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Inleiding 
 

Lieve vrouwen van de Wereld Kli, 

 
Jullie houden nu het resultaat van een verlangen in je handen. Veel vrouwen hebben hieraan meegewerkt 
ten dienste van de vrouwen die net beginnen met het bestuderen van de Kabbalah. De vragen zijn 
afkomstig van de vrouwelijke studenten van het BB Learning Center die aan het begin van hun reis staan. 
De antwoorden komen uit de boeken, lessen en voordrachten van Rav. De vragen komen voort uit ons 
verlangen om spiritualiteit te bereiken, we verlangen er hevig naar, het is een schreeuw uit ons hart. We 
vinden dat we er aan toe zijn om iets te DOEN om onze mannen te steunen richting het doel. 
 
Om ons te helpen de juiste richting te behouden, zegt de Rav: 
 
“Voor vrouwen is het nodig samen te komen voor gezamenlijk werk met als doel mannen te doen 
ontwaken en hen bijeen te brengen, opdat zij zich  verenigen om het spirituele te bereiken (Arvut). 
Dan zal, door de vereniging en de wederzijdse garantie tussen de mannen het spirituele tevens de 
vrouwen bereiken. 
Het resultaat zal de verbondenheid zijn van iedereen - het mannelijke en het vrouwelijke deel van de 
mensheid”. 
 
Maar hoe bereiken we dat? Telkens opnieuw stellen we ons innerlijk die vraag, en de kracht van die vraag 
zal zo groot zijn, dat het antwoord erdoor wordt opgeroepen, in vele vormen. De vragen die worden 
gesteld, zijn het omhulsel van het diepe verlangen dat we voelen. Mogen we in de antwoorden worden 
herinnerd aan onze belangrijke rol in het vervullen van het hoogste en enige doel van de hele mensheid.  
 
 
We willen iedereen bedanken wiens verlangens en werk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 
dit project:  
 
Beverley von Lucken – Project Manager (EWC); 
Brenda Jones – Project Coordinator;  
BB Learning Center students – Susan Castagna, Kenya Olivera, Liliana Altamirano, Michelene Benson, 
Olivia Hamilton, Sally Stroud, Mirela Simonescu, Judy Frizzell, Kathleen Kurek and Nicci DeMerchant;  
English Women’s Committee (EWC) – Leah Goldberg, Susan Morales-Kosinec, Debbie Sirt, Denise Galante, 
Judy Hobart, Nina Chulak and Inna Pavlova. 
 
Nederlandse Vertaling: 
Bnei Baruch Dutch Departement 
Lisa Poort – Vertaling; 
Anita Meeuwissen – Vertaling; 
Koos Ris – Proeflezen; 
Maria Reljic – Eindredactie. 
 
 
Enkel Samen! 
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De Natuur Van De Vrouw En Haar Rol In Kabbalah 
 
 

Hoe belangrijk zijn vrouwen in Kabbalah?  

 

“Kabbalah deelt de vrouw de voornaamste rol toe in de wereld. Dat is omdat ‘s werelds grootste behoefte 
het voortbestaan is, en het is de vrouw die zorgt voor het voortbestaan van de generaties; zonder haar 
zou er geen bestaan zijn. Daarnaast vormt ze de basis voor de ontwikkeling van de komende generaties 
door die op te voeden en te verzorgen, dus haar rol is biologisch, toekomstgericht. In het algemeen is er 
geen leven zonder een vrouw. 
 
Dit stamt af van onze wortels want de schepping is van vrouwelijke aard. Malchut is de vrouwelijke 
component van de gehele mensheid, en is in feite het geschapene. Een man is enkel het helpende element 
dat haar later misschien zal leiden, maar hij zal altijd bestaan omwille van haar. Dat betekent dat mannen 
in deze wereld een verkeerde rol hebben aangenomen. Hun rol in deze wereld zou die van helper moeten 
zijn. Door de generaties heen zullen mannen de vrouwen moeten helpen om kinderen te baren en deze 
correct op te voeden“. “…Volgens de Kabbalah bestaat de wereld rondom de vrouw. Een zogenaamde 
Malchut is de vrouwelijke component van de wereld. Zeir Anpin, het mannelijke deel – bestaat enkel om 
haar te helpen, te steunen en haar te vervullen in overeenstemming met haar wensen. 
 
..Juist het vrouwelijk deel heeft de rol het mannelijke deel te wijzen hoe het in haar belang moet 
handelen. Dan zal de wereld zich in de richting van  de correctie bewegen.” 
 

Kabbalah Media: “Woman in the Modern World – The Kabbalah Perspective” 

17 augustus 2007 

http://files.kabbalahmedia.info/files/eng_t_rav_2007-08-17_vconf_bb_jenskiy-forum.doc 

 

 
Wat is de aard van het vrouwelijke en hoe verschilt dit van het mannelijke? 

 
“De essentie van de man en vrouw is zeer verschillend. Zoals we weten uit de Kabbalah zijn wij de 
representanten van twee verschillende werelden. De mannelijke essentie stamt af van schenken (to 
bestow) en de vrouwelijke essentie van ontvangen (to receive). Toch hebben mannen en vrouwen zeker 
een deel van elkaar in zich en zo bestaan we in deze wereld. 
 
..De vrouw is de natuur. Dit is een zeer sterke kracht en het is belangrijk voor de man om deze te voelen. 
Want het is niet dezelfde kracht als die mannen bezitten. Een man is verder verwijderd van onze natuur. 
Hij is meer een filosoof en een rationalist. De kracht van een vrouw is veel werkelijker.” 
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Vooruitgang Van De Vrouw” – door Dr. Rav Michael Laitman 

16 januari 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_q-aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-16-01-2007.htm#begin 

 

 
“In werkelijkheid is de natuur van de vrouw goed. Omdat de ultieme behoefte van een vrouw is de 
mogelijkheid te krijgen om liefde uit te drukken. Zij wil een man die de zelfexpressie van haar liefde 
begrijpt en haar verlangen om liefgehad te worden. Een man hoeft helemaal niet zo veel uit te drukken, 
als zij maar weet dat hij bestaat. Want dan is zij in staat om te leven door haar voorstelling van de liefde 
te ontwikkelen in relatie tot hem. Ik kan het karakter van de vrouw begrijpen en kan alleen maar met 
haar meevoelen. Mannen zijn hier niet klaar voor; het is een kwestie van ongecorrigeerd zijn. Als zij 
zouden begrijpen dat een vrouw alleen maar de mogelijkheid wenst haar gevoelens en devotie te mogen 
uitdrukken dan zouden ze veel bereiken. Hetgeen ze van een man moet ontvangen is zo onbeduidend, en 
toch kan ze het nog niet ontvangen.” 
 

Kabbalah Library: Dr. Rav Michael Laitman – Booklets – Relationships – “A Woman's Nature”, Alinea 1-2 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/27305?/eng/content/view/full/27305&main 
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Wat zijn de rollen van de vrouw en hoe verschillen deze van die van de man? 

 
“Er is geen verschil in de spirituele wereld. Vrouwen moeten, evenals mannen, de hoogste graad in de 
schepping - saamhorigheid met de Schepper - bereiken. Maar vrouwen studeren anders dan mannen en zo 
zijn de paden ook anders waarlangs een vrouw de Schepper kan benaderen. Het verschil ligt in de 
methode. Het begin van het leerproces is hetzelfde. Daarom zijn er in onze introductielessen ook geen 
verschillende methodes voor mannen en voor vrouwen. 
 
Naderhand, als een persoon zich meer verdiept in de studie van de authentieke Kabbalah, wordt het 
verschil in methode duidelijk. Ze beginnen de wereld anders aan te voelen. Man en vrouw zijn inderdaad 
twee verschillende werelden en zij nemen de schepping verschillend waar. 
 

The Kabbalah Experience – Dr. Rav Michael Laitman –  Hoofdstuk 3 – “The Study of Kabbalah” 

http://www.kabbalahmedia.info/mekorot/eng_o_ml-sefer-thekabbalah-experience.pdf 

Kabbalah Library: Dr. Rav Michael Laitman, Secties: "Women Studying Kabbalah" en "Men and Women" 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/37403 

 

 
“Bij een natuurlijke gang van zaken vormt de vrouw het thuis, ze zorgt voor de kinderen, voert het 
huishouden, kookt en verwelkomt haar echtgenoot. Dit stamt af van ver terug in de tijd en het zou in deze 
tijd nog steeds zo moeten zijn. Vrouwen zoeken naar de juiste structuur voor de wereld, zij staan dichter 
bij de natuur en zij voelen innerlijk dat de huidige structuur incorrect is. Dit geldt voor relaties op alle 
gebieden, met kinderen, met familie en natuurlijk ook relaties tussen landen. 
 
In de wortel hebben mannen de overhand over vrouwen, Terwijl de vrouw, in overeenstemming met haar 
spirituele wortel als van beneden opkijkt naar haar man, en een hoger niveau van hem eist, niet het 
dierlijke niveau dat hij van haar verlangt, maar een spiritueel niveau: bezield, menselijk, beschaafd en zo 
voort....Alle bekende verschillen in de wereld met betrekking tot de eisen van mannen aan vrouwen en 
omgekeerd, komen hieruit voort. Dit hangt af  van de spirituele wortel en manifesteert zich dus in alle 
vormen en op alle niveaus van onze relaties: die binnen de familie, de gemeenschap, tussen kinderen, 
jongens zowel als meisjes, enzovoort.”  
 

Kabbalah Library: To the woman of XXI century – “Man and Woman”  

Een gesprek tussen de wetenschapper en Kabbalist Michael Laitman met de Kabbalah Academie Instructeurs Michael 

Sanilevich and Yevgeniy Litvar, Secties: "What Does a Woman Want?" en "How Do We Understand One Another?” 

10 juli 2007 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/46513 

 

 

Waarom lijden vrouwen meer dan mannen en welke spirituele betekenis heeft dit? 

 

“…..De vrouw, die de schepping vertegenwoordigt, ís in werkelijkheid die schepping, de Hissaron, de 
Malchut, het koninkrijk van verlangen. Terwijl de man op een bepaalde manier de vertegenwoordiger van 
de Schepper is, die bestuurt, geeft en vervult. Gezien het feit dat zij de belangrijkste rol vervult in deze 
wereld – geboorte – zorgt het vrouwelijke gedeelte natuurlijkerwijze ervoor, dat onze wereld voortbestaat, 
zich ontwikkelt en comfortabel is. De vrouw houdt alles samen terwijl zij zich tegelijkertijd klein, onvervuld 
en imperfect voelt, in veel sterkere mate dan de man. 
 
Deze innerlijke sensatie van afhankelijkheid, de sensatie van een soort persoonlijke inferioriteit 
(psychologen zoals Freud interpreteren dit vanuit een seksuele invalshoek), hangt in het algemeen, als 
van een wortel af van het Licht en van het verlangen dat daaruit voortkomt. In onze wereld neemt een 
man zichzelf waar volgens die wortel, en de vrouw ziet zichzelf dan weer als afhankelijk van hem, op die 
manier is het vrouwelijke verlangen in onze wereld twee maal zo groot. Aan de ene kant omdat het van de 
wortel zelf komt, van de schepping, en aan de andere kant omdat het zichzelf niet kan vervullen. Alleen 
door het juiste werk met elkaar, kunnen de mannelijke met de vrouwelijke delen tot de juiste vereniging 
komen: het Licht, de Schepper, de Vervuller, met de Kli, het verlangen. 
Natuurlijk kan dit alleen in de spirituele wereld plaatsvinden en niet in onze wereld. Ondanks dat we in 
onze wereld op de een of andere manier de illusie van volmaaktheid proberen te scheppen, is die 
onmogelijk. Alleen op de laagste niveaus van egoïsme lijken we soms in staat om deze illusie waar te 
maken. Juiste relaties en juiste liefde kunnen in onze wereld niet voorkomen, omdat die alleen kunnen 
bestaan als gevolg van een contact dat geheel in de spirituele wereld gerealiseerd is, op spiritueel niveau, 
door wederzijds schenken-ontvangen, boven egoïsme, alleen dan kunnen wij deze ervaren, niet in ons 
lichaam, maar in de ziel. 



