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Deel Een: Het Begin 
 

Hoofdstuk 1.1 - De Grote Illusie 
 
Gij zult geen andere goden hebben behalve Mij. Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis 
maken (Exodus 20:3). 
 

Het Jodendom verbiedt afgoderij en fetisjisme. Dit verbod is een uitdrukking van het 
meest fundamentele principe van het Jodendom: dat alles wat wij waarnemen slechts in onze 
verbeelding bestaat. 

 
In de loop van de jaren hebben velen van ons bewust of onbewust dit principe 

aanvaard, omdat we ons realiseerden dat dit perspectief ons hielp met onze dagelijkse 
problemen. Het bepaalt onze reacties, gevoelens en uiteindelijk onze werkelijkheid. Wat is 
onze omringende werkelijkheid? 

 
Kabbalisten van nu verwoorden openlijk een principe dat Joden duizenden jaren 

verborgen hielden: dat wat er bestaat niet de werkelijkheid is, dat alleen "Zijn Essentie", de 
"Hoogste Kracht" bestaat. Deze Kracht werkt zo dat we Hem zien in de vorm van de 
specifieke werkelijkheid die we "mijn wereld" noemen. 

 
Afhankelijk van onze zintuigen en innerlijke eigenschappen ervaren we verschillende 

beelden en gewaarwordingen. Deze zijn allemaal subjectief en bestaan alleen voor zover wij 
ze voelen. 

 
Omdat de niet-menselijke wezens andere zintuigen hebben, zien zij de wereld ook 

totaal anders. Er zou een wezen kunnen bestaan met zintuigen die  zo van de onze 
verschillen dat het in een heel andere dimensie bestaat en ons nooit tegenkomt. 

 
Hoe meer onze eigenschappen op die van de Hoogste Kracht lijken, hoe dichter het 

beeld van "mijn wereld" de echte realiteit benadert, hoe minder het door onze egoïstische 
eigenschappen vertekent is. Omdat de eigenschap van de Hoogste Kracht altruïsme is, komt 
iemand die deze eigenschap verwerft en zich met de Hoogste Kracht verenigt, tot de 
beleving van de realiteit. Dus onze belevingen zijn persoonlijk en veranderlijk.     

 
De enige manier om tot de juiste opvatting van de realiteit te komen is de studie van 

Kabbalah. Dit is de enige studie die gaat over het deel van de werkelijkheid dat de mensheid 
nog moet verwerven. Maar het is niet voldoende om de tekst alleen maar te bestuderen, 
want we lezen over het ongekende. Wij moeten onszelf de juiste manier van kijken eigen 
maken, en onszelf voorbereiden op een meer waarheidsgetrouwe en verborgen ervaring. 

 
Alles bestaat binnen ons. Buiten ons bestaat alleen de Hoogste Kracht, de Schepper. 

Wij kunnen Hem alleen maar ervaren via Zijn inwerking op onze zintuigen. Alleen door af 
te gaan op  deze gewaarwordingen kunnen we raden naar de Schepper. 

 
Daarom moet de studie van Kabbalah zich op het juiste doel richten; ons denken moet 

gericht zijn op het bestuderen van innerlijke kwaliteiten die we nog niet  in onszelf kunnen 
waarnemen. 
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Alle werelden, Parzufim, Sefirot, namen, alles waar Kabbalah over spreekt, bestaat 
binnen ons en zal in ons geopenbaard worden, afhankelijk van de graad van onze correctie. 
Wij zullen onze innerlijke Mozes en Aäron vinden, onze innerlijke Koning David, de 
engelen, het kwaad, de rechtvaardigen, en de niveaus van bereiken die we "Jeruzalem" en "de 
Tempel" noemen, en meer. Elk woord in de Thora spreekt over onze eigen krachten en de 
niveaus van ons vermogen om de Schepper te ervaren. 

 
Dat is het enige onderwerp waar de Thora over spreekt. Dat is ook het enige waarover 

wij in ons dagelijks leven spreken, want we spreken over onze gevoelens. Eigenlijk is het 
enige wat we voelen de invloed van de Schepper. Alles om ons heen is slechts de invloed die 
de Schepper op ieder van ons uitoefent. 

 
Om het ware beeld van de wereld te zien, moeten we dus onszelf lezen, zoals we de 

Thora lezen, want alles wat er geschreven staat, bestaat in onszelf, we hebben het alleen nog 
niet ontdekt. 

 
We ervaren wat er in de boeken staat, naar de mate van onze spirituele groei; daarom 

is het zo belangrijk om de authentieke bronnen van Kabbalah te bestuderen: de Zohar, de 
geschriften van de Ari en van Ashlag. Dit is de veiligste weg om de correctie van onze 
gevoelens en eigenschappen te verwerven en om spiritueel te stijgen. 

 
De beste manier om vooruit te komen, is om tijdens de studie in gedachten te houden 

dat deze boeken spreken over wat er binnen mij is, dat dit alles al ergens in mij bestaat. Al 
deze werelden en Parzufim zijn dingen die ik in mijzelf moet ontdekken. Het zijn de 
eigenschappen van mijzelf. 

 
Hoe groter onze beheersing van deze eigenschappen wordt, hoe meer wij de werking 

van de Schepper in ons zullen voelen. Ofschoon we Hem nooit " buiten" onszelf zullen 
voelen, begrijpen we steeds beter hoe hij binnen ons werkt, want:  "Aan uw daden zullen wij 
u kennen." 

 
En omdat wij als groep bijeen zitten, en onze nog verborgen echte eigenschappen 

bestuderen, werken we samen aan de studie van de werkzaamheid van de Schepper in 
onszelf. Wij hebben een gezamenlijk doel, één gedachte, en één gebied waarop wij 
experimenteren - onze eigen gevoelens. 

 
Het resultaat is een collectief doel, een collectief denken en verlangen en geleidelijk 

schept dit in de groep de ervaring van één lichaam met gemeenschappelijke eigenschappen - 
het gevoel dat wij geen aparte individuen zijn, maar slechts één "mens", en vóór hem staat 
de Ene Schepper. 

 
Deze gedachte maakt dat wij  innerlijk gericht zijn op het veranderen van onze 

eigenschappen, in de zoektocht naar de Schepper in ons. In plaats van het gewone lezen van 
de Thora, ontdekken we de Thora als een "kruid", als een middel tot correctie. Zij wordt ook 
"een levenselixer"genoemd, want wij drinken er de gewaarwording van de Schepper mee in, 
het Licht van de eeuwigheid en volkomenheid. 

 
Mensen die uit de verkeerde boeken studeren, ontvangen deze remedie niet en hun 

eigenschappen veranderen niet. Zij ontdekken de Schepper niet en hun Thora wordt droog,  
en verbergt het doel van de Schepping meer dan ooit. 
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Hoofdstuk 1.2 - Tussen de Schepper en het Schepsel 
 

De vraag "Wie ben ik?" bestaat in iedereen. Maar als die vraag zich niet meer terzijde 
laat schuiven, dan staat zij in verband met de Schepper: "Wie is Hij?". Dit komt doordat de 
Schepper in ons is, de Bron van het menselijke "zelf". Hoe vaak wij ons ook afvragen:"Wie 
ben ik?", de vraag gaat in feite over de Schepper. Het "zelf" is een gevolg. Onze verlangens, 
al onze bewegingen, alles wat we doen, is door Hem geschapen. 

 
Waar is het "zelf"dan? Er is geen "zelf". Het "zelf" is het werk van de natuur, 

geschapen door de Schepper. Het "zelf" bekleedt ons, maar alles wat we doen, is eigenlijk 
Zijn handelen. De vraag: "Wie ben ik?" kan alleen buiten de Schepper bestaan. Wij 
verschillen alleen van de Schepper naarmate wij op Hem willen gelijken en tot Zijn niveau 
willen opklimmen. 

 
De wil om te ontvangen is in wezen het verlangen van ons, schepselen, om te genieten 

van de overvloed en het genot dat uit de Schepper voortkomt. We voelen die wil om te 
ontvangen en de Schepper wil dat wij ervan genieten. Als wij een abstracte wil tot 
ontvangen voelen dan is dat geen schepsel, het is de natuur, God. Als wij ons door de natuur 
laten sturen, dan zijn we als een dier zonder zelfs maar een vonk van een Godddelijke ziel. 

 
Alleen wanneer onze wil om te ontvangen bekleed is met een intentie die het gebruik 

ervan controleert en corrigeert, kunnen we onszelf beschouwen als schepsels die met opzet 
door de Schepper tot leven gewekt zijn, anders dan een steen, dier of vogel. Maar dat hangt 
van onszelf af. 

 
Onze verlangens naar, eten, drinken, slaap, huwelijk en kinderen zijn natuurlijk en zijn 

door de Schepper gegeven. Wij kunnen er niet aan ontkomen of ze veranderen. Maar we 
kunnen de wil om te ontvangen bekleden met een doel, en een juiste manier ontwikkelen om 
dit verlangen te gebruiken. Hoezeer wij verlangen naar dit doel is alleen van onszelf 
afhankelijk. Dat noemen we "Schepping". We moeten de juiste manier zoeken om onze aard, 
onze verlangens te gebruiken. 

 
De natuur komt van de Schepper, en het is onze taak om te leren haar juist te 

gebruiken. Het "punt in het hart" is de manier waarop wij ons verhouden tot onze natuur, 
die ons door de Schepper is gegeven, en de mate waarin wij die juist kunnen gebruiken. Het 
hart zelf bestaat uit onze verlangens, onze zucht naar genot. 

 
Alles wat niet de Schepper is, beschouwen we als "het schepsel", dit wordt beperkt 

door zijn natuur en bestaat in vier graden van verlangens: levenloos, vegetatief, animaal en 
sprekend (de mens). De mens is de enige graad die de natuur kan gebruiken met een speciaal 
door hemzelf geschapen doel. Dit  vermogen is "het punt in het hart". 

 
De eerste fase is "het embryo", met de grofheid van de wortel: dat is het stadium 

waarin iemand zichzelf totaal wegcijfert, hij smelt als het ware weg in de Schepper. Daarna 
moet het schepsel geleidelijk opklimmen naar de graad van de Schepper en hij moet de 
verschillen die tussen het schepsel en de Schepper bestaan overwinnen. 

 
Met dit doel voor ogen, vormen wij schijnbaar de Schepper in ons, maar steeds blijven 

we het "zelf" voelen, want het "zelf" ís feitelijk de Schepper. Door de Schepper te verwerven 
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en gelijkvormig aan Hem te worden, verwerven we ons eigen unieke "zelf". 
 
De Schepper wil een Schepping die haar onafhankelijkheid behoudt wanneer zij de 

Schepper ervaart, daardoor lijkt het alsof er een "dubbele Schepper" ontstaat, waarvan de 
eerste de Schepper Zelf is, en de tweede de Schepping die net zo handelt als de Schepper. 

 
De wil om te ontvangen van het schepsel is volkomen identiek aan de Wil om te geven 

van de Schepper, een wil die we ook wel noemen: "geven om te geven". De wil tot ontvangen 
verdwijnt niet en gaat niet verloren, en het schepsel behoudt haar onafhankelijkheid door 
haar verlangens in dienst te stellen van de terugkeer naar de Schepper. Zo zijn ze gelijk. Het 
doel van het schepsel is om tot volkomenheid te komen met behoud van haar eigen aard. De 
Schepper zou nooit een onvolkomen schepsel hebben kunnen scheppen. Hij moest een 
schepsel scheppen dat aan Hemzelf gelijk was. En dat kon bereikt worden door het scheppen 
van een schepsel met de mogelijkheid om zelf de graad van de Schepper te bereiken. 

 
Dit is de betekenis van "perfectie". Wanneer die bereikt is, voelt iemand duidelijk dat 

alleen de Schepper en het schepsel bestaan. Het schepsel ontdekt dat het niet bestaat zonder 
de Schepping, maar de Schepper kan geen Schepper heten als er geen schepsel is, net zomin 
als een vrouw moeder kan heten als ze geen kind heeft. 

 
Iemand kan spiritualiteit alleen bereiken wanneer hij daarnaar verlangt. Maar hoe kan 

hij het vinden als hij niet eens weet wat het is? 
 
Stel dat iets belangstelling in ons heeft gewekt voor spiritualiteit, dan blijkt tenslotte 

toch dat we nog steeds niets weten. Als we maar wisten wat het was, en als we het dan nog 
steeds wilden, dan zouden de dingen althans tot op zekere hoogte gemakkelijker zijn. 

 
Maar spiritualiteit is met opzet voor ons verborgen. Als we er met onze huidige wil 

om te ontvangen binnen zouden gaan, zouden we die wil nooit kunnen veranderen. Om 
spiritualiteit binnen te gaan moeten we het willen. Maar iets willen betekent dat je het kent, 
het uitprobeert, voelt dat het goed is. Er is een wet die zegt: "De expansie van het Licht, en 
het zich terugtrekken ervan, maken het vat geschikt voor haar taak." 

 
Om spiritualiteit te bereiken, moeten we ons naar de Schepper richten met een speciaal 

gebed om het te ontdekken, niet uit eigenbelang, maar vanwege de wil om te geven. En dan 
moet het verlangen om spiritualiteit te ontvangen op de juiste manier gebruikt worden in 
het werk met de groep en met de leraar. 

 
Eerst moet er dus een groot verlangen naar spiritualiteit zijn. Hierin hebben we geen 

keus, dit hangt af van de Schepper. Er komt een tijd dat steeds meer zielen klaar zullen zijn 
voor spiritualiteit. De mens volgt altijd zijn verlangen. Voordat  iemand tot de wijsheid van 
Kabbalah komt, wordt hij van Boven geleid, en als hij een boek opent is het alsof de Schepper 
zich een eindje van de student verwijdert, zoals een ouder die een klein kind leert lopen. 
Eerst houdt de moeder haar kind vast, maar ze gaat voorzichtig achteruit als het kind naar 
haar toe begint te wankelen. In spiritualiteit gaat het net zo, onze onafhankelijkheid groeit. 

 
Er zijn dingen waarmee we kunnen werken, en dingen waarmee we niet kunnen 

werken. Als iets mij pijn doet kan ik dat niet ontkennen. Dan ga ik af op mijn gevoel en geen 
filosofie helpt me dan. 

Dat is de grens van mijn "zelf". Ik kan mijn verlangens nooit realiseren als ik alleen 
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afga op mijn gevoelens, zonder een concrete basis. 
 
Als iemand spiritualiteit bereikt, is dat een heel ander gevoel. Dan ontdekt hij dat zijn 

innerlijke gevoel veroorzaakt wordt door de daden van de Schepper. Hij komt erachter dat 
de mens en de Schepper één en hetzelfde zijn. Er is geen tegenstelling tussen hen; ze willen 
hetzelfde, en er bestaat zelfs geen relatie van oorzaak en gevolg. Dat wordt de  "vereniging 
van niveau" genoemd. 

 
Toch moeten we ons gedragen naar wat wij werkelijk voelen. Aan de ene kant lezen 

we inspirerende teksten als "Hij is Een en Zijn naam is Een", maar we moeten ons toch 
gedragen volgens ons huidige spirituele niveau. 

 
Niets ontbreekt er in spiritualiteit. Als een ervaring voorbij is bijvoorbeeld, blijft die 

bestaan, ook al voel ik haar niet meer. Dit wordt genoemd: "er is geen afwezigheid in 
spiritualiteit". Elke situatie die ervaren wordt, blijft en wordt tot het einde van de correctie 
bewaard. 

 
Wij hebben een wil om te ontvangen. Die wil komt van Boven en neemt steeds toe, 

verwijdert zich via de onzuivere werelden steeds verder van de Schepper, en krijgt zo de 
uiteindelijke vorm van egoïsme. Deze toestand wordt "onze wereld" genoemd. 

 
Iemand begint zijn vooruitgang binnen het onzuivere systeem, en verwerft het doel 

om te geven. 
 
Met dit doel voor ogen begint hij de wil om te ontvangen te corrigeren tot hij de 

leeftijd van zijn "Bar Mitzva" bereikt ( de leeftijd van dertien jaar, dat is een bepaald 
spiritueel niveau). 

 
Afhankelijk van de correctie van iemands verlangens komt  het Licht van Boven en 

vervult het schepsel. Dit betekent dat de ziel(het Licht van Correctie) het lichaam (de wil om 
te ontvangen) bekleedt. De ziel, of het Licht, gaat door de heilige werelden heen, en dit is de 
periode van correctie. Als we de Schepper behagen door onze daad van ontvangen, wordt dit 
"geven" genoemd. 

 
De Talmoed zegt dat een respectabele man wanneer hij trouwt geen ring hoeft te 

geven aan zijn bruid. Integendeel, zijn bereidheid om haar te trouwen is voldoende, omdat 
zij hem respecteert. 

 
Zulk ontvangen komt neer op zuiver geven. Als de mens zo handelt ten opzichte van 

de Schepper, dat hij van Hem ontvangt met het doel om Hem te behagen, dan heet dit 
"gelijkvormigheid". 

 
Eerst legt hij zichzelf een beperking op: "Ik wil niets voor mijzelf ontvangen, tenzij de 

Schepper het wil en tenzij het Hem behaagt." Alleen onder die voorwaarde wil de mens 
genieten. Het verlangen dat de Schepper geschapen heeft, en het genot dat Hij geeft, is de 
voorwaarde waarop de relatie met de Schepper is gebaseerd. De mens stemt toe om alleen 
van de Schepper te ontvangen als hij er zeker van is dat dit de Schepper behaagt. 

 
Maar om dat te doen moeten we de Schepper eerst ontmoeten, Hem voelen, een relatie 

met Hem ontwikkelen. Er is een onnoemelijk verschil tussen het ontvangen voor eigen 
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genoegen en het ontvangen om aan de Schepper te geven. Een dergelijk contact met Hem is 
een geschenk van God. 

 
Twee dingen komen van de Schepper: lichaam en ziel, of Licht en vat. Het Licht helpt 

het lichaam om de ziel te ontvangen, het Licht verandert de wil om te ontvangen in de wil 
om te geven, totdat de wil om te ontvangen gevuld is met Licht. De situaties waar wij op 
alle 6.000 graden doorheen gaan, bewegen ons steeds in de richting van het eind van de 
correctie. Aan het eind van de correctie bereiken wij eeuwig en volmaakt genot en eenheid 
met de Schepper. 

 
Zonder gelijkvormigheid met de eigenschappen van de Schepper te verwerven, kunnen 

we alleen het genot van het "levenloze"niveau verwerven, maar niet dat van de "vegetatieve, 
animale en sprekende" graden. Een onzuiver systeem is nodig om de wil tot ontvangen te 
doen groeien, zodat die later, door het gebruiken van het doel om te geven, vervuld kan 
worden met Licht precies in de mate van zijn eigen intensiteit. 
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Hoofdstuk 1.3 - De Evolutie van de Ziel 
 

Een mens in deze wereld heeft geen ziel. Er is maar een ding wat hij kan doen als hij 
zijn ware essentie wil begrijpen en realiseren en dat is een spirituele reis beginnen met 
zoveel mogelijk vuur, enthousiasme en bereidheid om te veranderen - een zoektocht naar de 
ziel. De reis begint precies daar waar we het eerste verlangen voelden naar spiritualiteit: 
"het punt in het hart". 

 
Dit punt is het embryo van de ziel, dat van ons eist dat wij terugkeren naar onze 

spirituele wortels. De ziel wordt aangetrokken tot de Schepper en neemt ons mee. Wij weten 
niet waar we heen worden getrokken omdat de Schepper nog voor ons verborgen is. Maar 
dit punt in de ziel drijft ons naar een onbekende bestemming, ook al is het nog geen "echte" 
ziel. Als we aan onze spirituele kant werken, groeit het punt en zet het geleidelijk uit. Maar 
het is nog steeds donker, omdat het verlangen in ons naar iets groeit, vandaar het donker. 

 
Als het punt eindelijk groot genoeg is verwerven we een scherm er omheen: het doel 

om te geven, en dan gaat het Licht dat punt binnen. Het Licht verdeelt de verlangens in het 
punt in vijf delen  volgens de eigenschappen van het Licht: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin en 
Malchut. Zo verwerft de mens een ziel. 

 
Het kleinste verlangen is in Keter en het grootste is in Malchut. De eigenschap van 

ontvangen is kleiner in Keter en in Hochma dan in de andere verlangens; daarom worden 
Keter en Hochma opgevat als  "gevende verlangens". Als iemand zich in deze toestand 
bevindt, heet dit Katnut (kleinheid, kindertijd). 

 
Als we in deze wereld alleen maar dierlijke en lichamelijke verlangens hebben, dan 

leven we net zoals al het andere op aarde. Onze volgende toestand begint pas als het "punt 
in het hart" verschijnt. Dan beginnen we de mysterieuze aantrekkingskracht van 
spiritualiteit te voelen, die ons niet met rust laat, al weten we niet wat spiritualiteit is. 

 
Als we in die toestand Kabbalah bestuderen, dan gaan wij de grens over en gaan wij de 

spirituele wereld binnen. Dat is de derde situatie. In dat stadium vervangt een scherm met 
Aviut Shoresh (wortel grofheid) het "punt in het hart". Het wordt genoemd Galgalta met het 
Licht van Nefesh. 

 
Die toestand wordt beschouwd als de "embryonale toestand". Net als een embryo in 

onze wereld, wil de zoeker niets anders dan binnen de moederschoot liggen, binnen een 
hogere Parzuf die de ontwikkelende spirituele zoeker zal verheffen. Daarna duurt het negen 
maanden tot het embryo zijn eigen negen Sefirot ontwikkelt in Malchut, van Nefesh van 
Nefesh ( Keter van Malchut) naar Yechida van Nefesh (Malchut van Malchut). 

 
Op dat moment wordt de foetus geboren en verwerft een vat van Hochma met het 

Licht van Ruach (NRNHY van Ruach) met Aviut Aleph (1e graad grofheid). Deze periode 
wordt "kindertijd" genoemd, en duurt twee jaar, of vierentwintig maanden. In de kindertijd 
bereikt de Parzuf een toestand die Katnut wordt genoemd of Galgalta en Eynaim, een 
volledig scherm van eerste graad grofheid. Het verschil tussen een kind en een embryo is dat 
het embryo niets wil, terwijl het kind het Licht opzuigt met zijn eigen onafhankelijke 
verlangen, net zoals een kind drinkt bij zijn moeder. 
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Hoe wordt de melk tot voedsel voor het kind? Als de menstruatie stopt, wordt het 
bloed van de moeder gebruikt voor de ontwikkeling van het embryo. Gedurende het baren 
stroomt er bloed weg; dit bloed is "onzuiver" en kan niet gecorrigeerd worden. Het 
verandert in onzuivere verlangens, zonder enig verlangen om te geven, om te schenken. 
Maar een deel van het bloed verandert na het baren in melk. Het stijgt van de Sefira van 
Yesod, waar de baarmoeder is, naar de Chazeh (borst), waar de Sefira Tifferet van de Partzuf  
is. 

 
Alles wat er in de spirituele wereld gebeurt en elke spirituele wet betreft automatisch 

ook onze wereld. Door de processen van bevruchting, de ontwikkeling van het embryo en 
het baren te bestuderen, evenals de kindertijd en de groei van de spirituele Parzufim, krijgen 
we begrip van de processen in onze wereld en de oorsprong ervan. 

 
De toestand die volgt op de kindertijd is de staat van Gadlut (volwassenheid). De 

Parzuf ontvangt Mochin ( Licht van Wijsheid) in haar vaten van Bina in de AHP (Awzen, 
Hotem, Peh) met grofheid 2, 3, en 4. Deze worden  gevuld met de overeenkomstige Lichten 
van Neshama, Haya, en Yechida. 

 
 
Wij hoeven zelf niets te doen, we hoeven alleen de Schepper Zijn Werk in ons te laten 

doen, en dit werk  niet te hinderen ongeacht wat Hij doet. Wij moeten niet buiten de 
grenzen van het beheer van de Schepper gaan, onder geen enkele omstandigheid. Als we 
daartoe in staat zijn, hebben we de toestand van het "spirituele embryo" bereikt. 

 
In de toestand van de kindertijd, kunnen we al verzoeken doen en een dialoog met de 

Schepper voeren. Na twee jaar kindertijd hebben we de leiding en opvoeding van de 
Schepper nodig, en dan kunnen we enig Licht van Wijsheid ontvangen, waarvan het eerste 
heet :"het Licht van Neshama". 

 
De hele spirituele verhouding tussen de Schepper en het schepsel in de staat van 

Katnut, is net zo gevormd als de relatie tussen moeder en kind in onze wereld. Alle 
problemen die zich voordoen in lichamelijk relaties kunnen we oplossen door begrip van de 
wortelrelaties die in de spirituele wereld bestaan tussen de Schepper en het schepsel. 

 
De Schepper stuurt ons opzettelijk hindernissen om ons ertoe te brengen Hem te 

willen naderen door onze eigen inspanningen. Zonder hindernissen in ons lichamelijke leven 
zouden we geen behoefte aan Hem of verlangen naar Hem voelen, en dan zouden we nooit 
vooruit kunnen gaan. 

 
Als de ziel van de Eerste Mens niet gebroken was, zou hij een enkele ziel gebleven 

zijn, ongecorrigeerd, met heel weinig kans om zichzelf te corrigeren, De correctie is 
hereniging van de gebroken delen, waarna de delen zich met de Schepper kunnen verenigen. 

 
Ons werk komt neer op de correctie van onze houding tegenover wat we van de 

Schepper ontvangen, en het gevolg van dat werk is onze vereniging met de Schepper, de 
rechtvaardiging van al zijn handelen. 

 
Een groep studenten kan totale onderlinge eenwording bereiken. Vanaf het eerste 

stadium kunnen zij een kader vormen dat geschikt is voor egoïsten. Zulk een kader zou allen 
dienen die komen met als enig doel het bereiken van verbinding met de Schepper. Niemand 
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moet last hebben van een dergelijk kader, het moet geen kooi of gevangenis worden. 
 
Overeenkomstig de innerlijke toestanden van haar leden moet de vorm blijven 

veranderen en steeds verbeterd worden en zij moet altijd in dienst staan van het doel. Hoe 
nauwer en sterker de verbinding tussen de leden van de groep, hoe sterker de basis voor 
verbinding met de Schepper. 

 
Als we vooruitgang maken in spiritualiteit, verliezen we ons verlangen ernaar. Juister 

gezegd, we krijgen er meer egoïsme bij met zo'n grote wil om te ontvangen dat wij die niet 
langer kunnen weerstaan. Het enige wat we kunnen doen is dan doorgaan met het 
verplaatsen van ons egoïsme van het stoffelijke niveau naar het spirituele niveau en 
samenwerken met de andere groepsleden. 

 
We moeten al onze gedachten analyseren en ze opvatten als komend van de Schepper. 

Ze moeten gecatalogiseerd worden en we moeten beslissen dat zij ons niet van ons doel en 
ons streven zullen afhouden. We moeten ons afvragen: "Volg ik die gedachte of weersta ik 
die? Roept de Schepper mij nu door  middel van deze gedachte of wil Hij mij aansporen door 
middel van afwijzing?" Er is een verschil, maar in beide gevallen is het nog steeds Zijn 
bedoeling om ons dichter bij Hem te brengen.  
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Hoofdstuk 1.4 - Het Ontwaken van het "Punt in het Hart" 
 

De studie van de wijsheid van Kabbalah is een onderzoek naar de verhouding van de 
mens tot de Schepper. Zij onderzoekt elke gedachte van de mens, elk verlangen, eigenlijk de 
hele werkelijkheid die wij met onze zintuigen waarnemen. Zelfs in onze wereld, beneden de 
spirituele wereld, zijn er niveaus van verwezenlijking. In het begin van de periode van 
voorbereiding op spiritualiteit, beginnen we de verbindingen en de verbanden tussen 
spirituele eigenschappen te begrijpen ook al is dit begrip niet te vergelijken met de echte 
ervaring van het bereiken van spiritualiteit. 

 
Als de Zohar zegt : "Ga het aan Rabbi Shimon en Rabbi Abba vragen", betekent dit dat 

je moet opstijgen tot hun niveau en dan vragen waarom zij de dingen op die manier 
weergeven. Als de Zohar schrijft dat een bepaald iemand Rabbi Shimon ontmoette, dan 
betekent dit dat hij tot het niveau van Rabbi Shimon is opgestegen en daardoor hetzelfde 
kan zien en begrijpen als Rabbi Shimon. 

 
Zo krijgt een niveau zijn naam en als wij het bereiken, dan worden we met die naam 

genoemd. Als we dat niveau nog maar gedeeltelijk hebben bereikt, dan worden we 
beschouwd als "een zoon ervan". Daarom worden wij ook beschouwd als de zonen van 
Adam, omdat we allen deel zijn van het niveau dat "Adam" wordt genoemd en het is onze 
taak om dat individueel te realiseren. 

 
Iemand die een bepaald niveau bereikt, voelt wat daar gebeurt; hij verkrijgt de 

eigenschappen ervan en dit bepaalt hoe hij de Schepper ziet. Doordat hij hoger klimt, 
veranderen ook de beelden die we op een lager niveau zagen. 

 
Het is niet als een bioscoop waar 125 verschillende films worden gedraaid, een voor 

elke graad, want er bestaat  niets anders dan het Eenvoudige Hoogste Licht en de persoon 
die tot een bepaald spiritueel niveau stijgt. Door de specifieke spirituele eigenschappen die 
we verwerven, voelen we een specifiek deel van het Hoogste Licht. Zulk een deel noemen we 
"wereld". Zelfs in de egoïstische eigenschappen die we "onze wereld" noemen, kunnen we 
een miniem deel van het Hoogste Licht voelen. 

 
Het enige dat bestaat is eigenlijk de wil om deze of gene eigenschap van de Schepper te 

ontvangen. De verkregen eigenschappen geven ons een bepaald beeld. Verschillende mensen 
die dezelfde eigenschappen van de Schepper verwerven, zien ook hetzelfde beeld, ondanks 
hun verschillende verlangens, maar zij zien het vanuit verschillende standpunten. Het is als 
een debat waarin het aantal meningen even groot is als het aantal deelnemers. 

 
Door onze verschillende gedachten en ideeën hebben we ook een verschillende kijk op 

de wereld. Maar het algemene beeld blijft gelijk. Zo ook verhinderen de verschillen tussen 
onze persoonlijke ervaringen toch niet dat we het eens zijn over de uiterlijke 
verschijningsvorm van de dingen. 

 
Als we elkaar proberen te begrijpen met onze eigenschappen van de wil om te 

ontvangen, dan groeien we alleen maar verder uiteen. We kunnen elkaar alleen begrijpen 
door de eigenschappen van de Schepper die we op de spirituele niveaus verwerven. 

 
De eerste Mens werd geschapen met alleen altruïstische verlangens, dus de vaten van 
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het geven. Hij zorgde voor alle bomen in het Paradijs omdat hij al zijn altruïstische 
verlangens kon gebruiken. Hoe had hij zijn egoïstische verlangens ( vaten van het 
ontvangen) dan kunnen corrigeren, als hij ze niet had, of liever, als hij ze niet in zich voelde? 
De zonde van de Eerste Mens was voorbeschikt. Hij moest zondigen, eten van de Boom van 
Kennis, en zich begeven tussen de egoïstische verlangens om tot een volledige vermenging 
te komen van de vaten van het geven met de vaten van het ontvangen. Pas daarna kon er 
een geleidelijke correctie van de vaten van het ontvangen plaatsvinden. 

 
Er lijkt geen sprake van zonde te zijn omdat het voorbeschikt was door de Schepper. 

Maar toch werden de regels gebroken, bewust of onbewust. Wist Adam dat? Nee, dat wist 
hij niet. Wilde hij zondigen? Nee dat wilde hij niet. Overtrad hij de wet? Ja dat deed hij. 

 
In spiritualiteit is zelfs corruptie geen toeval; alles wat er gebeurt heeft maar een doel: 

om egoïsme te corrigeren en het te verenigen met altruïsme. Als er op het moment van de 
zonde van de Eerste Mens geen altruïstische vonk, een vat, was verschenen in elk egoïstisch 
verlangen, dan zou egoïsme niet te corrigeren zijn en zou spiritueel opstijgen onmogelijk 
geweest zijn. De zonde van de Eerste Mens was dus noodzakelijk. 

 
Wij leven in totale spirituele duisternis. Het Omgevende Licht schijnt buiten ons en 

wekt ons egoïsme, onze wil om te ontvangen, maar kan dit egoïsme niet binnengaan. Zo 
worden we tot spiritualiteit gewekt. 

 
Om ons verder te doen ontwaken, niet noodzakelijk tot spiritualiteit, maar tot welk 

persoonlijk bereiken dan ook, moet een deel van het Omgevende Licht (schijnbaar) binnen 
ons zijn. Daartoe is het "Punt in het hart" in ons zelfzuchtige hart gebracht. Dit punt is een 
geschenk van Boven. Het is het laagste punt van een hoger spiritueel object, de achterkant 
van een hogere Partzuf. 

 
Van bovenaf gezien is er alleen maar een vat, een scherm en Reshimot (herinneringen). 

Maar als we van beneden kijken, zien we dat de ziel drie lijnen heeft: rechts, links, en in het 
midden. De mens moet geleidelijk elk van de lijnen overwinnen en ze verenigen. Dit proces 
bestaat uit het lijden van de linkerlijn, de mogelijkheid om daarmee om te gaan met behulp 
van de krachten van de rechterlijn, en de ontvangst van het Licht van de Schepper in het 
midden. 

 
Daarin zit een zekere dualiteit. Vanuit het perspectief van de Schepper is alles duidelijk 

en voorzien, inclusief de zonde van de Eerste Mens en het gedetailleerde correctieproces. 
Alles heeft zijn tijd en zijn plaats. Feitelijk is alles al in de toestand van het einde van de 
correctie. Maar voor ons is dat alles geheim. De mens moet de regels die het verborgene 
beheersen nog ontdekken. We moeten voortgaan in geloof boven rede, onder de druk van 
het onbekende en onder aanmoediging ervan om de Schepper te vinden en met hem, uit 
eigen beweging, in voortdurend contact te staan. 

 
Maar wij en de Schepper hebben tegengestelde eigenschappen en door ons egoïsme 

zijn we bang voor contact met Hem, omdat we geen neiging tot het goede kennen, laat staan 
dat we weten wat zuiver altruïsme is! 

 
Vanuit het perspectief van de Schepper verandert er nooit iets; iedereen is al in de 

toestand van het eind van correctie, genietend van het Licht van de Schepper. Wat 
verandert, is de pijn die we beginnen te voelen als gevolg van ons egoïsme en onze 
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voortdurende pogingen om het te corrigeren, vanaf de aanvang tot aan de wereld van Ein 
Sof, van ontvangen naar geven. Als iemand in onze wereld dit altruïstische punt, deze 
spirituele eigenschap niet van Boven krijgt, dan is elke spirituele daad onmogelijk voor hem. 

 
Er staat geschreven dat iemand op het moment van zijn spirituele geboorte 

onmiddellijk de "achterkant van de heilige ziel", verkrijgt, dat wil zeggen het laatste (en 
laagste) niveau van de ziel, dat  we, vanwege de beperking, een "punt" noemen. Dit wordt in 
ons hart geplaatst, midden in onze zelfzucht. 

 
Zonder dat punt blijven mensen op het animale niveau. Hun verlangens reiken niet 

verder dan het niveau van deze wereld. Zulke mensen kunnen wel aangetrokken worden 
door pseudospirituele ideeën en filosofieën, misschien kunnen ze de toekomst voorspellen, of 
buitengewoon gevoelig zijn, maar toch is er niets wat hen met spiritualiteit verbindt. Alleen 
het "punt in het hart" kan ons uit onze dierlijke toestand brengen en ons tot het spirituele 
verheffen. 

