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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.
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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



  



  



  

“U was dezelfde voordat de wereld werd 
geschapen; u bent dezelfde geweest sinds 
de wereld is geschapen; u bent dezelfde in 
deze wereld, en u zult dezelfde zijn in de 
komende wereld.”

- OCHTENDIENST

Reflecties



  

Dogmatische Kabbala - de studie van oude literatuur 
en Rabbinische-teksten als commentaren en 
toelichtingen op de mysteries van de Bijbel als de 
basis van Kabbalistisch tekst.

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

Primaire Soorten Kabbala



  

Praktische Kabbala - Initiatie, Meditaties, Visioenen, 
Talisman, Ceremoniële Magie.

● Christelijke Theurgie
● Tarot
● Vrijmetselaarsriten
● Martinisme
● Rozenkruisers
● Veel Occulte Orden

(Uiteindelijk moet je gewoon een goed mens worden. Meer 
hierover later)

Primaire Soorten Kabbala



  

Letterlijke Kabbala - Kabbalistische manipulatie en 
permutatie van Hebreeuwse letters, cijfers, woorden 
en zinnen om verborgen betekenissen en verbanden 
in de bijbelse tekst en mysteries te ontdekken.

● Gematria - numerieke associatie van Hebreeuwse 
letters

● Temurah - herschikking van de Hebreeuwse letters.
● Notarikon - het overslaan van letters in een zin op 

basis van een patroon om een ander woord of zin te 
vormen.

Primaire Soorten Kabbala



  

Mijn WerkWensen Schaal
Om Gelijkwaardig Aan Vorm te bereiken, moet het individu de roeping of richting accepteren van wat 
Kabbalisten het 'Pad van Mitzvot of Torah' (niet religieus) noemen. Het is de aanvaarding om het pad 
van Wijsheid en Begrip te volgen.

Want Wijsheid is als een ouderwetse mooie jongedame, zoet als honing maar toch koppig. De enige 
manier om haar te krijgen is door naar haar te verlangen alsof je leven ervan afhangt. Dit verlangen 
wordt De Goddelijke Vonk genoemd.

Spreuken 8:17 "Ik [Wijsheid] heb lief wie mij liefhebben; en wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden."

Sex, 
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t

Kennis
Punt in

 je
 hart

Fysiek & Egocentrisch / Ik Wil Hebben



  

Mijn WerkGelijkwaardig aan Vorm
Als je alles naar je beste kunnen 
hebt uitgeput, als je alles hebt 
geprobeerd naar je beste kunnen, 
maar je voelt je nog steeds leeg... 
dan gebeurt er iets vreemds. 

Vanuit het niets merk je een drang 
naar spiritualiteit, naar spirituele 
kennis, begrip en wijsheid. 

Als er aandacht aan wordt 
besteed, zal het de potentie 
hebben om een onoplosbaar 
huwelijk te sluiten tussen de 
fysieke wereld en de 
bovenwereld.

- Eeuwigheid 
- God(?)

- Punt in Je Hart
(Israel)

- Wereld Naties
(Wereldse Wensen)



  

Mijn Werk

GOD(?)



  

Mijn Werk
Wat Is God NIET



  

Mijn Werk
Voor Het Begin

‘God’ de Transcendente (buiten 
Creatie) wordt in Kabbalah Ain 
genoemd. Ain betekent niets. Ain staat 
buiten het bestaan, los van wat dan 
ook. Ain is absoluut niks.

Ain is niet boven of onder. Noch is Ain 
stil of in beweging. Er is nergens waar 
Ain is, want Ain is dat niet.

Ain is geluidloos, maar het is evenmin 
stilte. Noch is Ain leeg - en toch komt 
uit de nul (0) van Ain's niets die van Ain 
Sof.

Ain
Absoluut Niks



  

Mijn Werk
Voor Het Begin

Ain Sof betekent in het Hebreeuws Eindeloos. Als 
de Ene (1) tot de Nul (0) van Ain, is Ain Sof het 
Absolute Alles tot het absolute niets van Ain.