 

7 

 

 
Daarom is er altijd een les voor de vrouw, uit respect voor dat gevoel van ongecompenseerd en onvervuld 
verlangen – een Kli – dat een vrouw voelt en dat ze in deze wereld niet kan vervullen. Zelfs al heeft ze 
alles, een thuis, familie, kinderen dan is er nog steeds op een of andere manier niets. Dit alles komt voort 
uit de het Doel van de Schepping.” 
 

Kabbalah Library: Toronto Congres Les Voor Vrouwen 2006 – door Dr. Rav Michael Laitman, Alinea 4-8 

Bnei Baruch, Toronto, Canada, 30 juli 2006 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/47754 
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Innerlijk Werk Van De Vrouw 
 
 
Hoe kan een vrouw anderen als reeds gecorrigeerd zien? 

 
Vraag: In een van uw gesprekken zei u dat vrouwen weten hoe lief te hebben of deze kwaliteit bezitten 
en mannen niet. Als we allen egoïstisch zijn wat voor liefde geven vrouwen dan? 
 

Rav’s antwoord: Egoïstische liefde. Een vrouw kan zorgen voor de mensen die zij egoïstisch liefheeft of 
respecteert. 
 

Vraag: Ik studeer al enige tijd Kabbalah. Ik realiseer me volledig dat ik egoïstisch ben en hoop dat de 
Schepper mij hiermee helpt. Maar het lijkt dat mij in het dagelijks leven meer dan ooit het egoïsme bij 
anderen opvalt, en ik vind dat niet prettig. Wat kan ik doen om me over dat oordeel heen te zetten en 
tenminste beleefd te blijven, of liever nog, mededogen te hebben, hetgeen ik erg moeilijk vind? 
 
Rav’s antwoord: Wat je in anderen ziet, is de weerspiegeling van jezelf, volgens de regel: ”Ieder die een 
ander veroordeelt, veroordeelt zichzelf”. Maar als je hen zou liefhebben dan zou je hun egoïsme ook 
liefhebben, net zoals je van je eigen baby houdt. 
 

www.laitman.com, Kabbalah and the Meaning of Life – Michael Laitman’s Personal Blog 

“A Woman Can Love Others – Egoistically” – Gepubliceerd op 20 augustus 2008 

http://www.laitman.com/2008/08/a-woman-can-love-othersegoistically 

 
Vraag: Beste Rav, als je spreekt over onderscheid maken tussen "Fabriek" en Groep, verandert dan mijn 
intentie als vrouw die in verspreiding werkt? Zou ik ze moeten zien als twee verschillende dingen? 
 

Rav’s antwoord: Voor jou als vrouw maakt het niet uit wat er in de groep gebeurt. Jij gaat vooruit naar 
de mate van je eigen inzet en jouw bijdrage aan de gemeenschappelijke vooruitgang, ongeacht hoe de 
mannen de aan hen geboden kansen om zich te verenigen, benutten. Jouw vooruitgang is niet afhankelijk 
van de staat van de mannen. 
 

www.laitman.com, Kabbalah and the Meaning of Life – Michael Laitman’s Personal Blog 

“A Woman Can Advance Independently” – Gepubliceerd op 22 augustus 2008 

http://www.laitman.com/2008/08/a-woman-can-advanceindependently 

 
 
Hoe richt de vrouw zich correct en zo efficiënt mogelijk op het doel? 

 
“Door verspreiding corrigeer je je “zelf”. Het lijkt alsof het buiten je plaatsvindt, in anderen, maar eigenlijk 
is het je spirituele lichaam. Dus door te schenken aan anderen en ze lief te hebben, schenk je eigenlijk 
aan jezelf en heb je jezelf lief. Dat komt doordat die houding tegenover anderen jou in staat stelt je hun 
verlangens en hun licht eigen te maken.” 
 

www.laitman.com, Kabbalah and the Meaning of Life – Michael Laitman’s Personal Blog,  

“By Disseminating the Wisdom of Kabbalah, You Correct Your “Self” – Gepubliceerd op 25 juli 2008 

http://www.laitman.com/2008/07/by-disseminating-thewisdom-of-kabbalah-you-correct-your-self 

 
“Probeer een vorm van verspreidingswerk te vinden, dit zal je verplichten en binden, en je motiveren om 
jezelf te ontwikkelen. Het deelnemen aan het gezamenlijke werk zal je helpen meer te bereiken, het zal je 
steunen en je helpen om de waarden van de wereld juist in te schatten.” 
 

www.laitman.com, Kabbalah and the Meaning of Life – Michael Laitman’s Personal Blog  

“Advice for Beginners - Disseminate!” – Gepubliceerd op 13 juli 2008 

http://www.laitman.com/2008/07/advice-for-beginnersdisseminate 
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Verspreiding 
 
 

Waarom is het belangrijk voor vrouwen om betrokken te zijn bij verspreidingsprojecten? 

 
“Vrouwen zouden moeten begrijpen dat zij verantwoordelijk zijn voor het verlangen van de mannen om 
spiritueel vooruit te gaan. Dit heeft betrekking op de hele mannelijke soort, omdat we praten over 
gebeurtenissen in het spirituele, waar we zijn verenigd. Het vrouwelijk en het mannelijke deel staan in het 
spirituele aan weerszijden en werken harmonieus samen. Vrouwen zetten mannen aan om de Hoogste 
vervulling aan te trekken en dan zal deze vervulling over iedereen worden verdeeld. 
 
De verspreiding van Kabbalah, hun onderlinge relaties, de gezamenlijke studies en werk, al deze zaken 
zouden de intentie moeten hebben het verlangen naar het spirituele uiterst nauwkeurig te verhelderen: 
welke manier om ons verlangen aan de mannen door te geven is de duidelijkste en werkt het beste, zodat 
zij net zo weldadig en efficiënt kunnen zijn in hún werk van het aantrekken van spirituele vervulling? Dan 
rijzen het mannelijke en het vrouwelijke deel samen op naar het Hoogste Licht en naar een beter leven in 
de materiële wereld. Dit alles moet worden gedaan door vrouwen. 
 
Een vrouw hoeft niet tot in detail de structuur van het heelal te begrijpen of de exacte wetten te kennen 
van de mechanismen die in het spirituele werken. Voor haar is het genoeg een globaal begrip te hebben 
en ze zou de rest van haar tijd moeten gebruiken voor verspreiding en ondersteuning. Hierdoor verenigt 
zij zich met mannelijke deel en geeft ze daaraan haar verlangen, haar Hissaron. Dit is haar spirituele 
bijdrage door welke zij wordt gecorrigeerd.” 
 

Kabbalah Library: “Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – Tweede Gesprek door Dr. Rav Michael Laitman 

19 december 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-19_sicha_bb_q&aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_2.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-19-12-2007.htm#begin 

 
 
Hoe doen vrouwen verspreidingswerk en hoe doen ze dat op de meest efficiënte en juiste 

manier? 

 
“Tenminste een uur per dag zou je naar mijn lessen moeten luisteren.  
 
…Als je verder nog tijd heb gedurende de dag zou je die enkel voor verspreiding moeten gebruiken - voor 
het vertalen, het verspreiden van boeken, voor werk aan films of aan teksten, of wat dan ook. Hierin ligt 
de sleutel tot succes, en hier zou je je inspanningen voor moeten leveren. Zo draagt een vrouw iets uit in 
de wereld, en met name door haar komt de wijsheid van Kabbalah in de wereld en verspreidt deze zich 
daar. 
 
Alles wat je ziet op het internet, alle materialen die we je aanbieden – van begin tot eind – zijn voorbereid, 
georganiseerd en op de sites geplaatst door vrouwen. Ik zeg dit niet zomaar, je kunt hetzelfde horen van 
al onze mannen: het is onmogelijk in Kabbalah ook maar iets te doen zonder een vrouw – zonder haar 
deelname, haar kijk op de dingen, haar vaardigheden in het organiseren, ondersteunen, samenstellen en 
voorbereiden ervan. Zonder haar is het onmogelijk.  
 
Dus: "ik raad iedere vrouw aan om een mogelijkheid te vinden om mee te werken in de verspreiding. 
 
…In de mate waarin ik mijn inspanningen lever aan een gemeenschappelijke Kli, en me ermee verbind, in 
de mate waarin ik de wijsheid over de reden en het doel van de Schepping in de wereld laat circuleren, de 
kennis over het ontwikkelingsproces en het doel ervan dat we willens of wetens moeten bereiken, in die 
mate zal ik hulp van Boven, van de Schepper ontvangen. 
 
Uiteindelijk verspreid ik de naam van de Schepper in de wereld, dan is het niet belangrijk of iemand mij 
kent of niet, zich mij herinnert of niet, alleen zó ga ik vooruit. Er zijn geen berekeningen voor mijn eigen 
belang, zoals wanneer ik eraan hecht dat mensen me kennen of zo. Nee, enkel een simpele berekening 
werkt hier: ik ontvang terug wat ik heb geïnvesteerd, alleen vele malen vermenigvuldigd, van hetzelfde 
Licht, dezelfde Schepper, hetzelfde Hoogste Licht. Het maakt niet uit hoeveel tumult er om mij heen is, het 
zal niet helpen. Mijn werk wordt beoordeeld aan de hand van mijn deel worden van de collectieve ziel. 
 
Het innerlijke werk van een vrouw is net als haar gewone werk in deze wereld. Zij is het deel waaruit de 
volgende generatie geboren wordt. Het is waar, dat zij dat doet met de hulp van een man, hij steunt haar 
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en zorgt voor haar, maar zij baart, de afstammelingen komen uit haar. Om die reden ligt het voornaamste 
werk van de vrouw niet in de studie maar in de verspreiding. 
 
…Zij hoeft maar weinig te studeren om voldoende energie over te hebben voor de verspreiding, om 
verdere correctie uit te voeren op dezelfde manier waarop zij baart, en zich voortplant, zo geeft zij de 
kennis door.” 
 

Kabbalah Library: Het Noord Amerikaanse Kabbalah Congres “De Volgende Stap” – Een Gesprek Met Vrouwen – Dr. Rav 

Laitman Laitman 

25 september 2005 

http://files.kabbalahmedia.info/files/eng_TRANS_AmericanCongress_ShiurNashim_25-09-05.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-for-women-25-9-2005.htm#begin 

 

 
Aan wie zouden vrouwen Kabbalah moeten verspreiden en aan wie niet? 

 
“We moeten Kabbalah verspreiden over alle mensen in de wereld, we moeten de wereld als een geheel 
accepteren en iedereen dat geven wat zij nodig hebben voor correctie, ongeacht waar ze zich bevinden. 
Alle mensen in de wereld lijden aan dezelfde ziekte – egoïsme – die hen gescheiden houdt van het Licht 
van het Leven. Daarom heeft iedereen het medicijn nodig: het Hoogste Licht. Dit geloven wij en daarom 
delen wij Kabbalah met iedereen. Daarna is het aan ieder zelf om het medicijn in te nemen, nu of later als 
hij de ziekte in een verder gevorderd stadium voelt.” 
 

www.laitman.com, Kabbalah and the Meaning of Life – Michael Laitman's Personal Blog  

“All the People in the World Are Sick With the Same Illness.”  - Gepubliceerd op 13 augustus 2008 

http://www.laitman.com/2008/08/all-the-people-in-theworld-are-sick-with-the-same-illness/ 

 
 
“….Je zult in contact moeten staan met de buitenwereld om innerlijk in balans te blijven, en de beste 
manier om dit te doen is door verspreiding. Toch moet je niet onder de mensen die je kent verspreiden 
omdat je jezelf daardoor erg beperkt in je gewone leven. Verspreiding is echter noodzakelijk en je moet 
dit onder vreemden doen. Als je iets voor anderen doet dan breng je je kennis en je innerlijk staat in 
balans met het gemeenschappelijke systeem van de zielen. Dit beweegt je en het versnelt jouw spirituele 
groei.” 
 

www.laitman.com, Kabbalah and the Meaning of Life – Michael Laitman's Personal Blog 

“Advice for Beginners – Disseminate!”  - Gepubliceerd op 13 juli 2008. 

http://www.laitman.com/2008/07/advice-for-beginnersdisseminate/ 
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Zichtbare Aanwezigheid Van Vrouwen 
 

 

Waarom kunnen er geen vragen worden gesteld door vrouwen gedurende de ochtendlessen van 

Rav? 

