde

De Sepher Yetzirah vertelt ons dat ‘God’ de letters 
van zijn naam gebruikte om het universum te 

scheppen.



  

De Fysieke Wereld - Assaih

Spiritueel / Boven Wereld

Dierenrijk

Plantenrijk

Mineralen Koninkrijk
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De Kabbalisten vertellen ons dat de fysieke 
wereld in een 'flits van een seconde' is 
geschapen. 

Dit fenomeen wordt in Kabbalah de 'lichtflits' 
genoemd – De afdaling van macht in materie 

Het is het proces dat de (elektrische) Logos, 
potentialiteit (Ongemanifesteerd Bestaan 
veroorzakt door tzimtzum) - het vrouwelijke 
aspect van de Schepping, doordringt met de Wil 
van de Schepper.

Dit is het proces waar de elementen geladen 
worden en schommelt tussen positieve en 
negatieve energieën.

De Afdaling Van Macht In De Materie



  

HET WERK VAN DE 
WAGEN



  

Onze Natuur

De Wereld van Boven (Wortel)

De Wereld van Beneden (Takken)

Volgens de traditie is de menselijke soort een hybride 
soort.

We leven in de lagere delen van de Bovenwereld en in 
de hogere delen van de Wereld Beneden.

In wezen zijn we een synthese van deze twee 
werelden.

Als zodanig kunnen we beide werelden tegelijkertijd 
ervaren. (we zeggen dan dat je ‘high’ bent)

Dit is de reden waarom entheogenen (psychedelica) in 
oude tradities worden gebruikt - om de 
bewustzijnsstaat zodanig te veranderen dat men zich 
tenminste naar de lagere delen van de bovenwereld 
verheft.

Spiritueel

Dierenrijk



  

Mijn Werk
1. De Geest (I - Gedachten)

Geest is de verzamelnaam voor de fenomenen genaamd;

● Afstoten
● Aantrekken
● Adhesie
● Cohesie

Op basis van deze, onafhankelijke en intelligente vier 
krachten, wordt de hele schepping in stand gehouden. De 
onderliggende kracht die alle vier drijft is Wil. Wil 
(‘Electrische’ Logos) is als het handboek van de Schepper, 
dat een uitdrukking is van Zijn Gedachte.

Alle materie is dus Geest. Het verschil tussen twee vormen 
van materie is het verschil in frequenties.

De Geest brengt de Wil van 'God' in de Schepping.

Het is intelligentie. Het weet wat en wanneer, door de Wil 
van de Schepper, aan te trekken, samen te hangen, te 
hechten en af te stoten. Dit is wanneer we zeggen dat iets 
leeft.

Afstoten

Aantrekken

Adhesie

Cohesie



  

Mijn Werk
2. De Ziel (H - Gevoelens)

De ziel is de indicator die ons vertelt, 
wanneer een richting wordt gekozen, dat we 
"aangekomen" zijn waar we van plan waren 
om te "gaan".

Er zijn maar twee poolgevoelens... angst en 
liefde. Met gedachten bepaal je de richting. 
Het hart vertelt ons of we bewegen volgens 
Will.

In tegenstelling tot seculiere overtuigingen, is 
de ziel (het geestelijke hart dus), indien 
correct en in context gebruikt, het meest 
bruikbare of krachtige instrument van de 
mens. 

Poolgevoelens
Generatieve 
Kracht

Angst Liefde

Resultaat Chaos Orde



  

Mijn Werk
3. De Persona (V - Wil)

Er is een wereld daarbuiten en 
dan is er de innerlijke wereld. 

De innerlijke wereld is een 
gesloten systeem. 

Alles wat we waarnemen wordt 
geïnterpreteerd via de 5 
zintuigen. 

Dus het individu, dat de 
buitenwereld echt wil begrijpen, 
moet een zesde zintuig 
ontwikkelen - intuïtie, wat een 
functie is van het Ziel. 
●

(Gesloten) 
Waarnemings/Interpretatie 

Systeem

Bestuurder: Ego

Proeven

VoelenRuiken

Horen

Zien 6de Zintuig Ontwikkelen

Objectieve 
Realiteit



  

Mijn Werk4. Het Lichaam (H - Actie)
Het hele doel van het 
hebben van een dubbele 
natuur, goddelijk en dierlijk, 
is om de hogere werelden 
te begrijpen en bij 
uitbreiding die wereld naar 
de wereld beneden te 
brengen. 
●

Denken

Voelen

Doen

* Richting bepalen 
op basis van je 
geloofsystemen

* Je krijgt feedback 
over je gekozen 
pad. (Angst, Liefde)

* Je voert acties uit 
in de fisieke wereld.