 
Deze mensen lijken uiterlijk wel hetzelfde, maar je kunt het verschil alleen zien 

wanneer je overeenkomstige spirituele eigenschappen hebt, als het "punt in het hart" een 
hele Partzuf wordt. Soms kan zo'n punt  vele levenscycli slapend blijven in het hart. Als het 
ontbreekt, kan iemand jarenlang Kabbalah studeren en met een groep zijn, alles opschrijven 
en al het mogelijke doen om spiritualiteit te bereiken, maar tevergeefs. 

 
Zelfs als iemand zich bij een groep aansluit om een leraar te worden en trots is op de 

kennis die hij opdoet, als er geen innerlijk verlangen is naar vereniging met de Schepper, 
dan zal de groep hem spiritueel verwerpen. Succes in het verwerven van spiritualiteit is dus 
afhankelijk van de aanwezigheid van het "punt in het hart". 

 
Rav Laitman vroeg aan zijn leraar of het "punt in het hart" kan worden verkregen, 

zelfs als het in de aanvang ontbrak. Zijn leraar antwoordde dat, als iemand zonder "punt in 
het hart" zich bij een groep aansluit en ziet dat alles draait om één verlangen - de Schepper 
vinden - en als hij ziet dat mensen van verre komen met alleen dit doel, dan kan hij het 
algemene verlangen in zich opnemen, ook als het punt nog niet gewekt is.  

 
Maar het is bekend dat een extreem sterk verlangen het "punt in het hart" kan doen 

ontwaken. Zelfs de Ari sprak hierover. 
 
Opdat iemand opgenomen wordt in het verenigd verlangen van de groep, moet hij 

totaal instemmen met dat verlangen. Want zelfs als dit punt bestaat, verschillen de 
eigenschappen ervan van persoon tot persoon.  Het is bijvoorbeeld bekend dat Rabbi Yosef 
Karo, schrijver van de Sulchan Aruch (het Joodse wetboek), een onschatbaar werkstuk, 
gedurende de lessen van de Ari sliep. 

 
    Natuurlijk waren er mensen die de Luriaanse Kabbalah (de Kabbalah van de Ari) 

van nature konden opnemen en er waren ook mensen die haar niet konden begrijpen en die 
er moeite mee hadden om zichzelf los te maken van de Kabbalah van de Ramak ( Rabbi 
Moshe Kordoviro). De Ari bracht een fundamentele verandering in de methode om Kabbalah 
te bestuderen en dat maakt het voor ons nu mogelijk om Kabbalah van beneden af te 
bestuderen, dat wil zeggen vanuit het perspectief van de vaten, de zielen. 

 
De methode van de Ramak bezag de wereld vanuit het perspectief van de Lichten, dat 



16 

 

wil zeggen het perspectief van de Schepper, terwijl wij de wereld bestuderen vanuit het 
perspectief van het scherm dat het Licht helpt om zich te verspreiden. Rav Laitman 
studeerde Kabbalah met vele leraren, maar kon geen antwoorden vinden totdat hem de 
boeken van de Ari en van Baal HaSulam werden getoond. 

 
Het Hoogste Niveau is de Schepper, onze eigen toekomstige staat. Het lagere niveau is 

het schepsel in zijn huidige toestand. De graden zijn als een accordeon en openen zich voor 
ons naarmate wij vorderen. 

 
Wat is tijd? Is het een veranderend, levend concept? En als dat zo is, bestaat het 

binnen ons of buiten ons? Heeft elk niveau zijn eigen tijdrekening? 
 
Het concept "tijd" is een gevolg van het werk van de schillen. Wij blijven "tijd" 

ervaren net zolang als wij het oneens zijn met de Schepper over alles wat ons overkomt. 
Maar tijd verdwijnt na onze volledige correctie, als er niets meer hoeft te veranderen, en 
alles in volledige vrede bestaat. 

 
De wortel van tijd is de ontdekking van een tekort en de behoefte aan correctie. De 

Eerste Beperking schiep een lege ruimte die bedoeld was voor correctie. De beperking vond 
plaats omdat het verlangen tegenovergesteld is aan volmaaktheid, en omdat deze 
tegenspraak niet meteen kon worden verzoend. Dat schiep "tijd" en "ruimte" in onze wereld. 
Deze twee tegenstellingen kunnen bijeen worden gebracht door ofwel tijd ofwel ruimte te 
veranderen. Vóór de Eerste Beperking bestond er geen "tijd" of "ruimte". 

 
Als we een speciale timer zouden kunnen vastmaken aan het hart van een mens, dan 

zouden we de as van het spirituele leven in verschillende mensen kunnen waarnemen. 
Sommigen leven duizend jaar, anderen slechts een minuut. Onze gewone klok laat alleen de 
"levenloze" tijd zien, de voortgang van het levenloze naar het doel van de Schepping. 
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Hoofdstuk 1.5 - Kabbalah als Middel om Spiritualiteit te Bereiken 
 

In Kabbalah gaat alles over de spirituele werelden. Daardoor trekt de student 
spirituele Lichten aan tijdens zijn studie. De bestudering van andere delen van de Thora 
wekt ook een zeker spirituele verlichting op, maar de intensiteit van het Licht is gedurende 
studie van Kabbalah veel groter dan bij de studie van andere geschriften. 

 
Maar we moeten ons ervan vergewissen dat we op de juiste leerweg zijn, anders kan 

het tegenovergestelde resultaat het gevolg zijn, namelijk dat hoe meer wij studeren, hoe 
rechtvaardiger we onszelf voelen, in plaats van dat we ons eigen kwaad voelen (wat het 
gewenste resultaat is). Ons eigen kwaad voelen maakt het gemakkelijker  voor ons: stel je 
voor dat je een aantal maanden studeert en dat je voelt dat je elke maand slechter wordt. 
Kun je dat een plezierige ervaring noemen? 

 
Helemaal niet! Maar het is wel de waarheid! Als je een steeds beter gevoel krijgt over 

jezelf, dan leer je een leugen, plezierig weliswaar, maar toch een leugen. Daarop gebaseerd 
kunnen we de maatschappij indelen in twee tegengestelde groepen: "Huizenbezitters" en 
"Thorabezitters". 

 
Huiseigenaren zijn zij die de Thora bestuderen en met de studie tevreden zijn. Ze 

hebben het gevoel dat zij verdiensten verzamelen voor de wereld die komen gaat. Deze 
wereld lacht hen al toe en ze zijn er zeker van dat zij in het volgende leven gelukkig zullen 
zijn. 

 
De Thorabezitters echter zijn mensen die iets met zichzelf willen. Die beide groepen 

staan lijnrecht tegenover elkaar, ofschoon ze uiterlijk op elkaar lijken. Ze bestaan uit totaal 
verschillende spirituele substantie, net als twee computers die op elkaar lijken maar werken 
volgens twee verschillende besturingsprogramma's. 

 
Alle godsdiensten vertrouwen erop dat iemands inspanningen in deze en in de 

volgende wereld beloond zullen worden. Een Kabbalist echter hecht geen belang aan 
beloning, maar streeft in plaats daarvan naar de Waarheid. Toegegeven, zulke mensen zijn 
er maar weinig, maar met elke generatie groeit hun aantal. Er zijn gevallen dat iemand op 
een bepaald punt in zijn zoektocht naar de Waarheid geleidelijk zijn belangstelling ervoor 
verliest. De reden daarvoor zal in groter detail worden uitgelegd bij de bestudering van 
reïncarnatie. 

 
Alle werelden ( inclusief deze wereld) zijn toestanden binnenin ons. We zullen ze 

nergens buiten ons vinden. Met ander woorden, het is niet zo dat wij ons in de werelden 
bevinden, maar dat de werelden zich in ons bevinden. Buiten ons is er alleen de Schepper, 
het Hoogste Licht. 

 
Mensen in onze wereld zijn ervan overtuigd dat zij in een of andere bestaande 

werkelijkheid zitten, een realiteit die geschapen is voordat wij erin verschenen. Maar dat is 
een illusie. Er is niets buiten ons behalve het Licht van de Schepper. Dat Licht beïnvloedt 
onze zintuigen zo dat we het ervaren als vast, vloeibaar, of gasvormig, als plantaardig of 
dierlijk. Alles wat we ons kunnen voorstellen en wat we om ons heen zien wordt binnen 
onze eigen zintuigen gevormd. Het geeft ons het gevoel alsof alles buiten ons bestaat. Maar 
de waarheid is dat er niets buiten ons is, behalve de Schepper. 
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Deze wereld is het laagste punt dat een Kabbalist bereikt. Het is het volkomen 

tegenovergestelde van de Schepper en wordt de "ballingschap in Egypte" genoemd. De 
natuurlijke kracht die in deze toestand op ons inwerkt, de kracht van onze egoïstische aard, 
laat ons geen ruimte voor vooruitgang, behalve in het zorgen voor onszelf. Dit wordt "de 
toestand van Farao" genoemd. 

 
Ons egoïsme laat ons niet toe de sublieme en volmaakte toestand te ervaren. De Thora 

spreekt uitgebreid over het egoïsme, de innerlijke sluwe kracht die "Farao" wordt genoemd, 
en over de kracht die ons uit die toestand redt en die  "Mozes" wordt genoemd. Farao, 
Mozes, alles wat geschreven is over de exodus beschrijft spirituele staten en emoties. 

 
Onze huidige staat is de laagst mogelijke. Het is een staat van absolute slaap en zelfs 

onbewustheid. We hebben geen enkel gevoel van wie of waar we zijn. Het is zelfs een nog 
lagere staat dan "deze wereld", want het definiëren van onze staat als "deze wereld" houdt al 
in dat we ons ervan bewust zijn dat er een andere wereld bestaat. Onze huidige staat is zo 
laag dat we niets van spiritualiteit kunnen voelen. 

 
De Thora is geen historisch relaas, ook al bestaat er een zekere overeenkomst tussen 

de tekst en de menselijke geschiedenis. Maar dit is alleen omdat de werelden volgens 
hetzelfde principe zijn geconstrueerd: alles wat er in een spirituele wereld gebeurt wordt 
weerspiegeld in de aangrenzende lagere wereld, en zo steeds verder naar beneden tot in onze 
eigen wereld. 

 
Alles wat de mensheid zal moeten meemaken tijdens zijn opstijgen door de werelden 

heen, moet door elk afzonderlijk individu in iedere wereld gevoeld worden, vooral in onze 
wereld. Ons opstijgen in deze wereld gebeurt terwijl wij ons in onze huidige toestand 
bevinden en in onze egoïstische substantie die van deze wereld is. 

 
Er geldt een wet in de spirituele natuur die zegt: "Elke spirituele wortel moet een 

stoffelijke tak raken." Dit betekent dat elke spirituele oorsprong en spirituele kracht neer 
moet hangen en zijn uiteindelijke stoffelijke manifestatie in onze wereld moet vormen. 

 
Er is bijvoorbeeld een negatieve kracht in de wereld van Atzilut die Farao genoemd 

wordt, en een positieve kracht die Mozes wordt genoemd. Deze krachten moeten ten minste 
eenmaal in onze wereld gematerialiseerd worden. In principe is alles wat gebeurde of nu 
gebeurt in de spirituele wereld, al gebeurd in de onze, alles behalve de komst van de Messias 
en onze eigen opstijging en ons vertrek uit deze wereld naar de spirituele wereld. Dit is alles 
wat ons nog wacht. Maar de tijden die komen voor de opstijging zijn ook de moeilijkste, de 
meest duistere en pijnlijke. 

 
Als we "aan onszelf werken" met Kabbalah, komen we in een staat die "de Egyptische 

ballingschap" heet. Gedurende dit proces voelen we dat we minder deugdzaam worden, dat 
we beter waren voordat we met onze studie begonnen. Dit is onjuist; door onze studie 
ontdekken we juist onze werkelijke aard. Naarmate we verder studeren en beïnvloed worden 
door het Licht en  door onze correcte studie van Kabbalah, ontwikkelen we een sterk 
verlangen om deze grens over te gaan en de spirituele wereld te betreden. We verlangen 
ernaar op de Schepper te gaan gelijken hoe weinig dan ook. 
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Hoofdstuk 1.6 - Mijlpalen 
 

Tot onze verbazing misschien, komen we op onze spirituele wegen tot de ontdekking 
dat we niet alleen ons niet verder ontwikkelen, maar  tot stilstand zijn gekomen, of zelfs dat 
we achteruitgaan. We komen erachter dat de kansen dat we het spirituele bereiken, snel 
afnemen. Maar  precies in dat stadium waarin we voelen hoe onmachtig we zijn om de 
hindernissen te overwinnen, boeken we onze grootste vooruitgang. 

 
Als we er even bij stilstaan, zullen we zien dat we in feite sneller vooruitgaan. Maar we 

proberen onze vooruitgang in te schatten met zintuigen die zich maar net beginnen te 
ontwikkelen. Elke correctie en verandering die we maken, brengt ons dichter bij ons doel om 
te geven. Maar daarvoor zijn heel wat veranderingen nodig. We moeten ontdekken wat ons 
"zelf" eigenlijk is, en wat het van ons wil, wat "de wil om te ontvangen" betekent; we moeten 
ontdekken wat de substantie van de Schepping is, en de betekenis van leven en dood. 

 
We komen tot de conclusie dat leven betekent: het voelen van het Licht, en dat dood is: 

de ervaring van duisternis, de afwezigheid van de gewaarwording van de Schepper. We gaan 
door veel verschillende situaties heen totdat we de ware betekenis van "goed" en "slecht" 
kennen. 

 
Een barrière is een gordijn dat het Licht voor onze wereld verbergt. Wat is het 

verschil tussen een barrière en het scherm? De aard van het scherm is totaal anders dan die 
van een barrière, want het hele Licht staat voor het scherm en niets verbergt dat Licht 
behalve de mens zelf, die het verwerpt met de kracht van zijn verlangen om het niet voor 
zijn eigen bevrediging te ontvangen. 

 
Anders dan het scherm bevindt de barrière zich buiten ons en zij bedekt het Hoogste 

Licht. Het scherm is iets wat we binnen onszelf oprichten vanuit ons begrip en ons bewuste 
verlangen om de egoïstische ontvangst van het Licht te weerstaan en ervoor te zorgen dat 
het Licht niet in een egoïstische vorm in ons kan binnentreden. Als we het Licht toelaten, 
willen we dat het is met het doel om aan de Schepper te geven. Als er een scherm is, dan 
hebben we geen gordijn nodig, want dan kan het scherm het Licht weerstaan. 
 

De Verdeling in 125 Graden Waaruit Onze Weg Bestaat 
 

Tussen onze wereld en de wereld Ein Sof zijn er 125 niveaus van verwezenlijking. 
Maar voor onze correctie hoeven we alleen maar de wereld Atzilut te bereiken, dus het einde 
van de Tweede Beperking. We moeten door de werelden Assiya, Yetzira en Beria heen, die 
elk bestaan uit 2.000 jaar (staten, graden). Het totaal aantal correcties waar wij doorheen 
moeten is dus 6.000, en daarna komen de correcties die horen bij de Eerste Beperking. 

 
Onze ziel bestaat uit 5 delen: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, en Malchut. Ze worden 

verdeeld naar de intensiteit van hun wil om te ontvangen en vormen twee groepen: Galgalta 
en Eynaim (Keter en Hochma), en Awzen, Hotem, Peh ( Bina, Zeir Anpin en Malchut). Keter 
wordt Galgalta (schedel) genoemd. Hochma (wijsheid) wordt Eynaim (ogen) genoemd; Bina 
(intelligentie) wordt Awzen (oren) genoemd, Zeir Anpin wordt Hotem (neus) genoemd, en 
Malchut (koninkrijk) wordt Peh (mond) genoemd. De structuur van alle zielen is gelijk: het 
eerste deel van de ziel houdt van geven, terwijl het tweede  van ontvangen houdt. 
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We moeten ons enkel bezighouden met het corrigeren van onze Galgalta en Eynaim 
(GE), onze vaten van het geven, de verlangens om te geven. Ons spirituele pad begint met 
een opstijgen boven onze wereld. Een opstijgen is een geleidelijke correctie van onze 
Galgalta en Eynaim. Ons opstijgen naar de wereld Atzilut, bevestigt de correctie van onze 
vaten van het schenken. Onze vaten van het ontvangen kunnen we niet corrigeren.  

 
Wat kunnen we doen? We kunnen geleidelijk onze vaten van het ontvangen ( 

AHP)opheffen van de werelden  BYA naar de wereld Atzilut. Eerst verheffen we de AHP van 
de wereld  Beria, dat is de AHP met de kleinste hoeveelheid egoïsme. Daarna verheffen we 
de AHP van de wereld  Yetzira, die egoïstischer zijn, en tenslotte verheffen we de AHP van 
de wereld Assiya, de meest egoïstische van alle vaten. Eigenlijk corrigeren we de 
vaten/verlangens niet, maar we verbinden ze met hun bijbehorende GE, en combineren ze 
met de altruïstische verlangens. 

 
Na elke correctie ontvangen we meer Licht. Een correctie heet een "opstijgen". Er is 

een opstijgen vanuit elk van de plaatsen van de werelden Beria, Yetzira en Assiya. De AHP 
die opstijgen naar de wereld  Atzilut zijn geen "echte" verlangens om te ontvangen (vaten 
van ontvangen), zij zijn niet ons "zelf", ons "stenen hart". Dat deel kunnen we niet 
corrigeren. Het enige deel dat we kunnen corrigeren is een klein gedeelte dat AHP de Aliyah 
wordt genoemd (verheven AHP). Een grotere correctie is niet nodig. Zodra deze correctie 
gemaakt is, zal de Schepper Zelf het stenen hart corrigeren. 

 
Opdat we weten wat we moeten corrigeren, moeten we zien en voelen wat er niet 

gecorrigeerd hoeft te worden. Daartoe zijn er het opstijgen en neerdalen die niet van ons 
afhankelijk zijn, en die "een opwekking van Boven" genoemd worden. Dat zijn de 
feestdagen, de Sabbat (Zaterdag, de zevende dag van de week), en elk begin van de maand. 
Deze worden ons alleen gegeven wanneer we onze vaten van het geven al gecorrigeerd 
hebben, en niets voor onszelf vragen en al in de wereld Atzilut zijn. 

 
De eerste handeling - het opstijgen- is het verbinden van de AHP de Aliyah van de 

wereld Beria; de tweede is het toevoegen van de AHP van de wereld Yetzira; en de derde is 
het toevoegen van de AHP van de wereld Assiya. Nadat iemand al deze drie graden van 
verheffing heeft bereikt, wordt het stenen hart gecorrigeerd, en dat is het Einde van de 
Correctie. 

 
We ervaren genot ofwel door ontvangen ofwel door geven. Het genot dat voortkomt 

uit het geven voelen we in de vaten van het schenken, terwijl we het genot dat voortkomt 
uit het ontvangen voelen in de vaten van het ontvangen. Maar beide soorten vaten zijn in 
ons beschadigd. 

 
De vaten van het geven zijn het gemakkelijkst te corrigeren. Wij doen dat door niet te 

geven omwille van ons eigen genot, maar omwille van dat van de ontvanger. Deze vaten zijn 
gemakkelijker te corrigeren omdat de handeling (geven) en het doel (voor de ander) in 
dezelfde   richting liggen. 

 
De vaten van ontvangen laten ons alleen genieten als we ontvangen. Ze zijn veel 

moeilijker te corrigeren omdat we een ander genot moeten verschaffen door ons ontvangen. 
Deze eis staat in veel nauwere relatie tot de Schepper, omdat ontvangen het hart van het 
"zelf" raakt, het menselijk ego. 
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Daarom worden de AHP geleidelijk gecorrigeerd, na de correctie van Galgalta en 
Eynaim. Het is dus minder moeilijk om op te stijgen tot de wereld Atzilut met de vaten van 
de gecorrigeerde GE, dan het is om daaraan de AHP toe te voegen, want de correctie van de 
AHP gaat in tegengestelde richting van het doel. 

 
Alle vijf werelden zijn als gordijnen die de Lichten van de Schepper verbergen. Hoe 

lager de wereld, hoe meer Licht zij bedekt. De werelden/schermen eindigen bij de barrière, 
die het Licht volkomen voor de wereld verbergt. Alleen een kleine vonk die "Miniem Licht" 
genoemd wordt, gaat onze wereld binnen. Het is net genoeg om het leven op aarde in stand 
te houden. De Schepper heeft het zo ingericht opdat we zonder een scherm zouden kunnen 
leven. In afwezigheid van het Licht, met alleen een minieme hoeveelheid Licht, is een scherm 
niet nodig. 

 
Het zwakke Licht is in veel deeltjes verdeeld. Het draait de atomen, beweegt de 

moleculen, schept elke substantie, en zet deze aan tot ontwikkeling en groei. Het 
verlevendigt elke graad van het bestaan, de levenloze, vegetatieve, animale en de sprekende, 
onze eigen graad. 

 
Wanneer wij een scherm verkrijgen over zelfs de kleinste wil om te ontvangen, door 

middel van onze studie, groepen, en leraren - een scherm over onze wortel-grofheid - dan 
zijn we al in staat om het kleinste schemerLicht te weerstaan: het Licht  Nefesh dat, hoe 
klein het ook is, al veel groter is dan het "Minieme Licht". Op dat punt zijn we in staat om in 
dat Licht te verblijven zonder het voor onszelf te ontvangen. Het scherm functioneert dan 
als de barrière - de overgang van deze wereld naar de spirituele wereld. 

 
Bijvoorbeeld: als ons is geleerd om niet te stelen, en  iemand legt een biljet van $100 

voor ons neer, dan zullen we het niet stelen. Maar op het moment dat we in de verleiding 
komen van een groter bedrag dan het bedrag dat we leerden niet te stelen, dan kunnen we 
het echt niet weerstaan; onze hele opvoeding is dan onvoldoende om zo'n bedrag te 
weerstaan. 

 
Zo is het ook in spiritualiteit: als er het Licht Nefesh is, dan werken we zonder moeite 

voor de Schepper, we voelen Hem, blijven in contact met Hem, en genieten omdat we Hem 
willen behagen. We hebben een sterk genoeg scherm voor deze graad, en dat beschermt ons 
voor het ontvangen omwille van onszelf. Die staat wordt genoemd:"de wereld Assiya". 

 
Als resultaat van onze studie en verdere inspanningen verkrijgen we vervolgens een 

scherm over een grotere hoeveelheid egoïsme, dat van Aviut Aleph (eerste graad grofheid) en 
nu kunnen we het Licht Ruach ontvangen omwille van het geven. Daarmee zijn we dus 
beschermd tegen het stelen van een grotere som geld, laten we zeggen $1000. Dat wil 
zeggen dat we van de wereld Assiya naar de wereld Yetzira opstijgen. Op dezelfde manier 
stijgen we op van Yetzira naar Beria wanneer wij een scherm voor de tweede graad grofheid 
verkrijgen. 

 
Doordat we van de ene naar de andere wereld gaan, valt het gordijn van de vorige 

wereld weg en we zetten in de plaats daarvan een scherm dat geschikt is voor de grofheid 
van die wereld. Het scherm dat eerst de hogere wereld bedekte, verplaatst zich tot in het vat, 
en de hogere wereld verdwijnt. Als dat gebeurt, kunnen we ons houden aan de wet van de 
wereld waarin we ons bevinden, en hebben daarom de wet niet meer nodig. Wij rijzen 
erbovenuit en houden ons eraan met onze bewuste wil.  
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Daar onze ziel uit vijf delen bestaat, moeten we ook vijf afzonderlijke schermen 

verkrijgen met steeds meer kracht, volgens de grofheid van het egoïsme. We gaan de 
barrière over als we een scherm verkrijgen met de wortel-grofheid en als we daardoor de 
spirituele graad van de wereld Assiya bereiken. 

 
Een scherm met eerste graad grofheid verheft ons tot de graad van de wereld Yetzira. 

Een scherm voor de tweede graad grofheid verheft ons tot de graad van de wereld Beria. 
Een scherm voor de derde graad grofheid verheft ons tot de graad van de wereld Atzilut. En 
tenslotte, een scherm voor de vierde graad grofheid verheft ons tot de graad van de wereld 
Adam Kadmon.  Boven Adam Kadmon stijgt de wereld naar Ein Sof.  

 
Er zijn vijf Parzufim in elke wereld en deze bestaan uit vijf Sefirot. Elke keer dat 

iemand vijf nieuwe Sefirot verkrijgt, verkrijgt hij een nieuwe graad, een nieuwe Partzuf. In 
de wereld Assiya  geven de eerste vijf Sefirot de mogelijkheid om de Partzuf Malchut van de 
wereld Assiya te verwerven. De volgende vijf Sefirot stellen ons in staat om de Partzuf Zeir 
Anpin van de wereld Assiya te verwerven. Nog vijf Sefirot en dan bereiken we de Partzuf Bina 
van Assiya, nog vijf en we zijn in de Partzuf Hochma van Assiya, en de laatste vijf Sefirot 
geven ons de Partzuf Keter van de wereld Assiya. 

 
Zo verkrijgt de ziel de schermen van wortel-grofheid van de wereld Assiya en gaat 

vervolgens over naar het eerste scherm van de eerste graad grofheid van de wereld Yetzira. 
De ziel zet zijn weg zo voort tot zij alle werelden en alle 125 graden doorlopen heeft. 

 
Als we met onze wortel grofheid in de wereld Assiya zijn, dan ontwikkelt onze ziel zich 

via een aantal stadia, precies zo als een foetus in de schoot van zijn moeder (Bina). De 
conceptie duurt negen maanden, even lang als het duurt voordat een vrouw in onze wereld 
een kind baart. 

 
De overgang van de wortelgraad naar de eerste graad grofheid, van de wereld Assiya 

naar de wereld Yetzira is de geboorte van de ziel, overeenkomstig de geboorte van een baby 
in onze wereld.  In de wereld Beria ondergaat de ziel de tweejarige fase van "zuigeling". 
Gedurende deze tijd ontwikkelt de ziel zich en ontvangt zij Licht dat haar scherm geleidelijk 
vergroot. 

 
Maar in de wereld Beria, is de ziel nog in de toestand van Katnut (dus heeft zij alleen 

de vaten van GE). Voorbij de wereld Atzilut begint het geleidelijke groeiproces van de ziel 
waarin zij de vaten van AHP verwerft. De groei gaat door tot de leeftijd van dertien, de 
leeftijd van Bar Mitzvah. In dat stadium wordt de ziel onafhankelijk in Atzilut, en heeft zij de 
schermen waarmee zij kan beginnen met te ontvangen om te geven, door het toevoegen van 
de vaten van het ontvangen die de AHP de Aliyah genoemd worden. 

 
Er zijn twee Partzufim die Zeir Anpin en Nukva (Malchut) in de wereld Atzilut worden 

genoemd. Hoe hun verhouding tot elkaar is, hangt ervan af of de ziel in Katnut (Kleinheid) 
of in Gadlut (grootheid) is. Deze verhoudingen worden Zivug (spirituele paring) genoemd. 

 
In de spirituele wereld verwijst de term Eretz (land) naar de plaats waar je bent of de 

plaats waarheen je op weg bent. Het woord Eretz komt van het woord Ratzon (verlangen). 
Onze ziel bestaat uit een groot verlangen (Eretz) waarbinnen zich veel kleine "landstreken" 
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bevinden. Er zijn verlangens die we "naties van de wereld" noemen, of  "buitenland", en er is 
het Land Israël, en dit is het verlangen dat het dichtst bij de Schepper staat. De buren van 
dit Eretz: Jordanië, Egypte, Syrië, willen het land van Israël omdat daar de Schepper 
gevonden kan worden. 

 
Het correctieproces begint met de fijnste(de minst grove) verlangens, die "Israël" 

heten, of Galgalta en Eynaim. Aan de ene kant zijn het de verlangens die het dichtst bij de 
Schepper staan, maar aan de andere kant zijn zij daar het verste van verwijderd. Dit komt 
door de wet van tegengesteldheid van Lichten en Vaten. 

 
Voor we naar de Schepper kunnen terugkeren, moeten we de grootste egoïsten zijn, 

omdat we moeten voelen dat er iets heel belangrijks aan ons leven ontbreekt. Aan de ene 
kant staan egoïstische vaten ver van de Schepper af, maar aan de andere kant, zullen wij 
Hem het dichtste naderen als wij onze intenties omkeren. 

 
Als we Kabbalah beginnen te studeren, leren we langzaam om onze verlangens te 

organiseren in volgorde van hun grofheid. Als dit gebeurd is, bepalen we welke van onze 
verlangens we kunnen beginnen te corrigeren. Wanneer we met onze verlangens beginnen 
te werken, zien we waar we ons op de spirituele kaart bevinden. 
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Hoofdstuk 1.7 - Van Boven naar Beneden 
 

De studie van Kabbalah richt zich op de bestudering van de structuur van de werelden 
in hun ontwikkeling van Boven naar beneden tot in onze wereld. We zouden kunnen denken 
dat we, omdat we in de stoffelijke wereld zijn, zouden leren hoe we langs het spirituele pad 
van beneden naar boven moeten opklimmen, in plaats van andersom. 

 
Maar de waarheid is dat de Kabbalisten juist over het echte pad spreken. Een Kabbalist 

is iemand die in onze wereld leeft, maar die spiritualiteit van beneden naar boven heeft 
verworven. Geen van de geschriften van Kabbalah gaat over iemand die spiritualiteit niet 
heeft bereikt. 

 
Het is ons doel om een extra zintuiglijk instrument te vormen, waarmee we de 

spirituele wereld en de Schepper kunnen gewaarworden. Zo werd het voorheen gedaan, en 
dat beschrijven Kabbalisten. Er is geen andere openbaring van de Schepper aan de mens. We 
kunnen de spirituele wereld en de Schepper alleen voelen als we onszelf veranderen. 
Daarover kunnen we spreken, en dat kunnen we aan anderen overbrengen. 

 
De Eerste Mens schreef over wat hij bereikt had. Abraham de Patriarch volgde in zijn 

voetsporen, en die werd op zijn beurt gevolgd door Mozes die wat hij verwierf over de 
Schepper en de Schepping "Thora" noemde. De Kabbalisten die daarna kwamen, schreven 
over hun gevoelens en verworvenheden in weer andere boeken: de Mishnah, de Talmoed 
enzovoort. Iedere Kabbalist beschrijft onze wereld en hoe we de spirituele wereld kunnen 
binnengaan. We noemen deze boeken "Heilige Boeken", of  "Thora", van het Hebreeuwse 
woord Ohr ( licht) en Hora'a (instructie), dus het zijn instructies om de spirituele wereld 
binnen te kunnen gaan. 

 
Deze boeken kwamen niet "uit de lucht vallen". Ze werden niet in steen gehouwen 

door de Hoogste Kracht, en werden niet door de Schepper geschreven op papyrus. Altijd was 
er een Kabbalist die ervoor ging zitten om zijn spirituele onderzoek op papier te zetten. Dat 
onderzoek gebeurt van beneden ( onze wereld) naar boven. 

 
Maar het opstijgen van beneden naar boven is persoonlijk en verschilt van persoon tot 

persoon. Er zijn natuurlijk gemeenschappelijke methoden, algemene regels, graden en fasen 
in het opklimmen, maar al zijn de paden voor ieder hetzelfde, elk ervaart ze anders. De 
spirituele wereld wordt van beneden naar boven bereikt. Maar opdat de instructie voor 
iedereen geschikt zou zijn, beschreven Kabbalisten haar van Boven naar beneden en niet 
vanaf beneden. Het is wel dezelfde weg, maar wie er van Bovenaf naar kijkt, beschrijft hem 
in meer algemene, meer uniforme termen. 

 
Licht daalt af vanuit de Schepper en vormt onderweg naar beneden vijf werelden, 

Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira, en Assiya. Onder de wereld Assiya is er een barrière - 
een afscheiding die deze wereld afscheidt van de spirituele wereld. Er is nog een afscheiding: 
tussen de wereld Atzilut en de werelden daaronder. Deze afscheiding heet Parsa. Tussen de 
wereld Ein Sof en de wereld Atzilut staat de beperking. 

 
Van de hoogste toestand - de wereld Ein Sof - tot de laagste waarin wij ons bevinden, 

zijn er vijf werelden: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya, die elk  bestaan uit vijf 
Partzufim en elke Partzuf bestaat uit vijf Sefirot. In totaal is het aantal graden tussen onze 
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(noodzakelijkerwijs) toekomstige staat en onze huidige, 125. 
 
Deze graden zijn niet in steen gehouwen maar bevinden zich in ons. Het zijn gradaties 

van innerlijke spirituele ontwikkeling. Als we iets in onszelf veranderen, dan stijgen wij een 
graad. Wanneer we weer iets veranderen, klimmen we weer een graad, enzovoort. Alle 
graden zijn niveaus van gelijkvormigheid aan de Schepper. 

 
De wereld Ein Sof is volkomen gelijkvormig aan de Schepper, terwijl onze wereld in 

volkomen tegenstelling ermee is. De graden tussen onze wereld en de wereld Ein Sof zijn 
gradaties van gelijkvormigheid van de mens aan de Schepper, fasen in de nadering tot de 
Schepper. 

 
Het doel dat de Schepper ons gesteld heeft, is dat wij tijdens ons verblijf in deze wereld 

aan onszelf werken en geleidelijk onze innerlijke eigenschappen corrigeren, zodat wij in de 
wereld Ein Sof kunnen zijn met onze innerlijke ziel, onze innerlijke eigenschappen,  terwijl 
wij in ons stoffelijk lichaam zijn. 

 
Dit betekent dat wij moeten gelijken op de Schepper terwijl we in deze wereld zijn. 

Totdat wij dat bereiken, zullen we telkens terugkeren, totdat we slagen. Wij hebben geen 
keus, en zullen ertoe gedreven worden. Dit geldt voor ieder en elk mens. Dit helpt ons te 
verklaren waarom we zo vaak onder druk staan en zoveel onplezierige situaties moeten 
ondergaan. Dit moet ons tot het begrip brengen dat er een reden is voor die pijn, dat het 
lijden niet zinloos is, en dat de Schepper iets met de mensheid voor heeft. 
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Hoofdstuk 1.8 - Oorzaak en Gevolg 
 

Ons leven is eigenlijk een leerschool. Soms lijkt de wereld zo donker en bitter dat we 
denken dat het einde van de wereld gekomen is en dat er geen uitweg is. Maar als we verder 
studeren, zien we dat dit niet zo is, dat het alleen oefeningen zijn die ons van Boven 
gestuurd worden. Pas na afloop kunnen we begrijpen en waarderen waarom zij in onze "pre-
correctie" fase noodzakelijk waren. 

 
Daarom moeten we zolang mogelijk verduren en het doel van onze vooruitgang voor 

ogen houden, zonder ons hoofd te verliezen. Als ons situaties worden gegeven waarbij het 
lijkt of we midden in een brand zitten zonder dat we ook maar iets kunnen doen om onszelf 
te redden, is dat alleen maar om ons nogmaals te tonen dat wij de baas niet zijn. 

 
Er is niets wat we kunnen doen om deze situaties te vermijden, maar we kunnen hun 

duur verkorten en zorgen dat ze minder pijnlijk zijn. Daartoe moeten we ons aansluiten bij 
een groep studenten die samenwerken in het lezen en studeren. We moeten de versregel in 
acht nemen die zegt: "Doe al wat u te doen staat goed." (Ecclesiastes 9:10). 

 
Hoe gaat iemand die bezig is met innerlijk werk om met zijn omgeving? Ondersteunt 

zijn omgeving zijn zoektocht? 
 
Soms wekken situaties op het werk of thuis onze vijandigheid op tegenover de 

schijnbare bron van de moeilijkheden. Dan maken we ruzie, we geven de schuld aan onze 
baas, onze collega, partner, kinderen enzovoort. We voelen ons klem gezet en boos en we 
denken dat het zo niet langer kan. Maar later realiseren we ons dat dit alles van Boven aan 
ons werd gegeven opdat we een bepaalde reeks emoties zouden ervaren. 