 
“Nee, dat is niet helemaal juist. Ten eerste krijgen we vragen voor de tv show "Ask the Kabbalist", en ook 
geef ik lessen in een zaal die "Beit Kabbalah LaAm" heet, waar ik vragen van alle aanwezigen beantwoord. 
Ik denk niet dat er gedurende onze lessen één vraag is waar we geen antwoord op geven. Deze vragen 
worden gesteld door mannen uit Israël en vanuit de hele wereld. 
 
Gedurende onze lessen stellen mensen vragen via het internet, een vrouw kan iedere vraag stellen die zij 
wenst onder iedere naam die zij wenst. Er is niemand die zal proberen te achterhalen wiens naam het is. 
Zolang de vraag met het onderwerp te maken heeft, zal ik de vraag met plezier beantwoorden, ook als 
deze vraag van een vrouw komt en niet van een man.  
 
Dat betekent dat er geen probleem is. Een vrouw die antwoorden verlangt op haar vragen zal deze 
ontvangen. Ze hoeft alleen het verlangen te hebben.” 
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – door Dr. Rav Michael Laitman 

11 december 2007, Tel Aviv, Israël 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-11_sicha_bb_q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-about-women-11-12-2007.htm#begin 

 
“Het is erg wenselijk dat er een aparte organisatie komt in de Verenigde Staten - een paar vrouwen of 
zelfs één  vrouw, die alle vragen en problemen van vrouwen verzamelt, ze verwoordt en aan ons voorlegt. 
Maak hier werk van, overleg, schrijf elkaar, ieder van jullie moet alle adressen hebben. Maak een database 
van vrouwen zodat je weet wie wat kan doen, wie waarmee kan helpen, hoe ieder van jullie ondersteund 
kan worden. 
 
…Geloof me, iedereen ontmoet dezelfde problemen en moet daar net als iedereen doorheen - afdalingen, 
verschillende gedachten - dit zit in elk van jullie. Dus, schrijf me en ik zal iedere vraag beantwoorden, je 
laten zien waar het in de boeken vermeld staat, je uitleggen hoe je ieder obstakel kunt overwinnen en 
door kunt gaan, hoe je ieder obstakel kunt gebruiken en waarom ieder van jullie in een bepaalde fase 
terecht komt (soms plotseling een goede of slechte). Hier is altijd een reden voor en we moeten leren 
dankzij die toestanden vooruit te komen. Dan zal alles zinvol zijn." 
 

Kabbalah Library: Het Noord Amerikaanse Kabbalah Congres “De Volgende Stap” – Een Gesprek Met Vrouwen – Dr. Rav 

Laitman Laitman 

25 september 2005 

http://files.kabbalahmedia.info/files/eng_TRANS_AmericanCongress_ShiurNashim_25-09-05.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-for-women-25-9-2005.htm#begin 

 

 
Wat kunnen we zeggen tegen vrouwen die dit onderscheid tussen man en vrouw vernederend 

vinden? 

 
“Als het doel is de vrouwelijke ziel te corrigeren zal het aanwezig zijn bij de lessen die live worden 
uitgezonden niet helpen, en waarom zou je er anders willen zijn? Het zou de mannelijke groep storen en 
het proces enkel vertragen. Dit wil je niet en dus blijf je thuis. Dit is een serieuze kwestie, dit zijn de 
wetten van de natuur en die kun je niet veranderen. In Bnei Baruch, in Israël hebben we ook genoeg 
vrouwen die zich met alles willen bemoeien. Daar zit niemand op te wachten. 
 
Een vrouw zou rustig vanuit thuis kunnen helpen en via anderen invloed kunnen uitoefenen, op de manier 
die haar al vertrouwd is. We zullen je leren hoe je dit kunt doen, ik kan het je leren. Vrouwen gaan vooruit 
door  op de juiste manier druk uit te oefenen op de man, opdat hij zich met de andere mannen verbindt 
om het doel te bereiken. Stel je zit daar tussen de mannen, knuffelt wat, zingt met ze, neemt een drankje, 
wat dan nog? Dit heeft geen enkele betekenis voor een vrouwelijke ziel. 
 
…We zullen de juiste stof bestuderen met het vrouwelijke deel. Je moet niet denken dat enkel het 
mannelijke gedeelte aan correctie hoeft te werken. Integendeel, je zou je moeten realiseren dat vrouwen 
niet alleen gelijkwaardig zijn aan mannen, maar dat zij juist de voornaamste reden van alles zijn. De 
correctie vindt plaats omwille van haar, omwille van het spirituele vrouwelijke deel.  
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Desalniettemin, vrouwen hebben andere intenties dan mannen. Het is de intentie van de vrouwen om 
gezamenlijk een innerlijke staat te bereiken van waaruit zij de mannen aanzetten om aan hun spirituele 
ontwikkeling te werken. Mannen missen deze druk, ook al realiseren zij zich dit niet, ze zullen zich 
realiseren dat ze serieuze vrouwen om zich heen nodig hebben die hen vooruit helpen en aansturen. 
 
Ze hoeven deze vrouwen niet te zien of bij hen te zijn. Ze moeten alleen voelen dat dit hetgeen is wat van 
binnenuit van hen wordt verlangt. Net als dat een man naar zijn werk gaat omdat hij weet dat het huis, 
het gezin en de kinderen onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Een dergelijk plichtsgevoel dient hij ook 
te hebben met betrekking tot het spirituele. Hij zal zich niet enkel moeten realiseren wat zijn eigen plicht 
is, maar juist ook wat deze behoefte is van de vrouw. Dat is geen eenvoudige zaak“. 
 

Kabbalah Library:  Rav Michael Laitman – To the woman of XXI century –  “About the Need for Women to Unite” 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/46460?/eng/content/v 

 

 

Op welke manier heeft het feminisme bijgedragen aan onze ontwikkeling? 

 
“Vandaag de dag is het duidelijk geworden waarom vrouwen alles zelf wilden doen, waarom zij niet langer 
afhankelijk wilden zijn van mannen. Van nature zijn ze afhankelijker, maar dat wilden ze niet meer, ze 
kunnen het niet meer verdragen. Het is onmogelijk om afhankelijk te zijn van een deel van de natuur dat 
disfunctioneert en erin faalt hen te geven wat ze verlangen en verdienen. Aan de ene kant is het 
feminisme onnatuurlijk, maar aan de ander kant is het een natuurlijk gevolg van de huidige crisis. 
  
En bovendien moeten we ons de vraag stellen: Hebben we wel een keuze!?”. Vrouwen vormen het 
sterkere deel van de mensheid, de sterkere helft, en tegenwoordig blijkt dit overduidelijk. Op dit moment 
verhindert de invloed van religies en andere overtuigingen dit proces nog wel. Maar, indien de vrijheid ten 
opzichte van gebruiken en conventionele regels de overhand krijgt in religies en dergelijke overblijfselen 
waar mannen traditioneel gezien een leidende rol hebben, dan zal de houding van onze wereld totaal 
veranderen. Die houding zal kloppen met de totale corruptie van de wereld en de tegengesteldheid ervan 
aan de spirituele wereld. We hebben gezegd dat mannen vanuit hun spirituele wortel boven de vrouwen 
staan, dit is in onze wereld volledig omgekeerd, aangezien onze wereld in volledige tegenstelling aan de 
spirituele wereld bestaat. 
 
E. Litvar: Is dit een positief of negatief fenomeen? 
 
M. Laitman: Geen van beiden, het is natuurlijk, in evenwicht met de natuur. De natuur zoekt haar eigen 
balans tussen de twee werelden. Vandaar dat tegengestelden tegenover elkaar moeten worden geplaatst. 
Het is eenvoudig een feit dat de vrouw voorop gaat, in de frontlinie staat, dat ze zichzelf als dominant, en 
als leider profileert, of ze wil of niet. Dit bewijst juist dat onze wereld ongecorrigeerd, vernield is en in 
crisis verkeert. 
 
Zodra we Kabbalah gebruiken om uit deze crisis te geraken, zullen de natuurlijke contacten en 
betrekkingen tussen onze wereld en de Hoogste Wereld hersteld worden. Er zullen optimale relaties 
worden gevormd tussen alle delen van onze wereld. Mannen zullen onmiddellijk opstaan en de leiding 
nemen in dit leven, en vrouwen zullen dit verwelkomen. Mannen zullen betrouwbaarder worden, anders 
dan nu.”  
 

Kabbalah Library: To the woman of XXI century – “Man and Woman”  

Een gesprek tussen de wetenschapper en Kabbalist Michael Laitman met de Kabbalah Academie Instructeurs Michael 

Sanilevich and Yevgeniy Litvar, Secties: "What Does a Woman Want?" – Alinea 7 e.v.  

en "Should women rule the world?” – Alinea 3  

10 juli 2007 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/46513 
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Correctie Van De Vrouwelijke Ziel 
 

 

Wat is de wortel van de vrouwelijke ziel en hoe verschilt deze van de mannelijke? 

 
“Volgens Kabbalah is de Schepper, de Schenkende Kracht de spirituele wortel van het mannelijke deel van 
de werkelijkheid en is het verlangen van de ziel om de overvloed te ontvangen, het vrouwelijke deel 
ervan.” 
 

Kabbalah Library: “Between Men and Women” 

http://www.kabbalah.info/engkab/pressa/men_women.html 

 
“Er zijn mannen en er zijn vrouwen, omdat er een Schepper is en een Schepping, die door hem geschapen 
is. Twee delen zijn er, twee partners in de dans. Er is het prototype van de Schepper, de schenkende, 
dominante leider, dat is de mannelijke wortel. En dan is er het geschapene, de schepping, ontvangend, 
zich naar de Schepper toe bewegend om hen samen te brengen, de vrouwelijke wortel. Hetzelfde geldt 
voor ons leven in deze wereld. Als we correct zouden handelen, volledig zouden begrijpen hoe deze 
wortels in onze natuur zijn ingebed en met elkaar verbonden, dan zouden we het prima doen, mannen en 
vrouwen. Want het betreft niet alleen ons maar de gehele natuur die voor onze ogen van boven tot onder 
is gescheiden in deze twee duidelijk onderscheiden mannelijke en vrouwelijke wortels.” 
 

Kabbalah Library: Dr. Rav Michael Laitman – To the woman of XXI century – “Man and Woman,”  

10 Juli 2007 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/46460?/eng/content/view/full/46460&main 

 
In welk opzicht is een vrouw meer gecorrigeerd en dichter bij de natuur dan een man? 

 

“Een vrouw kijkt meer naar de betekenis van gebeurtenissen dan mannen, omdat ze van de spirituele 
wortel afstamt die een diepere behoefte in haar creëert. Daarom voelt ze het dieper. Een man komt van 
de kant van het schenken, van de zijde van de Schepper terwijl een vrouw van de zijde van het 
geschapene komt.  
 
…De hele Schepping bestaat uit 10 Sefirot, verdeeld in twee delen: de eerste 9 Sefirot hebben betrekking 
op de mannelijke structuur en de 10e Sefira heeft betrekking op het vrouwelijke. Om dit in simpeler 
woorden te zeggen, Sefirot betekent eigenschappen, hoedanigheden”. De eerste 9 hoedanigheden 
representeren de eigenschappen van het schenken, dat van bovenaf komen in relatie tot Malchut, welke 
de Schepping is. 
Vandaar dat een man het stempel draagt van de eerste 9 Sefirot, en een vrouw dat van Malchut, de tiende 
Sefira. Deze 10e Sefira bestaat volledig uit de behoefte om vervulling te ontvangen…  
 
..Desalniettemin heeft ze een grote oppositionele kracht, veerkracht en stabiliteit van de natuur 
ontvangen. In een vrouw is alles in balans“. 
 

Kabbalah Library: “Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – Tweede Gesprek door Dr. Rav Michael Laitman 

19 december 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-19_sicha_bb_q&aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_2.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-19-12-2007.htm#begin 

 
“Een vrouw voelt de realiteit, de wereld, de natuur en de grond onder haar voeten anders, omdat zij 
volgens haar natuur zelf leven baart en zorgt voor continuïteit. Zij heeft een specifiek deel in zich dat een 
man niet heeft. Uiteindelijk baart en continueert de Schepper, en een vrouw doet hetzelfde. Dus wie er nu 
meer gelijkt op de Schepper blijft de vraag. Ons mannen ontbreekt de kracht om te baren en kinderen op 
te voeden. Wij zijn als een verbindingsschakel tussen de Schepper en de vrouw, net zoals Israël de link is 
tussen de Schepper en de naties van de hele wereld.”  
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Vooruitgang Van De Vrouw” – door Dr. Rav Michael Laitman 

16 januari 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_q-aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-16-01-2007.htm#begin 
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Wat is het grootste en diepste verlangen van een vrouw en welk verschil is er met het 

mannelijke? 