‘God’ de Transcendente (buiten Creatie) is Ain en 
’God’ de Immanente (binnen Creatie) is Ain Sof. 
Zowel Niks als Alles is hetzelfde, ze verschillen 
alleen in graad.

Voorbij Ain en Ain Sof worden aan het Absolute 
geen andere attributen gegeven. 

Deze absolute ‘God’ is onveranderlijk of eeuwig, 
maar in de wereld waarin we leven, lijken dingen te 
veranderen. Verandering is in ieder geval het enige 
dat constant lijkt in onze wereld. Dit is daarom een 
manifestatie van een onderliggende Kracht (Geest) 
- deze Absolute Kracht. Ik noem dit de 
Oorspronkelijke Levende Gedachte.

Ain Sof
Absoluut Alles



  

Mijn Werk
Voor Het Begin

De traditie vertelt ons dat ‘God’, die Alles en Niks is, wilde ervaren wat het 
betekent om alles te zijn. Dus God’s Wil, gesymboliseerd door Licht 
(Keter), scheen nergens en overal.

Zo was de Ain Sof Ohr, het Eindeloze Licht van de Wil, alwetend door het 
Absoluut Alles heen. Omdat ‘God’ Alles kent, heeft ‘God’ de eerste 
scheiding gewild, zodat ‘God’ Zichzelf zou kunnen aanschouwen (zoals in 
een spiegel). 

Dit werd bereikt door samentrekking in het Absolute Alles, om een   plaats te 
maken waarin de spiegel van het Bestaan   zich zou kunnen manifesteren. 
Nu werd een beperkte, lege en eindige plaats ontruimd in relatie tot 
Absoluut Alles. 

Deze samentrekking wordt in Kabbala tzimtzum genoemd. Deze 
gebeurtenis bracht de leegte van het Ongemanifesteerde Bestaan   
(Negatieve Of Passieve Energie) teweeg. 

Volgens Kabbala begon de Wil van ‘God’, vertegenwoordigd door Licht, als 
een lichtstraal door te dringen in de lege en beperkte ruimte van het 
Ongemanifesteerde Bestaan, zodat het Gemanifesteerde Bestaan   
(Positieve Of Actieve Energie) erin kan ontstaan. Dit Licht, door 
Kabbalisten ook bekend als Kether, Eerste Kroon, Het Witte Hoofd, of 
gewoon EHYEH of IK BEN, is het eerste dat in de Gemanifesteerde 
Realiteit wordt gezien. Keter is de Ongerealiseerde Mogelijkheid van alle 
dingen.

Leegte
Nachtelijke Hemel

Ain Sof Ohr 
Kether

tzimtzum

- Chokmah
- Binah
- Chesed / Gebulah
- Geburah
- Tiferet
- Netzah
- Hod
- Yesod
-Malkuth



  

Mijn Werk
Kwaliteiten van 'God' – De Levensboom

● Kether, een woord dat vertaald kan worden als 'Kroon', 
vertegenwoordigt de Goddelijke Wil, het begin van het bestaan   en 
het eeuwige heden.

De Sefer Yetzirah associeert het met de 'Adem van de Levende 
Elohim'. (Ruach)

● Chokhmah, wat 'Wijsheid' betekent, vertegenwoordigt het 
mannelijke en actieve principe.

De Sepher Yetzirah associeert het met de 'Adem die uit de adem 
komt'.

● Binah, wat 'Intelligentie' of ‘Begrip’ betekent, vertegenwoordigt het 
vrouwelijke en passieve principe.

De Sefer Yetzirah associeert het met de 'Wateren die uit de adem 
komen'.



  

Mijn Werk
Kwaliteiten van 'God' – De Levensboom

● Chesed, wat 'Genade' betekent, staat voor delen, goedheid en 
liefde.