 
We realiseren ons dat wijzelf degenen waren die overdreven en dat wij het probleem 

verkeerd zagen. Uiteindelijk wordt het opgelost, maar al gauw doemt er een nieuwe situatie 
op. Hoe eerder we ons van deze situaties losmaken en onze groep erover vertellen, hoe beter 
het voor ons is. Het slechtste wat we dan kunnen doen is in de situatie ondergedompeld 
blijven, verdrinkend in onze eigen emotie. 

 
Als we ons goed voelen, moeten we eraan denken dat er ook slechte situaties geweest 

zijn in ons leven, en we moeten ermee omgaan als met oorzaak en gevolg, als goed dat na 
slecht komt. Dit brengt ons dichter bij heelheid en eeuwigheid. 

 
We beginnen de dingen te beschouwen als twee kanten van dezelfde medaille, het een 

kunnen we niet krijgen zonder het andere. Dan kunnen we het slechte ook accepteren als 
goed, want alleen in onze beschadigde vaten (emoties) voelen we het slechte als donker. Als 
onze vaten gecorrigeerd waren (bestonden om te geven) dan zouden we zowel goed (Licht) 
als slecht (donker) als Licht ervaren. 

 
Zolang onze natuurlijke eigenschappen ( trots, hebzucht en verlangens naar macht en 

seks) ons niet hinderen, zolang we ons er niet voor schamen en niet begrijpen dat ze in feite 
een barrière vormen tussen ons en spirituele vooruitgang, kunnen deze eigenschappen de 
taak waarvoor ze geschapen zijn niet vervullen. We zullen geen andere keus hebben dan ons 
te schamen over wat er in ons is. We hebben geen andere keus dan  te begrijpen dat we pas 
gelukkig zullen zijn wanneer er een Kracht van Boven komt die ons in staat stelt om over 
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onze eigen verlangens te beschikken. Het belangrijkste is om onze verlangens op het juiste 
doel te richten. Er is geen enkele negatieve eigenschap in ons. Maar de manier waarop we 
deze verlangens gebruiken kan wel negatief zijn. 

 
Als we met een bepaalde situatie in ons leven worden geconfronteerd, is het eerste wat 

we tegen onszelf moeten zeggen: " Kijk wat de Schepper met mij doet." Dat houdt onze 
verbinding met de Schepper in stand, dat wil zeggen, met Degene die deze situaties eigenlijk 
schept. Als we die gedachte kunnen vasthouden, dan weerhoudt die verbinding ons ervan in 
een lagere graad terug te vallen. Een val wil zeggen dat de Schepper verdwijnt uit onze 
gevoelens. Als dat gebeurt kunnen we ons met een boek of met de groep verbinden. Binnen 
korte tijd zullen we dan een verbetering ervaren. 

 
Toch moet elke situatie opgevat worden als een stijging naar het volgende niveau. Als 

de tijd van correctie voor een ziel is gekomen, kunnen we daar niet aan ontkomen. Elke 
poging daartoe maakt de pijn alleen maar erger. 

 
Al wat we kunnen voelen voordat we door de barrière gaan, zijn dierlijke verlangens. 

Terwijl we de barrière naderen, terwijl we ons erin bevinden en nadat wij er doorheen zijn 
gegaan, ontdekken we de verlangens van de Schepper. In geen van deze verlangens zullen 
we de mens vinden. Het enige verlangen dat wij vrij zijn om te kiezen is het verlangen om 
met de Voorzienigheid van de Schepper in te stemmen. 

 
De ziel van Adam ha Rishon ( de Eerste Mens) brak in 600.000 delen die onderling 

verbonden zijn, maar van verschillende grofheden, van de wortelgraad tot de vierde graad. 
Tussen ons en de Schepper zijn er 6000 graden/jaren. 

 
Gedurende de eerste twee millennia, werden de zielen van de wortelgraad 

gecorrigeerd. Zij hoefden alleen maar een eenvoudig leventje te leiden in deze wereld en 
enig lijden te ondergaan (wilde dieren, vijanden, hongersnood enzovoort). Voor hen was het 
pogen om aan de pijn te ontsnappen voldoende om de wortelgraad grofheid te corrigeren.  

 
Dit is een heel algemene beschrijving. Maar nu naderen we het einde van het zesde 

millennium, en nu begint de tijd van de spirituele verlossing, de tijd van de komst van de 
Messias.  
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Hoofdstuk 1.9 - Wat Bestaat er Tussen Deze Wereld en de Volgende? 
 

Het is heel goed mogelijk dat er andere werelden zijn die in dezelfde ruimte bestaan 
als die waarin wij ons bevinden en dat we er eenvoudig geen contact mee hebben omdat ze 
in een andere dimensie bestaan. Maar als we beperkt blijven binnen de grenzen van onze 
eigen aard, zullen we ze nooit ontdekken. Deze andere werelden zijn daar waar onze wortels 
zijn, de redenen voor alles wat er in deze wereld gebeurt. Daar zullen we de redenen vinden 
voor ons eigen leven en onze eigen dood. 

 
Er zijn mensen die erin slagen om een nieuw zintuig te verwerven, een zintuig dat hen 

in staat stelt een ruimere werkelijkheid te ervaren dan wij over het algemeen kunnen 
waarnemen. Door die uitbreiding van hun zintuiglijk bereik kunnen zij de grenzen van tijd 
en ruimte doorbreken en alle gebeurtenissen van vóór hun geboorte en na hun dood zien. 

 
Deze mensen kunnen voorbij het bereik van hun normale emoties verblijven en het 

algemene en werkelijke beeld van de Schepping zien. Zij kunnen oorzaak met gevolg 
verbinden, terwijl de rest van de mensen slechts een klein deeltje van deze werkelijkheid 
zien. Wij kunnen de redenen niet zien van de dingen die ons overkomen, laat staan dat we de 
gevolgen van onze handelingen kennen. 

 
Ofschoon zij even menselijk zijn als wij, zijn zij erin geslaagd om extra zintuigen te 

ontwikkelen. Zij worden "Kabbalisten" genoemd, omdat zij de Hoogste Kennis, eeuwige 
voldoening en de kracht van de Schepper kunnen ontvangen. De methode die hen in staat 
stelt om voorbij de grenzen en beperkingen van onze natuur te gaan, heet: "de wijsheid van 
Kabbalah". 

 
Die wijsheid openbaart hoe iedereen de werkelijkheid voorbij onze wereld kan 

begrijpen, en de echte realiteit kan waarnemen, de schijnbaar externe realiteit. Kabbalah 
heet, "de kennis van het verborgene" omdat deze kennis verborgen is voor iedereen die 
binnen het kader van onze vijf zintuigen zit opgesloten.  

 
Deze methode stelt ons in staat om extra verlangens te ontvangen, naast die waarmee 

we zijn geboren, en om daarin de echte realiteit gewaar te worden. Ofschoon deze methode 
ingewikkeld, serieus en diepgaand is, kan iedereen haar begrijpen en gebruiken. 

 
Daarnaast beweren Kabbalisten dat we steeds weer in deze wereld geboren moeten 

worden, totdat we ons echte bestaan gewaarworden, en voorbij de grenzen van onze fysieke 
wereld reiken. 

 
Kabbalisten leven en voelen tegelijkertijd onze wereld en de spirituele wereld, en zij 

geven hun kennis en inzichten aan ons door. Zij zeggen dat er veel werelden bestaan naast 
de onze. Deze werelden zijn als cirkels om elkaar heen. Onze wereld is de binnenste cirkel. 
Wij noemen deze zeer kleine cirkel ons "heelal". 

 
Elk van die cirkels is een wereld op zich. Er zijn in totaal vijf cirkels, vijf "werelden". 

Elke cirkel neemt zichzelf en de lagere cirkels waar, maar niet de hogere. Omdat wij ons in 
de laagste cirkel bevinden, ervaren wij alleen onze eigen wereld. Maar als enkelen van ons 
met hun zintuigen kunnen opstijgen naar de spirituele wereld, dus naar een hogere cirkel, 
dan kunnen we die wereld voelen, tegelijk met de werelden daaronder. 
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Kabbalisten leven dus in verschillende werelden tegelijk, en zijn zich dus bewust van 

alle redenen voor en de gevolgen van de gebeurtenissen in onze wereld. Door middel van de 
wijsheid van Kabbalah en hun extra zintuigen beginnen zulke mensen een ruimer beeld te 
ervaren in al hun gevoelens. Hun gedachten en daden worden verhelderd doordat zij de 
oorsprong ervan, de spirituele wortels ervan ontdekken. 

 
Op elke hoger niveau zien we een ruimer beeld van de werkelijkheid, die we dan "deze 

wereld", of "mijn wereld" noemen, want dan wordt het "onze wereld".  Onze "volgende 
wereld" is wat we nog moeten bereiken, dus het deel van het beeld dat we op het volgende 
spirituele niveau zullen ontdekken. De naam "volgende wereld" geeft aan dat dit het beeld is 
wat we op het volgende niveau, misschien al in het volgende ogenblik zullen waarnemen. 

 
De manier waarop we de spirituele wereld moeten binnengaan en begrijpen is duidelijk 

gebaseerd op een enkele spirituele eigenschap: omdat er geen grenzen zijn in de spirituele 
wereld, wordt het verschil tussen spirituele objecten gemeten in termen van eigenschappen. 
Als twee objecten alle eigenschappen gemeen hebben, dan verenigen ze zich, zij worden een. 
Dus de spirituele wereld is een wereld van eigenschappen en verlangens. De afstand tussen 
twee objecten of hun vereniging is gelijk aan de mate van hun overeenkomst. 

 
De spirituele ruimte is niet fysiek, maar een ruimte van verlangens, waarvan het 

hoogste dat van de Schepper is, en het laagste, het totaal daaraan tegengestelde. Tussen deze 
tegengestelde verlangens zijn er vijf niveaus, die we "werelden" noemen. Wij gaan door deze 
werelden heen naarmate onze verlangens en eigenschappen veranderen. Zodra onze 
verlangens overeenkomen met die op een bepaald spiritueel niveau,  worden wij 
gevoelsmatig een met dat niveau. 

 
Wij worden geboren op het laagste spirituele niveau, het niveau van totaal egoïstisch 

verlangen, dat  "onze wereld" wordt genoemd. Maar het is ons doel om op te stijgen via alle 
spirituele graden van de werelden om ons te verenigen met de spirituele eigenschappen van 
de Schepper, het hoogste spirituele niveau, terwijl wij nog in ons fysieke, stoffelijke lichaam 
verblijven. Nadat wij gelijkvormigheid met de Schepper hebben bereikt, bevinden zich alle 
werelden en alle verlangens in ons. Het doel van de Schepping is inderdaad om als de 
Schepper te worden. 

 
Grotendeels zoals in de Hoogste Wereld voelen ook wij wat "buiten ons" gebeurt door 

middel van het principe van overeenkomstige eigenschappen. Om iets buiten ons te voelen 
moet een zintuig eigenschappen hebben die overeenkomen met het fenomeen dat het 
waarneemt. Net als een radio- ontvanger de golflengte moet hebben die hij moet ontvangen. 
Alleen als je dezelfde golflengte hebt kun je de zender opvangen. Zo kunnen we alleen 
fenomenen in onze omgeving gewaarworden als zij overeenkomen met onze zintuigen. 

 
Bovendien kunnen we eigenlijk niets echt voelen wat buiten ons is, maar enkel onze 

reacties op die externe invloeden. Bijvoorbeeld, we kunnen echt geluid niet waarnemen, 
maar enkel de beweging van ons trommelvlies onder invloed van de druk van de 
golfbeweging in de lucht die wordt voortgebracht door wat het geluid produceert. 

 
Wij voelen dus niet de golfbeweging zelf, maar de reactie op de druk die zij uitoefent 

op ons trommelvlies. De werking van al onze zintuigen berust op hun reactie op externe 
stimuli. Eigenlijk voelen we alleen onszelf. 
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Maar om zo te reageren op een externe stimulus, moeten we dezelfde eigenschappen 

hebben als de stimulus. Een mens reageert bijvoorbeeld op een belediging, maar een muis 
niet, omdat een muis de eigenschap niet heeft die hem in staat stelt deze soort stimulus waar 
te nemen. 

 
Als we dus spirituele eigenschappen verwerven, beginnen we meteen spirituele 

krachten te ontvangen die overeenkomen met de verworven spirituele eigenschappen. Het 
verwerven van nieuwe spirituele eigenschappen is het enige wat nodig is om de nieuwe 
spirituele wereld te ervaren. 
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Hoofdstuk 1.10 - Geloof boven Rede 
 

Het enige wat mensen van het leven willen, is hun eigen behoeften bevredigen, maar 
als ze ontevreden zijn met hun situatie dan beginnen ze ernaar te verlangen om de echte 
bron van hun situatie te bereiken, dat wil zeggen de Schepper. Het verlangen  naar de 
Schepper is het hoogste niveau van ons verlangen naar de bestudering van het zelf. Om tot 
dit niveau te komen, moeten we de confrontatie aangaan met ons egoïsme, dat  werkt als 
effectieve hindernis tussen de Schepper en onszelf. 

 
Om mensen in staat te stellen om zichzelf te bestuderen en dit niveau te bereiken was 

Baal HaSulam bereid om iedereen toe te spreken om maar meer studenten aan te trekken. 
Hij publiceerde zelfs een krant die later de basis werd voor een boek, Matan Torah (De 
Openbaring van het Goddelijke), maar haast niemand wilde luisteren. De ironie hiervan is dat 
er in het verleden veel Kabbalistische leraren waren en haast geen studenten, terwijl er 
tegenwoordig velen zijn die willen studeren en haast geen Kabbalisten. 

 
De huidige situatie is de eerste in de geschiedenis. Er is een groeiende behoefte en 

verlangen van beneden naar boven, terwijl we tegelijkertijd naar diepere spirituele 
duisternis gedreven worden. Toch is dit eigenlijk een hele gunstige situatie want het 
betekent dat we, zodra wij het verlangen naar echte spiritualiteit hebben, onmiddellijk een 
welwillend antwoord zullen ontvangen van Boven. 

 
De intensiteit van de liefde tussen een mens en de Schepper wordt bepaald door de pijn 

van zijn verlangen. Die pijn is het gevolg van de afwezigheid van Licht in het vat, en het 
verlangen komt van het gevoel van vervulling door het Licht van de Schepper, door 
versmeling met Hem. Als we dus maar de echte verlangens naar spiritualiteit konden 
vergaren, dan zouden we het geschikte antwoord ontvangen. 

 
De moeilijkheid waarop mensen stuiten die proberen door de barrière heen te breken 

en spiritualiteit te ervaren door middel van intellectuele studie, is dat zij niet beseffen dat het 
verstand slechts het product is van hun egoïstische aard. Daarom zijn hun pogingen om 
spiritualiteit te bereiken met hun intellect niet succesvol. De meeste beginnende Kabbalah 
studenten hebben de neiging om die weg te gaan, omdat het normaal is om te denken dat we 
met ons intellect spiritualiteit kunnen bereiken.  

 
Maar als iemand boven de rede leert te gaan, komt hij tot het inzicht dat het 

egoïstische vat in de grond een verlangen is naar  genot van welke soort dan ook. Het 
spirituele vat echter  is van het begin af aan gericht op het behagen van de Schepper door 
middel van onszelf. 

 
Mensen slaan een boek open, lezen het ijverig en proberen het met hun verstand te 

begrijpen. Maar het is onmogelijk om met het intellect te voelen waar het boek over spreekt. 
Het is onmogelijk om met alleen maar intellectueel begrip de barrière over te gaan die de 
spirituele wereld van de onze scheidt.  

 
Het enige wat studenten kunnen doen, is rond een leraar samenkomen, hun verlangens 

bijdragen aan de collectieve smeltkroes, en daarvoor een verenigd verlangen dat tientallen 
keren groter is terug ontvangen. Elk lid van de groep moet beschouwd worden als een 
waardevolle kracht die ons kan helpen ons spirituele pad met de tijd van tientallen 
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wereldlijke levens te verkorten. 
 
Baal HaSulam schrijft onder punt 155 van De inleiding tot de Studie van de Tien Sefirot, 

dat alleen studenten die zich in dat boek verdiepen, eruit kunnen halen waar hun hart zo 
pijnlijk naar verlangt en alleen als zij begrijpen waarom zij dat willen. Zij allen moeten 
zichzelf nietig verklaren ten opzichte van elkaar. Als zij samenkomen moeten zij zich er 
steeds van bewust blijven waarom zij daar zijn. 

 
Zulk een houding moet in het allereerste stadium van de oprichting van een groep 

gevormd worden, om een fysieke toenadering te scheppen. Later zal dit leiden tot spirituele 
nabijheid, net als bij de grote Kabbalisten in het verleden. Als elk lid van de groep ernaar 
verlangt om samen te zijn, en als dat verlangen in elk hart brandt als een vuur, dan zal die 
behoefte weldra vervuld worden. 

 
Onze hersenen en zelfs ons bewustzijn zijn slechts secundaire factoren. Zij verwerken 

en ondersteunen de vervulling van onze verlangens. Het verstand is slechts een 
hulpwerktuig. Zodra iemand begrijpt dat het gevoel gecultiveerd moet worden, en niet het 
verstand, begint hij de  weg naar de spirituele wereld te zien. Het probleem zit in onze 
gewoonten en in ons gebrek aan vertrouwen. 

 
We zijn niet gewend om op ons gevoel af te gaan. We willen eerst begrijpen en pas 

daarna voelen en handelen. Maar als onze hersenen de hindernis vormen, waarom kregen we 
ze dan? 

 
Ze zijn ons gegeven opdat we ze zouden ontwikkelen en er dan bovenuit zouden 

stijgen, boven onze rede, dus dat we onze gevoelens moeten volgen. De weg "boven de rede"  
gaan wij  proefondervindelijk. Ieder die in die richting gaat, moet op zijn weg  struikelen en 
op eigen kracht  weer opstaan en tot het inzicht komen dat zijn dagelijkse omstandigheden 
hem gegeven worden van Boven ten bate van zijn spirituele vooruitgang. 

 
Er zijn veel krachten door de Schepper geschapen, bijvoorbeeld het "kwade oog" en 

kwaadsprekerij. Hun enige nut is ons zelfbeheersing te leren. De Gouden Regel zegt: "Toont 
u deemoedig tegenover uw God." (Micha 6,8) We moeten ons doel zelfs voor ons eigen 
egoïsme verbergen, des te meer dus voor dat van anderen. 

 
Maar dit betekent niet dat we ons anders moeten kleden of gedragen dan de gewone 

mensen om ons heen, of dat we contact met mensen moeten vermijden. Maar wanneer wij 
met vreemden zijn moeten we alleen gewone gesprekjes voeren (over koetjes en kalfjes). 

 
Wanneer Kabbalah studenten bijeenkomen, moeten ze niet spreken over hun liefde 

voor de Schepper en voor elkaar. Dat geeft alleen hun persoonlijke gevoelens en hun eigen 
mening weer. In plaats daarvan moeten ze in meer algemene termen over de grootheid van 
de Schepper spreken, over de verhevenheid van het doel (spiritueel gezien) en over de 
grootheid van de vrienden in de groep.  

 
Mensen die Kabbalah studeren komen samen met hulp van Hogere Krachten, Krachten 

van de Schepper. Ze krijgen een gezamenlijk doel voor hun leven, en dat doel wordt steeds 
duidelijker. De enige vraag die overblijft, is hoe we het bereiken van het doel kunnen 
versnellen. 
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Er is een zeer duidelijke hiërarchie tussen de Schepper en onszelf: wij zijn het laagste 
en de Schepper staat op het hoogste punt. Wij moeten de sporten van de ladder beklimmen, 
van onze huidige plek naar die van de Schepper. 

 
Er zijn verschillende manieren om op te klimmen. Een ervan heet een "Opwekking van 

Beneden", daarbij beginnen we onder de invloed van Boven naar spiritualiteit te verlangen 
en erheen op te klimmen. Er is ook een manier die heet: "Opwekking van Boven". Dit vindt 
plaats als de Schepper Zelf besluit om iemand te verheffen. 

 
Het verschil tussen die twee wegen is dat de "Opwekking van Boven" de langzame 

gestage opklimming van de hele wereld is, ongeacht ons persoonlijk streven. Maar zij die 
een persoonlijk verlangen blijken te hebben worden naar de studie van Kabbalah geleid. Als 
deze mensen niet gebruiken wat hen gegeven is, dan beginnen de Hogere Krachten het van 
hen te eisen. Dus iemand moet het spirituele werk dat hem van Boven is gegeven zeer 
serieus nemen. 

 
Er is iets in ons wat wij het "Hart van Steen" noemen. Dit verwijst naar ons egoïsme. 

Het kan pas gecorrigeerd worden wanneer een Collectief Licht, dat de Messias genoemd 
wordt,  naar onze wereld komt. Alleen dat Licht kan het corrigeren, maar we moeten eerst 
een diep verlangen hebben naar de correctie van dat deel van ons egoïsme in onze wereld. 
Als er zulk een verlangen is, dan zal onmiddellijk het fenomeen plaatsvinden dat we "de 
komst van de Messias" noemen en het zal ons voor altijd bevrijden van het lijden van deze 
wereld. 
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Hoofdstuk 1.11 - Vrijheid om te Kiezen om te Werken Boven de Natuur 
 

Het heeft geen zin om het over keuzevrijheid te hebben voordat we spirituele krachten 
verwerven en de mogelijkheid om boven onze aard te werken. Vrijheid van keuze is de 
vrijheid om tegen onze verlangens in te werken. Pas dan kunnen wij vrije beslissingen 
nemen. 

 
Het Licht van de Schepper schiep het verlangen naar genot in vier fasen. Deze fasen 

vormen het schepsel. Dit schepsel begint dan geleidelijk te materialiseren tot het onze 
wereld binnengaat, en daar valt het uiteen in talloze kleine fragmentjes. Elk fragment wordt 
een "ziel" genoemd. Naarmate zielen opklimmen naar hogere niveaus, veranderen zij hun 
eigenschappen, met behulp van een speciaal systeem dat de zielen voortdurend van de ene 
plaats naar de andere beweegt opdat zij elkaar helpen te corrigeren. 

 
De Thora, de Kabbalah en alle Heilige Geschriften zijn geschreven door mensen die de 

spirituele ladder hebben beklommen en vanaf daar hun instructies schreven. Veel 
Kabbalisten hebben die trappen betreden, maar er zijn voorwaarden die het aantal mensen 
dat mag schrijven beperken. Slechts drie Kabbalisten die het laatste niveau hebben bereikt, 
mochten het systeem beschrijven. Dit zijn Rabbi Shimon Bar-Yochay, de schrijver van De 
Zohar, de Ari, de schrijver van De Boom des Levens, en Rabbi Yehuda Ashlag, de schrijver van 
het Sulam commentaar op de Zohar en De Leer van de Tien Sefirot. 

 
Deze boeken zijn geschreven nadat hun schrijvers in al hun eigenschappen en 

bekwaamheden het niveau van de Schepper bereikt hadden. Als iemand de eigenschappen 
van de Schepper verwerft, is hij vrij. Zo iemand wordt nergens door beperkt, maar staat 
boven alles. 

 
Kabbalah spreekt zelden over het bereiken van hogere niveaus ook al is het voor ons 

het belangrijkste. De boeken spreken voornamelijk over de afdaling uit de Hoogste 
Werelden. Deze afdaling wordt in detail beschreven in de Zohar, in de geschriften van de 
Ari, en in De Leer van de Tien Sefirot. We leren over het opklimmen van beneden naar boven, 
in de brieven en artikelen die Baal HaSulam en Rabash (Rav Baruch Ashlag) schreven aan 
hun studenten.  

 
Er lijkt een tekort aan materiaal te zijn over het opklimmen. Dit heeft een reden: zulk 

bijkomend  materiaal zou ons alleen maar hoeven aan te moedigen om de staat: "deze 
wereld" genoemd, te verwezenlijken en dit dient slechts als een opstap tot het klimmen naar 
de spirituele wereld. Wanneer we eenmaal in de spirituele wereld zijn, dienen de boeken die 
de werelden bespreken van Boven naar beneden, die de structuur ervan bespreken, de 
Parzufim en de Sefirot, als "handleiding" voor het opstijgen, want de weg van Boven naar 
beneden is hetzelfde als de weg van beneden naar boven. 

 
Als iemand die de Leer van de Tien Sefirot bestudeert een bepaald spiritueel niveau heeft 

bereikt, en hij leert dan over de eigenschappen van een hogere graad, maakt het geen 
verschil of hij studeert over de aaneenschakeling van werelden van Boven naar beneden of 
over het opklimmen van beneden. Het belangrijkste is dat iemand de eigenschappen van een 
hogere graad bestudeert om te weten waaraan hij zichzelf gelijk moet maken, opdat hij 
daarnaar kan streven, kan vaststellen wat hij moet corrigeren enzovoort. 
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Een wereld is een lege staat van de ziel. "Onze wereld" is dus maar een concept. Een 
wereld is Malchut, een vat, een ziel. De term "deze wereld" geeft aan dat de ziel totaal leeg is, 
in volkomen duisternis. 

 
Er zijn slechts vijf spirituele werelden. En ofschoon "deze wereld" niet als een 

spirituele wereld wordt beschouwd, is het een bewuste quasi- spirituele staat, die voorafgaat 
aan het binnengaan van de spirituele wereld. In zulk een toestand erkent iemand al zijn 
onbetekenendheid met betrekking tot de spirituele wereld. 

 
Het is voor ons uiterst belangrijk om onszelf vanuit onze huidige staat te brengen tot 

de staat "deze wereld", wat onze afdaling naar de staat van Egypte is. De acute beleving van 
die staat wordt "de ballingschap in Egypte" genoemd. Dan zullen we onszelf dwingen tot 
het ingaan in de spirituele wereld. Eenmaal in spiritualiteit, zijn onze moeilijkheden voorbij, 
want dan zal de Schepper ons leiden. 

 
In dat stadium hebben we al een nauwe verbinding met de Hoogste Kracht; dan staan 

we in nauw contact ermee en we maken verbinding ermee naarmate we ons met elkaar 
verbinden in deze wereld. Alle vragen van deze wereld verdwijnen meteen op het moment 
dat we naar de spirituele wereld oversteken. 

 
Elk niveau stelt ons voor nieuwe vragen. De antwoorden op deze vragen komen in de 

vorm van kennis en kracht. De problemen van deze wereld verdwijnen zodra iemand het 
eerste spirituele niveau bereikt. Er staat geschreven: "Zijn ziel zal hem onderwijzen." Dit 
betekent dat de ziel ons leert hoe we verder moeten komen. Vanaf dat punt is er geen 
duisternis; we hebben een "kaart" om ons in dit nieuwe "spirituele land" de weg te wijzen. 

 
Het woord Olam(wereld) komt van het woord: Ha'alama (verhulling). Het betekent: 

"de innerlijke staat van de ziel". Er bestaat in werkelijkheid niets dan de ziel, het "zelf", en de 
Schepper. Alles wat we als echt waarnemen is slechts de weerspiegeling van de corruptie van 
onze zintuigen door onze eigenschappen. Als onze eigenschappen gecorrigeerd zouden zijn, 
zouden we niets anders ervaren dan zuiver Licht dat het vat vervult. Dat is de staat "Ein 
Sof"(oneindigheid). 

 
Een wereld is een overgangsfase, waarin de ziel nog maar gedeeltelijk gecorrigeerd is. 

De ziel neemt de Schepper waar naar de mate van haar correctie. Haar corruptie geeft het 
gevoel dat er iets is dat tegen de Schepper in kan gaan. Deze schijnbare "macht", of 
"invloed" wordt Sitra Achra (Andere Kant) genoemd. In een dergelijke staat, lijkt de ziel 
gevangen tussen twee krachten - zuiver en onzuiver. Deze staat wordt Olam genoemd, wat 
"verhulling" betekent. 

 
Deze staat treedt op wanneer de Schepper nog maar gedeeltelijk onthuld is. Deze 

gedeeltelijke openbaring is nodig omdat er geen gevoel van verhulling is wanneer er niet 
een zekere onthulling is. Je kunt niet weten dat je in het donker bent, als je niet weet dat er 
Licht bestaat. 

 
Hoe groter de onthulling, hoe groter de ervaring van de Schepper; hoe groter de 

verhulling, hoe groter de ervaring van de Sitra Achra. Als de Schepper volkomen verhuld is 
in onze wereld, dan keren zich alle krachten tegen hem. De waarheid is dat de onzuivere 
krachten in onze wereld heel zwak zijn vergeleken met de onzuivere krachten in 
spiritualiteit. Ons egoïsme, onze slechte kracht is miniem. Hoe hoger we klimmen en hoe 
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groter de onthulling van de Schepper, hoe groter de krachten die de Schepper weerstaan. 
 
Deze duistere krachten blijven bestaan op de hele weg van deze wereld tot in de 

wereld Atzilut. De Zuivere Krachten (de Schepper) en de onzuivere krachten (de Sitra Achra) 
blijven parallel aan elkaar gedurende de hele klim van helemaal beneden tot aan de top. 
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Hoofdstuk 1.12 - Vragen en Antwoorden 
 

Vraag: Waarom zou iemand Kabbalah studeren? 
Antwoord: Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we niet alleen de uitleg 

van de Kabbalisten lezen over de Hoogste Werelden, maar ook wat zij zeggen over de 
verbinding tussen de Hoogste Wereld en onze wereld. 

 
Er lijken twee aparte delen te zijn in Kabbalah: het eerste deel spreekt over de 

schepping van alle schepselen als gevolg van de gedachte van de Schepper (de Gedachte van 
de Schepping) en de evolutie van de werelden. De Gedachte van de Schepping gaat over het 
tevoorschijn treden van het Licht uit de Schepper, de enig kracht die in de wereld bestaat. 
Dat Licht vormt een vat voor zichzelf, een wil om te ontvangen, die van het Licht wil 
genieten. 

 
De relatie tussen het Licht en het vat, vormt de basis van de hele Schepping. Het enige 

dat echt geschapen werd, is het vat, en het Licht blijft erop inwerken, het veranderen, om het 
tot de best mogelijke toestand te brengen. 

 
Waarom heeft de Schepper dan niet meteen al een compleet vat geschapen? Omdat het  

voor een volmaakte toestand nodig is dat we die eerst voelen, en dat kan alleen als we het 
totaal tegenovergestelde ervaren, de meest onvolmaakte toestand. 

 
Ieder schepsel bestaat dus uit twee delen: Het eerste is een neergang, een 

vervreemding van de volkomenheid, de Schepper. Het is de laagst mogelijke toestand, die 
onze wereld is. Maar hier, in onze wereld, vinden we de beste voorwaarden om het doel van 
de Schepping te bereiken. Als we zijn geschapen met de slechtst mogelijke eigenschappen, 
het totaal tegenovergestelde van de Schepper, dan kunnen we, met een klein beetje vrije wil, 
en met behulp van de wijsheid van Kabbalah, beginnen met de opgang, via de precieze 
graden waarlangs onze zielen zijn neergedaald. 

 
We zullen verder gaan met de uitleg van onze vrije wil, of we die hebben en waarin die 

bestaat, hoe we die moeten gebruiken, en wie die heeft. We zullen dan zien dat wij allemaal 
in dienst staan van ons eigen egoïsme en dat alleen de Kabbalisten die naar de spirituele 
graden opklimmen, echte vrijheid hebben. Hoe meer zij zichzelf corrigeren, hoe beter zij 
bovendien in staat zullen zijn om de wereld te leiden.  

 
We leren over het neerdalen van het Licht uit de Schepper tot in onze wereld in de 

"Leer van de Tien Sefirot, in de Zohar, en in de geschriften van de Ari. De beschrijving van het 
andere deel van Kabbalah, over onze opgang uit deze wereld terug naar het niveau van de 
Schepper, blijft tamelijk vaag in de boeken. Dit werk wordt "het werk van God" genoemd, 
en daarin maken we onze vorm (eigenschappen) gelijk aan die van de Schepper. 

 
V: Is Kabbalah de enige manier om de Schepper te ervaren, en zo ja, wat is het 

bewijs daarvoor? 
A: Ja dat is zo. Begin te studeren en dan zul je zien dat er niets logischer of 

wetenschappelijker is en een vollediger beeld van onze wereld geeft, en dat zij alle 
wetenschappen en andere "wijsheid" hun plaats wijst. Er is niets realistischer dan Kabbalah. 
Nu de wetenschap op een dood punt is aangeland, verschijnt van Boven de enige echte 
wijsheid over de Schepping. Daarom wordt Kabbalah "kennis van de waarheid" genoemd. 
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V: Zal Kabbalah de wereld redden? 
A: De Zohar stelt dit precies zo. Wat is Kabbalah? Het is een spirituele kracht die onze 

wereld regeert. Wij kunnen alleen correctie bereiken door deze kracht met dat doel naar 
beneden aan te trekken. 

 
V: Bepaalde mystieke dingen zijn eigenlijk een soort drug die mensen gebruiken 

om aan hun problemen te ontsnappen. Verslaafden aan drugs zijn gewoonlijk hele 
rustige mensen, en toch lijkt de hele wereld tegen hen te zijn. Waarom? 

A: Dat is zo omdat drugs iemand volledig afsnijden van het doel van het leven. Zij 
verhinderen ons om onze bestemming te bereiken. Als mensen drugs gebruiken, ontkennen 
zij hun bestaan in deze wereld volledig, zij zijn ervan afgesneden, van de plek waarop de 
Schepper ze geplaatst heeft. De Schepper wil iedereen op een unieke wijze leiden, en drugs 
maken hen daarvan los. Er zijn veel kwesties bij deze zaak betrokken. Bijvoorbeeld: als dit zo 
is, waarom plaatst de Schepper ons dan voor deze keuzen? 

 
Er is nog een vraag: waarom kunnen wij ons ontdoen van problemen door gewone 

medicijnen, in plaats van ze door middel van Kabbalah op te lossen? Omdat ons bestaan hier 
een doel heeft, zullen drugs en andere dingen die mensen afhouden van het doel van de 
Schepping echter nooit door de mensheid  worden geaccepteerd. 
 
 

Spirituele Ontwikkeling 
 

V: Door welke de situaties gaat iemand heen gedurende zijn spirituele 
ontwikkeling? 

A: De Schepper schiep het schepsel in slechts één toestand: Ein Sof genoemd (Geen 
Einde, Oneindigheid). Die toestand bestaat voor altijd in dezelfde vorm. In deze toestand 
smelt het schepsel  volmaakt samen met de Schepper. Maar vanuit het standpunt van de 
schepselen, dus vanuit het standpunt van de gevoelens van het schepsel, openbaart die 
toestand zich als een geleidelijk proces, met een begin, een midden en een eind. 

 
Het begin wordt beschouwd als het bestaan van die toestand op het moment van de 

Schepping. De middelste situatie is de verhulling van de Schepper en de uiteindelijke 
toestand is de volkomen openbaring van de Schepper aan de schepselen. Deze situaties zijn 
genummerd als respectievelijk 1, 2, en 3. 

 
In de situaties nr. 1 en 3 is er geen plaats voor de verschijning van enig kwaad. Het 

absoluut goede heerst als de enige eigenschap van de Schepper tegenover de schepselen. In 
de tweede toestand, voelen de schepselen dat kwaad bestaat, ofschoon het in feite alleen het 
verhulde goede is. 

 
Het goede verschijnt geleidelijk in de middelste toestand, maar niet door de 

openbaring van nog meer goeds, integendeel, door de openbaring van meer kwaad dan 
tevoren, de verwerping ervan, en de ontdekking van het goede dat er eigenlijk achter zit. 
Dat systeem wordt gebruikt, omdat de openbaring van het uiteindelijke goede alleen 
mogelijk is door de ontdekking van de laagheid en schadelijkheid van het kwaad.  
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V: Wat zijn de graden in iemands spirituele ontwikkeling? 
A: Iemands spiritualiteit ontwikkelt zich via de (spirituele) graden van het levenloze, 

vegetatieve, animale en sprekende. 
1. Het levenloze: het verlangen naar lichamelijk genot, zoals voedsel en seks. 
2. Het vegetatieve: het verlangen naar geld en weelde. 
3. 3  Het animale:  het verlangen naar eer en macht. 
4. Het sprekende: het verlangen naar wetenschap, zelfbewustzijn, en kennis over de 
wereld om ons heen. 