 
“Het drukt alle geheimen van haar hart uit, de diepte van haar verlangen naar het bereiken van 
spiritualiteit en naar de onthulling van het antwoord op haar vraag “Wat is de betekenis van mijn leven?”, 
Het drukt al het verdriet uit, dat voortkomt uit het feit dat ze het spirituele niet zelfstandig kan bereiken 
en daarom een groter tekort voelt dan een man, omdat zij immers correctie wil bereiken. 
 
…Een vrouw is de natuur. Het is een sterke kracht en het is belangrijk voor de man om dit te voelen. 
Uiteindelijk is het niet dezelfde kracht die hij zelf heeft. Een man is verder verwijderd van onze natuur. Hij 
is meer een filosoof en rationalist. De vrouwelijke kracht is wezenlijker. 
 
Haar verlangen is natuurlijk en diep. Mannen kunnen doen wat ze willen en in allerlei dingen verstrikt 
raken, een vrouw is meer gericht op één zaak. Zij streeft naar het spirituele omdat zij dit wil hebben, zij 
begrijpt dat er geen leven is zonder. Mannen kunnen telkens weer verleid worden zijpaden te gaan, het 
verlangen van een vrouw is dieper, natuurlijker en oprecht.” 
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Vooruitgang Van De Vrouw” – door Dr. Rav Michael Laitman 

16 januari 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_q-aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-16-01-2007.htm#begin 

 
 
Wat moet er in een vrouwelijke ziel gecorrigeerd worden en hoe gaat dit in zijn werk? 

 
“Een vrouw verbindt zich niet met andere vrouwen in een groep op basis van “naastenliefde” of omwille 
van haar vriendinnen. Zij komt alleen samen met andere vrouwen om elkaar te steunen bij het 
verspreiden van de Kabbalah.  
 
Zij ontvangt geen hulp rechtstreeks van boven zoals de mannelijke groep. Dit wordt uitgelegd in het 
verhaal over het ontvangen van de Thora, de mannen voeren de “Arvut” uit, de wederzijdse garantie, en 
de vrouwen helpen en steunen hen door hun verlangen. Als resultaat ontvangen zij het Licht samen, de 
mannen geleiden het naar de vrouwen. Het verschil zit in de volgorde waarin zij het Licht van boven 
ontvangen, voor het resultaat maakt het niets uit. Dit betekent dat een vrouw dit Licht op geen enkele 
wijze voelt als zij studeert en verspreidt. Het is zelfs zo dat een vrouw enkel Kabbalah zou moeten 
studeren in de mate waarin zij meent dit nodig te hebben en niet meer dan dat. Een man is verplicht 
tussen 1 en 3 uur per dag te studeren.” 
 

Bnei Baruch World Kli Blog: Sailing On – “Woman’s Correction,”  

29 juni 2008 

http://www.kabbalahgroup.info/eng/new/2008/06/thewoman%E2%80%99s-correction/ 

 
“Een vrouw zou ongeveer een half uur per dag kunnen studeren. Het is het beste als ze ieder dag naar een 
gedeelte van het ochtendonderwijs luistert. Onze lessen zijn in drie delen verdeeld, en het derde deel is 
algemeen van aard. Ze kan naar dit deel luisteren of naar andere lessen voor het grote publiek“. 
 
“Een vrouw hoeft de opbouw van het universum niet tot in de details te kennen, of het mechanismen van 
de werkende krachten in de spirituele fysica. Het is genoeg voor haar om een globaal begrip te hebben en 
zich verder te wijden aan verspreiding en ondersteuning. Hierdoor verenigt ze zich met het mannelijke 
deel en geeft hem haar Hissaron (verlangen). Dit is de spirituele bijdrage waardoor zij zal worden 
gecorrigeerd.” 
 

Kabbalah Library: “Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – Tweede Gesprek door Dr. Rav Michael Laitman 

19 december 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-19_sicha_bb_q&aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_2.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-19-12-2007.htm#begin 

 
Als een vrouwelijke ziel de wens om te ontvangen is, hoe verandert dit verlangen dan door de 

correctie? 

 
“Een vrouw is het verlangen, en de man is de correctie van dat verlangen: de intentie te schenken. 
In onze wereld wacht een vrouw tot de man het initiatief neemt, bijvoorbeeld om met haar te trouwen. 
Haar rol hierin is relatief passief.” 
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“Dit komt voort uit de spirituele wortels. Wanneer een ziel de intentie van schenken ontwikkelt, wordt ze 
"man" genoemd, terwijl een ziel die niet kan schenken "vrouw" wordt genoemd. De delen van de Kli, de 
ziel, worden ook man en vrouw genoemd om dezelfde reden. Dus, zonder acht te slaan op je geslacht in 
deze wereld, word een man, dat betekent, neem actief deel aan je eigen correctie en aan de correctie van 
de mensheid. Zo niet dan ben je, ongeacht je geslacht in deze wereld, een vrouw.” 
 

www.laitman.com, Kabbalah and the Meaning of Life – Michael Laitman's Personal Blog  

“Men, Women, and the Soul’s Correction” – Gepubliceerd op 7 september 2008 

http://www.laitman.com/2008/09/men-women-and-the-soulscorrection/ 

 
Gaan vrouwen de “Machsom” over? 

 
“Een vrouw betreedt de spirituele wereld op dezelfde manier als een man. Tijdens onze incarnatie, terwijl 
we ons in deze wereld bevinden, voordat we de Machsom (de grens tussen deze wereld en de spirituele 
wereld) overgaan en de percepties van deze wereld achter ons laten, is het van betekenis in wat voor 
lichaam we ons bevinden. Later, na het passeren van de Machsom, is het niet meer belangrijk of iemand 
man is of vrouw. We zijn dan Kabbalisten, de ziel heeft geen geslacht. Er zijn wel verschillen tussen zielen 
maar deze zijn niet specifiek gebaseerd op geslacht. De verschillen hebben ermee te maken met welk deel 
van de gemeenschappelijke ziel de individuele ziel is verbonden. 
 

Kabbalah Library: Dr. Rav Michael Laitman – Booklets – Relationships – “The Purpose of Creation”, Alinea 8,9,14 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/27303 

 
Hebben vrouwen mannen nodig om tot spiritualiteit te komen? 

 
“Ja, vrouwen hebben mannen nodig om spiritualiteit te bereiken. De plicht om zichzelf en de wereld te 
corrigeren ligt enkel bij mannen. De rol van de vrouw is om te helpen. De wereld is op dezelfde manier 
ingericht als de Hoogste Wereld. Leer ervan.” 
 

The Kabbalah Experience – Dr. Rav Michael Laitman – Hoofdstuk 12, “Reflections and Thoughts”, pagina 417 

http://www.kabbalahmedia.info/mekorot/eng_o_ml-sefer-thekabbalah-experience.pdf 

 

“Een man heeft het verlangen voor spirituele vooruitgang van de vrouw nodig. Ze moet hem stimuleren en 
aanmoedigen, en hem kracht geven. Ze moet van hem verwachten dat hij het spirituele zal bereiken. 
Hierdoor, uitgerust met, met kracht en wapens, zal hij zich ervoor inzetten, net zoals hij vroeger zijn hol 
verliet om voedsel thuis te brengen. 
 
Dit is een heel belangrijk element dat een vrouw toevoegt aan het werk van een man en zonder dat kan 
een man de spiritualiteit niet bereiken. Vrouwen kunnen dit werk uitmuntend doen, als we met 
psychologen praten dan zien we dat een man alles doet in deze wereld om maar bij vrouwen in de smaak 
te vallen. 
 
Trots, kracht, macht en het verlangen boven anderen uit te stijgen worden voor een groot gedeelte 
ingegeven door het verlangen een echte man te lijken in de ogen van vrouwen. Dit is een afspiegeling van 
een spirituele staat, weliswaar is die niet verbonden met ons egoïsme, toch blijft de houding op zich wel 
bestaan. 
 
Met andere woorden, een onvervuld verlangen dat van de vrouw uitgaat, bereikt de man en de man 
gebruikt dit verlangen om tot het spirituele te komen. We kunnen zeggen dat een vrouw het verlangen in 
een man aanwakkert en dat de man dit overbrengt naar de Hoogste Kracht; dat hij vervolgens spirituele 
vooruitgang behaalt voor hemzelf en die met de vrouw deelt.” 
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – door Dr. Rav Michael Laitman 

11 december 2007, Tel Aviv, Israël 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-11_sicha_bb_q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-about-women-11-12-2007.htm#begin 

 
Hoe weet een vrouw dat ze op de juiste weg is en voldoende vorderingen maakt? 

 
"Alleen de Schepper weet dit, en alleen Hij kan ons het antwoord geven op vragen over onze vooruitgang. 
Tot Hem moeten wij ons wenden met deze vraag en van Hem moeten wij een antwoord eisen. In 
Kabbalah heet dit: "geloof boven rede", dit betekent: boven onze kennis en ons begrip uitstijgen. Wanneer 
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we echt een stap vooruit zetten, stijgen we een niveau. De gedachten en verlangens van dat nieuwe 
niveau zijn niet alleen tegengesteld aan die van het vorige niveau, ze zijn er niet mee te vergelijken!" 
 

The Kabbalah Experience – Dr. Rav Michael Laitman pagina 229 

http://www.kabbalahmedia.info/mekorot/eng_o_ml-sefer-thekabbalah-experience.pdf 

 
Hoe kan een vrouw zich tot de Schepper wenden? 

 
“Wij ontvingen een vraag over de intentie van de vrouw: 
  
Vraag: Als een vrouw bezig is met het verspreiden of lezen van teksten over Kabbalah, moet zij dan 
rechtstreeks een beroep doen op de Schepper, of moet zij Hem benaderen via de mannen? 
 

Rav's antwoord: Nee, zij moet zich rechtstreeks wenden tot de Schepper. Vrouwen bidden op dezelfde 
manier als mannen. Maar voor hen moet vervulling gerealiseerd worden via de taak van de mannen. 
Stel je voor dat er ergens een vrouw is, ver weg van de bewoonde wereld, die bijvoorbeeld via internet, 
zonder een man in de buurt, Kabbalah bestudeert. Wanneer zij zich in verlangen en gebed richt tot de 
Hogere Kracht, zal haar spirituele vooruitgang toch tot stand komen via de Kli (het Vat) die het mannelijke 
gedeelte wordt genoemd. Via deze Kli, die uiteindelijk de gemeenschappelijke ziel is, zal zij vervulling 
vinden. 
 
Vraag: Dus ze moet zich rechtstreeks wenden tot de Schepper, voor zover ze Hem voelt? 
 

Rav's antwoord: We leren dat het in de meeste gevallen zo gebeurt, doordat Malchut wordt opgenomen 
door de eerste negen Sefirot. Dit betekent dat het vrouwelijke gedeelte zich afstemt op het mannelijke 
gedeelte en zo op de Schepper. Zij hoeft dit niet eens te weten: het is simpelweg de manier waarop het 
proces werkt. Eerst werd Adam geschapen, en toen uit Adam Chava en alle anderen (hun kinderen 
enzovoort). Op dezelfde manier gebeurt het met ons. Wij verheffen onze roep om vervulling door 
hetzelfde pad te volgen. Met andere woorden: Chava (het vrouwelijke gedeelte) moet dat verlangen 
overbrengen op Adam en hij op zijn beurt geeft het door naar boven.” 
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – door Dr. Rav Michael Laitman 

11 december 2007, Tel Aviv, Israël 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-11_sicha_bb_q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-about-women-11-12-2007.htm#begin 

 
 
Reïncarneert de ziel van een vrouw ooit in het lichaam van een man of andersom? 

 

"De ziel heeft een specifiek geslacht: mannelijk of vrouwelijk. Die eigenschap hangt af van de wortel van 
de schepping, van het allereerste begin. Zeir Anpin (mannelijk) en Malchut (vrouwelijk) zijn de prototypen 
van de geslachten in onze wereld en er zijn geen grotere tegengestelden dan deze. 
 