  

DE WET VAN 
GELIJKWAARDIG AAN 

VORM
(De Wet van Vibratie)



  

Mijn WerkWensen Schaal
Velen van ons in deze bewustzijnsstaat zijn alleen op zoek naar aardse 
genoegens. De eerste categorie dan die we als plezierig ervaren, is 
Seks, Voedsel en Onderdak. Dit is wat dieren over het algemeen ook 
willen vervullen. We hebben ze nodig om te overleven, maar sommige 
mensen gebruiken hun hele leven om deze te verwerven.

Sex, 

Voedse
l &

Onderdak



  

Mijn WerkWensen Schaal
Als we dit eenmaal hebben ingevuld, zijn we niet meer tevreden, een 
tweede categorie ontstaat en dat is Rijkdom. Maar dit is alleen om de 
eerste categorie te verzekeren. Omdat je je over deze dingen geen 
zorgen meer wilt maken.

Sex, 

Voedse
l &

Onderdak

Rijkd
om



  

Mijn WerkWensen Schaal
Nu, als rijkdom je niet langer bevredigt of als je tevreden bent, zou de 
volgende stap zijn om naar Macht te zoeken. Macht, in deze zin, is het 
vermogen om de eerste twee te controleren door een bedrijf te 
starten, een promotie te krijgen, enz...

Sex, 

Voedse
l &

Onderdak

Rijkd
om

Mach
t



  

Mijn WerkWensen Schaal
Zodra dat je niet meer bevredigt, ontstaat er een uitgebreide versie 
van verlangen en dat is Kennis.

Dit zijn allemaal waarneembare en plezierige verlangens, maar Kennis 
(kunst, wetenschap, religie, enz.) wordt als de hoogste beschouwd.

Sex, 

Voedse
l &

Onderdak

Rijkd
om

Mach
t

Kennis



  

Mijn WerkWensen Schaal
Bij nader inzien zal er al snel een ander verlangen naar boven komen omdat er geen echte 
antwoorden zijn op de oorzak van dingen. Omdat er geen antwoord is op Doel, alleen mechanische 
antwoorden die alleen verwijzen naar die fysiek waargenomen genoegens. Geen van deze geeft je 
ervaring, wat Directe Kennis is.

Nu ontstaat er een nieuw verlangen. Deze keer is het geen verlangen van deze wereld... nu komt dit 
verlangen van een andere plaats en wordt het in ons hart gelegd, maar somt alle voorlopers op.

De kabbalist noemt het het "punt in het hart". Dat punt is spiritualiteit. Deze wordt gevuld en groeit 
voortdurend. Dit is het verlangen dat ons naar de hogere werelden zal duwen.

Sex, 

Voedse
l &

Onderdak

Rijkd
om

Mach
t

Kennis
Punt in

 je
 hart



  

Mijn WerkGelijkwaarding aan Vorm
Wat ons werkelijk in de 
Boven Werelden brengt, 
is dat als je dezelfde 
kwaliteiten, hetzelfde 
doel en dezelfde intentie 
hebt van de Boven 
Werelden, de 
kabbalisten zeggen dat 
ze in wezen hetzelfde 
zijn.

Met andere woorden, wanneer een individu ‘gelijkwaardig aan vorm’ 
bereikt, de 'bestemming' en die persoon in wezen zijn hetzelfde.

We moeten dus, het verlangen om te ontvangen vervangen met het verlangen om te geven.



  



  

“Je overtuigingen [en/of passiviteit] maken je niet automatisch 
een goed mens. Wat je wel een goed mens maakt, is je juiste 

gedrag. Bereik gelijkwaardig aan vorm door je gedrag af te 
stemmen op de Wil van de Schepping. En je wordt in wezen 

hetzelfde als ‘God’.” 
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