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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 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

Kabbala Boeken



  

"De hemelen verkondigen de 
heerlijkheid van God; het 

uitspansel kondigt het werk van 
zijn handen aan. Dag in dag uit 
storten ze spraak uit; nacht na 

nacht tonen ze kennis. Er is 
geen spraak of taal waar hun 

stem niet wordt gehoord."

― Psalm 19:1-3

Reflecties



  

Bonus Level

DE PAD VAN
DE ZO(O)N

(Mashiach HaNagid)



  

Zodiac van Dendera

Tempel van Hathor 
-- Dendera, Egypte



  

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.

Uitleg en achtergrond: In de 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 

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



  

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

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 de Schorpioen getoond terwijl hij probeert de lamp te 
grijpen. De lamp geeft de aard (waarheid) 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 

Actie: Handelen in Waarheid, Rechtvaardig Handelen (op basis van 
Natuurwetten / Oorzaak en Gevolg)



  

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.

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

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



  

Tikkun – 12 Stappen / Sagittarius (9)
Betekenis: Waarheid spreken zodat gedachten veranderen. Verandering 
van gedachte en hart gaat vooraf aan de feitelijke en fysieke 
verandering. 

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 

 Actie: Open Geest Behouden / Moedig Handelen / Waarheid Spreken



  

Tikkun – 12 Stappen / Capricorn (10)
Betekenis: Het ego doden en valse geloofssystemen afwijzen.

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 

Actie: Zinken/Verwijderen van je ego.



  

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.

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 

Actie: Juist Begrip Ontwikkelen (met behulp van Natuurwetten)



  

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

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 bewuste verbond, of 
juk. We zijn collectief aan het systeem verbonden (juk) ipv met de Natuurwetten.  
Water is hun element, en overvloedig vermenigvuldigen is hun kenmerk.

Nederlands: De Vissen
Hebrews: Dagim 

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)



  

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

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' 
(chata), 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

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



  

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.

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

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



  

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

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

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



  

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

Uitleg en achtergrond: Cancer wordt afgebeeld als een krab en 
duidt op dat wat uit water is geboren (shoon en gedachten uit 
Waarheid – zie Waterman). 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 

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



  

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

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. (Dit is ABSOLUUT NIET de Koninkrijk Der 
Nederlanden)

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 

Actie: Continu Goed van Slecht Onderscheiden



  

Acte I

1.   De wil om te beginnen.
2.   Rechtvaardig Handelen
3.   Wees een levend conflict met de "Wettelozen"
4.   Waarheid Spreken en Gedachten veranderen.
5.   Verwijderen van de Ego
6.   Juist begrip ontwikkelen

Acte II

7.   Vermenigvuldig en handelen volgens Natuurwetten
8.   Kennis verwerven (Je tijd offeren)
9.   Co-heerser met God (Leiden)
10. Gelijkwaardig aan ‘God’ worden en blijven.
11. Transformeer jezelf en hou het bezit vast (Creatie)
12. Voortdurend Goed van kwaad onderscheiden.

De Weg Uit Onze Puinhoop:

Je moet de wil cultiveren om jezelf te verbeteren. Om dit 
te doen, moet je natuurwetten gaan begrijpen, zoals 
oorzaak en gevolg. Je wordt een levend conflict met de 
huidige wereld en religieuze systemen. Blijf in dit alles de 
Waarheid spreken en gedachten veranderen. Dit 
verwijdert je ego en dat van het publiek. Uiteindelijk zullen 
ze het goed gaan begrijpen.

De Manier Om De Wereld te Behouden:

Met dit juiste begrip, vermenigvuldig je en wees een natie 
die handelt in overeenstemming met de natuurwetten van 
de Schepping. Zoek voortdurend naar de Waarheid, die je 
tijd en aandacht vereist – je offer. Als je beloning word je 
een waardige mede-schepper met de Schepper. Je wordt 
één en dezelfde, door gelijkwaardig aan vorm. Je leven 
zal positief worden getransformeerd zodat je het 
geschenk van de Schepping kunt aanschouwen. Dat je 
die rechtvaardige rechter mag zijn die voortdurend goed 
van kwaad onderscheidt.

Het Verhaal Van De Eeuwen
”Het Woord van ‘God’ In De Sterren” – Astro Theology
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