Door het hele systeem van de schepping heen, van boven naar beneden, heerst er een verdeling, een 
scheiding in een vrouwelijk en een mannelijk gedeelte. 
Hoe lager de trap van de schepping, hoe grover en eenvoudiger het wordt, en hoe meer de mannelijke en 
vrouwelijke delen elkaar overlappen. 
In planten bijvoorbeeld is er haast geen onderscheid naar sekse. Maar hoe verder de wezens zich 
ontwikkelen, dat wil zeggen hoe hoger ze staan op de ladder van de evolutie, hoe meer ze zich van elkaar 
onderscheiden. 
 
In de geestelijke wereld is deze tegengesteldheid zeer duidelijk. Het ene vervangt het andere niet maar 
vult het aan. Zonder het vrouwelijke deel is het systeem van de schepping ondenkbaar. Het mannelijke 
gedeelte is afhankelijk van het vrouwelijke en wacht erop." 
 
Ja, het is waar dat de zielen van mannen en vrouwen verschillen. Maar de ziel van de man is noch beter 
noch slechter dan die van de vrouw. Het zijn alleen verschillende soorten zielen, en daarom zijn de 
correcties voor elk verschillend." 
 

The Kabbalah Experience – Dr. Rav Michael Laitman, Hoofdstuk 6 –  "Soul,Body and Reincarnation", pagina 250-251 

http://www.kabbalahmedia.info/mekorot/eng_o_ml-sefer-thekabbalah-experience.pdf 
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Eenheid 
 
 
Wat betekent eenheid voor vrouwen, en hoe is dit anders voor  mannen? 

 

"Vrouwen moeten zich verenigen in gemeenschappelijk werk met het doel mannen wakker te schudden en 
samen te brengen, opdat de mannen zich met elkaar verenigen en door deze vereniging het spirituele 
bereiken. Vervolgens, door de eenheid en de wederzijdse garantie tussen mannen, zal het spirituele zich 
ook over de vrouwen uitbreiden. Het resultaat zal zijn dat allen samen, het mannelijke en het vrouwelijke 
deel van de natie of van de gehele mensheid, één enkel verbond vormen. 
 
Mannen verenigen zich middels liefde voor de naaste, terwijl vrouwen zich verenigen met het doel druk uit 
te oefenen op de mannen door de gezamenlijke kracht van onvervuld verlangen. Daarom wordt dit 
genoemd "hulp tegen hem in", een vrouw helpt door de noodzaak die zij voelt over te brengen op de man. 
Hij moet werken omwille van haar: omdat zij de kinderen te eten moet geven, moet hij geld verdienen 
voor zijn gezin. Duizenden jaren geleden ging een man op jacht om eten naar huis te brengen, nu gaat hij 
naar de fabriek of naar kantoor om zijn loon thuis te brengen. Uiteindelijk zorgt de vrouw voor het 
voortbestaan, en zorgt de man voor de vervulling ervan."  
 

Kabbalah Library: “Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – Tweede Gesprek door Dr. Rav Michael Laitman 

19 december 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-19_sicha_bb_q&aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_2.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-19-12-2007.htm#begin 

 
 
Waarom is het belangrijk voor vrouwen om zich te organiseren? 

 

"Zowel de hele wereldgroep, als elke kleinere groepering, bestaat uit een binnenste mannengroep en een 
vrouwengroep die eromheen staat, en de ene kan niet zonder de andere. 
 
Wanneer ik een groep bekijk (we hebben ongeveer 2 miljoen studenten en dus een behoorlijk aantal 
groepen) dan evalueer ik de groep aan de hand van het vrouwelijke gedeelte. Een sterke, hecht 
georganiseerde groep vrouwen garandeert dat de binnenste mannengroep zal gedijen, sterker zal worden, 
zich zal ontwikkelen en geestelijk vooruit zal gaan. Dit komt hierdoor: het verlangen van de vrouwen, hun 
organisatie, de druk die zij op de mannen uitoefenen en hun bezorgdheid over het feit dat zij het spirituele 
alleen via de mannen kunnen bereiken, zorgen ervoor dat de mannen vooruitgaan. Vandaar dat ik vóór 
alles kijk naar het vrouwelijke gedeelte van de groep en als dat voldoende sterk is en goed georganiseerd, 
dan kunnen we zeggen dat er voor de mannen gezorgd is. 
 
Hetzelfde zien we in het gezin. In de Thora vormt de vrouw het thuis. Ze organiseert, ondersteunt en 
behoudt; ze is het fundament van de constructie die we een thuis noemen. Een thuis is de Kli voor het 
waarnemen en openbaren van het spirituele; daarom wordt de groep, die een thuis is, vooral door 
vrouwen georganiseerd. De man vormt de verbindende schakel tussen het thuis en de Hogere Kracht, wat 
op zich een enorme missie is."  
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – door Dr. Rav Michael Laitman 

11 december 2007, Tel Aviv, Israël 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-11_sicha_bb_q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-about-women-11-12-2007.htm#begin 
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Onderlinge Relaties 
 

 

Wat is de aard van de relatie tussen vrouwen, virtueel en fysiek? 

 
"Vrouwen moeten zich verenigen om samen een beetje te studeren, en om elkaar te helpen om tot een 
innerlijk begrip te komen waardoor zij vanuit hun hart uiterlijke druk uit kunnen oefenen op de mannen. 
 
In overeenstemming met hun natuur kunnen ze elkaar adviseren en over verschillende zaken praten. Het 
is niet de bedoeling dat ze onderling banden aangaan die gebaseerd zijn op liefde of vriendschap. Dat is 
onnodig voor het spirituele, en ik geloof dat het alleen maar hindernissen zou opwerpen op het pad. Wij 
moeten zoveel mogelijk naar onze eigenlijke natuur luisteren, om het standpunt van de Kabbalisten te 
zien en het te realiseren. 
 
Als vrouwen willen samenkomen, moeten ze dit alleen doen om samen een artikel te lezen en te 
bespreken hoe ze het verlangen van de mannen kunnen bevorderen. Eens per maand misschien moeten 
ze aan de mannen schrijven dat zij van hen spirituele vooruitgang verwachten en dat zij hen met heel hun 
hart willen helpen die vorderingen te maken. 
 
Zij kunnen het samen schrijven of elk apart. Het is beter wanneer vrouwen zo min mogelijk contact met 
elkaar hebben. Het is correct als een vrouw vanuit haar huis werkt, en het werk van ofwel één man helpt 
ofwel dat van de hele mannengroep." 
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Vooruitgang Van De Vrouw” – door Dr. Rav Michael Laitman 

16 januari 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_q-aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-16-01-2007.htm#begin 

 
 
"Spiritueel werk van vrouwen bestaat uit het bespreken hoe de mannen te beïnvloeden, hoe hen te helpen 
en te ondersteunen opdat die een spirituele beloning ontvangen: spirituele vervulling van boven. 
Natuurlijk moeten vrouwen met elkaar omgaan in het gezamenlijke werk. Met andere woorden: ze moeten 
een werkrelatie met elkaar aangaan, niet een innerlijke van ziel tot ziel. 
 
Ze kunnen bespreken hoe ze de mannen door hun werk en hun innerlijke verlangen willen beïnvloeden, 
opdat die vooruitgaan. En in dat verlangen voor de vooruitgang van de mannen zullen ze vervulling 
vinden. 
 
Zij moeten het hebben over de grootsheid van het doel, niet over wat ik wil of wat ik voel, maar over hoe 
groot en veelbetekenend het doel zelf is. Zo praten ze over het doel en de verhevenheid van de Hogere 
Kracht. 
 
Voor dit doel kunnen zij zich verenigen. Met andere woorden, een vrouw moet geen speciale relatie 
aangaan met een andere vrouw, hiervoor is geen plaats tussen vrouwen. Maar vereniging met het doel om 
aan mannen hun behoefte mede te delen, is wel mogelijk tussen vrouwen, en deze bestaat ten bate van 
de schepping. 
 
De verspreiding van Kabbalah, hun betrekkingen tot elkaar, hun samenwerking in studie en werk, dit alles 
moet gebeuren met de intentie om hun verlangen naar het spirituele zo veel mogelijk te verhelderen: 
"Wat is de duidelijkste en meest heilzame manier om ons verlangen aan de mannen door te geven, zodat 
die even heilzaam en effectief zijn in hún werk: het aantrekken van spirituele vervulling?". Vervolgens 
stijgen het mannelijke en het vrouwelijke deel van de mensheid tezamen op naar het Hogere Licht en naar 
een beter leven in de materiële wereld. Dit alles moet door vrouwen gedaan worden." 
 

Kabbalah Library: “Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – Tweede Gesprek door Dr. Rav Michael Laitman 

19 december 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-19_sicha_bb_q&aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_2.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-19-12-2007.htm#begin 

 
 
Waarom heeft Arvut geen betrekking op vrouwen? 

 

"Mannen vormen het deel dat de gevende kracht van de ziel is, dit brak en viel in het vrouwelijke, 
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ontvangende gedeelte. Daarom kunnen mannen het Licht aantrekken en het aan het vrouwelijke gedeelte 
geven. Zij doen dit door tot gelijkenis met de eigenschappen van de gevende kracht te komen. Mannen 
moeten zich met elkaar verenigen in "liefde voor de naaste als voor het zelf", om zo de kracht van de 
liefde te bereiken. Door die kracht van de liefde trekken zij de overvloed van het Hogere aan en kunnen zij 
die aan de hele gemeenschap doorgeven: de natie, kinderen, vrouwen, ouderen, en natuurlijk ook aan 
zichzelf want dit alles gaat door hen heen." 

 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Vooruitgang Van De Vrouw” – door Dr. Rav Michael Laitman 

16 januari 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_q-aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-16-01-2007.htm#begin 

 
 
"Een vrouw moet weten dat dit aspect van het werk (wederzijdse garantie) alleen op mannen betrekking 
heeft, en dat ze, ondanks het feit dat ze hieraan niet actief deelneemt, eraan bijdraagt door het stimuleren 
van mannen in dit werk. Daarom is kennis erover ook voor haar nuttig, ze moet het werk bestuderen en 
begrijpen. Als een vrouw weet wat de mannen moeten doen, kan ze hen beter helpen. 
 
Vrouwen moeten bijeenkomen en een grote, sterke organisatie creëren. Ze moeten onderling bespreken 
hoe tot een juiste relatie met de mannen te komen - iedere vrouw apart en de hele groep vrouwen ten 
opzichte van de hele groep mannen. Vrouwen moeten begrijpen wat de mannen doen, en hoe ze het 
verlangen naar het doel in de mannen kunnen versterken. 
 
Een vrouw heeft geen relatie met hetgeen geopenbaard wordt tussen een man en zijn vriend, een man en 
zijn naaste. Zulk werk gaat slechts over het mannelijke gedeelte van het universum en in vrouwen zijn de 
mogelijkheden zich langs die wegen te ontwikkelen niet aanwezig – het is in het geheel geen 
vrouwenwerk.” 
  

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Groei Van Vrouwen” – door Dr. Rav Michael Laitman 

11 december 2007, Tel Aviv, Israël 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-12-11_sicha_bb_q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-about-women-11-12-2007.htm#begin 

 
 
Wat is de beste relatie die vrouwen met elkaar kunnen hebben? 

 

Vraag: Een van de praktische vragen die de laatste tijd zijn opgekomen, is of het zin heeft om 
bijeenkomsten te organiseren van vrouwen om hun verlangen te versterken. 
 
Rav's antwoord: Zulke bijeenkomsten hebben geen zin. Ik geloof niet dat zij veel resultaat hebben. 
Wanneer vrouwen samen willen komen, moet dit alleen zijn om een artikel te lezen, en enigszins het 
onderwerp te bespreken hoe het verlangen van de mannen te versterken. Eens per maand misschien 
moeten ze de mannen schrijven over hoezeer ze spirituele vooruitgang van hen verwachten en hoe zij met 
heel hun hart de mannen willen helpen vooruit te komen op het spirituele pad. 
 
Dit is mogelijk. Maar het moet verwoord worden, zoals een vrouw het tegen een man zou zeggen - en 
precies zo moet de vrouwengroep het tegen de mannengroep uitspreken. 
 
Vraag: Dus vrouwen hoeven niet bijeen te komen om deze brief te schrijven? 
 