De Sepher Yetzirah beschrijft Chesed als het 'Vuur dat uit de 
wateren komt'.

● Geburah, wat "Strengheid" of "Rechtvaardigheid" betekent, wordt 
geassocieerd met de Torah (Rechtvaardig op basis van de 
Natuurwetten).

De Zohar associeert het met de patriarch Isaac.

● Tiphereth, wat 'Schoonheid' betekent, symboliseert het evenwicht 
van tegenstellingen.

De Zohar associeert het met de patriarch Jacob.



  

Mijn Werk
Kwaliteiten van 'God' – De Levensboom

● Netzach, wat 'Overwinning' betekent in de zin van 
meesterschap, wordt vaak geassocieerd met Jozef.

● Hod, wat 'Glorie' of 'Pracht' betekent, vertegenwoordigt 
de vervulling van de Goddelijke Wil.

● Yesod, wat ‘Fundament’ of ‘Overdragen’ betekent, 
vertegenwoordigt de fundamenten van de geschapen 
wereld.

● Malkuth, wat 'Koninkrijk' betekent, vertegenwoordigt de 
materiële wereld, de voltooiing van het 
scheppingsproces.



  

ISRAEL



  

De Val
Adam Kadmon

Atzilut (Emanatie)

Briah (Creatie)

Yetzirah (Formatie)

Assaih (Substantie)

Machsum  (Barrière)

De Fysieke Wereld 
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JACOB'S LADDER

Volgens Kabbala werd Adam Kadmon, wat de 
oorspronkelijke mens betekent, of Adam Elyon, wat de 
hoogste mens betekent, geëmaneerd na de tzimtzum. 

De Wil van de Schepper om te geven was 
overweldigend, waardoor Adam Kadmon’s Egoïstische 
Wil om te ontvangen zo groeide dat het veroorzaakt wat 
in Kabbala 'shevirat hakeilim' wordt genoemd - het 
verbrijzelen van de vaten. 

Adam Kadmon werd verbrijzeld in de egocentrische 
menselijke soort die in Kabbala Adam HaRishon wordt 
genoemd. 

Dit is, zoals ons wordt verteld, de menselijke soort die 
gevangen zit in materie en lage bewuste egocentrische 
verlangens heeft terwijl hij zichzelf beschouwt als een 
afzonderlijke entiteit van de Schepping.



  

Tikkun

De Wereld van Boven (Wortel)

De Wereld van Beneden (Takken)

Vanwege onze aard domineert de wil om te ontvangen overweldigend 
alles in ons leven. Dit veroorzaakt pijn, rampen, lijden en uiteindelijk het 
kwaad in de wereld.

De Kabbalisten zeggen dat om de mensheid haar doel te laten bereiken 
om het evenwicht van de Wil van de Schepping op aarde (of de hemel op 
aarde) te brengen, de eerste orde van zaken tikkun is. Tikkun is wat 
andere occultisten Het Grote Werk noemen. Het is jezelf corrigeren, wat 
bij uitbreiding de wereld zal corrigeren, door de kwaliteiten van de 
Schepper aan te nemen.

● Ten eerste door de Wil / Natuurwetten van de Schepping te kennen.
● Word dan een man/vrouw die die Natuurwetten begrijpt.
● Handel hierna volgens de Wil, die als Goed en Wijs wordt beschouwd.

Je acties zullen barmhartigheid aanwenden om andere voelende wezens 
de kans te geven om de Wil van de Schepping te begrijpen en ze niet 
onmiddellijk beoordelen. Een gezond evenwicht tussen barmhartigheid 
en oordeel volgens de Natuurwetten, is een van de eigenschappen waar 
we allemaal aan zouden moeten werken.

Tenslotte, het vermogen cultiveren om deze concepten en ideeën over de 
gehele wereld te brengen zodat de gehele schepping zichzelf in 
evenwicht kan brengen tot een samenhangend geheel.

Spiritueel

Dierenrijk



  



  

“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’ en dus een goed mens.” 
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