5. Het spirituele: het niveau waarop het verlangen naar spiritualiteit verschijnt. In feite 
is dit geen graad meer, maar een "meta-niveau", want het doel van dit verlangen ligt 
buiten deze wereld. 
 
V: Hoe komt vooruitgang in spiritualiteit tot uitdrukking? 
A: Spirituele vooruitgang bestaat in het leven in twee tegenovergestelde situaties: dan 

weer rechts en dan weer links. Het is alsof we op twee benen lopen, dan weer op het 
rechterbeen steunend en dan weer op het linkerbeen.  Elke stap brengt ons meer kennis en 
geloof. (In het Hebreeuws betekent Raglain: benen, maar het heeft ook dezelfde wortel als 
het woord "spion", dus iemand die informatie levert). 

 
V: Waarvan is het niveau van iemands spiritueel bereiken afhankelijk? 
A: Het niveau van iemands spiritueel bereiken is afhankelijk van maar één ding: de 

bereidheid om  vol te houden op weg naar het doel. Er zijn geen kortere wegen. 
 
V: Hoe kan ik mijn huidige spirituele niveau veranderen, en wat gebeurt er 

daarna met mijn ziel? 
A: Ongeacht hoe je het noemt - De Schepping, de Ziel, de Mens, het voorbereidend 

stadium is altijd ongecorrigeerd. De ziel moet zelf gecorrigeerd worden en uiteindelijk moet 
zij het spirituele niveau van het einde van de correctie bereiken. Stel je voor dat je een kapot 
stuk gereedschap hebt om mee te werken. Het eerste wat je dan doet is het repareren. Pas 
daarna kun je het gebruiken. De Thora legt precies uit hoe je dat kapotte vat moet repareren 
dat de ziel is die we van de Schepper ontvingen. 

 
Gedurende het correctieproces leeft iemand in twee werelden, de Hoge en de Lage, 

waarin de ziel de kennis en ervaring opdoet die voor haar vooruitgang nodig zijn. Het 
belangrijkste is dat iemand nieuwe gevoelens krijgt en andere spirituele eigenschappen. Als 
het correctieproces klaar is, heeft iemand de spirituele eigenschappen om de Hoogste Wereld 
binnen te gaan en erin te verblijven in een staat van kalmte, eeuwigheid, compleetheid en 
vrede.  

 
Het spirituele niveau ( aan het einde van de correctie) wordt nergens in Kabbalah of de 

Thora beschreven, gewoon omdat er geen taal is waarmee we dat kunnen beschrijven. Aan 
het einde van de correctie is er een bereik dat nergens beschreven is. Daar vinden we de 
geheimen van de Thora. 

 
Er zijn subtiele verwijzingen hiernaar in de Zohar en in de Talmoed.  Die spirituele 

staat wordt genoemd: Maase Merkava en Maase Bereshit. Maar het zijn zeer subtiele 
verwijzingen. Het is echt onmogelijk om deze spirituele gevoelens in woorden uit te drukken 
omdat de woorden en de letters in onze taal alleen geldig zijn binnen het bereik van 
correctie ( tot aan de wereld Atzilut), omdat ze daar vandaan komen. We kunnen boven het 
systeem van correctie niets voelen, en daarom kunnen we deze gevoelens niet met woorden 
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beschrijven of ze definiëren in termen of denkbeelden die wij kunnen begrijpen. 
 
Het eerste vers in de Thora spreekt van hemel en aarde. Deze twee termen hebben 

betrekking op de twee eigenschappen: de  egoïstische en de altruïstische eigenschap. De 
egoïstische eigenschap "aarde" (de ziel) wordt gecorrigeerd door de altruïstische eigenschap 
"hemel". Het hele correctieproces verloopt door zeven spirituele graden die de "zeven 
dagen" worden genoemd. 

 
Dit verwijst natuurlijk niet naar onze aardse dagen, noch verwijst de tekst naar aardse 

nachten en dagen, of Licht en donker zoals we die gewoonlijk interpreteren. De termen 
verwijzen naar spirituele graden, spirituele graden die iemand voelt wanneer hij de fasen van 
correctie ervaart. Het is een systeem dat onze zielen corrigeert terwijl zij nog op een aards 
spiritueel niveau bestaan. 

 
De zielen moet verheven worden van het niveau van Malchut naar dat van Bina, dat wil 

zeggen dat de egoïstische eigenschap van Malchut moet worden omgezet in de altruïstische 
eigenschap van Bina. Dat proces voltrekt zich in zeven graduele correcties die "de dagen van 
de week" worden genoemd. 

 
V: Komt iedereen uiteindelijk tot Kabbalah? 
A: Absoluut, als het niet in dit leven is, dan in het volgende, dus waar wachten we nog 

op? Ons leven is niet zoet genoeg om er altijd maar naar terug te keren. 
 
V: Wat is de reden voor het lijden? 
A: Het lijden toont ons de laagheid van onze toestand. Het dwingt ons om naar een 

oplossing te zoeken, om slimmer te worden en onze situatie opnieuw te bezien. Iemand die 
alles heeft, zoekt niets. Dan komt er pijn die de schijnbare vervulling verandert in leegte en 
honger. We worden wijzer door lijden dat ons begint te tonen waarheen wij moeten gaan, en 
wat we met onze levens moeten doen. Maar als hetzelfde resultaat zonder de pijn kan 
worden bereikt, waarom zouden we dan lijden? 

   Kabbalah laat zien hoe we de Schepper kunnen naderen door het volgen van de 
spirituele wetten. Dat noemen we de  "weg van de Thora". Het is geen lichamelijk volgen 
van Mitzvot,  maar het volgen van de spirituele wetten van de Schepping. Al wat ons te doen 
staat, is ervoor te kiezen. 

 
V: Wat moet ik doen als ik het gevoel heb dat een bepaalde situatie mij 

dwingend wordt opgelegd? 
A: Er zijn duidelijke regels met betrekking tot een dergelijke situatie: als iemand je 

bedreigt, dan moet je daarnaar handelen, maar niet op de Christelijke manier, door de andere 
wang toe te keren. Wacht nooit op de tweede klap. Want zolang je hier in deze wereld bent, 
moet je je gedragen volgens de geaccepteerde regels van de maatschappij. Die regels zijn de 
openbaring van de Schepper in onze wereld. Er is geen schande in de zaken die jouw basale 
leven betreffen. Als we stervende zijn en een stuk brood nodig hebben om te overleven, 
hoeven we ons niet te schamen, noch over de manier waarop de Schepper ons behandelt, 
noch over hoe wij ons verhouden tot de Schepper. 

 
Zo zijn wij geschapen en het is niet onze schuld dat we onze duizend calorieën per dag 

nodig hebben. We hoeven ons niet te schamen over zaken die ons levensonderhoud 
betreffen. Maar, evenals bij  alles wat verder reikt dan het noodzakelijke, ontstaat schaamte 
automatisch. Dit is het gebied waarop iemand (vrijwillig of onvrijwillig) rekening moet  
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houden met de maatschappij, het gezin en met zichzelf. 
 
Het hoogste spirituele niveau is dat van wederkerige liefde tussen de mens en de 

Schepper. Maar dit kan alleen maar bereikt worden als het voorafgegaan wordt door een 
niveau van vrees. Dit wordt genoemd: "de Mitzvah van de vreze Gods".  De laatste en 
hoogste Mitzvah die bovenop de vrees is gebouwd, is die van de liefde tot God. Het ene kan 
niet zonder het andere. Omdat wij zijn gemaakt uit een enkel egoïstisch verlangen dat ons 
leidt en beweegt, kan alleen vrees het ego ervan afhouden om haar verlangens zonder 
nadenken te volgen. 

 
V: Kan iemand gedwongen worden om Kabbalah te studeren? 
A: Nee. Het kan alleen passief gestimuleerd worden. Geef hem iets te lezen en laat de 

zaken zich natuurlijk ontwikkelen. 
 
V: Hoe verschijnt de erkenning van het kwaad in mij? Is het anders bij iemand 

die een misdaad gepleegd heeft? 
A: In de gewone crimineel verschijnt de neiging tot het kwaad als een negatief 

verlangen dat nergens anders mee verbonden is. Maar Kabbalah laat je het kwaad zien in 
vergelijking met het goede. Daardoor begin je de neiging tot het kwaad als zodanig te 
voelen. 

 
Als je met een moordenaar of verkrachter spreekt, vind je in hem iemand die denkt dat 

wat hij deed juist was. Gewoon vinden dat iemand slecht is, wordt niet "de erkenning van 
het kwaad" genoemd. De erkenning van het kwaad betekent dat iemand zichzelf  als slecht 
ziet. Als hij zichzelf vergelijkt met de Schepper, dus als hij de Schepper al tot op zekere 
hoogte kan waarnemen, door het lezen van specifieke teksten die het Omgevende Licht 
opwekken, dan veroorzaakt dit voelen de erkenning van het kwaad. 

 
Mensen die zichzelf op een dieper niveau beginnen te begrijpen, worden geen 

misdadigers. Zij vinden zeker vreselijke eigenschappen in zichzelf, maar ze zien deze als 
verachtelijk en slecht, en niet als eigenschappen die ze zouden willen hebben. Ze zien de 
verachtelijkheid in zichzelf als op een scherm voor hun ogen geprojecteerd, en tegelijk 
begrijpen ze dat de Schepper deze eigenschappen in hen geplaatst heeft. Dus zij zien de 
Schepping zoals die in hen bestaat. 

 
V: Is dit geen paradox? Enerzijds wil de Schepper ons genot en plezier geven, 

maar anderzijds stuurt Hij ons pijn! 
 
A: Neem Abraham bijvoorbeeld. We zien dat hij niet naar Egypte wilde gaan (symbool 

voor degenen onder ons die zich niet willen bezighouden met spirituele ontwikkeling). Hij 
denkt: "Wat heb ik daaraan? Het is moeilijk, onplezierig en het gaat tegen mijn ego in." 
Iemand kan alleen door honger gedwongen worden, net zoals de hongersnood Abraham 
dwong om naar Egypte af te dalen. Spirituele honger, fysieke honger, en lijden zijn de enige 
dingen die iemand tot handelen dwingen. Daarop wacht de Schepper. 

 
De Thora zegt dat er een weg van de Thora is of een weg van het lijden, dus een goede 

manier of een slechte. Eigenlijk werd de hele Thora en de hele wijsheid van Kabbalah enkel 
aan ons gegeven opdat wij op de goede manier vooruit zouden gaan. Maar als wij de goede 
weg niet gaan, dan gaan we de slechte, dus de natuurlijke weg. 
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Als wij onszelf met de ziel identificeren terwijl we nog in dit leven zijn, dan behoren 
we de Schepper toe, en verbinden we ons met Hem. Als we ons niet met de ziel identificeren, 
dan verbinden we ons na de dood niet met onze ziel.  Als we geen enkel verlangen 
gecorrigeerd hebben, en  gelijk in vorm gemaakt hebben aan de Schepper, hoe kunnen we 
dan denken dat goede of slechte daden op aarde ons het recht geven op spirituele verheffing, 
alleen omdat we de afgelopen zeventig jaar op aarde hebben doorgebracht? 

 
V: Is de werkelijkheid echt wat we om ons heen zien? 
A: We zijn gevangen in een beeld van het heelal dat verandert overeenkomstig onze 

innerlijke eigenschappen. Onze waarneming van de wereld verandert slechts door de 
innerlijke verandering in onszelf. Maar daarbuiten verandert er eigenlijk niets. Er is alleen 
het Uniforme, Enkelvoudig Licht om ons heen, dat we "de Schepper" noemen. We merken 
maar een kleine fractie ervan op door middel van onze zintuigen, en die fractie noemen we 
"onze wereld". 

 
Dit wil zeggen dat onze wereld het laagste niveau van ervaring van de Schepper is. Als 

we onze zintuigen intensiveren, dan gaan we een verbeterde wereld waarnemen, naast de 
ervaring van deze wereld, omdat de Schepper dan steeds duidelijker verschijnt. 

 
Dezelfde woorden werden herhaaldelijk gesproken door Kabbalisten die hoge 

spirituele graden bereikten, die de Schepper dicht naderden en de gevoelens beschreven die 
zij verkregen bij de nadering van Hem. Het doel is die Bron zelf binnen te gaan, alleen dan 
zullen we de echte werkelijkheid voelen! 

 
V: Waar dient het leven voor? 
A: Leven is een bestaansvorm die verbonden is met het laagste meest egoïstische deel 

van het bestaan. Het is ons gegeven opdat we kunnen proberen om onszelf van die lage plek 
te verheffen naar de toestand waarin onze ziel was voordat zij afdaalde naar onze wereld. 
Het bereiken van dezelfde staat als die waarin we waren voordat we in ons lichaam kwamen, 
wordt beschouwd als de hoogste en meest volmaakte toestand. 

 
Ieder die dit volbrengt kan beschouwd worden als iemand die zijn of haar rol in het 

stoffelijke leven heeft vervuld. Iemand bereikt die staat na heel wat levens, waarin enkele 
correcties plaats vonden, en een voortdurende vooruitgang op onbewust niveau. Pas 
gedurende de laatste één of twee levens kan spirituele vooruitgang bewust geschieden.  

 
We kunnen niet weten wat onze rol in deze wereld is, wat we moeten doen, en binnen 

hoeveel tijd. Geen voorspeller van de toekomst  kan dat onthullen. Kabbalisten kunnen dat 
wel, maar het is  verboden om dat te doen omdat het iemands spirituele vooruitgang kan 
hinderen. Als iemand het toch doet, gaat hij alleen maar uit van persoonlijke berekeningen, 
die op egoïsme zijn gebaseerd. Daarom houden Kabbalisten zich verre van zulke zaken. 

 
Een spirituele weg is een systeem om altruïstische verlangens te ontwikkelen. Van 

tevoren weten wat er zal gebeuren zou totaal egoïstisch zijn. Daarom luidt de term die 
spirituele vooruitgang aanduidt: "geloof boven rede". Dit betekent dat een Kabbalist alles 
kan zien en weten. Hij is ook tot alles in staat, maar hij verkiest dat niet te doen, omdat het 
zijn eigen vooruitgang zowel als die van zijn studenten zou schaden. 

 
Experimenteer niet met profetie en dergelijke; werk gewoon aan het ontwikkelen van 

altruïsme met geloof boven rede. Profetie is verboden juist omdat het mogelijk is (maar, 
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nogmaals, niet voor een gewoon mens, alleen voor een Kabbalist). 
 
V: Waarom is het zo dat we in de vroege stadia van onze ontwikkeling, als we 

kind zijn, ons egoïsme volkomen realiseren, ofschoon ons voornaamste doel in het 
leven is om het egoïsme kwijt te raken, en altruïst te worden, net als de Schepper? 

A: Dat is zo omdat de onverzadigbare verlangens naar genot van een kind en de 
mogelijkheid om die te vervullen, als een model zijn van de ontwikkelende mens. Het 
egoïsme is een noodzakelijke fase in onze ontwikkeling. Dit is een gedeeltelijk antwoord op 
de vraag: "Waarvoor hebben we egoïsme nodig, als we zo hard moeten vechten om het te 
overwinnen?" 

 
V: Waarom kunnen we de spirituele wereld niet net zo voelen als onze eigen 

wereld? 
A: Als we onszelf onderzoeken ontdekken we dat we gevangen zitten in een innerlijk 

besef: onze vijf zintuigen laten ons voelen dat er "iets" buiten ons bestaat. Maar als we 
bijvoorbeeld een ander gezichtsvermogen hadden, als we röntgenstralen of korte golflengtes 
konden zien, dan zouden we een totaal ander beeld hebben. Als we andere frequenties 
zouden kunnen horen dan zouden we totaal ander geluid horen. Als onze reuk en  smaak 
anders waren zouden we andere dingen voelen. 

 
Wat we voelen is onweerlegbaar een fractie van iets wat buiten ons bestaat, en die 

fractie noemen we "onze wereld". 
 
De huidige wetenschap accepteert het feit dat ons onderzoek van de wereld beperkt 

wordt door onze zintuigen. Dus zijn al onze veronderstellingen en metingen subjectief. De 
wetenschappers zeggen zelf dat de resultaten van hun experimenten afhankelijk zijn van 
degene die het experiment uitvoert, dus dat ze subjectief zijn. Daarom kan iemand niet tot 
een absoluut begrip komen van zijn of haar omgeving, de realiteit waarin hij of zij leeft. 

 
Laten we eens aannemen dat er andere levensvormen bestaan op andere planeten. 

Laten we aannemen dat ze andere zintuigen hebben dan wij. Dan zouden zij natuurlijk hun 
wereld heel anders waarnemen dan wij. Zij zouden die wereld definiëren volgens hun eigen 
zintuigen. 

 

Regressie 
 

V: Waarom moeten we afdalen naar het laagste spirituele niveau om de 
eigenschappen van de Schepper te kunnen ontvangen? Kan dit proces vermeden 
worden? 

A: Wij schepselen moeten zowel de mogelijkheid als de kracht hebben om vrij tussen 
twee krachten te kunnen kiezen: ons eigen egoïsme en het altruïsme van de Schepper. 
Iemand moet zijn weg onafhankelijk kunnen kiezen en die kunnen gaan. 

 
Om die situatie te scheppen moet de Schepper: 
 

° Zichzelf volledig losmaken van de Schepping, onverbonden worden. 

° De voorwaarden scheppen waaronder Zijn Schepselen het heelal kunnen 
ontdekken en begrijpen. 

° Keuzevrijheid geven aan de Schepping 
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De Schepper heeft deze voorwaarden in een geleidelijk proces geschapen. Het 

probleem is dat we, zolang we de Schepper nog voelen, niet onafhankelijk zijn: we zijn 
volkomen ondergeschikt aan het Licht. Het Licht beïnvloedt de Schepping en geeft zijn 
eigenschappen eraan door. Opdat Zijn Schepselen volkomen onafhankelijk worden, moet de 
Schepper Zich totaal los van hen maken. 

 
Met andere woorden, pas als we totaal beroofd van alle Licht zijn, worden we 

onafhankelijk van al Zijn daden. Deze werkzaamheid, het verlaten van het vat door het 
Licht, heet "beperking". 

 
De Thora begint met het woord: Bereshit( In het begin). Het is het begin van het 

proces van het verlaten van de Schepping door de Schepper. Het woord Bereshit komt van 
het woord Bar ( buiten), en wijst op de verwijdering van de Schepping  van de Schepper, om 
een apart spiritueel niveau tussen Hemel en Aarde te worden. 

 
"In het begin schiep God hemel en aarde". De hemel is de Sefira Bina, die uit 

altruïstische eigenschappen bestaat. De aarde is de Sefira Malchut, die uit egoïstische 
eigenschappen bestaat. De ziel van de mens hangt tussen deze twee eigenschappen, die de 
basis vormen waarop het hele heelal gebouwd is. 

 
De Thora begint met het scheppen van de Schepping, de Hoogste Wereld, en het 

scheppen van de Mens, de ziel. Maar hij spreekt niet over het einde van de Schepping. Het 
doel van de Thora is ons leiding te geven in deze wereld, ons te laten zien hoe we het 
hoogste spirituele niveau kunnen bereiken, een staat van eeuwige volkomenheid. 

 
V: Hoe kan de mensheid zo laag en verachtelijk zijn, als God haar schiep naar 

Zijn beeld? 
A: Waarom schiep de Schepper de mens zo klein? De Schepper heeft de mens niet zo 

klein geschapen, maar naar Zijn beeld. Opdat de mens dat niveau door zijn eigen arbeid zou 
bereiken, en zo gelijk aan de Schepper zou worden, krijgt hij een "punt in het hart", het 
begin van het spirituele vat. Hij moet dat punt vervolgens ontwikkelen tot een compleet vat, 
door middel van de studie van Kabbalah, tot het niveau waarop het vat het hele Licht van de 
Schepper kan ontvangen om zo aan Hem gelijk te worden. Met name ons voorbereidend 
stadium is microscopisch klein in vergelijking tot ons uiteindelijke doel: gelijkwaardigheid 
aan de Schepper. 

 
V: Kan iemand weten of hij spiritueel vooruit gaat? 
A: Wanneer iemand begint met het bestuderen van Kabbalah, dus met zijn spirituele 

ontwikkeling, verschijnen de lage en egoïstische verlangens pas echt. Dat is het bewijs dat 
hij werkelijk begonnen is met zich te ontwikkelen. 

 
V: Kan iemand die al twee of drie niveaus geklommen is, opeens tot stilstand 

komen, of zelfs achteruit gaan? 
A: Nee, iemand kan niet vallen. Iemand kan zelfs niet stoppen, en zal altijd verder 

klimmen. Alles beweegt zich in de richting van de uiteindelijke en beste toestand. Dit 
gebeurt ofwel door slagen van achteren, dus door de natuur, of op een positieve manier, als 
iemand een boek gegeven wordt en hem wordt verteld dat het een middel is om zijn 
vooruitgang te versnellen. Dat is een manier om aan de slagen van achteren door de natuur 
te ontkomen. Dat is het hele verschil tussen het pad van de Thora en het pad van pijn. 
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Wij willen Kabbalah zo gebruiken dat de volgende slag ons niet bereikt. Als we daarin 

slagen, zullen we nooit meer vallen. We spreken van hoogten en diepten op het pad, maar 
dat zijn slechts innerlijke gevoelens. Het ene moment voelen we ons dicht bij de Schepper, 
en op een ander moment voelen we ons ongecorrigeerd en ver van Hem. Daarom noemen we 
de eerste situatie een opgang en de tweede een neergang. 

 
Maar we voelen elk van beide situaties alleen maar in onze eigen delen. Beide situaties 

behoren tot hetzelfde niveau, dezelfde Partzuf.  We kunnen geen enkel niveau omhoog 
klimmen zonder onze situatie en de laagheid van onze huidige staat te proeven. 
 

Doel 
 

V: Wat is het juiste doel? 
A: Zich richten op het juiste doel is het enige, het belangrijkste en moeilijkste wat 

iemand moet doen. Het is heel moeilijk om tot de juiste gerichtheid te komen, deze komt tot 
stand onder de verschillende invloeden van het Licht van de Schepper op iemands ego. 

 
De student formuleert het juiste doel geleidelijk; hij studeert, corrigeert, en 

intensiveert het.  
Hij realiseert zich steeds weer dat wat gisteren nog het juiste doel leek, vandaag 

verkapt egoïsme blijkt te zijn geweest. En morgen ontdekt de student ook weer dat het doel 
van gisteren niet het juiste was, enzovoort. 

 
V: Hoe weet ik of mijn doel juist is? 
A: Inderdaad, hoe kunnen we onderscheid maken tussen goede en verkeerde 

bedoelingen? Dat kan onder de gerichte leiding van een groep, een Kabbalistische leraar, en 
boeken. De groep is de eerste en belangrijkste kracht. Vrienden beïnvloeden elkaar ten 
goede of ten kwade. De groep moet uiteindelijk bestaan uit mensen die door spirituele 
wetten van Boven verbonden zijn. 

 
Er zijn processen en bewegingen in de groep: vreemden kunnen de groep binnen 

komen en na enige tijd worden zij niet meer als vreemden  beschouwd. Tegelijk kunnen 
mensen die al in de groep waren opeens eruit geduwd worden, alsof een centrifugale kracht 
hen eruit wierp zonder een logische verklaring. Het kunnen mensen zijn die al alles wat zij 
aan de groep moesten geven, hebben gegeven. Elk van ons moet vrezen om die persoon te 
zijn. 

 
Deze smeltkroes vormt geleidelijk de voorwaarde waaronder iedereen die ondanks 

persoonlijk egoïstisch ongenoegen volhoudt, tenslotte doorbreekt naar de spirituele wereld. 
Er is veel innerlijk hard werk voor nodig. Maar zij die deze weg gaan, beginnen innerlijke 
veranderingen op te merken, en zij voelen hoe hun begrip van de wereld dagelijks verandert. 
Ook al zien ze dat ze slimmer worden dan anderen, dat is slechts een tijdelijke beloning. 

 
Er zijn echter momenten dat het Omgevende Licht totaal verdwijnt, en dat iemand de 

volgende dag niet meer ziet. Het Omgevende Licht moet iemands gecorrigeerde vat ( 
iemands gevoelens) binnenkomen, zodra hij zijn eigenschappen corrigeert. Dat Licht schept 
het voelen van morgen, ook al schijnt het van verre, vanuit de toekomst.  
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Soms verliest iemand het gevoel van een toekomst totaal, en wordt hij depressief, want 
iemands stemming is het resultaat van de invloed van het Licht. Als het Licht feller schijnt 
dan heeft die mens een gelukkige lach op zijn gezicht. Kabbalisten ervaren deze gevoelens 
bewust. Het is hun werk om ondanks deze situaties door te gaan. Het is onmogelijk om met 
hun innerlijk werk door te gaan in dergelijke situaties, en het enige wat zij dan kunnen doen 
is mechanische verder gaan met wat ze deden voor deze situatie opkwam, bijvoorbeeld het 
volgen van lessen, en het helpen met de verspreiding van Kabbalah. 

 
In deze situaties is het brein gewoon "uitgeschakeld" en er is niets wat iemand eraan 

kan doen. 
 
Als deze situaties het gevolg zijn van voorafgaande spirituele arbeid, dan worden ze 

overzien door een hogere Partzuf,  onmerkbaar voor die persoon zelf. Die Partzuf  is zijn 
spirituele ouder. Ofschoon we in een goede situatie denken dat we alles kunnen, en in een 
slechte situatie bijna exploderen, worden al deze staten geleid van Boven. Ze worden ons 
gegeven om ons te laten zien hoe afhankelijk we zijn van zelfs het kleinste beetje Licht. Dat 
is voldoende om ons te doen begrijpen wie we werkelijk zijn. 
 

Diverse Vragen En Antwoorden 
 

V: Kunnen we de gebeurtenissen in ons leven beïnvloeden? 
A: We leren juist over de structuur en de functie van elk systeem om te begrijpen hoe 

en waar we kunnen ingrijpen, en wat we kunnen veranderen. We kunnen geen directe 
invloed uitoefenen op onze spirituele wortel; het is de Bron  van waaruit we komen, en wij 
bevinden ons in een lager stadium, dat wil zeggen ons stadium is ontleend aan onze wortel. 

 
Maar door de correctie bereiken we gelijkwaardigheid van eigenschappen met onze 

wortel, en we veranderen onze gevoelens over wat we van Boven ontvangen en in plaats van 
ons geslagen en gepijnigd te voelen door het lot, beginnen we vrede, rust, kalmte en 
heelheid te ervaren. We bereiken een collectief begrip.  

 
V: Wat is de rol van Israël in de correctie? 
A: De Schepper heeft ons in deze wereld gebracht opdat we met hulp van de wijsheid 

van Kabbalah, de Hoogste Wereld zouden ontdekken en ons lot in eigen hand zouden 
nemen. Het volk van Israël moet de wijsheid van Kabbalah doorgeven aan alle naties. Als 
Israël de kennis van de spirituele werelden niet aan de rest van de wereld geeft, kan de 
wereld niet een betere en gelukkige plek worden. 

 
De andere volken voelen dit onbewust en hun haat tegenover Israël is daar de 

uitdrukking van. Er is maar een oplossing voor alle problemen: het vervullen van onze taak 
in deze wereld want voor dit doel is dit volk juist  gekozen. We zijn uitverkoren juist door 
onze plicht om alle naties te verbinden met de Schepper. Totdat we deze plicht vervullen, 
zullen beiden kanten: De Schepper en de naties van de wereld, ons met geweld daartoe 
blijven dwingen. 

 
Naarmate de tijd vordert, nadert het moment van innerlijke (spirituele) en uiterlijke 

(fysieke) redding, zoals geschreven staat in de Inleiding tot het Boek Zohar (punt 66-71). Net 
zomin als de mens in onze wereld kan bestaan zonder kennis erover, kan iemand  niet in de 
Hoogste Wereld bestaan zonder de noodzakelijke kennis die door de wijsheid van Kabbalah 
wordt verkregen. 
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V: We kunnen niet spreken over de gedachten van de Schepper, maar wat maakt 

dat de Schepper iemand kiest om zich op Hem te richten? 
A:  Het is zeker niet iemands verdienste die hem hier brengt. Het is eenvoudig zo dat 

die persoon losgeraakt is van het onderste deel (AHP) van de collectieve ziel Adam ha Rishon. 
In zo iemand komt het egoïsme sterker tot uitdrukking, en het Licht heeft er een sterker 
effect op, het drijft die persoon dwingender naar het doel van de Schepping. 

 
V: Hoe komt iemands uitverkiezing is tot uitdrukking? 
A: Iemands "uitverkiezing" komt tot uitdrukking in grotere zelfzuchtigheid, en 

daardoor in een grotere gevoeligheid voor het negatieve in de wereld. In grote groepen 
mensen is er daardoor ook een groot verlangen naar de vervulling van zelfzuchtige 
verlangens, en als gevolg daarvan groot lijden. 

 
V: Waarom heeft de Schepper ons onvolmaakt geschapen? 
A: We kunnen wel beweren dat de Schepper ons onvolmaakt, minderwaardig, en 

gehandicapt heeft gemaakt. Hij heeft ons in deze vreselijke wereld doen afdalen, in 
afgrijselijke omstandigheden waarin elk moment van ons leven een echte marteling is. Maar 
dan blijft de vraag: "Waarom deed Hij dat?"  Kabbalah stelt daartegenover een hele andere 
vraag: "Kon een volmaakte Schepper een onvolmaakte Schepping scheppen?" 

 
V: Kent de Schepper onze onvolmaaktheid en die van de hele Schepping wel? 
A: Wij en de wereld waarin wij leven zijn met opzet minderwaardig geschapen: opdat 

we zelfstandig het niveau van de Schepper zouden bereiken, en door onze eigen 
inspanningen zouden worden als Hem. Alle tussenliggende stadia zijn nodig omdat zij in 
ons de juiste gevoelens opwekken, waarmee wij de volmaaktheid van de Schepper kunnen 
waarderen, en de vreugde die   ons wacht aan het eind van de correctie. 

 
V: Worden de zielen in deze wereld gecorrigeerd? 
A: Elk moment van ons leven, of we het weten of niet, op de weg van pijn of op de weg 

van de Thora, naderen onze zielen steeds meer het doel van de Schepping, de heelheid van 
de Schepper. Hoe slechter onze situatie wordt, hoe sneller we die zullen begrijpen en 
corrigeren. 

 
V: Hoe kan het dat de Schepper de mens naar Zijn beeld schiep, maar hem 

tegelijk niet Zijn belangrijkste kenmerk gaf: welwillendheid? 
A: De tegenstelling tussen het verlangen van de Schepper om te geven, en het 

verlangen van het schepsel om te ontvangen omwille van het ontvangen, een verlangen dat 
de voornaamste motivering vormt voor vooruitgang in zijn stoffelijke bestaan, is een van de 
moeilijkste kwesties die we moeten oplossen. Om de relatie tussen Schepper en schepsel te 
begrijpen, moeten we, tenminste op een basaal niveau begrip hebben van het proces van het 
scheppen van nieuw leven. Deze processen worden uitgebreid beschreven in de boeken van 
de grote Kabbalisten. 

 
Als we dieper tot de kern willen doordringen kunnen we deze processen beetje bij 

beetje zelf bestuderen, en alle werelden onthullen, zelfs de logica van de Schepper waarvan 
we denken dat die ontbreekt. Natuurlijk kan ik binnen dit beperkte kader niet de uitleg 
geven die voor zo'n complex systeem nodig is.  

 
Het doel van onze ontwikkeling is om bewust tot het voelen van spiritueel genot te 
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komen, in plaats van dat onbewust te voelen, in de verschillende wereldlijke vormen. Juist de 
jacht op voorbijgaande genietingen, of het zoeken naar genietingen die van verre roepen 
(maar veel sterker zijn), dwingt het spirituele lichaam om volmaaktheid te zoeken. 

 
Daarom zijn er voor  een snel groeiend kind overal mogelijkheden tot genieten; het 

kind kan zelfs voortdurend nieuw genot zoeken. Het eenvoudigste ding geeft het kind al 
vreugde. Er is een goede reden waarom we iemand "zo blij als een kind" noemen. 

 
V: Wat is het verband tussen iemands generatie en de intensiteit van het 

egoïsme? 
A: Iedere generatie wordt gekenmerkt door een bepaald soort ziel. In vroegere tijden 

daalden er fijnere zielen naar beneden, met slechts een minieme hoeveelheid egoïsme. Maar 
deze mensen hadden praktisch geen zelfzuchtigheid en daarom weinig aandrang om zich te 
ontwikkelen. Eeuwenlang gebeurde er haast niets maar geleidelijk, gedurende een tijd 
waarin de zielen van de ene generatie naar de andere incarneerden, voltrok zich een proces 
van vermeerdering van het egoïsme. Daarmee groeide het verlangen om aan het lijden wat 
daardoor ontstond, te ontsnappen, en slechts genot te ervaren. 

 
In onze generatie gebeurt alles met een fantastische snelheid. We willen alles wat deze 

wereld te bieden heeft! We zijn niet langer tevreden met het beheersen van deze wereld, we 
willen de andere werelden ook beheersen. Maar die beheersing kan alleen verkregen worden 
als we aan de grenzen van onze wereld ontsnappen, en daartoe moeten we ons natuurlijk 
egoïsme veranderen, de machine die de mens aandrijft, en het omzetten in altruïsme, om zo 
aan de Schepper gelijk te worden. 

 
Ik heb al gezegd dat we hiervoor geen speciaal talent nodig hebben, maar wel een 

buitengewoon sterk verlangen. Deze sterke verlangens vervullen de grovere en toch meest 
ontwikkelde zielen die in deze tijd naar de wereld afdalen, en zij onderscheiden ons van de 
vorige generaties. 

 
V: Maar de Schepper schiep het schepsel om het te behagen, dus waarom 

ontzegt Hij ons dan genoegen? 
A: Nee het is niet de Schepper die ons het genoegen ontzegt. Het schepsel weigerde 

het "gratis" te ontvangen. Het schepsel werd volmaakt geschapen, zoals de Schepper. De 
Schepper kan niet onvolmaakt werken. Maar het schepsel had zoveel weerstand tegen de 
verwijdering van de Schepper dat het de genoegens die het geboden werd, afwees.  

 
V: Waarom gaf de Schepper de mogelijkheid aan het schepsel om af te wijzen? 
A: Juist omdat de Schepper vrije wil heeft, kan hij de keuzevrijheid niet aan het 

schepsel weigeren. In spiritualiteit wordt afstand niet gemeten in meters, maar in 
eigenschappen (vorm). Het ontvangen van genot van de Schepper, zonder er iets voor terug 
te geven, schept onvermijdelijk afstand. 

 
V: Wie is dan eigenlijk het schepsel, en wat is de manier om mens te worden? 
A: We kunnen het schepsel definiëren als een soort collectieve ziel, een 

wereldomvattende. Die ziel weigerde de eenzijdige ontvangst van het Licht van de Schepper. 
Vanwege haar verlangen naar gelijkwaardigheid van vorm, voert het een beperking uit (de 
Eerste Beperking). Zij doet dat door een volledig systeem van verdelingen te scheppen die 
het binnenkomen van het Licht in de spirituele vaten verhinderen.  
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Later, vertelt Kabbalah ons, was er een breuk in de vaten en werd het Licht eruit 
gedoofd. Kabbalah vertelt ons ook  dat de collectieve ziel daarna versplinterde, wat haar 
bracht tot de uiteindelijke toestand, zo ver mogelijk van de Schepper verwijderd.  

 
Opdat iemand die een bepaald deel van die collectieve ziel krijgt, het proces van 

correctie kan beginnen, deed de Schepper het volgende: 
1. Hij gaf de ziel een absolute wil om de ontvangen, "trots" genoemd. Als 
resultaat daarvan voelde de mens de Schepper niet meer. 