Rav's antwoord: Nee. Ze kunnen het óf alleen óf samen schrijven. Het is beter voor vrouwen om zo min 
mogelijk contact met elkaar te hebben. Een vrouw werkt op de juiste wijze als ze vanuit haar huis werkt 
om ofwel een man ofwel de mannengroep te helpen.  
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Vooruitgang Van De Vrouw” – door Dr. Rav Michael Laitman 

16 januari 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_q-aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-16-01-2007.htm#begin 

 
"Een vrouwengroep is niet zo maar een groep individuen, de vrouwen verenigen zich om deel te hebben 
aan de spirituele verheffing. Samen met kinderen en met allen die niet actief deelnemen, vormen vrouwen 
het grootste gedeelte van de mensheid. De rol van de vrouw is erg belangrijk en erg sterk. Wanneer 
vrouwen in staat zijn om een organisatie op te zetten, dan is dit zeer goed, en wanneer dat niet het geval 
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is, dan ontberen de mannen deze hulp en deze druk van de vrouwen en dan is dat evenzeer nadelig voor 
de  vrouwen zelf. Daarom is er behoefte aan een serieuze organisatie, onderlinge hulp en contact. Dat is 
er of dat is er niet. 
 
In de regel kunnen vrouwen in onze wereld geen band met elkaar aangaan tenzij ze zich voor een 
specifieke taak gesteld zien, zoals in de verschillende vrouwenorganisaties. Bij ons geldt dit evenzeer. De 
enige kans om de Hogere Wereld te bereiken is, zich met elkaar verbinden om de mannen te helpen, te 
ondersteunen en druk op hen uit te oefenen, en om het Licht te ontvangen via de verenigde groep 
mannen. Dus probeer dit te doen. Alles hangt van jullie af." 
 
 

Bnei Baruch World Kli Blog: Sailing On – “Intention Pieces for Women” 

Mei Congres 2008, 09 mei 2008  

29 juni 2008 

http://www.kabbalahgroup.info/eng/new/2008/05/intention-pieces-for-women-may-congress-2008/ 

 

Vormen vrouwen hun eigen groepen? 

 
"Vrouwen hoeven geen band aan te gaan met elkaar. Er is geen vrouwengroep, principieel niet, die 
bestaat niet. Voor een vrouw is het niet nodig om een band aan te gaan met andere vrouwen. Vrouwen 
kunnen zich alleen bij elkaar aansluiten omwille van gezamenlijke doelen, gedeelde werkzaamheden - 
verspreidingswerk bijvoorbeeld. Een vrouw heeft niet dezelfde verplichtingen als de man. Correctie vindt 
bij elke vrouw apart plaats. 
 
Een vrouw wordt "thuis" genoemd. Ze is compleet in zichzelf als een structuur die geen verbinding met 
andere vrouwen nodig heeft. Een man moet verbonden zijn met alle andere mannen om tot correctie te 
komen. Een vrouw kan zich, door alleen te werken, ontwikkelen tot een volmaakt deel van de Kli, 
waarvoor enkel  een kracht van buiten nodig is om haar op de juiste manier te corrigeren. 
 
Een vrouw heeft dit niet nodig; ze wil niet in een vrouwengroep opgenomen zijn. En ze moet naar haar 
innerlijk luisteren - waarom is dit zo? Volgens de ontwikkeling van haar ziel heeft een vrouw geen groep 
nodig. Ze hoeft alleen deel te zijn van de collectieve Kli.” 
 

Kabbalah Library: Het Noord Amerikaanse Kabbalah Congres “De Volgende Stap” – Een Gesprek Met Vrouwen – Dr. Rav 

Laitman Laitman 

25 september 2005 

http://files.kabbalahmedia.info/files/eng_TRANS_AmericanCongress_ShiurNashim_25-09-05.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-for-women-25-9-2005.htm#begin 

 
"In overeenstemming met hun natuur kunnen ze elkaar adviseren en over verschillende zaken praten. Het 
is niet de bedoeling dat ze onderling banden aangaan die gebaseerd zijn op liefde of vriendschap. Dat is 
onnodig voor het spirituele, en ik geloof dat het alleen maar hindernissen zou opwerpen op het pad. Wij 
moeten zoveel mogelijk naar onze eigenlijke natuur luisteren, om het standpunt van de Kabbalisten te 
zien en het te realiseren. 
 
Als vrouwen willen samenkomen, moeten ze dit alleen doen om samen een artikel te lezen en te 
bespreken hoe ze het verlangen van de mannen kunnen bevorderen. Eens per maand misschien moeten 
ze aan de mannen schrijven dat zij van hen spirituele vooruitgang verwachten en dat zij hen met heel hun 
hart willen helpen die vorderingen te maken. 
 
Het is beter wanneer vrouwen zo min mogelijk contact met elkaar hebben. Het is correct als een vrouw 
vanuit haar huis werkt, en ofwel één man ofwel de mannengroep helpt." 
 

Kabbalah Library: “Een Gesprek Over De Spirituele Vooruitgang Van De Vrouw” – door Dr. Rav Michael Laitman 

16 januari 2007, Tel Aviv, Israel 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_q-aal-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.doc 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/lecture-rav-women-16-01-2007.htm#begin 

 
 
 



 

21 

 

Kinderen 
 
 
Wat is de rol van de vrouw in de verzorging van haar kinderen met betrekking tot Kabbalah? 

 

“Er staat geschreven dat we "de jongere moeten opvoeden naar zijn aard". 
Dat betekent niet alleen de ouders maar ook het kind duidelijk moeten zien waar hij naar toe gaat, en dat 
hij dat zelf ook moet willen. Dan zal hij de opvoeding accepteren, zelfs erom vragen. 
 
...Ouders die druk uitoefenen op hun kinderen, die hen onder dwang informatie of gewoonten opleggen, 
brengen een gebroken generatie voort. 
 
...De wijsheid van Kabbalah daarentegen, is gekant tegen elke vorm van geweld of druk. "Er is geen 
dwang in spiritualiteit". Geen dwang wil zeggen dat alles alleen vanuit de eigen vrije wil bestaat en gedaan 
wordt. Wat ouders moeten doen is die wil doen ontwaken. 
 
...Ons probleem is dat niemand daarmee bezig is en dat het hele opvoedingssysteem fout is. Daarom is 
het onze taak ouders te helpen de uitgangspunten van de Kabbalisten te begrijpen - dat alles voortkomt 
uit de vrije wil van de persoon, en dat wij niets meer hoeven doen dan de vrije ontwikkeling ervan 
bevorderen." 
 

www.kabbalah.info – Bnei Baruch Kabbalah Education and Research Institute – Life, Love & Family – Kabbalah On Education 

http://www.kabbalah.info/engkab/life-love-family/kabbalah-education  

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/education.htm#begin 

 
"Kennis van de wetten die heersen in onze wortels en van de wijze waarop de Hogere Krachten werken, 
geeft ons een exact begrip van de ideale en juiste manier waarop wij een kind moeten behandelen en 
opvoeden. Die kennis leert ons hoe wij moeten omgaan met zowel een foetus of pasgeborene, als met een 
puber of adolescent. Die kennis stelt ons instaat om een juist systeem van interactie te ontwikkelen, en 
om de voorwaarden te scheppen om optimaal gebruik te maken van de gelegenheid die wij in dit leven 
hebben om het doel van onze schepping te bereiken." 
 

www.laitman.com – Kabbalah and the Meaning of Life - Michael Laitman's Personal Blog  

"Babies - Physical and Spiritual” – Gepubliceerd op 30 juli 2008 

http://www.laitman.com/2008/07/babies-physical-andspiritual/ 

 
"Om een efficiënte en gezonde communicatie met een kind tot stand te brengen moeten we begrijpen dat 
elke nieuwe generatie nieuwe waarden heeft, andere waarden dan die van onszelf, waarden die niet 
overeenkomen met onze verwachtingen. Wanneer we geen aandacht besteden aan dit conflict - tussen de 
verwachtingen van de ouders en het nieuwe niveau van ontwikkeling van het kind - dan leidt dit 
onvermijdelijk tot rebellie. 
 
Door de natuur van de mens te observeren hebben Kabbalisten geconcludeerd dat een kind alleen naar 
een ouder luistert wanneer het denkt daar baat bij te hebben. Daarom is het wijs om raad of uitleg te 
geven die het kind het gevoel geeft dat hij er persoonlijk iets bij wint, los van de ouder. Dat eist van de 
ouder dat hij eerlijk tegenover zichzelf is, dat hij de kern van zijn advies onder de loep neemt - hij moet 
zich voortdurend afvragen: "Wie is er eigenlijk gebaat bij dit advies?” 
 
Het is van levensbelang dat het advies niet in de vorm van geboden en verboden gesteld wordt, maar zo 
dat het kind zelf, in zijn eigen binnenste, begrijpt wat het moet doen. Dan zal hij niet het gevoel hebben 
dat er een bepaald proces op zijn leven wordt toegepast, maar hij zal het zo ervaren dat het idee om te 
veranderen in hemzelf, onafhankelijk, ontstond." 
 

www.kabbalah.info – Bnei Baruch Kabbalah Education and Research Institute – Life, Love & Family – Kabbalah On Education 

“Higher Education – How To Raise Happy Children” 

http://www.kabbalah.info/engkab/life-love-family/kabbalaheducation?p_options=2 

Nederlandse vertaling: http://www.kabbalah.info/dutchkab/education.htm#begin 

 
"Van een kind houden" betekent een scheiding aanbrengen in je gedrag tussen strengheid en liefde, ze 
duidelijk tegenover elkaar stellen, en dan een middenweg ertussen vinden ten bate van degene tot wie het 
gedrag zich richt. 
 
Voor een volwassene is zijn gedrag tegenover een kind een zeer serieus, moeilijk en intensief werk. Hij 
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moet zichzelf steeds volledig in de hand hebben, en dat betekent dat de volwassene eerst zelf opgevoed 
moet worden. Hij moet begrijpen hoe hij moet zijn. 
 
Vanaf de eerste dag van zijn bestaan, voelt een kind, precies zoals een jong dier, de volwassene, en 
meteen al worden de eigenschappen van de drie lijnen in hem geplant. Deze teugels - de linker en de 
rechter - voelt hij onbewust, instinctief, zelfs nog voordat hij zijn ogen geopend heeft, nog blind en doof 
als in zijn eerste dagen, begrijpt hij ze toch." 
 

“Motherhood and Upbringing” – Een Gesprek tussen Kabbalist Michael Laitman en de Instructeurs van de Kabbalah 

Academie Michael Sanilevich and Eugene Litvar 

6 augustus 2007 

http://files.kab.co.il/files/eng_t_rav_2007-08-06_sicha_bb_imzhenya-ve-moshe_al-imahut-ve-hinuh_edited.doc 

 
Wat is de rol van de vader in de opvoeding van zijn kinderen in Kabbalah? 

 
Vraag: En is het schadelijk als een kind met zijn vader mee op jacht gaat? 
 
Rav's antwoord: In dit geval, is het doel van de jacht niet het zorgen voor levensonderhoud maar heeft 
het tot doel, te doden, te misleiden, en ten koste van anderen te genieten. Het is duidelijk dat deze dingen 
volkomen verwerpelijk zijn. Vanaf het eerste begin - zelfs vanaf vóór zijn geboorte en natuurlijk 
gedurende de periode dat het kind dingen begint te begrijpen, vormen zulke bezigheden een groot 
probleem voor hem. Hij komt al in deze wereld na eerdere incarnaties, hij is al belast door zijn egoïstische 
natuur, het groeiende kwaad, het opvlammende ego. En we moeten rekening houden met het feit dat 
deze eigenschappen zullen groeien naarmate hij zich ontwikkelt. Daarom moeten we hem de juiste 
waarden aanreiken, vanaf de vroegste jeugd, zodat hij tegen zijn eigen natuur bestand zal zijn.  
 
Ik herinner me dat in mijn tijd de nadruk in de opvoeding lag op het leren aan elk kind dat het goed moest 
zijn: dat het niet mocht vechten met anderen, maar aardig moest zijn voor iedereen. Waarom? Omdat we 
onbewust begrijpen dat iemand, wanneer hij iedereen goed behandelt, minder vijanden zal hebben, en 
een kleinere kans zal lopen in de problemen te komen, of te veroorzaken dat iemand hem kwaad doet. 
Daarom moeten we hem niet leren anderen te doden, hen te gebruiken of op hen te jagen met de 
bedoeling hen kwaad te doen. Integendeel, leer hem hoe hij goed moet zijn voor anderen. Op die manier 
kun je tot op zekere hoogte zorgen dat hij in de toekomst een veiliger leven krijgt. 
 
