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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



  



  



  

● 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

Kabbala Boeken



  

“Wat is de mens dat u aan hem denkt, en de 
mensenzoon dat u acht op hem slaat en 
hem weinig minder dan goddelijk hebt 
gemaakt en hem met heerlijkheid en 
majesteit hebt gekroond?”

- Psalm 8

Reflecties



  

Mijn Werk

GOD(?)



  

Mijn Werk
In de voorchristelijke tijden was God altijd 
gehoornd. 

Het woord God komt van het woord Geit.

god (zn.)
ook God; Oud-Engelse god "opperste wezen, 
godheid; de christelijke God; beeld van een god; 
goddelijke persoon", uit het Proto-Germaans 
*guthan (ook van Oudsaksisch, Oudfries, 
Nederlandse god, Oudhoogduits Got, duits Gott

Scandinaviërs en Duitsers 
werden gotts genoemd, de 
goede mensen. De hoorns 
zijn niet alleen van de geit, 
maar ook van het hert. Het 
verwijst uiteindelijk naar 
Lucifer. (Venus / Satan = 
Saturnus)



  

Mijn Werk
Wat Is God NIETWare religie is de 

verwondering, het 
respect en de 
verbazing van de 
mysteries van het 
leven.



  

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 
(Kether, Ancient of Days, Oud van Dagen), 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
(Jacov)



  

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

IH V H 



  

DOOR TE ZIJN 
ZAL IK WORDEN



  

Tikkun - 3/7 ‘IK BEN’ Kwaliteiten 

De levensboom is een 
weerspiegeling van wat in Kabbala 
de gezichten van God of emanaties 
wordt genoemd. 

Dit zijn echter ook de verschillende 
persoonlijkheden van het individu. 

Dit zijn de persoonlijkheden die we 
allemaal moeten ontwikkelen, 
zodanig om gelijkwaardig aan vorm 
te bereiken, maar wat nog 
belangrijker is, goddelijkheid in het 
individu te activeren.

Emanatie Kwaliteiten Uitleg
Kether (1) Bewust Onbewust Boven visie, - Inspiratie ontvangen

Chokmah (2) (3) Wijsheid Domheid Acties altijd vanuit Waarheid of Leugens

Binah (3) (2) Begrip Onbegrip Intellect + Creativiteit = Ware Intelligentie

Daath (1) Externe 
Expressie / 
Interne Stilte

Continu Waarheid spreken / Wees een 
kennis bron

Chesed Liefde / Genade Meedogenloos Onderwijzen/helpen op basis van liefde

Geburah Oordeel Passief / 
Meningloos

Rechtvaardig handelen op basis van 
Universele wetten (Natuurwetten)

Tiferet Balans Onbalans In (dis)harmonie leven met de Creatie

Netzah Meesterschap Gewoontes Automatisme, of Zelf/Goddelijkheid kennen

Hod Moed Lafheid/Angst Waarheid (niet) verdedigen

Yesod Nieuwsgierig Onverschillig Waarheid zoeken of lui niks doen

Malkuth Actie Inactie Manifesteren van God’s (of Satan’s) Wil



  

Bonus Level

DE PAD VAN
DE ZO(O)N

(Mashiach HaNagid)



  

Tikkun – 12 Stappen / Virgo (6)
Betekenis: De vrouw in nood. Ze is gewillig en klaar, maar ze heeft 
geen man om haar te bezwangeren. Niemand wil beginnen met 
veranderen. Waar zijn de kinderen van het Licht? De wil om te 
beginnen.

 Actie: Wees een vrouw of man van je woord / Beginnen en vertrouw 
dat Waarheid ons verder zal brengen. (Mits het tegen de Natuurwet 
ingaat)

Uitleg en achtergrond: In constellatie Maagd, lang voor de 
christelijke jaartelling, in de Egyptische dierenriem, was de figuur van 
een vrouw met een korenaar in haar hand, en/of een  vrouwelijke 
figuur die een baby vasthoudt. De Maagd vertegenwoordigt Gods 
belofte. Het is de beloofde zo(o)n (elke dag zelfs) die ons nog een 
kans op leven zal geven.

Hier wordt dan het zaad herkend, het nageslacht van de vrouw.

Nederlands: De Maagd
Hebrews: Bethulah 



  

Tikkun – 12 Stappen / Libra (7)
Betekenis: Aankoop, verlossing, winst. De prijs betalen.

 Actie: Handelen in Waarheid, Rechtvaardig Handelen (op basis 
van Natuurwetten)

Uitleg en achtergrond: Er zijn twee oude verhalen die 
voortkomen uit dit sterrenbeeld. De eerste weergave van 
Weegschaal was die van een lamp - een indicatie van de 
dienstlamp in de Menora. Op sommige oude tekeningen wordt 
Schorpioen getoond terwijl hij probeert de lamp te grijpen. De lamp 
geeft de aard van de "zaad van de vrouw". 

