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- Artikelen
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- 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 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



  

"Er zijn vele werelden waardoor 
ze [mensen] draaien, en elke 
revolutie is wonderbaarlijk op 

vele verborgen manieren, maar 
de mensen weten of nemen 

deze dingen niet waar.”

- Zo spreekt de Zohar [III 99b] bij 
transmigratie 

Reflecties



  

DE ‘IK BEN’
KWALITEITEN

(Becoming Israel)



  

Tikkun - 3/7 ‘IK BEN’ Kwaliteiten (1) 

Emanatie Kwaliteiten Uitleg
Kether (1) Bewust Onbewust (geen) 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

Externe Stilte / 
Interne 
Verwarring

(Niet)Continu Waarheid spreken / Wees een 
kennis bron

Chesed (4) Liefde / Genade Meedogenloos (niet) Onderwijzen/helpen op basis van liefde

Geburah (5) Oordeel Passief / 
Meningloos

(niet) Rechtvaardig handelen op basis van 
Universele wetten (Natuurwetten)

Tiferet (6) Balans Onbalans In (dis)harmonie leven met de Creatie

Netzah (7) Meesterschap Gewoontes Automatisme, of Zelf/Goddelijkheid kennen

Hod (8) Moed Lafheid/Angst Waarheid (niet) verdedigen

Yesod (9) Nieuwsgierig Onverschillig Waarheid zoeken of lui niks doen

Malkuth (10) Actie Inactie Manifesteren van God’s (of Satan’s) Wil
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Tikkun - 3/7 ‘IK BEN’ Kwaliteiten (2)

Nummer Betekenis
0 Absolute Eenheid - Niks, Voordat Alles Begint

1 Absolute Eenheid - Alles, 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

8 Eeuwigheid, De Verlosser, De Slang, Onuitputtelijke Kracht

9 Voltooing, Einde, Meesterschap, Ego, Perfectie
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GILGULIM
(Reincarnatie)



  

Gilgulim 
Volgens Kabbalistische teksten zijn mensen nu in 
een gevallen staat en hebben ze correctie nodig - 
Tikkun. Deze gevallen staat is de val van het 
Bewustzijn in materie.

Deze correctie vindt volgens Kabbala niet in één 
leven plaats. Omdat het voor het individu een 
voortdurende strijd is om een geperfectioneerde staat 
te bereiken waarin hij/zij alle kwaliteiten van 
Goddelijkheid kan aannemen. Bij de dood van elke 
ziel, en afhankelijk van zijn/haar ontwikkeling, wordt 
deze gereïncarneerd – Gilgulim, om de evolutie van 
zijn/haar bewustzijn verder te stimuleren.

Dus elke keer dat hij/zij incarneert, is zijn/haar doel 
voornamelijk drievoudig van aard;

• Het vervullen van Voorzienigheid (providence);

• Het vervullen van je Lotsbestemming (destiny);

• Het vervullen van je goede wensen (desire).



  

Gilgulim: Metempsychosis
De drie zijn een illusie, omdat ze in wezen Eén zijn. De
gevallen ras - het menselijk ras, heeft het oorspronkelijke 
doel op geen enkele manier veranderd vanwege de val. 

Als er iets is, hebben we onszelf meer werk op de hals 
gehaald. Afgezien van het vervullen van ons Ware Doel, 
zouden we uit ons gevallen, lagere bewustzijn moeten 
opstijgen.

Metempsychose - Gilgulim is het hulpmiddel om de ziel te 
wekken uit een gevallen staat. 

Het is het idee dat reïncarnatie alleen progressief en 
voorwaarts kan gebeuren, zelfs tot in het kleinste beetje -
het is altijd voorwaarts. 

Dat betekent dat je niet achteruit kunt gaan en dat je pas 
als mens (dus niet dieren, etc...) reïncarneert totdat je niet 
meer hoeft te incarneren.



  

Gilgulim: Voorzienigheid
(Providence)

De Voorzienigheid moet niet alleen worden gezien als 
de beschermende ‘hand’ van God, maar ook als het 
uiteindelijke doel van het scheppen van het Universum.

Het Universum, van het begin - Atziluth tot aan het 
fysieke vlak - Malkuth, wordt geregeerd door 
natuurwetten -  Sefiroth, hoewel ze op elk 
bestaansniveau anders worden uitgedrukt.

Ons doel hier, van onze Oorspronkelijke Bewuste Staat 
tot aan onze gevallen staat, was, is en zal altijd zijn om 
de ervaring van zelfreflectie van Het ALLES-NIETS 
(Ayin/Ayin Sof). In zekere zin is het ALLES-NIETS aan 
het proberen Zichzelf vollediger door ons te begrijpen.

De Voorzienigheid is daarom het plan van het 
Universum gezien vanuit de "ogen" van Het ALLES-
NIETS.



  

Gilgulim: Lotsbestemming
(Destiny)

Volgens Kabbala, elke Mens-Ziel is op het pad 
naar perfectie. Dit, in navolging van de 
Kabbalistische tradities, maar ook de 
gedachten van grote denkers, en volgens de 
Wet van Evolutie, gebeurt niet in een enkel 
leven. 

Elke keer dat Mens-Ziel reïncarneert, komen 
ze om vooraf gedefinieerde kwaliteiten te 
ontwikkelen die ze uit vrije wil hebben 
gekozen. Dat is wat bedoeld wordt als we 
verwijzen naar het onderwerp van het LOT.

Je kunt ook overwegen dat het lot de Micro 
Voorzienigheid is. Omdat het vervullen van je 
bestemming - je lot, in dit leven elk individu in 
zekere zin het platform biedt om hen te helpen 
de Macro Voorzienigheid te vervullen.



  

Gilgulim: Wensen
(Desire)

Volgens Kabbala, je verlangens is waar je zo naar 
verlangde. Het is ook de belangrijkste reden waarom 
je hier bent - om dat fysieke deel van de wereld te 
ervaren dat nog niet in een vorig leven is ontdekt. 

Het is het leven dat velen van ons begrijpen. Maar het 
leven krijgt meer betekenis als we onze verlangens 
afstemmen op ons lot. Onze ervaring op aarde wordt 
een zware last als we alleen materiële dingen 
verlangen en verzamelen alleen maar om ze te 
hebben en om daarna te beseffen dat het 'ding' 
waarvan je verwacht dat het je zoveel vreugde zal 
schenken, uiteindelijk je ergste nachtmerrie wordt.

Desalniettemin moet elk soort verlangen worden 
vervuld voor je vooruitgang, afstemming en 
verbetering van je ziel, niet zonder natuurlijk de prijs 
te betalen.



  

Gilgulim: Vrije Wil

Het Ware Verlangen is daarom in harmonie met het Ware Lot. Het Ware Lot – Micro Voorzienigheid, is in 
harmonie met de Macro Voorzienigheid. Dit voltooit de cyclus en vanuit het eenvoudigste verlangen 

wordt de gewone sterveling belast om zijn/haar deel in de schepping te doen.  Omdat Goddelijkheid via 
ons wil ervaren.

Ik blijf zo 
omdat ik 

zo ben (?)

Ik ontwikkel mijn 
persoonlijkheid in 

harmonie met 
Natuurwetten (?)
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