Dit wensen wij voor onze kinderen. Maar hem het tegenovergestelde leren - dat wil zeggen te doden, dat 
betekent dat we hem ongelukkig maken. Zijn leven lang zal hij de druk voelen van de gedachte dat 
anderen hem op dezelfde manier zullen behandelen. Wat een zware innerlijke druk zal hem te wachten 
staan, en waartoe? Daarnaast hangt de bestemming van de menselijke ziel af van de wijze waarop hij 
anderen behandelt. Hoe beter hij is voor anderen, hoe meer profijt hij daar tenslotte van zal hebben. 
 
Vraag: Ik zou graag mijn persoonlijke ervaring willen delen, hoe mijn zoon naar school ging, naar de 
eerste klas. In het begin was zijn verblijf daar een culturele schok voor ons (voor hem, en daardoor ook 
voor ons). Hij vertelde dat de kinderen daar in de pauze voortdurend vochten en alleen maar bezig waren 
met elkaar kwaad doen. Dat was de voornaamste bezigheid van de gemeenschap. Voor onze dochter was 
de ervaring niet hetzelfde, omdat meisjes zachtaardiger zijn. Stel dat een klein kind, dat we proberen op 
te voeden in een sfeer van slechts vriendelijke en positieve bejegening van anderen, in een maatschappij 
terecht komt met andere waarden. Zal hij dan niet "een watje" worden, een kind dat door iedereen 
geslagen wordt terwijl het op zijn beurt alleen maar glimlacht? Bestaat dat gevaar? 
 

Rav's antwoord: U heeft gelijk. Maar tenslotte denk ik niet dat hij op die manier haat tegen zichzelf 
opwekt of het verlangen om te misbruiken. Nee. Het punt is: als hij anderen goed behandelt dan wil dit 
nog niet zeggen dat hij niet voor zichzelf kan opkomen. Maar u bent niet bezig hem te leren, of te 
"programmeren" om mensen op te jagen, alsof hij een roofdier is. Mijn zoon begon Kabbalah met mij te 
bestuderen, toen hij nog maar negen was. Maar tegelijkertijd leerde hij veel andere dingen: worstelen, 
fietsen en dergelijke. Dus ik voedde hem op om sterk te zijn, maar niet met het doel mensen te 
misbruiken, of hen met zijn kracht te bedreigen. Hij is sterk, en als het nodig is, of als er geen alternatief 
is, kan hij voor zichzelf opkomen. Maar in zijn aard is er geen neiging te doden, of te martelen of zo. Er 
moet een evenwicht zijn tussen die twee zaken, omdat we in een zeer, zeer wrede wereld leven. Maar we 
hoeven niet zoals alle anderen te zijn. 
 

Bnei Baruch World Kli Blog: Sailing On – “From the Earliest Age We Must Instill Correct Values Into Children”  

9 mei 2008 

http://www.kabbalahgroup.info/eng/new/2008/08/from-theearliest-age-we-must-instill-correct-values-into-children-qa/ 
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Wat moet er gebeuren als de ouders het niet eens zijn over de noodzaak hun kinderen op te 

voeden volgens Kabbalah? 

 

Vraag: Wie is er verantwoordelijk voor de opvoeding in het gezin - de man of de vrouw? En wat is het 
verband met het spirituele? 
 
Rav's antwoord: Er staat geschreven, "Volg de moraal van de vader en de Thora van de moeder." Wat 
betekenen "moeder" en "vader" hier en wat is het verschil tussen de moraal en de Thora? Het lijkt dat 
Thora het voornaamste is hoewel de moeder daar verantwoordelijk voor gesteld wordt. De vader dreigt en 
waarschuwt alleen maar - lijkt dat niet het gemakkelijkste? Het houdt in dat de twee in harmonie moeten 
inwerken op het kind, zodat het kind het verband tussen beide voelt. De ene kant wordt verondersteld 
hem te voorzien van uitdagingen die, vanuit zijn eigen aard in hem kunnen worden opgewekt en die hem 
beheersen. Aan de andere kant moet hij een methode leren om deze problemen te boven te komen. Dus 
morele regels enerzijds en de Thora anderzijds geven aan een klein kind (maar ook aan een groot kind, 
aangezien wij allen kinderen zijn) de gelegenheid te groeien door middel van de twee lijnen - de rechter 
en de linker. 
 

Bnei Baruch World Kli Blog: Sailing On – “Both the Mother and Father Should Educate Their Children”  

29 mei 2008 

http://www.kabbalahgroup.info/eng/new/2008/05/both-themother-and-the-father-should-educate-their-child/ 

 
Wat is de beste en meest correcte omgeving voor een kind? 

 
"Kabbalisten verwerpen met klem systemen die morele principes opleggen aan de mens, met name aan 
het kind. De reden hiervoor is dat Kabbalah leert dat ontwikkeling altijd persoonlijk en innerlijk is, en door 
het individu zelf wordt bepaald. Het resultaat ervan is dat de mens er dan ook uiterlijk door verbetert en 
een positieve invloed uitoefent op de gemeenschap. 
 
Het zou verkeerd zijn onze kinderen teveel aan hun lot over te laten, omdat zij zich nog in het algemene 
milieu bevinden en niet in de juiste omgeving die hun de juiste atmosfeer biedt voor innerlijke spirituele 
ontwikkeling. 
 
Rabbi Baruch Ashlag schreef dat we omgang met extreme milieus moeten vermijden, anders zullen we 
hun extremistische opvattingen en ideeën over het leven overnemen. 
 
Omdat het onmogelijk is invloeden te weren, moeten we onze kinderen al van jongs af aan opvoeden in 
een traditioneel kader. Een dergelijk kader kan: 

1. Het kind beschermen tegen extreme religieuze of wereldbeschouwelijke opvattingen; 
2. Het kind de zienswijze bieden van Kabbalah: op ons leven, op onze dagelijkse bezigheden en op 

de zin van ons bestaan. 
 
Veel ouders vragen mij om raad. Ze weten niet wat ze met hun kinderen moeten beginnen. Drugs zijn het 
grootste probleem. Vooral onder jongeren in de leeftijd van 14-15 en ouder, en het wordt steeds erger. 
Een groot deel van de middelbare scholieren gebruikt tegenwoordig drugs. 
 
Vanuit het standpunt van Kabbalah kunnen wij het beste: 

1. De kinderen naar goede scholen sturen, waar zij een waardevol einddiploma kunnen behalen; 
2. De kinderen uit de buurt houden van slechte invloeden bijvoorbeeld uit een sociale omgeving waar 

drugs worden gebruikt of waar ander zwaar afwijkend gedrag heerst; 
3. Zorgen dat het kind innerlijk zijn keuzevrijheid ervaart, terwijl het tegelijk uiterlijk de grenzen 

voelt die de openbare mening en de kracht van zijn ouders hem opleggen." 
 

Interview With The Future – Dr. Rav Michael Laitman – Deel Vier – “Contact With The Upper One” – Kabbalah On Education 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/4297?/eng/content/view/full/4297&main 

 
Vraag: Mag ik de omgeving kiezen voor mijn kind, gewoon omdat ik dat wil? 
 
Rav's antwoord: Je moet dat zelfs doen, het is geen kwestie van mogen of niet mogen. Je bent ertoe 
verplicht omdat jij op een weg bent en een doel voor ogen hebt, daarom ben je verplicht dit aan het kind 
door te geven. Of je het wil of niet, jij voedt je kind op. Dus moet je het opvoeden volgens de keuzes die 
jij gemaakt hebt, volgens wat jij juist vindt. Je moet het niet opvoeden in waarden waarin je niet gelooft, 
of waarbij je je niet thuisvoelt. Maar als je wel tot zulk een opvoedende omgeving behoort, dan moet je 
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die waarden ook aan het kind doorgeven, zoals je in het algemeen het kind geeft wat het nodig heeft.  
 
Vraag: En op welk gebied moet ik me dan niet bemoeien met wat het innerlijke deel van het kind wordt 
genoemd? 
 
Rav's antwoord: Er is geen enkel deel in het kind waarmee je je niet mag bemoeien, want het kind is 
onder jouw macht gesteld, het is ondergeschikt aan jou. Het kind wordt geen vreemdeling genoemd: het 
leeft onder jouw gezag. Dat wil zeggen het is jouw plicht hem dingen op te leggen, hem de opvoeding te 
geven die jij kiest. Waarschijnlijk kies je een bepaalde wijze van opvoeden. Maar zelfs als jij nergens voor 
kiest, dan wordt hij gevoed door een bepaald soort gemeenschap. Daarom zijn we verplicht onze kinderen 
een opvoeding te geven en, zoveel mogelijk, een consequente opvoeding. Daarom moeten we een 
methode ontwikkelen en organiseren voor de jonge generatie. 
 

Bnei Baruch World Kli Blog: Sailing On – “Correct Upbringing”  

21 augustus 2008 

http://www.kabbalahgroup.info/eng/new/2008/08/thecorrect-upbringing/ 

 
Wanneer een optimale omgeving niet mogelijk is, hoe kan tenminste de invloed van de gewone 

maatschappij beperkt worden? 

 
Vraag: Ik heb een vraag over de opvoeding. Waar en wanneer mogen ouders een kind  tot iets dwingen, 
en wanneer mag dat niet? 
 
Rav's antwoord: Naast de beperkingen die de wet oplegt, moeten de wetten van de Thora de ouders 
beperken. Als je alle wetten van de Thora bekijkt, over de relaties met kinderen, vrienden, naasten, de 
staat en de wereld, zul je begrijpen hoe die relaties moeten zijn, want de wetten van de Thora zijn de 
wetten van de natuur. Je kunt uit die wetten afleiden hoe de relatie van een mens moet zijn tot zijn 
vrienden en tot zijn familie, en zo zie je wat er aan de hand is. 
 
Met betrekking tot kinderen staat er geschreven: zij die hun kinderen geen vak leren, maken hen tot 
rovers en dieven. Een vader is verplicht om zijn kind het geloof te leren, dat wil zeggen, een beroep. Een 
beroep wordt hier uitgelegd als geloof, bedoeld wordt een vak. Vakkunst wordt beschreven als "geloof", 
dat wil zeggen: volgens de structuur van de Hogere Parzufim, moet Abba (vader) zijn kind zó opvoeden 
dat het kind door dat leerproces Katnut, Gadlut kan bereiken in zijn innerlijke Kelim. Dit is je plicht. Het is 
geen kwestie van kunnen of niet kunnen; het is je plicht. 
 
Vraag: Laten we een voorbeeld geven: wijzelf kiezen onze omgeving, zelfs op het eenvoudigste niveau 
doen wij dat. 
 
Rav's antwoord: Doordat jullie in een overgangssituatie zitten, tussen generaties, omdat jullie de eerste 
generatie zijn die vanuit het punt in het hart naar de waarheid komt zoeken. De volgende generatie die na 
jullie komt, ontvangt die vonk in het hart in het midden van hun leven (nadat zij zochten en tot de 
correcties kwamen), of ze zullen in families geboren worden die al op het pad zijn. En zij die al op het pad 
zijn, moeten hun kinderen daarin opvoeden. Het kind heeft hierin geen vrije keuze. 
 

Bnei Baruch World Kli Blog: Sailing On – “Correct Upbringing”  

21 augustus 2008 

http://www.kabbalahgroup.info/eng/new/2008/08/thecorrect-upbringing/ 

 
"Onze kinderen begrijpen dat ze in een grijze afgrond vallen wanneer ze de gemeenschap, de kring van 
interesses, kennis, lezingen en discussies verlaten, of nog algemener wanneer ze het leven van 
Kabbalisten dat hun ouders leiden, verwerpen. Ofschoon ze, net als alle jonge mensen proberen iets uit de 
externe wereld te bemachtigen, dwingt de leegte ervan hen terug te keren. Dit zien we gebeuren. Daarbij 
komt nog dat we in alle eerlijkheid erbij moeten zeggen dat we op geen enkele manier de Kabbalistische 
opvoeding opdringen aan onze kinderen; daar is geen sprake van, zelfs in mijn tijd kwam dit niet voor.  
 