2. Hij verdeelde het schepsel in veel kleine deeltjes en plaatste die in de lichamen 
van onze wereld. 

 
V: Waarom moeten we gecorrigeerd worden, als we tenslotte terugkeren naar de 

Schepper, naar hetzelfde punt waarop we begonnen? 
A: De wereld die we om ons heen zien, zegt ons meer over doelloosheid. Tenslotte ligt 

de oorzaak van elke negatieve eigenschap van ons en (in onze opvatting) van Hem, in de 
Schepper. Maar om tenminste iets te begrijpen van de natuur om ons heen en binnen ons, 
moeten we tot in detail het doel van de Schepping, dat wil zeggen de uiteindelijke toestand 
ervan, beschrijven. Want de tussenliggende stadia kunnen misleidend zijn.  De Schepper gaf 
de mens de vrije keus, en de vrije wil om deze weg naar het eindstadium te gaan, het doel 
van de Schepping te verwezenlijken en aan Hem gelijk te worden. 

 
V: Wat is het verschil tussen lichamelijk en spiritueel lijden? 

A: Pijn en genot in spiritualiteit zijn het gevolg van een Zivug de Hakaa (spirituele 
koppeling) tussen het Licht en het verlangen, met behulp van een scherm. Maar in onze 
wereld worden ze ervaren als vervulling of het ontbreken van vervulling van onze 
egoïstische verlangens. De ervaring van vervulling of van het ontbreken daarvan, wordt 
door ons als genot of als pijn geïnterpreteerd, als goed of slecht. 

 
Dat gevoel is ingebouwd in onze vijf vaten die als sensoren dienen, en die een 

algemeen beeld van de wereld om ons heen geven. Dat beeld bepaalt hoe we onze wereld 
ervaren: als  goed of als slecht, afhankelijk van waar wij over beschikken. 

 
Pijn is de uitdrukking van het ontbreken van genot op een bepaald niveau, en tegelijk 

is het de uitdrukking van de behoefte aan genot op een hoger niveau. Daarom is pijn de fase 
die voorafgaat aan de ervaring van genot. In de spirituele wereld echter bestaat geen pijn, 
omdat dit gevoel daar als genot wordt ervaren. Pijn komt niet als gevolg van het ontbreken 
van genot, maar als gevolg van grote liefde. Daarom is pijn eeuwig en altijd goed. 

 
V: Als ik een spirituele wereld bereik, ervaar ik dan elke pijn of traumatische 

gebeurtenis als vreugdevol? 
A: De Thora zegt met zoveel woorden dat alles wat er gebeurt door de Schepper 

gedaan wordt, en door niemand anders. Alleen de Schepper bestuurt alles. Het is de 
Schepper die alle tragedies en rampen schiep. Maar waarom deed Hij dat? Hoe ontzettend 
dat ook moge klinken, Hij deed dat voor ons. Pas nadat wij spirituele graden bereikt hebben, 
beginnen we het hele systeem van de Schepping te begrijpen en de berekeningen die tot de 
vreselijkste dingen die ons overkwamen leidden. Dan zullen we begrijpen waarom tragedies 
nodig zijn voor ons bestaan en onze correctie. 

 
Helaas is het juist ons gebrek aan begrip van de noodzaak voor spirituele evolutie dat 

ons zulke tragedies brengt. Dit wordt openlijk uitgesproken in de Zohar en in de boeken van 
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de Ari. Als we niet beginnen met het bestuderen van de boeken van Kabbalah, de wijsheid 
die onze spirituele ontwikkeling leidt, dan zullen we ons niet ontwikkelen tot het bereiken 
van het doel van de Schepping. Ons volk en de hele mensheid zal met geweld tot de 
realisering van de noodzaak van spirituele ontwikkeling gedreven worden. Daaraan is geen 
ontsnappen mogelijk. Daarom benadrukken we zozeer de verspreiding van de wijsheid van 
Kabbalah, opdat iedereen het belang ervan kent en inziet. 
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Deel Twee: Fasen van de Spirituele Ontwikkeling 
 

Hoofdstuk 2.1 - Het Doel van de Schepping 
 

Er zijn vijf werelden tussen de Schepper en onze wereld: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, 
Yetzira en Assiya. Onder de wereld Assiya is de barrière en onder de barrière is onze wereld. Ons 
doel in deze wereld is het bereiken van het  niveau van de wereld Ein Sof terwijl onze zielen nog 
bekleed zijn met ons stoffelijk lichaam, om zo volledige eenwording met de Schepper te bereiken. 
De eigenschappen van het egoïsme veranderen op elk niveau, overeenkomstig de eigenschappen 
van de Schepper, totdat het egoïsme tenslotte geheel vervangen is door altruïsme, en de 
eigenschappen van de ziel gelijk worden aan die van de Schepper. 

 
In onze wereld zijn er twee eigenschappen van het egoïsme: "ontvangen om te ontvangen", 

en "geven (schenken) om te ontvangen". De eerste opdracht voor iemand die naar de andere 
wereld wil oversteken is om het gebruik van zijn eigen verlangens te beperken. Die toestand 
wordt de "Eerste Beperking" genoemd. Het betekent dat iemand helemaal stopt met het werken 
met zijn egoïstische verlangens. 

 
Wij kunnen onze wil om te ontvangen niet veranderen, die feitelijk het enige is wat de 

Schepper schiep, maar we kunnen en moeten het doel van ons verlangen om te ontvangen 
veranderen, van het ontvangen "voor mij", naar het ontvangen "voor de Schepper". Het verlangen 
naar genot verandert dus niet, maar het doel ervan. 

 
Daarom wordt de methode om dat doel te veranderen de "wijsheid van Kabbalah" genoemd, 

en omdat het doel aan het oog onttrokken is, wordt de wijsheid van Kabbalah ook de "wijsheid van 
het verborgene" genoemd. Het leert ons hoe te ontvangen door het doel te veranderen. Dus wat 
telt is het doel achter elke daad, de reden waarom iemand doet wat hij doet. De 125 sporten van de 
ladder zijn de gradaties van de geleidelijke correctie van het doel van de ziel, van het "ontvangen 
omwille van mijzelf" naar het "ontvangen "omwille van de Schepper".  

 
De vijf graden van de wil om te ontvangen, beginnend met de zwakste (Keter) en eindigend 

met de sterkste (Malchut), zijn in een afdalende reeks geordend vanaf de Schepper tot aan het 
schepsel, en zij vormen de vijf werelden. 

 
Als het Licht van de Schepper door de werelden heen gaat, wordt het zwakker en geschikt 

voor ontvangst door de zwakkere altruïstische verlangens. Als de ziel het Licht van Correctie van 
Boven ontvangt, begint haar doel van "ontvangen voor mij" te veranderen in "ontvangen voor de 
Schepper" en dit laatste wordt beschouwd als geven. 

 
Nadat de ziel de Eerste Beperking oplegt aan al haar verlangens, bereikt zij de "barrière". 

Op dat punt weigert zij om welk werk dan ook te doen met het egoïsme, ofschoon zij nog steeds 
niet kan ontvangen omwille van de Schepper.  

 
Als de ziel haar doel corrigeert om te geven op het niveau Keter, dan betekent dit dat zij nu 

haar zwakste egoïsme kan overwinnen en zichzelf ervan kan weerhouden om iets voor zichzelf te 
ontvangen. Op dat punt verklaart zij zichzelf nietig tegenover het Hoogste Licht. Op dit niveau 
gaat de ziel de wereld Assiya binnen, de eerste spirituele wereld boven de barrière. Als de ziel haar 
egoïsme kan overwinnen als het Licht van Wijsheid in haar schijnt, dan stijgt zij op tot de wereld 
Yetzira. 

 
Hoe beter de ziel in staat is om haar egoïsme te weerstaan, hoe hogere spirituele graden zij 

bereikt, totdat de ziel tenslotte de wereld Ein Sof bereikt. Een ziel is een spiritueel wezen dat zijn 
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essentie pas onthult voorbij de barrière, in de graden daarboven. 
 
De verlangens waarmee iemand in de spirituele wereld werkt zijn naakt, openlijk; ze zijn 

niet bekleed met de kostuums van onze wereld. Wanneer hij eenmaal in de spirituele wereld is, 
bestudeert een Kabbalist onze wereld niet langer, maar beschouwt die als niets meer dan een 
natuurlijk gevolg, een tak van de spirituele wortel. Interessanter is de studie van de reden, de 
wortel, het begin van elk verlangen, in plaats van het gevolg op het laagste, meest verdorven 
niveau. 

 
Iemand die opklimt tot de spirituele wereld vervangt de stoffelijke verlangens met 

verlangens die gericht zijn op de Schepper. Zoals hij eerst van elk soort genot in deze wereld 
wilde genieten, wil de pas spiritueel geworden mens nu, op dezelfde egoïstische manier, van de 
Schepper genieten. Die staat wordt beschouwd als "Het niet in slaap kunnen vallen".  

 
Maar door de verlichting van het eeuwig-Omgevende Licht, is er een geleidelijke toename 

van iemands verlangen naar spiritualiteit, dat geleidelijk groter wordt dan alle andere verlangens. 
Tenslotte, en met de hulp van dat Licht, gaat iemand de barrière over en ontvangt hij het doel om 
te geven, om te schenken. 

 
Alleen het Hoogste Licht van de Schepper kan zoiets in iemand bewerkstelligen - antwoord 

geven op elke inspanning om spiritualiteit te verwerven en iemand in een staat brengen waarin 
het verlangen naar spiritualiteit zo intens wordt dat iemand zelfs niet kan slapen, zo intens dat het 
alle andere verlangens overschaduwt. 

 
Dit proces is voor alle zielen hetzelfde, maar elke ziel heeft zijn eigen taak in de wereld. 

Iedere ziel heeft ook een verschillende snelheid waarmee zij zich naar de Schepper begeeft. 
 
Elke gedachte, elk verlangen en elke beweging die we in deze wereld maken, ongeacht wie 

we zijn, heeft maar één doel: ons dichter bij spiritualiteit te brengen. Maar in de meeste gevallen 
vindt deze voortgang natuurlijkerwijs plaats, op onbewust niveau, in de  levenloze, vegetatieve en 
animale niveaus in de mens.  

 
Alles is vantevoren gepland, overeenkomstig het doel van de Schepping. Onze keuzevrijheid 

bestaat slechts in de mogelijkheid in te stemmen met wat er ons ook overkomt, met ons begrip van 
waar het allemaal toe leidt en het verlangen in actief deel te nemen aan de gebeurtenissen in ons 
leven. 

 
Alle gedachten en verlangens van de wereld Ein Sof gaan door elk van ons heen. Maar 

alleen die gedachten die overeenkomen met het niveau waarop we ons bevinden, worden 
"opgevangen". 

 
Ons niveau van spiritualiteit bepaalt de reikwijdte van onze invloed en onze kijk op de 

wereld waarin we leven. Naarmate we ons ontwikkelen zullen onze gedachten zich verdiepen en 
ontdekken we nieuwe verbindingen tussen de objecten en fenomenen in de werkelijkheid. Het 
niveau van onze ontwikkeling bepaalt in welke mate we gevoelig zijn voor het deel van de wereld 
Ein Sof dat wij kunnen waarnemen. 

 
Er is geen andere manier om spiritualiteit na te streven en onzelf te doen ontwaken voor het 

Omgevende Licht dan door de studie in een groep onder leiding van een Kabbalistische leraar. Het 
is de enige manier om deel te nemen in het realiseren van het plan van de Schepping en om het 
proces te versnellen waardoor de natuur ons tot de verwerkelijking ervan leidt. Alleen het Licht 
kan ons helpen om onze egoïstische eigenschappen te vervangen door altruïstische. Omdat onze 
egoïstische eigenschappen als een barrière staan tussen de spirituele wereld en onszelf. 
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Het Omgevende Licht vervangt ons verlangen om te ontvangen door een verlangen om te 
geven, en zo tilt het ons over de barrière heen. We zeggen dat we niets stoffelijks willen, alleen 
het spirituele, maar als we hadden geweten hoe wezenlijk anders alles is voorbij de barrière: dat 
het een overgang is van totaal geconcentreerd zijn op persoonlijk belang, naar pure zorg voor 
anderen, dan zouden we ons aan het hele proces hebben onttrokken. 

 
We ontmoeten de "oceaan van Licht" pas nadat we de barrière overgaan. Het Licht van de 

Schepper schijnt slechts in zoverre we de Schepper belangrijker vinden dan onze egoïstische 
verlangens. Als we dit eenmaal hebben bereikt, dan kunnen we langzaam de gevende eigenschap 
van het Licht gaan verwerven. 

 
Het belangrijkste stadium is het doorbreken van de barrière. Boven de barrière kent de ziel 

zelf de weg, want zij ontvangt het Licht, dat haar de volgende stappen leert,  welke dingen gedaan 
moeten worden, net als een gids, of een kaart. Daarover schrijven de Kabbalisten in hun boeken. 

 
Hoe kan een slechte gedachte over de Schepper veranderd worden in een goede? We moeten 

eerst begrijpen dat die gedachte slecht is, om te kunnen gaan denken over de correctie ervan. Het 
is waar dat het kwaad alleen gezien kan worden in het Licht van de Schepper, door middel van 
Zijn grootheid. Als het Licht van de Schepper niet schijnt, zien we niets. In het begin denken we 
allemaal dat onze gedachten goed zijn. Maar we zijn in deze wereld, onder de barrière, in het 
donker, op een plek waar het Licht ons niet bereikt. 

 
Als het Omgevende Licht op ons schijnt, beginnen we onze echte essentie waar te nemen. 

Het is een proces dat "het erkennen van het kwaad" wordt genoemd. Voordat het Licht op ons 
schijnt, proberen we onszelf altijd te rechtvaardigen. We denken altijd dat we gelijk hebben. 
Eenmaal in het Licht van de Schepper echter, beginnen we  het kwaad in onszelf te zien, en dat 
drijft ons ertoe om de Schepper om hulp te vragen, want Hij is de Bron van die verlichting. 

 
Als ons verzoek oprecht is, dan zal de Schepper onze natuur veranderen. Maar de wil om te 

ontvangen verandert niet, alleen het doel ervan verandert, van "voor mij" naar "voor de 
Schepper". Die verandering wordt "geven" genoemd. Dus op elk van de 125 trappen van de ladder 
verandert  iemand zijn eigenschappen geleidelijk in de eigenschappen van de Schepper. 

 
Elke trap bestaat uit enige processen: 

° De erkenning van het kwaad. Dat wil zeggen dat ik mij realiseer, in mijn linkerlijn, 
hoeveel slechter ik ben dan de Schepper. 

° Onderzoeken wat voor hulp ik eigenlijk nodig heb om van de Schepper te ontvangen, 
van de rechterlijn. 

° Het plaatsen van de ene lijn tegenover de andere, testen hoeveel van de linkerlijn ik echt 
kan ontvangen. Dit wordt beschouwd als het komen tot de middelste lijn. 

 
Het resultaat van deze werkzaamheden is dat een deel van mijn verlangens overeenkomt 

met die van de Schepper en dat ik naar het volgende niveau kan opklimmen. Dit proces herhaalt 
zich op elke trap totdat al mijn eigenschappen gelijk zijn aan die van de Schepper. 

 
De verlangens van de mens bepalen zijn handelingen. Het is daarom onmogelijk om iets te 

doen zonder het te willen! Bijvoorbeeld, als ik weet dat ik morgen heel vroeg op moet staan, dan 
ga ik de avond tevoren vroeg naar bed. Is dat tegen mijn wil? Nee! Niets in deze wereld kan ook 
maar iets doen zonder het eerst te willen want de motiverende kracht die ongeacht welke 
beweging mogelijk maakt is de vervulling van het verlangen met genot. 

 
We denken soms wel dat we iets doen tegen onze wil, maar dat is niet zo. We maken 

gewoon een berekening en beslissen dat het beter is om iets zus en niet zo te doen , zelfs als we 
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iets doen tegen onze wil. We kunnen veel dingen doorstaan als onze berekeningen dat 
rechtvaardigen. 

 
We plaatsen een verlangen dichtbij ons hart en door ervoor te kiezen kunnen we het 

realiseren. Maar geen van ons kan ook maar een vinger oplichten zonder een motiverende kracht, 
of zonder er eerst een verlangen naar te hebben. 

 
Als we iets goeds doen voor een ander, denken we dat dit echt zo is, dat we echt iets doen 

zonder persoonlijk winstbejag. Maar als we dieper kijken in onze gedachten, komen we erachter 
dat we het maar om één reden doen: om onszelf en alleen maar onszelf te behagenen al het andere 
is zelfbedrog. 

 
Als we Kabbalah beginnen te studeren, gaan we inzien hoe het systeem werkt, dat iedereen 

totaal egoïstisch is en aan niemand denkt behalve zichzelf, zelfs niet aan zijn eigen kinderen. Op 
dat punt ontdek je dat je hele denksysteem berust op illusie en dat je alleen maar denkt dat je 
werkelijk iets voor een ander kunt doen. 

 
Je kunt alleen maar iets aan een ander geven als je er iets voor terugkrijgt, als er winst in zit 

voor jou. Het is niet nodig om je daarvoor te schamen, het is onze aard. Ofwel ontvangen we om te 
genieten, of we geven om daarmee iets te winnen. Dat is niemands schuld. Het enige wat we 
moeten willen is het veranderen van onze eigenschappen in die van de Schepper. 

 
Kabbalah leert ons om onszelf te accepteren zoals we zijn geschapen. We moeten onszelf 

niet haten, of ervan schrikken als we naar onze eigenschappen of die van anderen kijken. Het is 
moeilijk voor zo'n student van Kabbalah om in contact te staan met de buitenwereld. Studenten 
hebben weinig geduld als ze het egoïsme zien in de mensen die ze tegenkomen. Maar iedereen is 
met  een bedoeling geschapen, en we hoeven alleen maar te proberen anderen te helpen hun 
eigenschappen om te zetten in altruïsme. 

 
Alles wat tegen ons verlangen ingaat doet ons lijden. Er staat geschreven in de Talmoed dat 

we als we een bepaald muntje uit onze zak willen hallen, en per ongeluk het verkeerde pakken, dat 
we dan al lijden. Alles in het leven wat niet precies overeenkomt met onze verlangens, veroorzaakt 
lijden. Elke slechte bui, elk gebrek aan zin om dit of dat te doen, ervaren we al als lijden. 

 
Maar alles wat er gebeurt is in werkelijkheid voor onze eigen bestwil. Alles bevordert op de 

een of andere manier onze vooruitgang naar het doel van de Schepping. Het is alleen zo dat onze 
vertekende gevoelens het goede als slecht en het zoete als bitter opvatten. Pure goedheid kan 
alleen boven de barrière ervaren worden,daarvóór wordt alles als pijn gevoeld. Want het Licht 
kan de ziel niet vervullen voordat het verlangen een altruïstische doelstelling heeft verworven die 
passend is voor het Licht, tot zolang blijft het Licht nog buiten. 

 
Totdat we spiritualiteit bereiken is de wil om te ontvangen onze "engel van het leven". Maar 

als we beginnen Kabbalah te studeren, dan trekken we het Omgevende Licht over ons aan en  
geleidelijk gaan we dan zien dat onze wil om te ontvangen echt een obstakel is tussen onze 
egoïstische aard en de transformatie ervan tot altruïsme. We beginnen in te zien dat dit verlangen 
de echte vijand van onze spirituele vooruitgang is, en zo wordt de "engel van het leven" de "engel 
van de dood". 

 
We beginnen ons proces van de erkenning van het kwaad vanuit ons egoïsme. De ervaring 

van het Licht staat tegenover de eigenschappen van het Licht die we beginnen te voelen. Er 
ontstaat een enorm verlangen  in ons om deze handboeien van onze handen te verwijderen, koste 
wat kost. Maar we kunnen het niet zelf en daarom roepen we wanhopig om hulp van de Schepper. 
Als ons verzoek gemeend is, dan zal het beantwoord worden. 
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Zij die spiritualiteit willen bereiken moeten net zoals iedereen zijn: ze moeten een gezin 
stichten, werken en een normaal leven leiden. Wat telt is wat zij in de een of twee vrije uren per 
dag doen, de uren die niet gewijd zijn aan  gezin of werk. Dat zijn de uren waarin zij zichzelf 
moeten onderzoeken: of ze die doorbrengen voor de tv, in een restaurant, of dat ze werken om een 
spiritueel doel te bereiken. 

 
Het verschil tussen mannen en vrouwen in deze wereld is een gevolg van de relatie tussen 

het mannelijke en het vrouwelijke deel van de ziel. Daardoor hebben mannen en vrouwen een 
verschillende kijk op het leven, verschillende verplichtingen en doelen. 

 
De mannelijke en vrouwelijke delen van elke Parzuf in de spirituele wereld zijn 

complementair aan elkaar: het vrouwelijke deel levert haar verlangens en het mannelijke deel 
draagt zijn schermen bij. Tenslotte is het de combinatie van beide die voor het spirituele bereiken 
en voor volmaaktheid zorgt, met als resultaat de openbaring van het Licht, de openbaring van de 
Schepper. 

 
De correctie van een van deze delen gaat niet ten koste van de correctie van het andere, 

zoals in egoïstische relaties waar elk naar zijn eigen kant trekt. In spiritualiteit bestaat alles in een 
enkele Parzuf, één lichaam, terwijl we in onze wereld bestaan in verschillende lichamen. Elke 
object in de spirituele wereld kan alleen bestaan als het een ander object aanvult ten baten van een 
gezamenlijk doel. 

 
Het is daarom duidelijk dat er volgens Kabbalah nooit een "echt" gezin, met een "echte" 

relatie tussen de seksen kan bestaan, tenzij die bestaat tussen zielen die spiritueel gecorrigeerd 
willen worden. Naarmate zij gecorrigeerd zijn, zullen de egoïstische relaties in het gezin 
getransformeerd worden tot altruïstische. 

 
Spiritualiteit is voor iedereen een intieme zaak. Er moet met niemand over gesproken 

worden, en iemands gevoelens voor de Schepper moet ieder voor zich houden om te voorkomen 
dat hij de vooruitgang van iemand anders bederft. Spiritualiteit is voor iedereen anders en zij zal 
pas op het einde van correctie openlijk worden, want dan zal er geen plaats meer zijn voor zulke 
hindernissen als egoïstische afgunst. 
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Hoofdstuk 2.2 - Volharding 
 

Iemand een naam geven gebeurt in Kabbalah overeenkomstig iemands wil om te ontvangen. 
Bijvoorbeeld, als een bepaald iemand het verlangen heeft om de Schepper te bereiken, Hem te 
voelen en zich aan Hem te hechten, dan wordt hij Israël genoemd ( van de woorden Yashar El - 
rechtstreeks naar God), zelfs als hij nog maar aan het begin van de reis staat, en nog niet in staat 
is om de Schepper te zien of om te zien waar zijn reis naartoe leidt. Het is het verlangen wat telt. 

 
Als iemand de Wil van de Schepper realiseert, dan wordt zo iemand een "Kabbalist" 

genoemd, iemand die een bepaald spiritueel niveau heeft bereikt. Daarom wordt een Kabbalist ook 
wel "Iemand die Bereikt heeft" genoemd. 

 
Kabbalisten begrijpen geleidelijk dat er niets is behalve het individu dat bereikt en de 

Schepper. Vreemden, kennissen, ouders, kinderen en vrienden zijn, feitelijk, de Schepper. Hij is 
degene die achter deze figuren staat. Iemands ontdekking van de Schepper wordt "bereiken" 
genoemd. 

 
Hoe duidelijker de spirituele wereld voor ons wordt, hoe hoger ons spiritueel niveau geacht 

wordt te zijn, totdat we ons tenslotte realiseren dat alles om ons heen de Schepper is. Dan komen 
we tot nog een groter bereiken: al onze verlangens, gedachten, gevoelens en al ons streven, dit 
alles is ook de Schepper.  

 
En waar is de mens dan? De mens is dat deel van ons dat ervaart dat alles zich binnen 

hemzelf bevindt en tot de uiteindelijke conclusie komt dat er niets bestaat behalve Hij. Als dit 
gevoel verschijnt wordt dit "adhesie met de Schepper" genoemd. 

 
Maar wat is het verschil tussen begrijpen en voelen? We worden geboren als voelende, niet 

als denkende wezens. De ontwikkeling van ons verstand is precies genoeg om ons in staat te 
stellen om te begrijpen wat we voelen. Neem een kind als voorbeeld: kinderlijke verlangens zijn 
niet groot en de verstandelijke ontwikkeling van het kind is daarmee in overeenstemming. 

 
Een ander voorbeeld is dat iemand die in het oerwoud leeft, precies die wijsheid heeft die 

nodig is om te overleven. Hoe meer we willen, hoe slimmer we worden, omdat het verstand ervoor 
moet zorgen dat we krijgen wat we willen. Het verstand is slechts het gevolg van de ontwikkeling 
van onze verlangens. We zoeken en vinden allerlei manieren om te krijgen wat we willen. Een 
sterke wil is dus de sleutel tot de ontwikkeling van het verstand. 

 
We hoeven ons niet bezig te houden met de ontwikkeling van het verstand, alleen met de 

ontwikkeling van verlangen. Iemand die de wijsheid van Kabbalah bestudeert, hoeft niet slim te 
zijn. Het is voldoende als hij het verlangen wil voelen. Het is onmogelijk om de spirituele wereld 
met de "ogen van het verstand" te zien, we kunnen haar alleen in onze ziel voelen. 

 
We moeten proberen om midden in het lijden van de hele wereld te staan, om het te voelen 

en te ervaren. Daarna kunnen we dan het Licht van de hele wereld in het gecorrigeerde vat 
ontvangen. Telkens als we de pijn van iemand anders opmerken, moeten we het niet betreuren dat 
wij het niet zelf niet lijden. Maar we moeten het betreuren dat de mensen het lijden niet opvatten 
als een openbaring van de Schepper, doordat hun vaten nog verdorven zijn. De mensen zien de 
Voorzienigheid van de Schepper verkeerd. 

 
Moeten we de daden van de Schepper rechtvaardigen als we ons akelig voelen? De wijsheid 

van Kabbalah wordt ook wel "de kennis van de waarheid" genoemd. Zij wordt zo genoemd omdat 
iemand die haar leert, de waarheid geleidelijk steeds scherper leert te voelen. Iemand kan niet 
tegen zichzelf liegen als hij voor de Schepper staat. Dan is het duidelijk dat het gevoel in zijn hart 
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de enige waarheid is die er bestaat. 
 
Maar bewijst zijn negatieve gevoel niet dat de mens de Schepper beschuldigt? Een goed 

gevoel op zich is al een vorm van dankbaarheid tegenover de Schepper. Wij spreken tot de 
Schepper met ons hart; woorden zijn daar niet nodig. Om de Schepper te rechtvaardigen, moeten 
we ons dus altijd goed voelen. 

 
Als we horen over moord, onderdrukking en terrorisme in de wereld, moeten we erkennen 

dat dit het best mogelijke is voor de wereld, en dat het alleen als "slecht" wordt opgevat door de 
verdorvenheid van onze zielen. Onze enige optie is daarom de spirituele opgang en correctie van 
onze vaten, opdat  het kwaad dat we zien en waarover we horen, in onze ogen als goed 
waargenomen zal worden. 

 
We hoeven alleen maar te zorgen dat we, gedurende het proces van de correctie van de 

vaten en van het spirituele niveau, zien hoe goed Hij voor ons en voor de hele wereld is 
 
Iemand die nog bezig is met het opklimmen langs de graden van de eerste spirituele wereld: 

de wereld Assiya (die "helemaal slecht") wordt genoemd, voelt  gebeurtenissen nog steeds als 
slecht. Iemand die voelt dat de daden van de Schepper slecht zijn wordt als "slecht" beschouwd 
omdat hij of zij de schepper veroordeelt. (In het Hebreeuws hebben de woorden "slecht": Rasha, en 
"veroordelen": Marshia, dezelfde wortel). 

 
Later, als hij de wereld Yetzira betreedt (die "half slecht en half goed" wordt genoemd), 

ervaart die persoon  wat er gebeurt afwisselend als goed of slecht. Hij staat als het ware midden 
tussen de beide extremen, en weet niet precies hoe hij de situatie moet definiëren. 

 
De wereld Beria wordt "bijna goed" genoemd. Als we onze vaten genoeg corrigeren om op 

te klimmen naar de wereld Beria, voelen we met toenemende zekerheid dat de Schepper alleen het 
beste met ons voor heeft. Daarom worden we, wanneer we naar de wereld Yetzira geklommen 
zijn, "niet volledig rechtvaardig" genoemd. Als we opklimmen tot de wereld Atzilut ( die "helemaal 
goed" wordt genoemd), zien we daar slechts het goede, zonder een glimp van het kwaad. Daarom 
worden we, als we naar de wereld Atzilut geklommen zijn, "volledig rechtvaardig" genoemd (we 
rechtvaardigen de Schepper en vinden dat wat Hij doet, juist is). 

 
Onze gevoelens bepalen onze houding tegenover de Schepper, in elke situatie. Voordat we 

naar de hoogste niveaus opklimmen, kunnen we geen volledig positieve houding hebben tegenover 
de Schepper, dat kan alleen in de wereld Atzilut. 

 
We moeten niet in onze huidige slechte staat blijven, maar proberen om zo snel mogelijk op 

te klimmen, nadat we onze situaties hebben onderzocht en geanalyseerd. Dan moeten we proberen 
tot een betere staat te komen. Maar de waarheid is dat we onze huidige staat nooit kunnen zien 
zolang we er nog in zitten. Pas als we naar een nieuw niveau gaan, als we zeker weten dat we echt 
een nieuw niveau hebben bereikt, kunnen we onze vorige staat onderzoeken en analyseren. 

 
Een tienjarig kind bijvoorbeeld, dat boos is op zijn ouders omdat ze hem geen brommer 

willen geven, kan zijn situatie niet juist inschatten. Maar wat kan hij anders voelen dan 
verontwaardiging? Als hij ouder is zal hij de gebeurtenis op zijn waarde kunnen schatten. Het 
belangrijkste is te proberen van het beschuldigen van de Schepper over te gaan naar een hogere 
staat. 

 
Er is gezegd dat de Schepper de wereld schiep om Zijn schepselen te behagen. Maar dat 

betekent niet dat Hij ons wil behagen omdat we eerder geleden hebben. De Schepper deed dit 
zonder verdere overwegingen en ongeacht de hoeveelheid ellende die we hadden ondergaan. In 
pijn ondergedompeld blijven, heeft nog nooit iemand geluk gebracht. Alleen zelfcorrectie brengt 
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iemand tot het goede. Al blijft de mensheid duizenden jaren lijden, dan nog zal dit tot geen enkele 
correctie leiden; het vergroot slechts het verlangen van de mens naar correctie. 

 
In de Inleiding tot het Boek Zohar (punt 6) staat geschreven: "Onze wijzen hebben ons geleerd 

dat de Schepper de wereld schiep met geen ander doel dan Zijn schepselen te behagen." En daarin 
moeten we ons verstand en ons hart plaatsen, want het is het uiteindelijke doel van de daad van de 
schepping van de wereld. En we moeten in gedachten houden dat Hij, omdat het idee van de 
Schepping is om te schenken aan Zijn schepselen, een groot verlangen in de zielen moest scheppen 
opdat ze dat wat Hij wilde geven, kunnen ontvangen. Want de mate van elk plezier en genot  is 
afhankelijk van de mate van de wil om het te ontvangen. Hoe groter de wil om te ontvangen, hoe 
groter het genot, en hoe kleiner de wil, hoe minder het plezier van het ontvangen. 

 
"Dus het idee van de Schepping zelf gebiedt het scheppen van een overgrote wil om te 

ontvangen, overeenkomstig het onmetelijke genot dat Zijn Almacht wilde schenken aan de zielen. 
Want groot genot en groot verlangen moeten hand in hand gaan." 

 
Als ik maar weinig trek heb, geniet ik weinig van het eten. Maar als ik erg veel honger heb, 

dan verschaft het eten me groot genoegen. Dus vanwege Zijn Wens om ons het grootst mogelijke 
genot te geven, schiep Hij in ons deze enorme wil om te ontvangen, even groot als het genot dat 
Hij ons wilde geven. Maar als we iets heel erg graag willen, en het niet kunnen krijgen, dan lijden 
we enorm. 

 
Het versterken van ons verlangen naar spiritualiteit is een hele ingewikkelde zaak. Vóór we 

de barrière overgaan kunnen we geen spiritualiteit voelen. We kunnen dan alleen verlangen naar 
zelfzuchtig genot. Wanneer we ons dit beginnen te realiseren en begrijpen dat het slecht is, dan 
voelen we ons slecht over onszelf. Niet alleen naderen we de Schepper niet, integendeel, we 
merken dat we steeds verder van Hem af geraken. Eerst hadden we niet dat gevoel dat we zo 
slecht waren. Betekent dit dat we toen dichter bij Hem stonden? En nu we ons eigen kwaad 
voelen, duwt de Schepper ons weg, en maakt Hij dat we ons slechter voelen dan voorheen? Het 
tegenovergestelde is waar! Dit betekent juist dat de Schepper ons naar Zich toehaalt! 

 
 Onze vooruitgang wordt gemeten aan onze negatieve gevoelens. Dat is zo omdat schaamte, 

meer dan alle andere dingen, ons helpt met onze correctie. Het enige dat mensen in staat stelt om 
menselijk te blijven, is schaamte. Onplezierige situaties zorgen er veel sneller voor dat we in de 
goede richting gaan, dan plezierige situaties, die ons gewoonlijk nog meer bederven. 

 
Lijden onder je egoïsme betekent het haten, terwijl je duidelijk ziet dat het in jezelf zit. Haat 

dient ertoe ons weg te houden van de bron van de ellende. Op zijn beurt dient deze om in de  juiste 
geestestoestand te komen voor vooruitgang en om een verlangen te vormen om de Schepper te 
naderen. 

 
Tenslotte komen we in een toestand waarin we ons realiseren dat we de zonde niet kunnen 

weerstaan, zelfs als we erop voorbereid zijn. We willen het tóch, en als de verleiding eraan komt, 
doen we niets om onszelf ervan te verwijderen, we blijven er passief op wachten. 

 
Dit alles is deel van de correctie. Wij kunnen in ons eentje niets doen. Het enige wat we 

kunnen en moeten doen, is leren van elke hindernis en mislukking onder weg. Zelfs als we soms 
denken dat we de situatie te boven zijn gekomen, dan is er niet meer dan een minuut voor nodig 
om tot de ontdekking te komen dat we helemaal niets overwonnen hebben. 

 
Zonden en slechte daden bestaan niet echt. Het zijn allemaal situaties waar we doorheen 

moeten, om de aard van wat er door de Schepper is geschapen te leren kennen en om te gaan 
voelen hoe noodzakelijk het is dat wij onszelf corrigeren. Als we alles wat er gebeurt zó kunnen 
opvatten, dan doen we daarmee iets wat bijdraagt aan correctie. 
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Neem de zonde van Adam ha Rishon bijvoorbeeld: de Schepper schiep een ziel en gaf haar een 

anti-egoïstisch scherm dat een bepaalde hoeveelheid genot kon weerstaan. Vervolgens plaatste Hij 
daar een groter genot voor dan het scherm kon weerstaan. Met als gevolg dat de ziel de verleiding 
niet kon weerstaan, en het genot ontving omwille van het ontvangen, dus zondigde. Een zondige 
daad is ontvangen om te ontvangen. 

 
De ziel bestaat uit tien Sefirot, verdeeld in innerlijke Sefirot en uiterlijke Sefirot. Het 

gecorrigeerde deel wordt als innerlijk beschouwd, en het nog ongecorrigeerde deel als uiterlijk. 
Het uiterlijke deel is hetgeen ons de wereld om ons heen doet voelen. Maar in werkelijkheid is 
alles wat ik om me heen zie, binnen in mij. Het zijn de ongecorrigeerde vaten die een fictieve 
werkelijkheid om mij heen scheppen, en iemand die het spirituele bereik binnengaat voelt dat 
meteen. 