De Weegschaal vertegenwoordigde de toestand van het menselijk 
ras na de val van Adam. “Gij zijt gewogen in de weegschaal en te 
licht bevonden” (Dan. 5:27). De Weegschaal is door de eeuwen 
heen in verband gebracht met gerechtigheid en orde.

Nederlands: De Weegschaal
Hebrews: Mozanaim 



  

Tikkun – 12 Stappen / Scorpio (8)
Betekenis: Het conflict oplossen. In waarheid handelen is in strijd met 
de slavensystemen van onze wereld, omdat waarheid van nature 
voortdurend in strijd is met leugens en bedrog.

 Actie: Wees een levend conflict met de "Wettelozen" / Oplossen

Uitleg en achtergrond: In sommige vroege culturen wordt Schorpioen 
afgebeeld als een draak of slang. Rond de 7e eeuw voor Christus wordt 
hij afgebeeld terwijl hij probeert de lamp te grijpen. Scorpio wil het ' licht 
van de wereld' zijn.

Er wordt gezegd dat het woord Scorpio "de wetteloze" betekent en als 
zodanig het "zaad van de slang" vertegenwoordigt - de antichrist (Satan)

Er is dan de figuur van een man die een slang vastpakt als in een 
conflict, zijn voet op het hoofd van de schorpioen, wiens teruggekeerde 
angel zijn hiel lijkt te hebben verwond. 

Nederlands: De Schorpioen
Hebrews: Akrab 



  

Tikkun – 12 Stappen / Sagittarius (9)

Betekenis: Waarheid spreken. Verandering van gedachte en hart 
gaat vooraf aan de feitelijke en fysieke verandering. 

 Actie: Open Geest Behouden / Moedig Handelen

Uitleg en achtergrond: Boogschutter, verschijnt in de vorm van 
een centaur - half mens, half paard. Hij vertegenwoordigt de twee 
naturen van de Verlosser (een titel voor het zaad van de vrouw) - 
Zijn godheid en menselijkheid. In Boogschutter is Hij zowel 
triomfantelijk als zegevierend. 

De Boogschutter heeft een grote boog in zijn hand, met de pijl 
gericht op het hart van Schorpioen, de vijand.

Er komt een pijl uit de boog. Staat voor waarschuwingen geven en 
de weg voorbereiden naar Vrijheid.

Nederlands: De Boogschutter
Hebrews: Kesith 



  

Tikkun – 12 Stappen / Capricorn (10)

Betekenis: Het ego doden en valse geloofssystemen 
afwijzen.

Actie: Zinken/Verwijderen van je ego.

Uitleg en achtergrond: De Steenbok is een geit met de 
staart van een vis. Dit vreemde gedrocht vertegenwoordigt 
het offerdier (de geit) en de vis vertegenwoordigt het lichaam 
van de mensen die het leven (natuurwetten) uit de dood 
(menselijke wetten) hebben aanvaard op basis van het grote 
offer van het "zaad van de vrouw".

de bok, die neerzinkt, als het offer dat bestemd is om voor de 
zonde te worden geslacht.

Nederlands: De Steenbok
Hebrews: Gedi 



  

Tikkun – 12 Stappen / Aquarius (11)

Betekenis: Overdragen en delen van Waarheid. In een 
poging om valse ideologieën te zuiveren, die op hun beurt 
de koers van de mensheid zullen veranderen.

Actie: Juist Begrip Ontwikkelen (met behulp van 
Natuurwetten)

Uitleg en achtergrond: Waterman - de grote 
waterdrager. Door de hele Bijbel heen is water het 
symbool van de (Heilige) Geest.

Het representeert de zuivering van het denken. Leven in 
stand houden, door pure wil. Niet omdat je gedwongen 
wordt, maar omdat je het begrijpt.

Nederlands: De Waterman
Hebrews: Deli 



  

Tikkun – 12 Stappen / Pisces (12)
Betekenis: Vermenigvuldigen, collectief ‘christelijk’ worden als geheel. Oftewel 
moreel.

 Actie: Moreel zijn, Handelen volgens Natuurwetten (de pad van Meesterschap en 
Ware Vrijheid)

- OF -

Immoreel zijn (blijven), handelen tegen Natuurwetten (de pad van eeuwig Salvernij)

Uitleg en achtergrond: In het oude Mazzaroth wordt Vissen weergegeven als twee 
vissen met hun staarten aan elkaar gebonden door een band. Er zijn twee vissen, de 
ene horizontaal en de andere verticaal. De Vissen was eerst het symbool van Israël, 
later is het aangenomen om de "Kerk" te vertegenwoordigen. De oorspronkelijke 
positie van de vis was verticaal. (kijk naar de mijter van de paus)

Twee vissen, met elkaar verbonden door een band, als in een verbond, of juk. We 
zijn collectief aan het systeem verbonden ipv met de Natuurwetten.  Water is hun 
element, en overvloedig vermenigvuldigen is hun kenmerk.