Kortom de kinderen nemen gewoon waar hoe wij leven, ze horen onze gesprekken; tenslotte komt het 
voor dat onze kinderen ons vergezellen naar bijeenkomsten en vieringen, zoals huwelijken en diners, 
waarbij alle familieleden aanwezig zijn. Meestal blijkt dit al voldoende te zijn. Het proces van de opvoeding 
vindt vanzelf plaats, onbedoeld. Een kind ziet, en hoort het voorbeeld dat de ouders geven en neemt het 
in zich op, en dit is al genoeg om het tenminste van drugs af te houden, zoals we tegenwoordig overal 
zien in scholen in Israël.  
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Ons voorbeeld is genoeg om slecht gedrag te voorkomen; we kunnen dit zowel van meisjes als van 
jongens zeggen." 
 

Bnei Baruch World Kli Blog: Sailing On – “They Are Simply Observing How We Live”  

15 juli 2008 

http://www.kabbalahgroup.info/eng/new/2008/07/they-aresimply-observing-how-we-live/ 

 
"Ieder van ons streeft ernaar zijn of haar kinderen het beste gereedschap mee te geven voor het leven. 
Daarom voeden we ze intuïtief op tot altruïsten. In feite is de opvoeding van de jongere generatie altijd al 
gebaseerd geweest op altruïstische waarden. 
 
We leren onze kinderen aardig voor anderen te zijn omdat we onbewust weten dat degene die anderen 
slecht behandelt er tenslotte zelf de dupe van wordt. We willen dat onze kinderen veilig zijn, en we voelen 
aan dat we dit alleen kunnen bereiken door middel van een altruïstische opvoeding. 
 
Het zelfvertrouwen van iemand hangt niet van hemzelf af, maar van zijn omgeving. Zijn omgeving 
weerspiegelt de houding van het individu, en daardoor komt alles wat schadelijk is via de omgeving bij ons 
terug. Echter, door altruïstische waarden te bevorderen kunnen we de kans dat de gemeenschap ons 
schade toebrengt verkleinen. 
 
Elke maatschappij, in elk land, in elke periode van de geschiedenis wilde altruïstische waarden leren aan 
zijn kinderen. Alleen een zeer machtig man, zoals een tiran wiens leger klaarstaat om gehoorzaamheid af 
te dwingen, kan het zich veroorloven zijn kinderen te leren hardvochtig, ongevoelig en meedogenloos te 
zijn. Die kinderen zullen op hun hoede moeten zijn voor ieder ander, en zich met wapens moeten 
beschermen. 
 
Een juiste houding tegenover anderen geeft een ongeëvenaard gevoel van veiligheid, vrede en rust. 
Daarom proberen we kinderen volgens dit ideaal op te voeden. Maar, en dit is een belangrijk punt, na 
verloop van tijd zien zij dat wijzelf ons niet op die manier tegenover anderen gedragen, en dus worden zij 
net zo egoïstisch als wij zelf zijn. 
 
Een goede opvoeding is gebaseerd op goede voorbeelden. Zijn wij voor onze kinderen een voorbeeld van 
altruïstisch gedrag tegenover anderen? Het antwoord is waarschijnlijk ontkennend, ofschoon wij hen wel 
opvoeden tot altruïsme wanneer ze klein zijn. Een kind dat ziet dat zijn ouders niet "de daad bij het woord 
voegen", voelt dat hun woorden leeg en vals zijn. Hoezeer zij ook proberen hun kinderen eervol gedrag te 
laten zien, het zal niet baten. 
 
De crisis waarin we ons vandaag bevinden en onze bedreigde toekomst, dwingen ons te veranderen. Tot 
nu toe hebben we onze kinderen iets voorgehouden, maar zonder onze eigen raad op te volgen. Nu 
hebben we echter geen keus meer. We moeten onze egoïstische houding tegenover anderen wijzigen. 
 
Wanneer steeds meer mensen zich altruïstisch gedragen, zullen onze kinderen in een veranderde wereld 
geboren worden, en dingen die voor ons nog moeilijk te begrijpen waren, zullen zij gemakkelijk inzien. Ze 
zullen begrijpen dat wij allemaal deel zijn van een enkel systeem, en dus dat onze relaties wel altruïstisch 
moeten zijn. Dit is het allerbeste wat we voor onze kinderen en voor onszelf kunnen doen." 
 

Kabbalah Library: Kabbalah and Humanity – “Raising the Next Generation of Children”, pagina 1, Alinea 1-8 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/42601?/eng/content/view/full/42601&main 

 
Mogen we een kind isoleren of op een andere manier beschermen? 

 

"...er is geen dwang in spiritualiteit. Dat is een basisregel. Iemand moet vrij zijn om te kiezen. Het is geen 
toeval dat veel van de kinderen van enige van de grootste Kabbalisten zich nooit met Kabbalah  hebben 
bezig gehouden. Tenslotte is het verlangen naar spiritualiteit niet erfelijk." 
 

Interview With The Future – Dr. Rav Michael Laitman – Deel Zes – The Face Of The Future – Between a Man and a Woman, 

alinea 4 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/4262?/eng/content/view/full/4262&main 

 
"Hetzelfde geldt in de opvoeding van kinderen. Er mag geen dwang zijn, als je  het niet wilt, doe het dan 
niet. We kunnen alleen maar het goede voorbeeld geven, waar onze kinderen van kunnen leren. Maar als 
je hun op de juiste manier onderwijst, hoef je hen niets te verbieden." 
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Interview With The Future – Dr. Rav Michael Laitman – Deel Zes – Today’s Science” laatste 4 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/4262?/eng/content/view/full/4262&main 

 
"Sommige regels leren we uit ervaring, andere gedragsregels nemen kinderen over van hun ouders, hun 
vrienden, de omgeving en de maatschappij in het algemeen. De regels die we door opvoeding leren 
vormen geen aangeboren kennis. Het is niet duidelijk dat die regels geldig zijn in de wereld, en dat de weg 
die zij beschrijven de moeite waard is. Als kinderen uit zichzelf konden zien dat iets slecht was, dan 
zouden zij het wel laten." 
 

Kabbalah, Science and the Meaning of Life – Dr. Rav Michael Laitman – Realizing the Spiritual Gene – Deel Vier – Nature’s 

Laws, alinea 4 

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/38861?/eng/content/view/full/38861&ma 
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Huwelijkspartners Die Geen Belangstelling Hebben Voor Kabbalah 
 
 
Hoe kan een vrouw spiritualiteit bereiken wanneer haar man geen belangstelling heeft voor 

Kabbalah? 

 

"Ze moet zich bekommeren om de eenheid tussen mannen, want juist door vereniging met elkaar 
bereiken mannen de kracht van de overvloed van Boven, en geven zij die door aan alle anderen. Dus ook 
al heeft zij geen man die met een groep Kabbalisten studeert om samen een wederzijdse garantie te 
bereiken en het Licht van Boven te bereiken, de vrouw moet zich toch bekommeren om de algemene 
eenwording van mannen. Naarmate ze hieraan door middel van haar verlangen deelneemt, zal ze kunnen 
ontvangen. 
 
Mannen vormen het gedeelte dat de levende kracht is, die gebroken werd en neerviel in het vrouwelijke 
ontvangende deel. Daarom kunnen mannen het Licht aantrekken en het aan het vrouwelijke deel geven. 
Ze doen dit doordat ze tot gelijkheid komen met de eigenschappen van de levende kracht. Mannen 
moeten zich met elkaar verenigen in de "liefde voor de naaste als voor zichzelf", zij moeten hierdoor de 
kracht van liefde ontwikkelen en door de kracht van liefde kunnen zij de overvloed van Boven aantrekken 
en die aan de hele maatschappij geven: de natie, de kinderen, de vrouwen, de ouderen, en natuurlijk aan 
zichzelf, want alles zal door hen geen gaan." 
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Wat biedt de meeste steun aan een vrouw van wie de man geen belangstelling heeft voor 

Kabbalah? 

 
"Als de man Kabbalah niet wil bestuderen, is het verboden druk op hem uit te oefenen. Misschien is het 
voor hem nog niet de juiste tijd, en tot dat wel het geval is, moet hij als een gewoon mens leven. 
 
Natuurlijk kunnen we hem wel een krant te lezen geven, of een boekje, en er iets over uitleggen. Maar hij 
moet behandeld worden als een klein kind. Als we zijn aandacht willen richten op de wetenschap van 
Kabbalah, moeten we hem als een klein kind behandelen - zacht en vriendelijk, zonder hem ergens toe te 
dwingen en zonder hem af te keuren. Anders stoten we hem alleen maar af. 
 
Daar staat tegenover dat de vrouw, wanneer haar man ook maar de minste belangstelling voor Kabbalah 
toont, al haar kracht moet gebruiken om hem te laten zien dat ze bereid is alles voor hem te doen, als hij 
maar zou studeren, en zich hierbij zou aansluiten. Ze zal van hem houden, hem alles vergeven, hem 
respecteren en waarderen zo lang als hij maar studeert. De man zal hieraan toegeven, want we weten 
hoezeer een man gerespecteerd en als een echte man gezien wil worden - sterk en bijzonder. Een vrouw 
moet daar gebruik van maken om het verlangen naar het spirituele in hem wakker te maken. En ofschoon 
dit "Lo Lishma" genoemd wordt (dit betekent: niet voor haar naam, wat wil zeggen dat hij het werk doet 
omdat hij er persoonlijk profijt van heeft) leidt dit toch later tot Lishma (dat betekent: voor haar naam, 
wat wil zeggen dat hij het alleen omwille van de Schepper doet)." 
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Vraag: En stel dat de man er echt tegen is? Wat moet ze doen als haar man echt vijandig staat 

tegenover haar werk in Kabbalah? 

 

"Helemaal niets! Laat hem in die toestand en wacht tot hij ertoe komt in overeenstemming met de 
ontwikkeling van de Reshimo - misschien niet eens gedurende dit leven. Maar een vrouw kan zich wel 
zelfstandig verbinden aan een mannengroep. Daar zijn veel voorbeelden van. 
 
Zelfs wanneer we trouwen hoeven we niet specifiek te trouwen met iemand die juist wel of juist niet 
geïnteresseerd is in het spirituele, iemand die juist wel of juist niet Kabbalah wil studeren. Wanneer we 
willen gaan trouwen, is het belangrijkste dat de toekomstige partner weet dat spirituele studie iemands 
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eigen innerlijke zaak is. Dat, wanneer een van beiden zich bezig wil houden met spirituele ontwikkeling, de 
ander zich daar niet mee mag bemoeien. Ze kan hem helpen, en ze kunnen samen het pad gaan als 
spirituele partners, maar als dit niet kan, dan is het een partner verboden de ander op dit pad te hinderen, 
want het is een zaak van de ziel." 
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Het Huwelijk 
 
 
Hoe kan een vrouw een goede omgeving in haar huis scheppen voor haar man? 

 

"...Een vrouw schept voor de man de omgeving waarin hij studeert en vooruitgaat. Ze wekt in hem een 
hartstochtelijk verlangen naar openbaring en het bereiken van de spirituele wereld in zichzelf. Op zijn 
beurt voelt de man de behoefte die in hem door de vrouw gewekt is, gaat op weg om het spirituele te 
vinden, en brengt datgene wat hij bereikt naar de vrouw". 
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"We moeten goed begrijpen wat wederzijdse garantie, of wederzijdse steun tussen mannen betekent voor 
het bereiken van het doel. Het is belangrijk te begrijpen hoe precies een vrouw haar verlangen naar het 
spirituele aan de mannen moet geven. Ze moet van haar kant zorgen voor alle omstandigheden die de 
mannen  nodig hebben, ze moet hen daartoe dienen en ondersteunen, en zich bezig houden met 
verspreiding en organisatie. Ze moet alle mogelijke middelen inzetten om haar verlangen aan de mannen 
door te geven en om hen te laten zien hoezeer vrouwen ernaar verlangen en verwachten en hopen dat het 
zal gebeuren. 
 
Als de mannen dit verlangen voelen, dan zullen ze niet in staat zijn om ervan weg te vluchten; ze zullen 
niet in staat zijn om zich er zonder de noodzakelijke vervulling van af te wenden. Zo zullen ze het 
spirituele voor de vrouwen willen verdienen, dus niet eens voor zichzelf, want voor zichzelf kunnen ze het 
wel verwerpen, maar omdat ze de vrouwen niet kunnen negeren. Zo is de natuur." 
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