 
Niet alleen als Hij ons doet lijden, beginnen we de Schepper nodig te hebben, maar ook 

alsHij ons doet begrijpen dat Hij het is die achter het lijden staat. Juist op dat punt roepen we om 
hulp. In die toestand is ons hele lijden geconcentreerd in het "punt in het hart", waar de duisternis 
wordt gevoeld, en in dat donkere punt begint onze verbinding met de Schepper. 

 
De vragen zullen ons blijven kwellen, totdat wij de barrière overgaan. Ofschoon de vragen 

steeds door dezelfde persoon gesteld worden, komen ze met steeds nieuwe vaten en nieuwe 
inzichten. Nooit gaat er iets achteruit, er is alleen vooruitgang, en we moeten al deze situaties 
ervaren. 
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Hoofdstuk 2.3 - De Erkenning van het Kwaad 
 

Het is niet genoeg om de Schepper lief te hebben en je met hem te willen verenigen. Het is 
ook nodig om het kwaad in jezelf te haten, dus je eigen aard: het verlangen naar zelfzuchtig genot 
waaraan je uit jezelf niet kunt ontsnappen. Je moet in een toestand komen waarin je naar binnen 
kijkt en het kwaad in jezelf ziet, en er voortdurend door geplaagd wordt. Je moet weten hoeveel je 
verliest, en toch beseffen dat je jezelf niet van het kwaad zult kunnen bevrijden. 

 
Tegelijk kunnen we ons niet neerleggen bij onze staat omdat we het verlies voelen dat we 

door het kwaad  lijden en de waarheid dat we in onszelf nooit de reddende krachten zullen vinden, 
omdat die eigenschap ons door de Schepper ingeprent is. 

 
Om onze wereld te verlaten en de spirituele wereld binnen te gaan, moeten we een aantal 

specifieke dingen ervaren: Ten eerste moeten we voelen dat de situatie waarin we ons bevinden 
onverdraaglijk is. Dat kan alleen wanneer we voelen, hoe weinig dan ook, wat spiritualiteit is en 
hoezeer het verschilt van onze toestand. We moeten voelen dat al het goede zich daar bevindt, dat 
er oneindige overvloed, rust, eeuwigheid, volkomenheid in zit, en dat alles één Kracht is, die ons 
daarheen trekt. 

 
Verder is er ook de kracht in deze wereld die je uit de situatie werpt die nu onverdraaglijk 

voor je is geworden. Als deze twee krachten: een die je naar spiritualiteit toetrekt en de andere die 
je uitstoot uit je huidige staat, hun toppunt bereiken, en als je tegelijk jouw volkomen onvermogen 
beseft om jezelf van het kwaad te bevrijden, dan vindt er een explosie plaats en verlost de 
Schepper jou. 

 
Alle situaties die we in spiritualiteit beleven, blijven bestaan en we kunnen er vanuit elk 

stadium naar terugkeren, gecorrigeerd, en ze gebruiken om onze vooruitgang voort te zetten. 
Omdat de Schepper geeft, moeten Zijn schepselen proberen om dat ook te willen. Het omgekeerde 
is ook waar want de Schepper haat het om een ontvanger te zijn. Hij is vanaf het begin volmaakt 
en heeft niets nodig. Daarom moeten Zijn schepsels het ontvangen ook haten, want het is de bron 
van al het kwaad. Alleen door haat tegen het kwaad kan het gecorrigeerd worden en 
ondergeschikt aan de heiligheid van de Schepper. 

 
Als wij ons in een staat van leegte, onverschilligheid en negatieve gevoelens bevinden, 

betekent dit dat onze staat al tot het volgende niveau behoort, dat nog niet gecorrigeerd is. Elke 
situatie begint in het donker. De dag begint in de nacht; de vaten beginnen met de wil om te 
ontvangen. Vervolgens worden zij gecorrigeerd en ontvangen zij het Licht. Dus, telkens als we 
een nieuwe ervaring van het kwaad hebben, moeten wij blij zijn, want de volgende fase is dan het 
ontvangen van Licht. Er is geen vooruitgang in het ervaren van kwaad, want alleen door de 
aanwezigheid van twee tegenovergestelde situaties kunnen we tot de middelste lijn komen. 

 
Baal HaSulam vergeleek deze beweging met de ademhaling: Eerst bereiden de longen zich 

voor door zich leeg te maken en dan vullen zij zich met nieuw Licht. Overal en in alles moet er 
eerst een behoefte of een ontbreken zijn. Pas daarna volgt de vervulling. 

 
Iedereen moet uiteindelijk tot adhesie met de Schepper komen. Dit lange proces was in het 

plan van de Schepping voorbeschikt, en is duizenden jaren geleden begonnen. Zielen zetten dit 
proces nu in elke incarnatie voort. Niets in de gigantische computer van de Schepping gebeurt 
zonder reden. Alles is met elkaar verbonden met onzichtbare draden. De wereld is één levend 
lichaam, en elke verandering op zelfs de kleinste, meest veraf gelezen locatie, beïnvloedt het hele 
wezen. 

 
Het levenloze, vegetatieve en animale ervaren nooit stemmingswisselingen. Maar er is geen 
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enkel wezen op aarde zonder een Goddelijke vonk. Zij moeten allemaal het doel van de Schepping 
bereiken, het einde van de correctie. De levenloze, vegetatieve en animale niveaus zullen in de 
voetsporen van de mens volgen. Elk heeft zijn eigen tijd, voorwaarden en zijn noodzakelijke plek. 
Zich op deze plek bevinden, zonder te weten waarom en al deze stappen en handelingen 
verrichten, brengt iedereen natuurlijkerwijze op zijn eigen manier naar het doel van de Schepping. 

 
Op dit punt moeten we ons afvragen:"Waarom komen sommigen tot de wijsheid van 

Kabbalah en anderen niet?" Het antwoord is heel eenvoudig: Zij die naar de wijsheid van Kabbalah 
komen, hebben al genoeg pijn vergaard om tot de vraag te komen: "Wie ben ik?" en: "Wat is de 
zin van mijn leven?" 

 
Degenen die gewone levens leiden, stellen deze vragen niet. Niemand vraagt zich af waarom 

hij gelukkig is, want als ze gelukkig zijn, zijn ze ervan overtuigd dat ze het verdienen. Maar als ze 
lijden, dan begrijpen ze niet wat ze gedaan hebben om dat te verdienen, en die vraag laat hun niet 
met rust. Iedereen moet zichzelf inspannen om dichter tot de Schepper te komen, in plaats van 
wachten tot het lijden hem tot handelen dwingt. 

 
Er is geen verschil tussen lijden in deze wereld en lijden in de spirituele wereld. Beide 

vormen van lijden zijn manieren waarop de Schepper ons beheerst en leidt. Maar als we fysieke 
pijn konden omzetten in spirituele pijn, zouden wij enkele van onze vaten kunnen corrigeren en 
daarin onze eigenschappen aan die van de Schepper gelijkmaken, en zo onze reis verkorten. 

 
Als een Kabbalist fysiek ziek wordt, lijdt zijn lichaam. Maar omdat het fysieke lichaam geen 

spiritualiteit kan bereiken worden alleen iemands innerlijke gevoelens spiritueel gecorrigeerd en 
daarom wordt de Kabbalist wakker, zelfs terwijl zijn lichaam nog lijdt. Terwijl de ziel van de 
Kabbalist verder opklimt, gaat zijn lichamelijke gezondheid steeds verder achteruit. 

 
Waarom klimt het lichaam niet samen met de ziel op? Omdat het lichaam niet spiritueel kan 

worden! Spiritualiteit is een innerlijke verheffing van de ziel, die niets te maken heeft met het 
uiterlijke gedeelte, dus met het biologische lichaam. Het lichaam is gedoemd te sterven en in de 
grond begraven te worden. Dat is het einde van haar correctie. Als een lichaam sterft, krijg je een 
nieuw lichaam, net zoals je een ander overhemd aantrekt wanneer dat wat je draagt, gewassen 
moet worden. 

 
Wel zijn er zielen als die van Rabbi Shimon Bar-Yochay, de Ari, of Rabbi Yehuda Ashlag, 

die zichzelf al gecorrigeerd hebben en niet langer naar deze wereld hoeven af te dalen. Zij doen dat 
alleen om de wereld te corrigeren; ze nemen het lijden van de hele wereld in zich op en lijden 
daardoor voor de wereld. Dit proces wordt de Hitkalelut (vermenging/mengsel) van de zielen 
genoemd. Elke ziel raakt betrokken met andere zielen om hen te helpen zich te corrigeren. 

 
We kunnen lichamelijke pijn opvatten als een oproep tot spiritualiteit en tot contact met de 

Schepper. Als iemand aan die oproep gehoor geeft, wordt alle lijden gecorrigeerd en verminderd. 
Iemand die spiritualiteit binnengaat, ziet alles wat de Schepper toelaat. Maar een Kabbalist wil 
alleen zien wat zijn spirituele vooruitgang bevordert; de rest is onbelangrijk. 

 
Iedere nieuwe situatie wordt opgevat als een springplank naar een nog hoger niveau, 

daarom neemt de student de meest positieve aspecten van het huidige niveau, die hem zullen 
helpen om  het volgende niveau te bereiken. 

 
In zijn Inleiding tot de Leer van de Tien Sefirot, schrijft Baal HaSulam over vier graden: 

Malchut, Zeir Anpin, Bina en Hochma. Dat zijn graden van het bereiken van de Schepper (Keter). Als 
we de Schepper bereiken, openbaart Hij alles wat ons gedurende de hele geschiedenis van de zielen 
overkomen is. Dit houdt ook in de wijze waarop de Schepper ons bij elke stap onderweg 
behandelde, hoe het Licht ons verliet, wat voor lijden we ondergingen en waarom deze dingen 
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gebeurden. 
 
Pas nu kunnen we zien dat de Schepper altijd goed voor ons was, en nooit enige andere 

bedoeling had. Het feit dat we die gebeurtenissen als slecht zagen, was te wijten aan onze 
bedorven zintuigen, die de nadering van de Schepper als negatief zagen. Alles wat we nu zien, 
wekt meer liefde  in ons tot de Schepper. Daarom moeten we met onze pas gecorrigeerde vaten 
ontdekken wat er gebeurd is.  

 
In de volgende en laatste fase, toont de Schepper Zijn houding tegenover alle zielen 

gedurende alle generaties. Dan zien we hoe goed de Schepper voor al Zijn schepselen is geweest. 
Het resultaat van een dergelijk bereiken is eeuwige liefde voor de Schepper. Het enige dat de mens 
niet kan zien is: wanneer en hoe elk individu tot de Schepper zal komen, natuurlijkerwijs of met de 
hulp van de Schepper. 

 
Er is aanvankelijk, zowel kwantitatief en kwalitatief voldoende verlangen in de mens. We 

moeten dat alleen leren te gebruiken met de juiste intentie: ofwel gebruiken we onze verlangens 
om onszelf te vervullen en om zoveel mogelijk genot te ontvangen met zo min mogelijk 
inspanning, of we willen alleen maar zoveel mogelijk de Schepper behagen. Met andere woorden, 
ontvangen om Hem tevredenheid te brengen. 

 
We kunnen zelf ons doel niet veranderen. Alleen de Schepper kan dat. Als het gebruik van 

onze verlangens met het doel "om te ontvangen" haat tegen het eigen egoïsme in ons opwekt, dan 
is dat een teken dat we tot de erkenning zijn gekomen van het kwaad in onszelf. In een dergelijke 
toestand, worden we beloond met de omzetting van het doel naar geven. De verandering van Lo 
Lishma (om te ontvangen) naar Lishma (om te geven) is in wezen de overgang over de barrière 
tussen onze en de spirituele wereld. Dit wordt "geboorte"genoemd, het verwerven van het scherm; 
het is de doortocht door de Rode Zee, die Egypte scheidt van het Land van Israël. 

 
Alleen het doel verandert als we spiritualiteit bereiken. De wil om te ontvangen verandert er 

niet door, maar blijft op elk spiritueel niveau groeien en zich vernieuwen. We hebben eerder al 
gezegd dat alles al geschapen is, en dat er geen vernieuwingen meer plaatsvinden. Het is waar dat 
de hele wil om te ontvangen al geschapen is, maar voor het bereiken van spiritualiteit werd mij 
slechts een klein en te verwaarlozen deel ervan getoond. Nu echter ontdek ik steeds grotere 
egoïstische verlangens op elk niveau, maar alleen in zoverre ik in staat ben om hun doel te 
corrigeren. 

 
Als je het kwaad binnen je voelt, wees dan trots en dankbaar. Het betekent dat je de 

erkenning van het kwaad in je hebt verdiend.  
 
Onze innerlijke gevoelens zijn verbonden met het uiteindelijke doel van alles wat er gebeurt, 

het  uiteindelijke resultaat, met wat ons in deze situatie bracht en met de reden ervoor. We moeten 
beseffen dat egoïsme zowel tegenovergesteld aan de Schepper is, als even groot. Ook wordt het 
egoïsme op elk volgend niveau agressiever. 

 
Het is verboden met anderen over onze gevoelens  te spreken, want degene met wie je 

spreekt, kan in een zelfde situatie zitten als jij, en kan je niet helpen. Het is dus mogelijk dat je je 
verdorven toestand opdringt aan je vriend. Je kunt erover praten met een Kabbalistische leraar, 
maar het is het beste om er met de Schepper over te spreken. 

 
Om spiritualiteit te verwerven moet je je egoïstische gedachten in deze wereld analyseren. Je 

moet het kwaad erin erkennen en dat je door dat kwaad niet in staat bent om spiritualiteit te 
bereiken. Je moet het lijden ondergaan wat gepaard gaat met het gevoel van jouw 
tegengesteldheid aan de Schepper, en die tegengesteldheid zo intens mogelijk haten. Alleen dan 
zul je spiritualiteit ontdekken. 



63 

 

 
Het erkennen van het kwaad is niet slechts een slechte bui door de afwezigheid van een of 

ander tijdelijk genoegen. Het erkennen van het kwaad vereist het voelen van de Schepper, hoe 
tegengesteld Zijn altruïstische aard is aan de jouwe. Je moet jouw 100% egoïsme voelen tegenover 
zijn 100% altruïsme; en je moet deze situatie als onverdraaglijk ervaren en een brandend 
verlangen hebben om het te corrigeren. 

 
Vanaf de barrière en daarboven, waar iemand al bezig is met het opklimmen via de spirituele 

graden, voelt hij de Schepper. Nu moeten we onze houding tegenover de Schepper, ons doel, 
voortdurend corrigeren. De schillen tegenover het Licht, verzetten zich tegen het corrigeren van 
de vaten van het ontvangen tot vaten van het geven. 
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Hoofdstuk 2.4 - De Eigenschappen van het Licht 
 

De ziel is het enige wat Hij schiep; door middel van haar filters neemt zij beeld, geluid, 
aanraking, geur en smaak waar. Achter de filters van de vijf zintuigen staat een "computer" met 
"besturingsprogramma's". De ziel vertaalt wat zij buiten zich vindt in een taal die we kunnen 
verstaan, die van genot en pijn. Daardoor voelen we in het middelpunt van de ziel, in het meest 
innerlijke punt, of iets goed of slecht is. 

 
Als de computer draait op haar natuurlijke programma, dan levert dit de egoïstische definitie 

van goed en kwaad. Als er een altruïstisch programma is geïnstalleerd, dan berekent de computer 
goed en kwaad niet langer met betrekking tot de ziel zelf, maar met betrekking tot iets erbuiten: 
de Schepper. 

 
Er zijn twee systemen die de ziel kan gebruiken om de werkelijkheid mee te evalueren: 
1. De egoïstische vorm: voor zichzelf; 
2. De altruïstische vorm: voor de Schepper.Er is geen andere realiteit naast de Schepper 
en het schepsel, het Licht (de overvloed) en het verlangen (het vat). 

 
Als we geboren worden, zijn we door de natuur geprogrammeerd om egoïstisch te zijn. 

Daarom bevindt zich "in ons achterhoofd" een egoïstisch beeld dat we "deze wereld" noemen. 
 
Een mens voelt alleen het Licht. Het Licht wordt op egoïstische wijze verwerkt en binnen 

ons weerspiegelt als "deze wereld". Als de egoïstische verwerking ons niet zou beïnvloeden en een   
obstakel in ons zou plaatsen (in de vorm van het programma dat het goede aantrekt en het slechte 
verwerpt doordat het alleen met het zelfbehoud van de mens bezig is), zouden we een totaal ander 
beeld zien. Dit zou in het voorste deel van de ziel geprojecteerd worden en ons alles laten zien wat 
er in spiritualiteit echt bestaat; het zou alles tonen wat buiten ons bestaat, namelijk het Licht, de 
Schepper. In het andere geval is het beeld subjectief en toont het alleen onze innerlijke inhoud, uit 
het oogpunt van zelfzuchtig genot. 

 
De manier om de computer te herprogrammeren van egotisme naar altruïsme wordt "de 

wijsheid van Kabbalah" genoemd. Wij kunnen die gebruiken om het echte beeld van de wereld te 
vormen, zonder een greintje egoïsme. Met die wijsheid kunnen we de echte Schepper buiten ons  
voelen, en tot "gelijkwaardigheid van vorm" en vereniging met het Licht komen. Dat is een 
toestand waarin er geen scheidingen bestaan tussen het Licht en de ziel. 

 
Het voelen van het Licht lijkt een beetje op wat iemand voelt als hij klinisch dood is. Het is 

een gedeeltelijk losraken van het fysieke lichaam (het animale egoïsme). In die toestand verlangen 
we ernaar om het Licht te bereiken. 

 
Maar het is onmogelijk dit te bereiken totdat het zelf zich bevrijdt van alle egoïsme, zowel 

spiritueel als fysiek. Daarom is het voornaamste werk van de mens in het fysieke lichaam. 
 
Het is heel gemakkelijk om ons te bevrijden van het spirituele egoïsme als we weten welke 

obstakels het egoïsme in onze interne computer plaatst. Alle informatie bereikt ons via vijf filters, 
"de vijf delen van Malchut" genaamd, de vijf gebieden waarover het egoïsme heerst. Deze vijf 
kanalen geven de data door die van buiten komen in een vorm waarin het egoïsme ze kan 
verwerken, zoals: "ik voel me goed", of: "ik voel me slecht". Het filter van elk kanaal waar de 
signalen doorheen gaan, heeft zijn eigen dikte (grofheid), en die verschilt van persoon tot persoon. 

 
Hoe meer levens een ziel leeft, hoe groter de grofheid ervan. Zij wordt niet alleen grover, 

maar ook beter voorbereid op correctie. Mensen die niet egoïstisch ontwikkeld zijn, hebben niet 
zoveel nodig, zij nemen met weinig genoegen. Een grotere egoïst is iemand die klaar is om 
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gecorrigeerd te worden, die de noodzaak voelt van correctie en van de vervulling van het zelf met 
intenser Licht. 
 

De Correctie van het Programma 
 

Als iemands grofheid het grootst is geworden, dan ontstaat er in hem de behoefte om zijn 
individuele computerprogramma te corrigeren. Zijn grofheid groeit gedurende vele levens, niet 
alleen iemands persoonlijke leven maar ook dat van het animale, vegetatieve en zelfs van de 
levenloze natuur. Ofschoon de natuur zelf ook opklimt, is die opgang afhankelijk van de situatie 
van de mens, en vindt ze alleen plaats als de mens opstijgt. 

 
Als de grofheid haar hoogtepunt bereikt, is de kloof tussen het innerlijke beeld van de mens 

en het Licht ook het grootst, en dan wordt er innerlijk een knop omgedraaid. Dit geeft iemand het 
gevoel dat er niets meer in het heden of in het verleden is wat hem nog kan bevredigen. 

 
Dit is het teken dat iemand niet langer iets zoekt binnen zichzelf, achterin zijn ziel, maar dat 

hij er nu naar streeft om de omgevende werkelijkheid te voelen. Vandaar de zoektocht naar vele 
vormen van kennis en methodes totdat iemand Kabbalah vindt, dat wat hij eigenlijk zocht. 

 
Kabbalah is een systeem dat onze filters kan veranderen. Al worden ze er niet door 

verwijderd, hun gerichtheid zal veranderen: van de egoïstische bedoeling om genot te ontvangen, 
naar de altruïstische bedoeling om genot te geven. De enige mogelijkheid is eigenlijk te ontvangen 
om te geven, want in de verhouding van de Schepper tot het schepsel geeft de Schepper, en 
ontvangt de mens. We hebben niets om aan de Schepper te geven, behalve onze bereidheid om 
genot van Hem te ontvangen. 

 
We kunnen deze filters ook gebruiken om te ontvangen, om het Licht, de Schepper, te 

behagen. Dan zal de informatie die van buiten komt niet vervormd of vervalst worden, maar aan 
ons verschijnen zoals zij in werkelijkheid buiten ons is. Dat volbrengt het plan van de Schepping, 
dat mensen in staat stelt om te leven zonder enige hinder van hun zelfzuchtige ego, en om te 
voelen en te leven in het werkelijke systeem van de Schepping. Alle genot dat de mensheid tot nu 
toe ervaren heeft, en nog zal ervaren, is slechts één van 600.0000 delen van het kleinste genot 
door het kleinste Licht (Nefesh). 

 
Zelfs als maar één ziel zijn correctie volbrengt en de volledige hoeveelheid Licht ontvangt, 

staat zij vóór alle zielen, en overziet alles, voordat de informatie het systeem binnengaat, vóór het 
genot alle andere zielen doordringt. 

 
Iemands grofheid wordt bepaald gedurende zijn eerste leven in onze wereld. Maar Kabbalah 

kan haar tientallen malen verder ontwikkelen en vergroten, en kan het aantal keren dat iemand 
moet reïncarneren verkleinen. Kabbalah versnelt het rijpingsproces met het doel om het spirituele 
te bereiken. 

 
Menselijk lijden is de uiterlijke uitdrukking van het ontbreken van iets. Het lijden verdwijnt 

niet, maar Kabbalah vervangt de animaal-lichamelijke pijnen door spirituele pijnen, die het gevolg 
zijn van het ontbreken van spiritueel gevoel. De kwalitatieve verandering van de pijn leidt tot de 
reconstructie van het innerlijke vat, de vernieuwing van de ziel. Het voelen van het Licht gaat 
gelijk op met een groeiend verlangen om net als het Licht te zijn, en de processen waarvan het 
anders generaties zou duren om ze te volbrengen, worden in slechts enkele jaren volbracht. 
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Hoofdstuk 2.5 - Het Vormen van een Innerlijke Houding 
 

De bestudering van de geheimen van de spirituele wereld brengt ons tot het vormen van 
een innerlijke houding daartegenover, een houding die ook tot uitdrukking komt in onze houding 
tegenover ons dagelijkse leven. Aan het eind van dit proces moet ons leven in deze wereld 
ondergeschikt zijn aan spirituele regels. Dat verlangt de Schepper. Hoe meer wij ons ego los 
kunnen laten, hoe groter onze kans is op het beleven van spiritualiteit en op bevrijding uit ons 
stoffelijk lichaam. 

 
Het lichaam is de wortel van al onze problemen. De wereld Atzilut bijvoorbeeld staat model 

voor de vorming van de maatschappij in deze wereld. Daardoor komen we meteen onder de 
invloed van spirituele krachten die over ons waken, ons beschermen en ons leiden. De overvloed 
die elk van ons ontvangt, komt overeen met de mate waarin wij deze krachten in gecorrigeerde 
vaten kunnen waarnemen. 

 
De spirituele wereld en de stoffelijke wereld zijn parallel aan elkaar. Spiritueel Licht en 

kracht dalen van Boven neer, maar zij kunnen onze wereld niet bekleden omdat hier een andere 
vorm van ontvangen heerst. "Voor mij" is het tegenovergestelde van de spirituele vorm. Als we 
zelfs maar een kleine gemeenschap vormen die volgens de wereld Atzilut leeft, dan zullen alle 
Hoogste Positieve Krachten elk van de leden bekleden en hen zo naar een hoog spiritueel niveau 
verheffen. 

 
Maar het vormen van een spiritueel kader voor ons leven eist serieuze voorbereiding van 

onze kant. Het is het beste wat iemand voor zichzelf, zijn gezin, zijn omgeving en voor de hele 
wereld kan doen. De hele wereld zal zich geleidelijk beter gaan voelen als slechts een kleine 
gemeenschap volgens altruïstische spirituele wetten leeft. Daar moeten wij naar streven, dan zal 
er hulp komen van Boven. 

 
De Schepper schiep een ziel met een verlangen naar genot. Het aantal verlangens is 600,000. 

Als we de ziel in 600,000 delen verdelen, wordt elk deel een "menselijke ziel" genoemd. 
 
Het verschil tussen de zielen zit in de kwantiteit en de kwaliteit van hun verlangen. Ik ben 

zo geschapen dat ik een bepaald genot nastreef, iemand anders streeft naar een ander genot. 
Anderen hebben  andere verlangens, genietingen, maar het Licht is een en hetzelfde. Dit betekent 
dat het verschil alleen in de verlangens zit. 

 
Het is onmogelijk om het ene verlangen door het andere te vervangen. De ziel bestaat uit 

alle verlangens die door de Schepper geschapen zijn. Elk verlangen is een bepaald soort Licht dat 
ons bereikt als een uniek genot en dat door elke persoon individueel wordt gevoeld. We kunnen 
geen ander plezier ervaren dan hetgeen past bij ons persoonlijke verlangen. 

 
   Wij zijn om te beginnen verschillend geschapen: verschillend wat betreft de soort 

verlangens die we hebben en de intensiteit ervan. Daarom zijn de incarnaties van ieder mens in 
deze wereld uniek, en is zijn weg om tot het doel van de Schepping te komen ook uniek. 

 
Maar één ding verenigt ons allen: het doel van de Schepping, dus de correctie van het 

egoïsme: de wil tot ontvangen omwille van het ontvangen, die ons gegeven is door de Schepper en 
die we moeten veranderen in de wil tot ontvangen omwille van de Schepper. Die verandering zal 
ons in staat stellen om ons met de Schepper te verenigen en ons aan Hem te hechten. Daardoor 
verkrijgen we een grote collectieve ziel, eeuwig en oneindig, die volmaakt genot zal ontvangen. 

 
We zijn gemaakt uit een heel klein egoïstisch vat dat  kwantitatief en kwalitatief slechts zeer 

beperkte genoegens kan ontvangen. We jagen iets na, lijden onder de afwezigheid ervan, zoeken 
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het, en zodra we het krijgen, verliezen we onze belangstelling ervoor. Dan volgt weer nieuwe pijn 
door de jacht op weer nieuwe genoegens totdat ons leven in deze wereld ten einde komt zonder 
dat ook maar één van onze verlangens is vervuld.  

 
Stel je nu eens voor dat het verlangen en de vervulling van dat verlangen samenvallen. 

Zodra je iets wil, krijg je het. Wat zou er volmaakter kunnen zijn? We hebben het niet over hele 
kleine verlangens naar animale genoegens, maar over onmetelijke verlangens naar het voelen en 
verkrijgen van oneindige spirituele genoegens, die onmiddellijk elk verlangen vervullen. 

 
Iedereen kan zijn kleine egoïstische verlangens vergroten, ze oneindig verlengen en 

fantastisch geluk ontvangen met de kracht van de hele collectieve ziel. Dit kan eenvoudig 
gebeuren door het doel: "voor mij" te veranderen in het doel: "voor de Schepper". Elke ziel moet 
zich eerst vermengen met alle andere zielen, en naar de mate van die vermenging wordt haar 
kleine verlangen geïntensiveerd tot het past bij de afmetingen van de collectieve ziel. 

 
Een van de motto's van het socialisme was: "Van elk naar zijn vermogen, aan elk naar zijn 

behoefte." Met andere woorden: "Geef wat je kunt geven en ontvang wat je nodig hebt."  
 
Die sociale regel is eigenlijk ontleend aan spiritualiteit, en eigenlijk gaat zij alleen daarin op. 

Want alleen onze mogelijkheid om alleen het voor jou of mij noodzakelijke te ontvangen, is 
afhankelijk van ons spirituele niveau, van ons scherm. Hoe meer we willen ontvangen, hoe meer 
verlangens we moeten corrigeren. Ons verlangen om voor onszelf te ontvangen staat ons niet toe 
om te ontvangen wat we echt nodig hebben, in feite beperkt het ons nog meer. 

 
Pas door het doel te veranderen van ontvangen naar geven, dus door over de barrière naar 

spiritualiteit heen te gaan, gaan we de echte betekenis begrijpen van de uitdrukking: "Geef wat je 
kunt geven en ontvang wat je nodig hebt". Het is de enige weg naar volkomen en eeuwige 
vervulling. 

 
Als we de spirituele wereld binnengaan, leren we hoe langer hoe meer te geven, en niet meer 

te ontvangen dan wat minimaal nodig is voor ons levensonderhoud. Als we ons verenigen met de 
Schepper, worden we als Hij en geven we alles zonder iets voor onszelf te nemen. Juist daardoor 
worden we vervuld met alles. Het geven zelf  is tenslotte de beloning, en daarom is een leven van 
geven eeuwig, vervuld van het Licht dat onze vaten binnengaat. Daarom ook betekent het 
verdwijnen van het Licht uit de vaten, de dood. 
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Hoofdstuk 2.6 - Het Ontdekken van Spirituele Eigenschappen 
 

Om de spirituele wereld te kunnen gaan waarnemen, moeten we spirituele eigenschappen 
verkrijgen. Maar wat betekent eigenlijk: "het verkrijgen van spirituele eigenschappen?" En hoe 
kunnen we dat doen? Mensen die de spirituele wereld al ontdekt hebben, zeggen dat zij, als zij 
onze wereld van buitenaf bekijken, het wezen ervan zien als een manifestatie van zuiver, 
onverbloemd egoïsme. Dat betekent dat alles in onze wereld gebaseerd is op ego: de levenloze 
natuur, de planten, de dieren en de mensen. In alle gebeurtenissen op elk niveau is er maar één 
wet: het uitsluitend zoeken naar eigen genot, in overeenstemming met de intensiteit van het 
egoïsme dat elk voorwerp of wezen in zich heeft. 

 
Omdat elke gedachte en handeling gebaseerd is op het ene voornemen om zoveel mogelijk 

persoonlijk genot te verkrijgen uit elke gegeven situatie, vormt alleen dit de essentie van onze 
aard. Het is onmogelijk om atomen te verenigen tot moleculen, of om een bestaande vorm in stand 
te houden, of om stoffelijke lichamen of een menselijk bewustzijn te ontwikkelen, zonder dat er een 
egoïstisch doel achter zit. 

 
Zelfs als we denken dat we een daad stellen ten bate van een naaste, bij nader onderzoek 

ontdekken we dat de motivatie uit niets anders bestaat dan verkapte egoïstische ambitie, een 
geraffineerde vorm van egoïstische uitbuiting. En omdat onze natuur absoluut egoïstisch is, 
kunnen we uiterlijke prikkels alleen maar waarnemen en gewaarworden als ze overeenkomen met 
onze innerlijke eigenschappen. 

 
Het totale beeld van de uiterlijke prikkels die we met onze egoïstische eigenschappen 

waarnemen, wordt "onze wereld" genoemd. Dat is alles wat we met onze egoïstische 
eigenschappen kunnen voelen. Het zijn in feite niet onze zintuigen die egoïstisch zijn, maar het is 
ons hart dat achter de zintuigen staat, ons streven om het maximum aan genot te ontlenen aan al 
deze indrukken. Als er een altruïstisch hart achter deze zintuigen zou staan, in plaat van een 
egoïstisch, dan zouden we hele andere informatie kunnen verkrijgen met precies dezelfde 
zintuigen. Dat zou dan het beeld van de "volgende wereld" zijn, dus de spirituele wereld. 

 
Maar als we in de spirituele wereld zouden zijn, zouden we nog steeds het beeld van onze 

wereld kunnen zien. Want we houden dan niet op met het leven in deze wereld en we vertrekken 
niet naar een andere fysieke dimensie, maar voegen eenvoudig het collectieve beeld bij onze 
waarneming van deze wereld. We beginnen de oorzaken en gevolgen van alles wat ons overkomt 
te begrijpen, en de spirituele krachten te onderscheiden achter de stoffelijke lichamen in onze 
wereld. 

 
Iemand die zich in de spirituele wereld bevindt, begint de wortels te zien die de 

werkelijkheid beïnvloeden en die de gebeurtenissen van deze wereld formuleren. Uiteindelijk 
begint hij de reden en het doel van het bestaan te zien en te begrijpen. 

 
Degenen die dit beeld nog niet kunnen zien of voelen, kunnen alleen maar geloven dat deze 

mogelijkheid bestaat. Een Kabbalist kan persoonlijke spirituele sensaties niet beschrijven of 
overbrengen aan mensen die deze zelf niet zien. Maar de raad van een Kabbalist die deze weg al 
gegaan is,  kan iedereen helpen die de uitweg naar de spirituele wereld zoekt. 
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Hoofdstuk 2.7 - Het Corrigeren van Onze Verlangens 
 

Onze verlangens op een andere manier gebruiken heet: "correctie". Dit is een staat waarin 
wij er volledig van deze verlangens bevrijdt zijn, alsof wij er van terzijde naar kijken en er niet 
door beheerst worden. 

 
We kunnen bijvoorbeeld de wil tot ontvangen zien als een wil om te geven. Als ik weet dat 

jij ervan zult genieten wanneer ik jouw cadeau accepteer, dan neem ik het aan. Door het aannemen 
van jouw geschenk, word ik van een nemer van genot tot een gever ervan. 

 
Om het genot aan jou terug te geven, moet ik grote vreugde tonen bij het ontvangen van 

jouw geschenk. Dus mijn verlangen verandert niet, alleen de richting ervan. 
 
Verlangens worden altijd verdeeld in licht ( fijn) en zwaar (grof) afhankelijk van hoe ze 

gebruikt worden, het genot dat we eraan kunnen ontlenen, en afhankelijk van de mogelijkheid om 
ze te veranderen van verlangens naar ontvangen in verlangens om te geven. Het is belangrijk om 
het verlangen los te maken van haar bekleding en alleen het verlangen te zien. Pas dan kan ik alle 
delen ervan gebruiken: fijn en grof. Maar eerst moet ik elk opkomend verlangen beperken door te 
zeggen: "Ja, inderdaad is dit genot, maar ik kan van de realisering ervan afzien, ik kan het genot 
weerstaan."  

 
Daardoor trek ik een grens tussen mij, het genot en de gever van dat genot. Het is als een 

spel: zodra een bepaald verlangen opkomt, moet ik het verwerpen, en daarna moet ik slechts 
zoveel ervan toelaten als ik terwille van de gastheer kan ontvangen.      

 
Daarom heet ons werk Zivug de Hakaa (paring door verwerping), omdat we het scherm 

gebruiken om het genot weg te houden en te verwerpen, om pas daarna het genot slechts te 
accepteren voor zover we het kunnen gebruiken om te geven aan de weldoener. Ik moet elk vat 
dat tot mijn beschikking staat correct gebruiken, maar eerst moet ik mij van het genot dat op mij 
toekomt losmaken. 

 
Als ik denk aan het doel van de Schepping, aan het contact met de Schepper, richt ik elke 

handeling op Hem. Dat moet ik met elk verlangen doen, en dat zal het genot dat ik eraan ontleen 
vele malen intensiveren. Eigenlijk maak ik zo mijn vaten van het geven groter. 

 
We hoeven slechts te leren onze verlangens correct te gebruiken, en onze situatie 

voortdurend te analyseren. De opstellen en brieven van Baal HaSulam en Rabbi Baruch Ashlag( 
Rabash) zijn daarbij een grote steun. 

 
We gaan vooruit door de situatie te begrijpen. We zijn niet de eigenaar van onze verlangens 

en genietingen. Alleen een voortdurend onderzoeken van elke situatie geeft ons de mogelijkheid 
om onze verlangens correct te gebruiken. Ons denken moet gericht zijn op deze vragen:"Waarom 
wordt dit verlangen mij toegezonden?" "Hoe moet ik erop reageren, en waarom?" 