Nederlands: De Vissen
Hebrews: Dagim 



  

Tikkun – 12 Stappen / Aries (1)
Betekenis: Naar voren komen in genade, Verzonden (door God) 
in genade.

Actie: Het offeren van je tijd, aandacht, en/of skills / Leren / 
Verwerving van kennis

Uitleg en achtergrond: De Ram vertegenwoordigt Christus (jij 
dus) als het Lam van God - die de “zonde van de wereld 
wegneemt”. 

De primitieve wijze van offeren was een Bokje (ram) of Lam. Het 
jonge geitje verwijst naar zonde, in de zin van 'het punt missen', 
dwaze acties, en het Lam is het tegenovergestelde, dat verwijst 
naar wijsheid. In zekere zin wijst het op de kwaliteiten van 
dwaasheid en wijsheid.

Nederlands: De Ram
Hebrews: Taleh



  

Tikkun – 12 Stappen / Taurus
Betekenis: Hij/zij die durft te herstellen wat gebroken is. Co-
heerschappij of hetzelfde met ‘God’ waarbij alle Macht is gegeven.

Actie: Anderen leiden en/of helpen door eerst te onderwijzen, 
waaneer geen gehoor, oordelen of verdedigen.

Uitleg en achtergrond: Taurus toont ons het tevoorschijn komen 
van de rechter. Taurus wordt afgebeeld als een razende stier, die 
woedend aankomt. Alleen de voorste helft van de stier is afgebeeld 
in het sterrenbeeld. Waar de achterkant van de stier normaal 
gesproken zou worden getekend, staat het sterrenbeeld Ram, het 
Lam - alsof de stier uit Aires komt.

De stier, ook een offerdier, maar nu levend en, en in een houding van 
overwinning. De heerschappij over het Zelf en de elementen is hier 
ontwikkeld.

Nederlands: De Stier
Hebrews: Shur



  

Tikkun – 12 Stappen / Gemini
Betekenis: verenigd [met God] als in een tweeling. Met hetzelfde 
DNA als Goddelijkheid aanschouwen. Goddelijk worden op aarde.

Actie: Goddelijk worden door gelijkwaardig aan vorm. 
(zie Tikkun ‘Ik ben’ Kwaliteiten)

Uitleg en achtergrond: Gemini wordt afgebeeld als een 
tweelingjongen. In de oude Denderah Zodiac van Egypte werd het 
echter afgebeeld als een man en een vrouw. In de Koptische taal 
werd Tweelingen Pi-Mahi genoemd, wat 'de verenigde' betekent. 
Het vertegenwoordigt de Schepper en Zijn Schepsel.

Het dichtstbijzijnde zichtbare beeld worden van twee naturen 
(goddelijke en menselijke) in één persoon. De synthese tussen 
hemel en aarde. 

Nederlands: Tweeling
Hebrews: Thaumim



  

Tikkun – 12 Stappen / Cancer
Betekenis: De Kreeft of Scarabaeus is degene die het bezit 
[Creatie] vasthoudt, of verzorgt.

 Actie: Transformeer jezelf in iets beters terwijl je vast houdt aan 
de overtuiging dat de Waarheid – het bezit, ons verder zal 
brengen.

Uitleg en achtergrond: Cancer wordt afgebeeld als een krab en 
duidt op dat wat uit water is geboren. De krab heeft een 
ongewone eigenschap. Af en toe werpt het zijn buitenste huid, 
net als de Scarabaeus van Egypte, af en komt tevoorschijn met 
wat nieuw leven lijkt te zijn. Het symbool staat voor transformatie 
en opstanding .

Nederlands: De Kreeft
Hebrews: Sartan 



  

Tikkun – 12 Stappen / Leo
Betekenis: Heftig naar voren komen springen als een vlam. Moedig 
waarheid van onwaarheid scheiden.

 Actie: Continu Goed van Slecht Onderscheiden

Uitleg en achtergrond: Leo wordt afgebeeld als een grote leeuw die 
zich op zijn prooi stort. De heersende koningen en koninginnen. dit is 
de conclusie van de drama. De enige manier om een koninkrijk van 
koningen en koninginnen te hebben, is door anarchie te hebben, 
waar we allemaal meesters zijn over het zelf en de verzorgers van 
Malkuth - het koninkrijk.

De leeuw verscheurt alles wat hij grijpt, als een rechter die goed van 
kwaad scheidt. Het onderscheidingsvermogen hebben om objectief 
het verschil tussen goed gedrag en slecht gedrag te begrijpen.

Nederlands: De Leeuw
Hebrews: Arieh 



  



  

“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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