 
We moeten de dingen als het ware van terzijde beschouwen. Deze oefeningen leren ons 

waarom de Schepper doet wat Hij doet. Soms hebben we verlangens die we niet kunnen 
overmeesteren, en soms hebben we verlangens waarbij we dat wel kunnen. Soms voelen we 
onverschilligheid, afgunst, haat enzovoort. We hoeven de dingen alleen maar goed in de gaten te 
houden. 

 
Soms is niet wat we doen belangrijk, maar de ervaring die we opdoen door het te doen. 

Omdat we situaties niet juist kunnen evalueren, is het niet belangrijk of we iets als zonde of als een 
misstap beschouwen. Want een dergelijk incident, wat het ook is, kan ons heel veel helpen. Elk 
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gevoel wordt ons door de Schepper gegeven opdat we de noodzakelijke ervaring en kennis 
opdoen. 

 
Uiteindelijk komen we erachter dat we onszelf, telkens als we iets doen zonder verbinding 

met de Schepper,  in een vreselijke toestand van erkenning van ons kwaad brengen, totdat we 
tenslotte voor eens en voor altijd van persoonlijk genot willen afzien. 

 
Maar de Schepper wil dat we genieten; dat is de opzet van de Schepping, en het genieten 

moet echt zijn! Je intentie moet echter zijn: dat genot aan de Schepper te geven, en niet op een 
dierlijk (animaal) egoïstisch niveau te blijven. Wat er moet veranderen is het principe van het 
ontvangen, onze benadering van genot. 

 
De hele Schepping bestaat uit een wil om te ontvangen; er zit een vrouwelijke wortel in onze 

verhouding tot de Schepper (in de zin dat wij ontvanger zijn). Het verlangen om te geven is onze 
mannelijke wortel (in de zin dat we gever zijn). Zodoende is de Schepping zelf verdeeld in een 
vrouwelijke en een mannelijke kant. Als de Schepping zichzelf aanpast aan het Licht, en eraan 
gelijk wordt, dan wordt dit beschouwd als haar mannelijke rol. Als zij buiten het Licht blijft, als 
ontvanger, dan wordt dit beschouwd als de vrouwelijke rol.  

 
Alles wat er in deze wereld gebeurt, is het gevolg van de verdeling van de ziel van Adam ha 

Rishon in 600.000 spirituele zielen. Deze delen bevinden zich in verschillende stadia van correctie, 
en moeten dan weer mannelijke en dan weer vrouwelijke rollen vervullen, dat wil zeggen dat ze 
soms de rechterlijn moeten volgen (die van het geven, de mannelijke rol) en op andere momenten  
de linkerlijn (die van het ontvangen, de vrouwelijke rol). 

 
Alle namen in de Thora zijn namen van spirituele stadia op de spirituele ladder. Maar om 

een bepaalde naam te kunnen verkrijgen moet je zowel de mannelijke als de vrouwelijke rol 
spelen, dus de rechter- en de linkerlijn volgen. In de stadia van Farao, Mozes, Israël en die van een 
Ongelovige, is er zowel een vrouwelijk als mannelijke rol. Maar op een bepaald niveau kan elke 
naam maar eenmaal verkregen worden. 

 
Man en vrouw zijn een vereniging van Zeir Anpin en Malchut  van de wereld Atzilut. Het 

wezen en het niveau van die vereniging schept verschillende namen en een hoger spiritueel niveau. 
De mannelijke en vrouwelijke staten staan vast op elk van de 125 niveaus. Als dat zo is, hoe 
moeten mannen en vrouwen in deze wereld zich dan gedragen? Elk moet zich gedragen volgens 
de mogelijkheden die hem/haar gegeven zijn binnen een specifieke sekse. 

 
Ofschoon we egoïstisch zijn en niets dan persoonlijk voordeel zoeken, moeten we de 

Schepper dankbaar zijn dat hij ons toestaat om onszelf te zien zoals we werkelijk zijn, hoe 
onplezierig dat ook is. We moeten proberen om gematigd te reageren op wat we zien terwijl we 
van terzijde naar onszelf kijken.  

 
Dat vormt eigenlijk ons hele werk: onze situatie en onze emoties beheersen. Misschien 

verliezen we ons geduld wel eens, maar dan moeten we onderzoeken waarom iets gebeurt en wat 
we van nu af aan moeten doen. Daarvan leren we om ons verstand los te maken van ons hart, en 
emoties los te maken van de rede. Inleiding tot het Boek Zohar (punt 11):"en de werelden schakelden 
zich aaneen tot de werkelijkheid van deze stoffelijke wereld, dus tot een plaats waar er een lichaam 
is, een ziel, een tijd van corruptie en een tijd van correctie." 

 
Het lichaam wordt "de wil om voor mijzelf te ontvangen" genoemd. Het komt voort uit de 

wortel van de gedachte van de Schepping, gaat door het hele systeem van de onzuivere werelden 
heen en wordt steeds grover. Deze periode, waarin het onder de controle staat van de wil om voor 
mijzelf te ontvangen, wordt "de tijd van corruptie" genoemd. 
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Later, door de beoefening en de studie van Kabbalah, die erop gericht zijn om aan de 
Schepper te geven, begint het lichaam (de wil om te ontvangen) zichzelf te zuiveren van de wil om 
te ontvangen die het aanvankelijk ingeprent was, en verkrijgt geleidelijk een wil om te geven. Dat 
geeft het de mogelijkheid om het Licht van de Schepper te ontvangen, de ziel die voortkomt uit de 
wortel van het ontwerp van de Schepping. De ziel gaat door het systeem van zuivere werelden 
heen en bekleedt een lichaam. Deze periode wordt genoemd: "de tijd van correctie". 

 
In die staat, komt iemand te staan voor de ladder van spirituele niveaus, die zich, in 

overeenstemming met de gedachte van de Schepper, uitstrekt vanuit de wereld Ein Sof. Deze helpt 
iemand bij het verwerven van het doel: om aan de Schepper te geven,  totdat tenslotte iedere 
handeling om te geven (zelfs het ontvangen) alleen tot doel heeft om aan de Schepper te geven, en 
niets voor zichzelf te nemen. 

 
Ontvangen om te geven wordt beschouwd als volledig geven. Door dat te bereiken, komt 

iemand tot gelijkvormigheid van zijn eigenschappen met die van de Schepper, dus gehechtheid aan 
Hem. Als dat gebeurt, ontvangt iemand de volledige, eeuwige overvloed die de Schepper bedoelde 
te geven toen hij de Schepping ontwierp. 

 
Het is onmogelijk om de wil tot ontvangen te veranderen in een wil om te geven. Waarom? 

Omdat ontvangen ons wezen is, en bij ons blijft. Deze wil moet daarom bekleed worden met het 
doel om te geven, dus de richting van het ontvangen van de overvloed moet veranderd worden. 
Dan begint ons lichaam (verlangen) haar proces van correctie, of zuivering. 

 
Als er bijvoorbeeld tien gram van het lichaam is gezuiverd, dan kan tien gram van het 

lichaam nu met Licht vervuld worden. Als het Licht neerdaalt, beperkt het zich ook tot tien gram 
om te passen bij het gecorrigeerde deel van het lichaam en het te bekleden.  De twee systemen van 
werelden - zuivere en onzuivere - werken synchroon en helpen elkaar in het correctieproces. Elk 
pas bereikte spirituele niveau helpt ons om op te klimmen naar het volgende, totdat we tenslotte 
het laatste niveau bereiken, de verwerving van eeuwigheid, volmaaktheid en compleetheid, de 
mogelijkheid om leven en dood vanuit een nieuw perspectief te bekijken. 
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Hoofdstuk 2.8 - De Juiste Manier om Vooruit te Komen 
 

De maatschappij waarin we leven wordt overspoeld met de onophoudelijke jacht op dierlijke 
(lichamelijke) genoegens, zoals geld, roem en seks. Het is onmogelijk om in zulk een staat te 
zondigen en even onmogelijk om je aan Mitzvot te houden. Er  is hier eenvoudig geen 
spiritualiteit. 

 
Maar er is hoop in die situatie, op voorwaarde dat we bereid zijn om het gebruik van die 

verlangens te beperken, of beter gezegd, om onze verlangens te richten op spiritualiteit. Als dat 
gebeurt, worden we toegelaten tot het eerste niveau in de spirituele wereld, waar een Licht is dat 
vele malen sterker is dan dat in onze wereld. 

 
We vragen om een scherm om animaal genot te weerstaan en om af te zien van het 

ontvangen ervan voor onszelf, en het alleen te ontvangen met de bedoeling: "voor de Schepper". 
We krijgen een scherm en zo corrigeren we ons eerste niveau. Dan stijgen we op naar het 
volgende niveau, waarin we geconfronteerd worden met een nog grotere wil om te ontvangen en 
dus ook een groter Licht. Door een scherm te verkrijgen met een groter anti-egoïstisch vermogen, 
corrigeren we ook dat niveau, en zetten we onze klim voort. 

 
Laten we ons de wereld voorstellen als een horizontale lijn met waarde nul. De eerste 

egoïstische wil tot ontvangen in de reeks van niveaus, beschouwen we als -1 (min één) en deze 
wordt als een neergang gevoeld, een val. Het scherm en het Licht dat ontvangen wordt met de 
intentie "voor de Schepper", heeft de waarde +1, en wordt beschouwd als een opgang. De afstand 
tussen -1 en +1 is gelijk aan de omvang en de hoogte van de Parzuf. 

 
Als iemand het eerste niveau volbrengt, wordt hem egoïsme gegeven van waarde -2. 

Hiervoor is een scherm met de waarde +2 nodig. Op die manier vindt het opstijgen naar het 
volgende niveau plaats. Hoe hoger iemand klimt, hoe dieper hij valt, maar enkel om vervolgens 
nog hoger te klimmen. 

 
Malchut van de wereld Ein Sof  brak, nadat het ontvangen van het Licht "voor de Schepper" 

in de wereld Nekudim  faalde. Dat was het breken van de schalen. Als gevolg daarvan werden de 
vaten van het geven en de vaten van het ontvangen met elkaar vermengd en elk egoïstisch 
verlangen nam vonken op van de altruïstische verlangens van de Schepper, waardoor de 
egoïstische verlangens in staat werden gesteld om zich met de Schepper en met spiritualiteit te 
verbinden. 

 
Hoe groter de taak waarvoor iemand is voorbestemd, hoe hoger het niveau van de vaten 

waarmee hij is uitgerust, en hoe dieper en hoger zijn neergangen en opgangen. Daarom mogen we 
anderen nooit op hun daden beoordelen, want we kunnen niet weten door welke correcties iemand 
op dat moment heengaat. 

 
We kunnen het beste het volgende beeld voor ogen houden: de bodem en de aarde vormen 

het egoïstische niveau, waarop wij ons bevinden. De hemel is daar waar het Licht vandaan komt. 
Als het Licht geen contact met ons heeft, kunnen we ons niet losmaken van de grond. Zo zijn onze 
eigenschappen. 

 
Als het Licht wel voor ons schijnt, dan lijkt het of we ons losmaken van de grond en ons 

verheffen boven onze egoïstische wil tot ontvangen. Zodra het Licht niet meer schijnt, vallen we 
op de grond, alsof we die nooit verlaten hadden. Wijzelf hebben de kracht niet om ons erboven te 
verheffen. Alleen het Licht van de Schepper kan ons optillen. 

 
Hoe hoger iemands plaats in de spirituele wereld, hoe groter de afstand tussen de ups en 
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downs. In de wereld Atzilut valt iemand daarom haast tot op onze wereld, zo diep. Toen hij op het 
op één na laatste niveau was, noemde de grote Kabbalist Rabbi Shimon Bar-Yochay zich daarom 
plotseling "Shimon van de Markt", zo voelde hij zich. Al zijn kennis en zijn gecorrigeerde 
eigenschappen verdwenen en hij werd totaal onwetend. Zo beschrijft hij zijn situatie in het boek 
Zohar. 

 
Het overkomt iedereen, zelfs iemand die net begonnen is met zijn spirituele klim. Hoe komt 

iemand weer omhoog nadat hij valt; hoe komt hij weer op het goede spoor? Dat doet iemand door 
deel te nemen aan de groep, zelfs zonder een greintje verlangen. In die toestand moet iemand 
mechanisch en automatisch handelen, want tijdens een neergang is het zelfs onmogelijk om een 
boek te lezen. Soms is de enige manier om eruit te geraken, slapen, zich losmaken van alles, en de 
tijd zijn werk laten doen. 

 
Het gevaarlijkste is onze toestand op het hoogste spirituele punt, als we beginnen te 

genieten van het genot dat we daar ontvangen, de zekerheid, de stabiliteit en de helderheid, al het 
genot dat de eeuwigheid ons brengt. 

 
Precies dat moment kan onze val veroorzaken. Het is heel belangrijk om in gedachte te 

houden dat deze toestand ons juist werd gegeven, opdat we ons blijven richten op het behagen van 
de Schepper, juist in die situatie. 

 
Het is onmogelijk om helemaal te voorkomen dat we vallen. Het vallen is nodig voor onze 

vooruitgang, want zonder dat zouden we op geen enkele manier de nieuwe verlangens om te 
ontvangen kunnen krijgen waarmee we verder kunnen opstijgen. 

 
De term Parzuf duidt onze houding aan tegenover anderen en deze houding weerspiegelt 

ons ontwikkelingsniveau. Het is onmogelijk om Licht te ontvangen voordat we er een verlangen 
naar hebben verkregen. Het is onmogelijk om het goede te ontvangen zonder eerst het kwade te 
hebben. Als we bijvoorbeeld 15 trappen stijgen in spiritualiteit, en we vallen op de 16e, dan komt 
dit omdat onze werkelijke eigenschappen in hun ergste vorm onthuld worden, doordat we bij  het 
opstijgen blootgesteld werden aan een groter Licht, en daardoor onszelf konden zien in 
vergelijking met de gecorrigeerde eigenschappen van een hoger niveau. 

 
De spirituele graden waar wij doorheen gaan, blijven in ons leven. We kunnen kwaad alleen  

zien als we opstijgen naar een hoger spiritueel niveau. Hoe groter het Licht dat schijnt, hoe 
slechter we onszelf vinden in vergelijking daarmee. Zo blijft het gaan, tot het laatste stadium, het 
einde van de correctie. 

 
Rabash (Rabbi Baruch Ashlag) schrijft in een brief aan zijn leerlingen (brief Nr 2): "De 

waarheid is dat er nog een andere reden voor is: Baal HaSulam legt in zijn boek De leer van de Tien 
Sefirot uit, dat de Ari beschrijft waarom Melech HaDaat (de Koning van Daat) in de wereld 
Nekudim, die het niveau Keter had en de hoogste Melech (koning) was, dieper viel dan alle andere 
koningen  toen het breken plaatsvond. Dat kwam doordat zij die de grootste grofheid bezitten, 
ook het hoogste staan wanneer zij een scherm hebben. Maar als zij hun scherm verliezen, worden 
zij het slechtste, en vallen ze dus dieper dan alle andere koningen. 

 
"Zijn woorden kunnen ook zo worden opgevat dat ze een beschrijving vormen van hen die 

de wegen van de Heer gaan; die mensen begeren zowel het stoffelijke als het spirituele, zoals er 
gezegd werd dat zij die dicht bij Baal HaSulam stonden een scherm en Aviut (grofheid) hadden, 
maar toen hij weg was, hadden ze niemand meer om zich aan te onderwerpen, en bleven zij zitten 
met grofheid zonder scherm, en wilden alleen nog rabbi worden, en "mooie Joden". Dat is de 
reden dat ik (Rabash) alles wantrouw dat uit hun handen komt, want er is niemand meer om hen 
in toom te houden. 
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"Ik ben hier kort over, want ik wens niet aan ze te denken, want je kent de regel die zegt dat 
"Iemand is waar zijn gedachten zijn", maar omdat ik jouw liefde voor de waarheid ken, ben ik  
gedwongen te denken aan grofheid zonder scherm,  gebroken vaten die nog niet op het pad van 
correctie zijn, en moge God genadig zijn. 

 
“Laat me een klein voorbeeld geven opdat je het bovenstaande begrijpt: het is bekend dat elk 

niveau een midden heeft dat uit beide andere delen bestaat. Tussen het levenloze en vegetatieve 
niveau staat bijvoorbeeld de koraal en tussen het dierlijke en het sprekende niveau de aap. Dat 
roept de vraag op: wat staat er tussen waar en onwaar, wat is het punt dat uit beide bestaat. 

 
"Voordat ik dit ophelder, voeg ik er nog een bekende regel aan toe, namelijk dat iets kleins 

moeilijk te zien is, terwijl een groot voorwerp gemakkelijker te zien is. Dus als iemand maar een 
klein beetje liegt, kan hij de waarheid dat hij op de verkeerde weg is niet zien, maar denkt op een 
ware weg te zijn. Dat is wel een leugen maar hij heeft niet voldoende leugens om zijn eigenlijke 
toestand te zien.  

 
Maar in iemand die veel leugens heeft verzameld, is de onwaarheid zo toegenomen dat hij, 

wanneer hij zijn eigenlijke toestand wil zien, dat ook kan. Nu  hij de onwaarheid kan inzien, dus 
dat hij op een verkeerde weg is, ziet hij zijn eigenlijke toestand: in zijn hart ziet hij de waarheid, 
hoe hij weer op het juiste spoor moet komen..." 

 
Iemand die geen enkele verbinding heeft met de wijsheid van Kabbalah zal altijd denken dat 

hij of zij niets verkeerds doet, en net als iedereen is. Hij gelooft op de juiste weg te zijn, want hij 
heeft maar een hele kleine hoeveelheid erkenning van het kwaad verkregen. Maar als hij eenmaal 
een behoorlijke hoeveelheid onwaarheid verzameld heeft, dan kan die persoon zijn ware situatie 
zien (op voorwaarde dat hij daar echt naar verlangt). 

 
Op dat punt ziet hij in dat hij al die tijd op het verkeerde pad was. Dit stelt hem in staat om 

over te gaan naar de goede weg - de weg van de waarheid. Als we erkennen dat onze huidige 
toestand onverdraaglijk is, en dat we aan het eind van onze mogelijkheden zijn gekomen, dan 
zullen we de Schepper om hulp vragen. 

 
"... Het blijkt dat dit punt - het punt van waarheid dat hij op een onware weg zit - het 

midden is tussen waar en onwaar. Het is de brug die waarheid en onwaarheid verbindt. Dit punt is 
het einde van de leugen, en van daaruit begint de weg van de waarheid. Zo kunnen we ook 
begrijpen wat Baal HaSulam schreef: dat we, om Lishma  te bereiken, eerst de grootste Lo Lishma 
moeten bereiken, en van daaruit kunnen we komen tot Lishma. 

 
"Op gelijke wijze kunnen we het bovenstaande interpreteren, dat Lo Lishma  als onwaarheid 

wordt beschouwd, en Lishma als waarheid. Als de leugen klein is, dus als de Mitzvot en de goede 
daden gering zijn, dan heeft iemand een kleine  Lo Lishma en kan hij die waarheid niet zien. In die 
toestand zegt iemand dat hij op een goede en ware weg is, dus Lishma werkt. 

 
"Maar, als iemand dag in dag uit bezig is met Thora en Mitzvot, in een staat van Lo Lishma, 

dan kan hij de waarheid zien, want de vermenigvuldiging van de leugen vormt een uitvergroting 
ervan. Zo kan hij zien dat hij in feite op een verkeerde weg is en kan hij beginnen met het 
corrigeren van zijn daden. Dit betekent dat hij in die toestand voelt dat alles wat hij doet, enkel Lo 
Lishma is. 

 
"Vanaf dit punt gaat iemand naar het pad van de waarheid, dus Lishma. Op dit punt pas 

begint de overgang van Lo Lishma naar Lishma. Hoe had hij dat eerder kunnen doen, toen hij nog 
zei dat zijn werk Lishma was! Dus als iemand lui is in zijn werk, is het onmogelijk om de waarheid 
te zien dat hij in onwaarheid gedompeld is. Maar door Thora en Mitzvot te verzamelen om De 
Maker te behagen, kunnen we de waarheid zien, dat we ons bevinden op een onware weg die Lo 
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Lishma wordt genoemd, en dit vormt het punt in het midden tussen waar en onwaar." (Rabbi 
Baruch Shalom Ashlag, Shamati, Igrot, brief Nr 2). 

 
De Schepper werkt in elke situatie waarin we ons bevinden, of die nu goed is of slecht. Wij 

beslissen niet en kunnen dat ook niet. We kunnen onze ontwikkeling versnellen, maar die zeker 
niet veranderen. Als we naar deze weg kijken door de ogen van het egoïsme, dan schrikken we en 
zijn we doodsbang. maar als we egoïsme zien als een kwaad dat vernietigd moet worden, als we er 
van buitenaf naar kijken, dan zullen we het onmiddellijk willen uitroeien en het willen vervangen 
door altruïsme. 
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Hoofdstuk 2.9 - Spirituele Beloning 
 

Mensen willen voor alles wat ze doen beloond worden. Zelfs als we werken om spiritualiteit 

te bereiken, willen we beloond worden, omdat we van zuiver egoïsme zijn gemaakt, en niet anders 
kunnen. Achter elke handeling staat altijd een doel; anders zou ons egoïsme ons niet toestaan om 
ook maar een enkele stap te zetten! 

 
We beginnen ons spirituele werk bij nul, alsof de Schepper  vanuit de verte de glans van het 

Omgevende Licht op ons neer had gestraald. Deze illuminatie dwingt ons tot handelen, en we 
geven alle schoonheid van deze wereld op omwille van een spirituele gewaarwording. 

 
We weten niet eens precies wát we eigenlijk willen ontvangen, want het licht schijnt uit de 

verte op ons zonder dat het onze vaten bekleed. In dit stadium geeft het Licht ons slechts een  
voorgevoel van het toekomstige genot dat we in spiritualiteit zullen vinden, en niet kunnen 
vinden in de wereld om ons heen. Het Omgevende Licht werkt op ons in en trekt ons aan naar 
spiritualiteit, het maakt ons tot onze eigen begrafenisondernemers. 

 
Aanvankelijk willen we de spirituele wereld net zo gebruiken als onze eigen wereld. We 

geloven dat het verkrijgen van spirituele krachten ons de mogelijkheid geeft om de toekomst te 
voorspellen en die te beheersen, en misschien zelfs om te vliegen. Maar langzamerhand komen we 
tot het besef dat we in plaats daarvan, al onze kracht moeten geven, en ons geheel aan de Schepper 
moeten wijden. We moeten onszelf nietig verklaren en onze beheersing over onszelf opgeven 
opdat de   Schepper ons beheerst. Zo zullen we echt groeien. 

 
De vraag is: "Wat is het verband tussen iemand die als Jood is geboren en een "spirituele 

Jood"? Het antwoord is: In iemand die als Jood is geboren, bestaat de neiging om Jood in de 
spirituele betekenis van het woord te worden. De Schepper past zielen zó bij lichamen dat de 
"genetische" Joden zowel als al diegenen die zich bij hen voegen, de eersten zijn die zichzelf 
moeten corrigeren. Dat wil niet zeggen dat Joden een hogere kwaliteit hebben dan anderen. 
Feitelijk zijn Joden tegenwoordig grotere egoïsten dan de leden van ander volken. In 
gecorrigeerde toestand, is Israël een gecorrigeerd verlangen dat gericht is op de Schepper. Israël 
is de naam die gegeven werd aan de altruïstische verlangens, dus de verlangens naar geven (GE - 
Galgalta ve Eynaim). De naam "Ongelovigen" of "naties van de wereld" wordt gegeven aan de 
egoïstische verlangens, dus de verlangens om te ontvangen (AHP - Awzen, Hotem, Peh). Daarom 
wordt er gezegd dat Israël, dus GE in de minderheid zal zijn. Als de rest van de naties is 
gecorrigeerd, dan zal het Licht Hochma in iedere ziel zowel als in het collectieve vat van de 
mensheid schijnen. 

 
De naties van de wereld voelen onbewust dat zij afhankelijk zijn van Israël. Dat gevoel 

wordt hen door de Schepper gegeven, om zo druk uit te oefenen op de Joden en hen in beweging 
te brengen in de richting van correctie. We kunnen ons moeilijk voorstellen wat dit in termen van 
spirituele groei betekent, als de ene groep moet wachten op de andere, en voor haar eigen correctie 
volkomen afhankelijk is van de andere groep.  

 
De staat Israël is een geschenk van de Schepper en heeft alleen bestaansrecht in zoverre het 

altruïsme schenkt. Dit is het idee om nader tot de Schepper te komen, dat over de wereld wordt 
verspreid. De Wil van de Schepper om genot te geven is niet voldoende. Er is ook beweging nodig 
van de kant van de mens, van onderaf, om juist dit genot te willen ontvangen. 

 
Dit verlangen voelen we nog steeds niet, en daarom verliezen we langzaam hetgeen ons 

gegeven was, zonder dat we dit zelfs beseffen. We zijn nog steeds niet klaar om het spirituele 
Land Israël te ontvangen. We zijn zelfs bereid om ons land weg te geven omdat we spiritueel niet 
verbonden zijn met het geschenk dat ons is gegeven. 
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Het woord Eretz (land) betekent Malchut, of Ratzon (verlangen). Het woord Ysrael (Israël) 

komt van de woorden Yashar El (rechtstreeks naar God), dus het land Israël is een toestand 
waarin alle verlangens van iemand gericht zijn op de Schepper. Als iemand zich in die toestand 
bevindt, zeggen we over hem dat hij "in het land Israël" is, of dat hij daarheen is teruggekeerd. 

 
Daarom is er gezegd dat er niets belangrijker is dan het zich in het land Israël bevinden. Er 

is ook gezegd dat alle Mitzvot waarde hebben wanneer iemand ze uitvoert in het land Israël, en dat 
de uitvoering ervan buiten Israël slechts dient als geheugensteun tot de tijd dat iemand in het land 
Israël aankomt. 

 
Niet alleen kunnen we het geschenk van het land Israël niet ontvangen, we zijn zelfs bereid 

om er afstand van te doen. We voelen de Gever van het geschenk niet, en dat maakt het 
onmogelijk voor ons om het belang ervan naar waarde te schatten. 

 
Zolang we niet gezuiverd zijn van de schillen, zullen ze druk op ons blijven uitoefenen. 

Daarom zijn we tegenwoordig afhankelijk van de Arabieren. Zij zullen onze levens blijven 
beheersen totdat we onze egoïstische vaten vervangen door altruïstische. Alles wat er in dit land 
gebeurt wordt door spirituele wortels bepaald. Deze wortels kunnen beïnvloed worden door onze 
verlangens. 

 
We hebben geen ander keus dan het land Israël waardig te worden, ofwel via de weg van 

Kabbalah, ofwel via de weg van pijn. 
 
Als we in contact willen komen met de Schepper, Hem willen ontdekken en voelen, dan doen 

we ons werk onder één van de volgende twee omstandigheden: "enkele verhulling" of: "dubbele 
verhulling". In dubbele verhulling is iemand totaal blind, en is de Schepper volkomen verborgen. 
Zo iemand leeft alleen in deze wereld. 

 
In enkele verhulling echter beginnen we te begrijpen dat het de Schepper is die ons werk 

beïnvloedt ofschoon we nog moeten leren Hem expliciet te voelen. Maar van tijd tot tijd verdwijnt 
onze verbinding met Hem en vallen we weer helemaal terug in onze wereld. In  iemand die in 
enkele verhulling is, veranderen deze toestanden  steeds. 

 
De strijd van iemand met zijn zelf komt tot uitdrukking in zijn vrije keuze. Vrije keuze is 

alleen mogelijk in een toestand van volledige verhulling van de Schepper. Daarom moeten we die 
toestand waarderen, want het is de enige staat die vrucht kan dragen en scheuten kan produceren 
die te zijner tijd spirituele vrucht kunnen dragen. 

 
Deze spirituele vrucht wordt juist in een staat van verhulling verkregen, als we vooruitgaan 

zonder iets te weten of te begrijpen, in totale duisternis, tegen elk redelijk denkbeeld in. Wanneer 
we de openbaring van de Schepper bereiken, denken we terug aan ons duistere verleden, want nu 
we de Schepper zien en voelen, lijkt het alsof we onze vrijheid van keuze verliezen. 

 
Er zijn twee soorten voorzienigheid: algemene en bijzondere. Algemene voorzienigheid 

werkt door middel van het Omgevende Licht en werkt in op de mensheid als geheel. Dit is de 
voorzienigheid die de hele wereld volgens een voorbestemd plan naar het einde van correctie leidt. 
Hierdoor komen we tot het besef dat technologische "vooruitgang" de mensheid op een dood 
spoor brengt. Misschien ervaren we oppervlakkige gevoelens van bevrediging en welbevinden 
maar in feite produceert zij een innerlijk vacuüm,  totale leegte. 

 
Bijzondere Voorzienigheid aan de andere kant werkt op ieder mens individueel, door middel 

van Innerlijk Licht. Iemand die in onze wereld begint te zoeken naar verbinding met de Schepper, 
wordt via de Bijzondere Voorzienigheid van de Schepper beïnvloed. 
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Er wordt een verbinding gecreëerd met de spirituele wereld, wanneer een scherm de 

controle van de egoïstische verlangens overneemt. Als we onze egoïstische eigenschappen 
veranderen in altruïstische, ontvangen we het Licht van de Schepper in onze gecorrigeerde vaten, 
onze gecorrigeerde eigenschappen. 

 
   Het proces van het spiritueel opstijgen is een lange en moeizame tocht. Op elk niveau 

moeten we herboren worden, totdat we tenslotte lijken op de Schepper en dan totaal met hem 
samensmelten. 
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Hoofdstuk 2.10 - De Gewaarwording van het Licht 
 

De Schepper beïnvloedt ons via allerlei dingen in onze omgeving. Het is onze plicht om in 
te zien dat alles wat ons overkomt niets anders is dan de nadering van de Schepper. Als we juist 
reageren op deze invloed, gaan we begrijpen en voelen wat de Schepper eigenlijk van ons wil, 
totdat het moment komt dat we Hem gewaarworden. 

 
De Schepper beïnvloedt ons niet alleen via bepaalde mensen, maar ook door de hele 

werkelijkheid. De wereld is zoals zij is juist omdat dit de beste manier is waarop de Schepper ons 
kan beïnvloeden en ons tot het doel van de Schepping kan brengen.  

 
In ons dagelijks leven, in al de situaties die we tegenkomen voelen we de invloed van de 

Schepper niet  Dit komt doordat onze eigenschappen totaal van die van Hem verschillen. Maar 
zodra we gelijk beginnen te worden aan de Schepper, in hoe geringe mate dan ook, beginnen we 
hem onmiddellijk waar te nemen. 

 
Bij elke slag van het lot, moeten we onszelf de juiste vragen stellen: "Waarom werd dit aan 

mij gegeven?" of: "Waarom doet de Schepper mij dit aan?" Er zijn geen straffen, ofschoon we daar 
veel beschrijvingen van vinden in de Thora. Dat zijn alleen maar aansporingen om de mensheid 
tot volmaaktheid te brengen.  

 
Ons verstand is slechts een extra hulpmiddel voor de juiste waarneming van wat we voelen. 

We moeten ons leven zien als een groot klaslokaal, waarin de Schepper onze enige leraar is. Alleen 
Hij heeft alle kennis en Hij geeft ons slechts zoveel daarvan als wij op een bepaald moment kunnen 
waarnemen. Als dit onze houding is, zal de gewaarwording van de Schepper langzaam maar zeker 
in elk van onze pasgeboren spirituele zintuigen ontstaan . 

 
Tot die tijd echter blijven we afgewend van de Bron. Wij kunnen ons er alleen naartoe 

wenden en 
Hem naderen als we ons daar bewust voor inspannen. Daarom zendt de Schepper ons 

boeken en groepsgenoten, opdat we spiritueel vooruitgaan. 
 
De leerling bevindt zich in de stoffelijke wereld, en de leraar in de spirituele wereld. Door 

zijn ego kan de leerling zijn leraar niet begrijpen of hem naderen. 
 
Maar als leerlingen hun eigen geest, hun redeneringen en hun meningen, kunnen 

"uitwissen" en als zij kunnen werken met de geest van hun leraar, die al in de spirituele wereld is, 
kunnen ze zich daardoor met spiritualiteit verbinden, ook al is dat op een onbewust niveau. 

 
In deze wereld zien we of voelen we de Schepper niet. Daarom kan ons ego niet omwille van 

de Schepper handelen. Maar leerlingen kunnen wel hun leraar zien, met hem spreken en van hem 
leren. Zij vertrouwen en respecteren hun leraren. Daarom kunnen zij de dingen wel voor hun 
leraren doen. 

 
Het lijkt op het proces waarin de AHP van de hogere (de leraar) neerdaalt in de GAR van de 

lagere (de leerling). Het bereiken van de AHP van de leraar betekent: elke handeling, gedachte en 
raad die gegeven wordt accepteren. Als de leerling zich "verenigt" met de AHP van de leraar, kan 
de leraar hem tijdelijk verheffen en aan hem onthullen wat spiritualiteit is. 

 
Als we boeken lezen die geschreven zijn door rechtschapen mensen zoals Baal HaSulam, 

Rabbi Shimon Bar-Yochai, en Rabbi Baruch Ashlag, dan kunnen we ons met hen verbinden door 
middel van het Omgevende Licht dat onze verlangens, dus onze vaten zuivert. 
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Wanneer we zulke boeken lezen, moeten we dus altijd het spirituele niveau van de schrijver 
in gedachten houden. Niet alleen stelt dat ons in staat om ons te verbinden met zijn ideeën en 
richting, maar zolang wij met de auteur verbonden zijn, vormt dat ook een brug die ons kan 
helpen vooruit te komen. Het is niet belangrijk of de schrijver nog leeft of niet; terwijl we zijn 
boeken bestuderen kunnen we in onze gevoelens met hem verbonden zijn. 

 
Baruch Ashlag, de oudste zoon van Baal HaSulam sloot zijn studies aan de Yeshiva (school 

voor orthodoxe Joden) af op 18 jarige leeftijd, en begon toen als bouwvakker te werken. Hij stond 
voor dag en dauw op, at een kilo brood met ui, dronk wat water en ging aan het werk. Brood en ui 
vormden ook zijn avondmaal. Op feestdagen kwam daar wat haring of iets anders bij om zijn maal 
wat feestelijker te maken.  

 
Rabbi Baruch Ashlag had een erg zwaar leven. Hij was een van de arbeiders die de weg van 

Hebron naar Jeruzalem aanlegden. De arbeiders woonden in tenten en verhuisden van de ene naar 
de andere plaats, om steeds aan het volgende deel van de weg te werken. 

 
De kok liet Baruch Ashlag vanaf 3uur in de morgen  in de keuken studeren. Als dank vulde 

Baruch de pannen en zette ze op het vuur zodat de kok niet zo vroeg hoefde op te staan. 
 
Hij bleef bij die levenswijze, zelfs nadat hij getrouwd was. Zijn vrouw en kinderen woonden 

in Jeruzalem en als hij daar was, woonde hij de lessen van zijn vader bij, waarvoor hij  van de oude 
stad Jeruzalem naar Givat Shaul (de buurt waarin Baal HaSulam woonde) moest lopen, een uur 
heen en een uur terug. In die dagen liep je nog gevaar onderweg een jakhals tegen te komen. 

 
In het huis van Baal HaSulam heerste zoveel armoede en tekort dat men haast honger leed. 

Maar er waren dingen die onontbeerlijk voor hem waren, zoals papier, inkt en koffie. Hij schreef 
voortdurend, schrijven was leven voor hem. 

 
Toen Baal HaSulam stierf, hield Rabash op met werken en begon hij een groep leerlingen te 

vormen. Maar de dingen vorderden traag en moeizaam. Zijn leerlingen begonnen hun studie op 
14-15 jarige leeftijd, en naarmate ze opgroeiden en trouwden ging hun belangstelling voor de 
studie sterk achteruit. In plaats van dagelijks, kwamen ze nog maar eens in de week, of zelfs eens 
in de maand. 

 
Iedereen krijgt unieke problemen om op te lossen. Soms wordt al het kleinste obstakel een 

ondoordringbare muur. 
 
Later, in 1984, bracht ik tientallen leerlingen naar mijn leraar, en toen begon Rabash 

artikelen te schrijven voor de dagelijkse groepslessen. Maar zelfs voor die tijd schreef hij altijd 
over de spirituele werelden die hij ontdekte. Ik schreef al mijn lessen met mijn rabbijn op. 

 
Er zijn nu verschillende boeken die gebaseerd zijn op dat materiaal, dat veelal op kleine 

stukjes papier genoteerd stond. Dit vormt nu een belangrijke aanvulling op de geschriften van 
Baal HaSulam. 

 
Baal HaSulam sprak over veel dingen, maar er was één ding dat hij zeer duidelijk beschreef: 

dat we niet moeten vergeten dat de wereld een Leider heeft, en soms, als de noodzaak zich 
voordoet, stuurt Hij Zijn boodschappers. Op andere tijden laat Hij ons zelfstandig vooruitgaan. 

 
Er zijn veel manieren om ons te verbinden met de Schepper, en Hij is verantwoordelijk voor 

veel ondersteunend werk. Elk obstakel op onze weg of in onze studie, ook het vertrek van onze 
leraar uit deze wereld, kunnen we opvatten als een verandering in onze eigen bijzondere 
voorzienigheid. 
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De Schepper verandert Zijn Voorzienigheid, maar altijd voor onze bestwil, dat wil zeggen 
dat  al zulke veranderingen ons dichter bij het einde van correctie brengen. Ofschoon ons egoïsme 
haar voorwaarden aan ons oplegt en beweert dat de vorige situatie beter was, gemakkelijker, 
plezieriger, moeten we toch proberen in elke situatie en gebeurtenis een levendig beeld te zien van 
de Leiding van de Schepper. 

 
Zelfs als de Kabbalist sterft en zijn vele studenten zonder leraar achterblijven, is dit een 

kwalitatieve verandering in hun werk, want de voorzienigheid wordt dan sneller en moeilijker. 
 
Als we dichter bij spiritualiteit komen, beginnen we ons te voelen als een parachutist die 

voor het eerst uit een vliegtuig geduwd wordt. We weten wel dat er een parachute achter ons zit, 
maar in de eerste seconden, midden in de lucht, bidden we en vragen ons af: "Waar is dit goed 
voor?" 

 
Dan opent zich de parachute boven ons, en voelen we totale zekerheid. Maar dat duurt niet 

heel lang, want al gauw moeten we op de grond landen. We vergeten dat de parachute ons 
beschermt en denken op eigen kracht veilig te moeten landen. Maar onze vrees is echt subjectief 
want eigenlijk is het de parachute die ons vasthoudt en die ons langzaam naar de grond draagt. 

 
Rabbi Baruch Ashlag vertelde vaak over een van zijn leerlingen dat deze eens een nieuw 

kantoor aangeboden kreeg en daarvoor een oproep kreeg om bij de minister te komen. Maar 
diezelfde avond was er een feestmaal bij de Rabbijn thuis. Hij ging niet naar de minister en kreeg 
de baan ook niet; hij koos wat voor hem het belangrijkste was, een ontmoeting met zijn Rabbijn. 

 
Rabbi Ashlag liet geen artikelen na die klaar voor de drukker waren, omdat hij zijn artikelen 

niet wilde publiceren na zijn vader, zijn grote leraar. Maar de tijd gaat voorbij en de vraag naar 
Kabbalistische teksten verandert. Leerlingen van tegenwoordig kunnen het materiaal in de vorm 
waarin het aan ons werd gepresenteerd, niet meer opnemen. 

 
We kunnen van Rabash zeggen dat hij de laatste van de grote Kabbalisten van het verleden 

was. De hele geschiedenis van het Jodendom was in hem vervat. Zijn kennis van de geschiedenis 
van het Jodendom en van de grote rabbijnen van de laatste generaties was zeer indrukwekkend en 
hij vertelde hun verhalen alsof ze deel van zijn eigen leven waren. 

 
   We kunnen uit zijn verhalen goed opmaken dat er aan het begin van de 20ste eeuw een 

spirituele neergang plaatsvond, die zo diep ging dat de poorten naar de spirituele wereld zich 
begonnen te sluiten, en er een tijd van spirituele duisternis aanving. 

 
Als iemand in de eeuwen hiervoor de gelegenheid was geboden een heel leven te geven in 

ruil voor spiritueel bereiken, dan zou hij daar onmiddellijk mee instemmen. Nu echter gaan we zo 
op in onze dagelijkse onzin dat we ons er niet van kunnen losmaken. 

 
Leerlingen moeten  streven naar een hele hechte band met hun leraren, want deze 

vertegenwoordigen een zeer hoog niveau van spirituele ontwikkeling, en het bereiken van dat 
niveau is het doel van iedere leerling. 

 
Toen de leerlingen van Rabash in zijn nabijheid waren, voelden ze een enorme bron van 

spirituele kracht. Het was heel moeilijk om zoals hij te denken, laat staan om zijn handelingen en 
motieven te begrijpen. Het was ook moeilijk voor de Rabbijn om met zijn studenten om te gaan, 
want daartoe moest hij tot hun niveau afdalen en verbergen wat hij bereikt had om zijn leerlingen 
vrije keuze te geven. 

 
Begrip wordt altijd gegeven naar de mate van  iemands eigen spirituele vooruitgang. Dat 

beschermt hem tegen breken. Het is erg moeilijk om iemand te begrijpen die tegelijk een stoffelijk 
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en een spiritueel leven leidt; het is soms verwarrend om te zien dat zo iemand sommige dingen 
belangrijk vindt en aan andere dingen geen aandacht besteed. Soms is het totaal onbegrijpelijk 
totdat je een minimaal spiritueel niveau hebt bereikt. 

 
Rabash was zeer geïnteresseerd in natuurwetenschappen als fysica en chemie. Alles wat hij 

leerde verbond hij onmiddellijk met Kabbalah en hij zag dan wat er onthuld was en wat niet. 
 
Het verlangen om een spiritueel pad te gaan, wordt ons door de Schepper gegeven, maar de 

mens moet de inspanningen leveren die zijn tocht vergt. Studenten van Kabbalah moeten zich 
voortdurend afvragen wat hun doel is met een dergelijke studie. Studeren ze Kabbalah om de 
kennis op te nemen met hun ego, of om de Schepper te voelen en om zichzelf te corrigeren? 

 
Al wie de weg naar spiritualiteit gaat en leert over de manier om daarnaartoe op te klimmen, 

verspreidt de boeken en de materialen die Kabbalah lessen bevatten. Door zo te handelen lijkt hij 
zich te houden aan de Wil van de Schepper door Zijn ideeën in de wereld te verspreiden, en Hem 
nader te komen in zijn handelen en denken. 

 
De openbaring van de Schepper aan het schepsel is het moment dat het schepsel zijn eigen 

eigenschappen gelijk maakt aan het Licht dat uit de Schepper voortkomt. Dat wil zeggen, de 
Schepper verschijnt in de specifieke eigenschap die aan Hem gelijk is gemaakt. 

 
We moeten de gelijkmaking van onze eigenschappen met Hem op de gehele spirituele ladder 

volbrengen terwijl we in deze wereld zijn, en binnen één leven. Al onze vorige levens vormen 
slechts de voorbereiding voor het beklimmen van de sporten van de ladder om de Maker van de 
wereld te bereiken. 
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Hoofdstuk 2.11 - De Aaneenschakeling van de Werelden 
 

De werkelijkheid bestaat uit de Schepper, of de wil om te schenken en genot te geven, en 
een schepsel, of de wil om genot te ontvangen. In onze werkelijkheid is er niets dan deze twee 
componenten. 

 
Als de wil om te genieten gecorrigeerd is door een spiritueel scherm dat het egoïsme 

tegenwerkt, wordt het een Partzuf genoemd, dat is een spiritueel object. Als de Partzuf genot 
ontvangt om de Schepper te behagen, dus een Zivug de Hakaa voltrekt, dan heet die handeling een 
Mitzvah en het Licht dat de Partzuf  binnengaat heet "Thora". 

 
Als iemand het Licht van de Thora kan ontvangen in zijn gecorrigeerde egoïsme terwijl hij 

een fysieke Mitzvah uitvoert, dan zijn op dat moment de stoffelijke en spirituele wereld in hem 
gecombineerd. 

 
Om dat te doen moet iemand eerst ontdekken wat hij met die daad wil bereiken. Gewoon het 

doen van Mitzvot (meervoud van Mitzvah) levert geen spiritueel bereiken op, maar plaatst iemand 
slechts op een "spiritueel levenloos" niveau. Alleen iemands doel - de kracht en de richting ervan, 
kan hem in de spirituele wereld brengen en bepaalt zijn spirituele niveau en de mate waarin hij tot 
gewaarwording van het Hoogste Licht komt (het bereiken van de Schepper). 

 
Er is gezegd dat een: "Mitzvah zonder doel is als een lichaam zonder ziel." Dat wil zeggen 

dat een Mitzvah  zonder doel "dood" is in de spirituele betekenis van dat woord. Het bestaat op 
een "levenloos" niveau. 

 
Het doel van Kabbalah is ons te leren hoe we ons doel juist kunnen bepalen. Daarom wordt 

Kabbalah de "wijsheid van het verborgene" genoemd. Alleen de persoon zelf kan weten wat zijn  
doel is, en soms is het hem zelf niet eens duidelijk.  

 
Daarom leert Kabbalah ons om onze precieze bedoelingen te onderzoeken opdat we tenslotte 

ons egoïsme beginnen te voelen en onze echte essentie: de wil om onbeperkt te genieten zonder 
rekening te houden met de behoeften van anderen.  

 
In het begin van onze spirituele tocht kunnen we niet begrijpen waarom we zo in Kabbalah 

verdiept zijn en zo intens met de studie bezig. We doen die dingen zonder dat we ons van onze 
motieven bewust zijn. Pas later, als we de Schepper ontdekken, beginnen we te zien en te voelen 
hoe we van Boven geleid werden en dan valt alles op zijn plaats. 

 
Alle werelden zijn van te voren in ons voorbereid. Ze bestaan niet zonder de waarnemende 

persoon. Iemand ziet slechts het een of andere gedeelte van het uniforme en eeuwige Licht dat ons 
uit de werelden bereikt. We noemen dat gedeelte "onze wereld" en we geven namen aan deze 
gedeelten. Deze namen zijn onze spirituele onderscheidingen, en via hen bereiken we geleidelijk de 
buitenwereld, de wereld buiten de onze.  

 
   Als we onze vooruitgang willen versnellen, moeten we elkaars verlangens naar spirituele 

verheffing aan de onze toevoegen, dat wil zeggen dat we ons moeten verenigen met de verlangens 
van anderen naar spirituele verheffing. Maar we komen in contact met veel mensen die niets met 
Kabbalah te maken hebben, en misschien pikken we hun gedachten en wensen wel op. Als we deze 
uiterlijke verlangens in de groep brengen, kan het gebeuren dat we onze vrienden onbewust 
"besmetten" en hun spirituele vooruitgang hinderen. Dat keert zich dan tegen ons in de vorm van 
zwakte en gebrek aan motivatie voor de studie. Daarom moeten we allemaal heel voorzichtig zijn 
in de keuze van onze omgeving en ons contact ermee beperken. 
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Onze missie is onszelf totaal te zuiveren van uiterlijke aangelegenheden, of ze volgens onze 
huidige opvattingen nu goed of slecht zijn. We moeten alleen vanuit ons zuivere zelf leven, 
waarmee we de Schepper kunnen voelen. We kunnen vooruitkomen door het gebruik van onze 
eigen vaten (verlangens), of we kunnen vaten gebruiken die van een hogere Partzuf  komen, dus de 
vaten van onze leraar.  

 
Rabash had veel leerlingen die eens per week bijeen kwamen om hun gevoel voor het belang 

van het werk te bevorderen. Dit hielp hen om een collectief vat te vormen. Sinds de tijd van Rabbi 
Shimon Bar-Yochay hield iedere Kabbalist met dit doel wekelijkse bijeenkomsten van vrienden.  
De Ari en Rabbi Moshe Chaim Lotzato (Ramchal) schreven over zulke bijeenkomsten, evenals 
andere Kabbalisten in Rusland waaronder sommige van de grootste leraren van de vorige 
generaties.  

 
De invloed van de uiterlijke maatschappij wekt onze dierlijke verlangens, en dat worden 

grote obstakels voor spirituele vooruitgang. We moeten het gezelschap mijden van mensen die 
ons bewust of onbewust proberen te beïnvloeden. Zelfs het spreken met een van hen kan het 
verlies van het spirituele resultaat van maanden werk tot gevolg hebben. 

 
Het is niet mijn bedoeling om aan iemand aan te moedigen zich te isoleren van de 

gemeenschap maar een beginnende leerling moet extra voorzichtig zijn met de kennis die hij 
opneemt. Tenslotte bestaat onze enige vrije keuze daarin dat we de juiste omgeving kunnen 
kiezen, dus de gemeenschap waarbij we ons aansluiten en waarvan we de invloed ondergaan. 

 
We zijn slechts egoïstische punten die rijp moeten worden voor spiritueel werk. Dit "punt in 

ons hart" dat zich opent en rijp wordt, is de wortel en het begin van alles. Alle andere activiteiten 
zijn slechts het gevolg en het resultaat van dat punt. Het enige geschapene is de wil om genot te 
ontvangen, dus een verlangen om te genieten omwille van onze eigen bevrediging, en dat heeft 
verschillende ontwikkelingsgraden. 

 
Het verlangen naar het eigen genot wordt "schil"genoemd. Deze bedekt ons totdat we 

genoeg ontwikkeld zijn om te vragen ervan bevrijd te worden om de vrucht zelf te bereiken, de 
gecorrigeerde schil zelf.  

 
De gecorrigeerde schil en de vrucht zijn een verlangen om te schenken, om genot te geven 

en te ontvangen net als de Schepper. Een schil is een spiritueel begrip; het spirituele lichaam ervan 
bestaat ( net als het lichaam van een zuivere Partzuf)  uit een Rosh (hoofd) en een Guf (lichaam). De 
Rosh van een schil wordt Daat (wijsheid) genoemd en de Guf van de schil wordt "het ontvangen" 
genoemd. De zuivere Rosh wordt "geloof boven rede" genoemd, en de Guf zelf wordt "schenken" 
genoemd.  

 
Alleen een groep vrienden die door hun verlangen verenigd zijn en anderen uit een dal 

kunnen helpen, uit een situatie waarin ze zichzelf niet kunnen beheersen of zelfkritiek kunnen 
uitoefenen. Als iemand zijn vrienden dagelijks ontmoet, dan helpt dit hem om zijn gedachten te 
zuiveren, en geeft dat hem een duw in de goede richting. 
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Hoofdstuk 2.12 - Het Lichaam aan het Einde van de Correctie 
 

Houden we ons fysieke lichaam na het einde van de correctie? Kabbalah spreekt nooit over 
het fysieke lichaam, gewoon omdat het niet gecorrigeerd hoeft te worden. Het lichaam verandert 
niet, behalve dat het ouder wordt. Alleen de wil om genot te ontvangen hoeft gecorrigeerd te 
worden. Ons lichaam is slechts vlees; het heeft slaap nodig, fysiek genot, vlees, en rust. 

 
Het heeft niets van doen met innerlijke spirituele correctie. Daarom verandert het lichaam 

niet als de ziel verandert. Zelfs ons karakter blijft hetzelfde. Mijn rabbijn rende zelfs op zijn 
tachtigste nog rond. Hij kon het gewoon niet rustig aan doen. Zo was zijn karakter, het 
veranderde nooit. 

 
In onze huidige staat  kunnen we ons niet voorstellen hoe de wereld eruit zal zien als onze 

zielen gecorrigeerd zijn. Ons lichaam verliest haar betekenis. Is het heelal er dan nog en alles om 
ons heen? Krijgen we dan nog kinderen? Leven en sterven we dan nog? 

 
Ons huidige leven is vol ellende en pijn. We kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe 

ons fysieke leven zoals we dat nu doormaken, aan het einde van correctie vervuld kan zijn van 
geest. 

 
Ziektes zijn het gevolg van innerlijke correctie en zullen verdwijnen als de correcties klaar 

zijn. We spreken over de correctie tot het eind van 6000 jaar. We kunnen niet spreken over of 
uitleg geven over het zevende, achtste, negende en tiende millennium net zo min als we kunnen 
uitleggen wat het betekent om zonder fysiek lichaam te zijn als ons leven in deze wereld voorbij is. 
Het is ook onmogelijk uit te leggen hoe ons lichaam zal zijn na het einde van correctie, want al 
onze situaties zijn takken die bestaan door hun spirituele wortels en als er eenmaal correctie 
plaatsvindt, bestaat dat verband niet meer. 

 
De wil om te ontvangen zelf corrigeren we niet, noch ons egoïsme. We corrigeren alleen die 

delen van de verlangens die ten tijde van het breken van de vaten met altruïstische vaten 
verbonden en vermengd werden. Daarom kunnen we niet het volledige beeld van de passendheid 
en gelijkwaardigheid van vorm aan het einde van correctie zien. Als we dat wel echt konden 
voelen, dan zouden we elke Shabbat (Zaterdag) gezond zijn en zou er op die dag niemand sterven. 
Maar wij kunnen ons een volmaakte staat onmogelijk voorstellen. 

 
Wij krijgen niet meteen antwoord van Boven op onze gebeden en verzoeken, zelfs niet na 

korte tijd. Het antwoord kan maanden later komen. Een Kabbalist kan de spirituele staten van 
Shabbat of van een feestdag ook op weekdagen voelen. 

 
Als mijn ziel zich bijvoorbeeld verbindt met die van iemand anders, dan zal de vraag die ik 

had  in de emoties van die persoon naar voren komen, terwijl de vraag voor mezelf misschien 
alweer door een andere vervangen is. Deze voortdurende veranderingen worden "reïncarnaties 
van de zielen" genoemd. We kunnen niet begrijpen hoe deze sprongen tot stand komen en 
waarom, maar er bestaat een bepaald niveau van spiritueel bereiken waarop degene die zich daar 
bevindt, kan zien hoe zielen zich met elkaar verbinden en weer uiteengaan. Je kunt het vergelijken 
met een voortdurende stroom uit een bron, een stroom die van plaats tot plaats, van de ene ziel 
naar de andere veranderd. Maar er bestaat geen goede definitie van. 

 
In elk van ons is er een collectief en een individueel deel. Het collectieve deel blijft 

onveranderd, terwijl het individuele deel kan veranderen en dat ook doet. Zodra iemand iets van 
de Schepper wil ontvangen en in een staat is waarin hij het gezicht van de Schepper kan zien, dan 
is hij klaar om het Licht van de Schepper te ontvangen, en dan ontvangt hij het onmiddellijk en 
natuurlijkerwijs. De spirituele wereld is anders dan de onze omdat elk verlangen er onmiddellijk 
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wordt beantwoord. 
 
Baal HaSulam schrijft dat de eigenschap Malchut die in de werelden bekleed is, het "zelf" 

wordt genoemd. Die eigenschap strekt zich uit tot in de wereld Assiya, waar zij als een aparte 
entiteit wordt gevoeld. Het zelf blijft altijd, maar de vorm ervan wordt gecorrigeerd. Als iemand 
zijn zelf corrigeert, begint hij onmiddellijk de Schepper te voelen. 

 
Het breken van de vaten speelde een belangrijke en positieve rol in de voortzetting van het 

proces van correctie van de verlangens. Zonder dat breken zouden we altijd op het niveau van het 
levenloze, vegetatieve en animale blijven en nooit zelfs maar de geringste verbinding met de 
Schepper kunnen krijgen. 

 
Ons lichaam ervaart een verscheidenheid aan gewaarwordingen. Het spirituele lichaam heeft 

geen emoties. Inderdaad er zijn Sefirot, maar die zijn iets totaal anders dan emoties. Ik kan niet 
zeggen dat mijn zien het gevolg is van mijn spirituele visie die "wijsheid" wordt genoemd en die 
de weerspiegeling is  van de gewaarwording van een bepaald Licht, dat het passende spirituele vat 
bekleed.  

 
Door het scherm te gebruiken kan ik bijvoorbeeld het Licht Haya voelen in een vat met 

Aviut Aleph ( de eerste graad grofheid). Er is een veld van trillingen rondom ons, en elk zintuig 
neemt de trillingen van een specifieke golflengte waar. Hetzelfde gebeurt er in spiritualiteit; er is 
een speciaal soort Licht dat het passende vat binnengaat. Maar het animale systeem van emoties 
en de spirituele gewaarwording van het Licht hebben geen verband met elkaar. 

 
We corrigeren onze linkerlijn door middel van de rechterlijn, en zo vormen we uit beide de 

middelste lijn. Deze middelste lijn geeft de mogelijkheid om aan de Schepper gelijk te worden in 
zoverre wij onszelf gecorrigeerd hebben. Daarmee is onze taak op dat specifieke niveau vervuld. 

 
Daarna gaan we opnieuw de linkerlijn binnen en moeten die weer corrigeren met behulp van 

de rechterlijn, om zo de middenste lijn te vormen, en weer ontvangen we dan een bepaald deel van 
het Licht van de Schepper, wat ons dan weer een klein beetje meer gelijk maakt aan Hem. 

 
Dit proces herhaalt zich wanneer ook dat niveau klaar is. Het lijkt misschien saai van 

buitenaf gezien, maar dat is de manier waarop wij de spirituele ladder opklimmen. Het is een 
voortdurend proces van het afwisselend ontvangen van verlangens en de vervulling ervan. Dat is 
leven, en het is waarlijk een magisch gevoel! Het is als het gelijktijdig ervaren van een zeer intense 
honger en  verzadiging. 

 
De allergrootste intensiteit van de juiste doelstelling in het gebruik van onze verlangens op 

een bepaald niveau vormt ook de brug naar het volgende niveau. 
 
Onze tijd vormt in de geschiedenis een overgangstijd naar spirituele ontwikkeling. Elke ziel 

kan slechts zoveel opnemen als haar eigen ontwikkelingsniveau mogelijk maakt. We moeten geen 
druk op mensen uitoefenen om Kabbalah te gaan studeren, want als zij er niet in geïnteresseerd 
zijn, dan betekent dit, dat hun tijd nog niet gekomen is. 
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Hoofdstuk 2.13 - Vragen en Antwoorden 
 

Wat is de Zin van Ons Leven? 
 

Vraag: Ook in vroegere generaties vroegen mensen naar de zin van hun leven, maar in 
onze generatie kan iedereen Kabbalah studeren. Is dat vanwege onze deugden of vanwege 
onze zonden? 

Antwoord: Ja, het is waar dat zulke vragen niet nieuw zijn. Maar in onze generatie wordt de 
vraag naar de zin van het leven dringender. De zielen die nu naar onze wereld terugkeren, zijn  
rijper, beter voorbereid. In het verleden waren mensen minder geïnteresseerd in de vraag naar de 
zin van hun leven, en meer geïnteresseerd in natuurwetenschap, sociale wetenschap, cultuur, 
literatuur enzovoort. 

 
Maar tegenwoordig zijn we door alles gedesillusioneerd; er wordt minder vaak gesproken 

over de mogelijkheid dat wetenschap ons gemoedsrust kan brengen en zelfvertrouwen; mensen 
zoeken  antwoord op de meest fundamentele vragen, over de beklemming die ze voelen, en ze 
beginnen eindelijk te begrijpen dat de bron van al die ellende de verhulling van de Schepper is en 
het feit dat wij ongelijk zijn aan Hem. Mensen beginnen een diep verlangen naar Hem te voelen, 
en dat brengt hen uiteindelijk naar Kabbalah. 

 
De mensheid begint langzamerhand aan een zoektocht naar de betekenis van het leven, niet 

op het niveau van onze wereld, want zij realiseert zich dat er geen geluk te vinden is in 
technologie of in de ontwikkeling van cultuur of ethiek. Drugs en andere genotmiddelen wekken 
de neiging om zulke vragen naar de betekenis van het leven uit de weg te gaan, toch blijven die 
vragen even levendig. 
 

Kabbalah & Ik 
 

V: Is alles voorbestemd? 
A: Het beginpunt en het eindpunt zijn door de Schepper bepaald. Maar de weg van het 

begin- naar het eindpunt hangt van ons af. Wij kunnen kiezen langs welke weg wij het doel van de 
Schepping naderen. Maar zelfs als we aan die weg beginnen, staan we onder de druk van ons 
volstrekte egoïsme. We zijn er de slaaf van en worden alleen door egoïstische verlangens 
gedreven. 

 
Als we onze aard veranderen van egoïsme naar altruïsme, worden we ook slaven, maar nu 

van het altruïsme. De vrijheid van ons verlangen zit enkel in de keus wíe we zullen dienen: Farao 
of Mozes. De hele Thora is daarom een gids om het doel van de Schepping te bereiken. Zoals 
gezegd is: "Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen, en de Thora als een kruid." (Gomorrah 
Masechet Kidushin p 30;2), wat betekent: "Ik heb het egoïsme geschapen en ik heb de 
Thora/Kabbalah gegeven om het te corrigeren". 

 
Alle delen van de Thora zijn ons gegeven om onze eigenschappen gelijk te maken aan die 

van de Schepper. 
 
Een Kabbalist met de naam Mozes klom op naar de spirituele wereld door middel van zijn 

spirituele begrip, dat wil zeggen: hij kon de spirituele niveaus voelen en hij beschreef deze in een 
boek dat hij "de Thora" noemde. 

 
De Thora verbiedt streng om spirituele fenomenen als lichamelijke entiteiten af te beelden. 

Het is verboden om een waardige oude man af te beelden die Mozes heet, en die de berg Sinaï 
afdaalt met het boek "Thora" in zijn hand. Thora betekent "het Licht van de Schepper". Ieder 
woord in de Thora is een naam van de Schepper. De namen van de Schepper zijn iemands 
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gewaarwordingen van Hem, maar Hijzelf heeft geen naam. 
 
Het is de individuele mens die, naargelang zijn bereiken, namen geeft aan de Schepper, 

overeenkomstig zijn waarneming van Hem: "Goed", "Barmhartig", "Machtig", "Vreeswekkend", 
enzovoort. De Thora beschrijft alles wat Mozes van de spirituele werelden ontdekte en begreep, 
alles wat de Schepper aan hem openbaarde en hem opdroeg aan ons over te brengen opdat wij het 
zouden uitvoeren. 

 
Het doel van de schepping van deze wereld door de Schepper is onze spirituele vereniging 

met Hem, de correctie van de eigenschappen van de mens, met andere woorden: spiritueel 
opstijgen. Er zijn 620 spirituele graden vanaf ons punt, het laagst mogelijke, tot aan de Schepper. 
Elk van deze graden wordt een Mitzva genoemd. 

 
Als we onszelf door een bepaalde altruïstische daad corrigeren, dan voeren we een bepaalde 

Mitzva uit en als gevolg daarvan stijgen we naar het overeenkomstige niveau. Dit betekent dat er 
nog 620 correcties zijn die wij, door het aannemen van altruïstische verlangens, moeten  uitvoeren 
nadat we boven de egoïstische natuur van deze wereld uitgestegen zijn. 

 
Op het laatste en hoogste spirituele niveau verenigen we ons totaal met de Schepper. Onze 

eigenschappen en verlangens worden volkomen identiek aan die van de Schepper. We moeten die 
toestand van volkomen gelijkheid van onze eigenschappen met die van de Schepper bereiken 
terwijl we nog fysiek in deze wereld leven. 

 
Zo wordt de voltooiing van de hele Schepping bereikt, en wordt de kloof tussen het hoogste 

en het laagste punt van de Schepping gedicht. In die toestand keert alles terug naar de Schepper, 
naar Zijn Eigenschappen, naar de Bron en naar een staat van oneindig altruïstisch geluk. Pas op 
dat spirituele niveau is de ziel bevrijd van de noodzaak om opnieuw door de niveaus van "deze 
wereld" heen te gaan. 

 
Maar zolang als wij nog correcties moeten uitvoeren, moeten we hier steeds weer 

terugkeren. Pas als we onze correctie voltooien door middel van de studie van Kabbalah, komt er 
een einde aan deze cyclus. 

 
Waarom interpreteren mensen de Thora zo verschillend en reageren ze er zo verschillend 

op? Tenslotte beschreven de Kabbalisten zelf de spirituele wereld voor ons en gaven ze ons dit 
boek. Ze noemden het "Thora"om aan te geven dat het te maken heeft met de woorden Ohr (licht) 
en Hora'a (instructie). 

 
Kabbalisten kunnen de Hoogste Werelden voelen en deze gewaarwordingen in hun boeken 

beschrijven in een unieke taal. Maar zij die de spirituele werelden nog niet kunnen zien en voelen, 
kunnen de uitleg van de Kabbalisten niet begrijpen. Tenslotte zijn er in de spirituele werelden 
geen fysieke lichamen zoals die van ons, en er zijn geen namen die we kunnen gebruiken om de 
voorwerpen daar te beschrijven. Het is feitelijk onmogelijk om deze gevoelens over te brengen in 
een taal die mensen kunnen begrijpen. 

 
Maar omdat alles wat in onze wereld bestaat, voortkomt uit de Hoogste Werelden en omdat 

elk fysiek voorwerp een spirituele wortel daarboven heeft, besloten Kabbalisten om elke spirituele 
entiteit te benoemen naar zijn wereldse tak, die schijnbaar van Boven naar beneden reikt, van een 
spirituele wortel naar een overeenkomstig stoffelijk lichaam in onze wereld. De spirituele wortel is 
de oorzaak en de wereldse tak is de projectie ervan, het gevolg. 

 
De hele Thora is in deze beschrijvende taal gesteld. Zij spreekt enkel over spirituele 

krachten, net als alle andere heilige boeken. Deze boeken kunnen verdeeld worden in boeken die 
een wetstaal spreken, zoals de Talmoed, of boeken die de taal van historische vertellingen spreken, 
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zoals de Pentateuch. Maar al deze boeken beschrijven niets anders dan de spirituele werelden. Ze 
hebben totaal niet de bedoeling om naar onze wereld te verwijzen. 

 
Er ontstaat alleen maar verwarring als we deze boeken lezen en de woorden automatisch 

interpreteren volgens ons eigen begrip, dat alleen de termen van onze wereld kent. Het gevolg is 
dat we gaan denken dat ze spreken over gebeurtenissen in onze wereld. Maar een Kabbalist die 
dezelfde tekst leest, begrijpt precies wat de schrijver met elk deel van het boek bedoelt. Hij lijkt 
veel op een musicus die de muziek kan zingen door alleen naar de noten te kijken. 

 
V: We voelen de Schepper niet en dus geloven we niet dat Hij bestaat. We kunnen de 

Hoogste Wereld niet zien; we weten er niets van en begrijpen er niets van. Geen van de 
bestaande wetenschappen stelt ons in staat om de toekomst te beïnvloeden, op welke 
gronden beweert u dat het mogelijk is om die te beïnvloeden? 

A: De wijsheid van Kabbalah is geen studie van de fenomenen van deze wereld, maar van de 
wortels daarvan in de Hoogste Wereld. Deze wortels beïnvloeden alles wat er in onze wereld 
gebeurt en brengen de gebeurtenissen in ons leven teweeg. Iemand die Kabbalah bestudeert, 
begint de Hoogste Wereld te zien en te begrijpen. 

 
Door de Hoogste Wereld te zien, beginnen we de Schepper te voelen en we beginnen te 

begrijpen hoe Hij de spirituele wereld schiep. De wijsheid van Kabbalah duidt deze eerste daad aan 
als: "de eerste dag van de Schepping". In de daden die daarop volgen, dus in de daarop volgende 
dagen, schiep de Schepper de natuur van de Hoogste Wereld en de krachten die daar heersen. De 
laatste daad van de Schepper, op de zesde dag, was de Schepping van Adam ha Rishon. 

 
Omdat Adam ha Rishon het resultaat was van de laatste handeling van de Schepper, vormt hij 

ook het doel van de hele Schepping. Alles wat vóór hem geschapen werd, werd geschapen omwille 
van hem. Wat moet er dus, volgens het plan van de Schepper, van de mens worden? Hij moet 
spirituele eenheid met de Schepper bereiken, in elk opzicht als Hem worden, zichzelf aan Hem 
gelijk maken en leren om zijn eigen lot te beheersen. 

 
Bovendien moet de mens het hoogste spirituele niveau van volkomenheid zelfstandig 

bereiken. Dat betekent dat hij zich eerst op het laagste spirituele niveau moet bevinden, totaal 
tegenovergesteld aan de eigenschappen van de Schepper en dat hij dan door zijn eigen spirituele 
inspanningen naar het spirituele niveau van de Schepper moet opklimmen. 

 
   De wijsheid van Kabbalah kan gebruikt worden om zowel de spirituele wereld als de onze 

te bekijken en hun onderlinge beïnvloeding: kennis die voortdurend uit de Hoogste Wereld naar 
de onze neerdaalt  en onze reacties op deze informatie, die in de vorm van kennis opstijgen naar de 
Hoogste Wereld en die bepalen of we onze toekomstige dagen als positief of als negatief zullen 
ervaren. 

 
Daartoe vormde de Schepper, die op het hoogste spirituele niveau staat, deze Schepping uit 

een egoïstische eigenschap, die totaal aan Hem tegengesteld is, en vulde haar tot de rand met 
Licht. Daarna maakte hij die leeg, en deed haar afdalen naar het niveau van "onze wereld". Een 
schepsel dat de spirituele ladder beklimt, ontvangt evenveel intens genot als vóór zijn afdaling 
naar deze wereld.  

 
V: Als er een Hoogste Macht is die ons en het kleinste insect in onze wereld beheerst, 

wat is dan het verschil tussen een mens en een robot? 
A: Als we Kabbalah gebruiken om onze innerlijke eigenschappen te veranderen, veranderen 

we ook de externe invloed die op ons inwerkt. Omdat deze hele wereld ervoor is gemaakt om ons 
tot volmaaktheid te brengen, verandert ons individuele correctieproces ook een stukje van de 
buitenwereld, en deze toont ons dan zijn betere kant. Dat maakt het voor de individuele mens 
zowel als voor de hele mensheid dan gemakkelijker om het uiteindelijke doel nader te komen. Het 
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begin- en het eindpunt staan vast, maar de weg erheen kan de weg van Kabbalah zijn of een weg 
van pijn. Welke weg we nemen is aan ons. 

 
V: Kan Kabbalah me helpen in mijn beroep vooruit te komen? 
A: Kabbalah versterkt niet alleen iemands gewaarwording en zijn bereiken van de Hoogste 

Werelden, zij verdiept, verruimt en verfijnt ook andere gevoelens. Wij verbeteren onze relaties 
met onze omgeving en met de gebeurtenissen om ons heen, en leren om wetenschap te zien als iets 
triviaals, wat slechts dient om de mensheid te helpen overleven en zich aan te passen aan de 
wereld om ons heen, maar verder geen belang heeft. 

 
Als we pas beginnen met Kabbalah te studeren, is het normaal dat alle nieuwe termen en 

gevoelens ons behoorlijk verwarren. Later leren we om wetenschap vanuit een hoger standpunt te 
beschouwen, en wordt onze verhouding ertoe meer waarheidsgetrouw en diepgaand. Kabbalah 
geeft wetenschappers de mogelijkheid om vooruit te gaan, om tot een vollediger bereiken te 
komen, zelfs op het niveau van onze beperkte wereld. 

 
V: U zei dat er algemene voorzienigheid is, die leiding geeft aan de mensheid als 

geheel, en dat iemand die Kabbalah begint te studeren, zijn leven en lot kan veranderen. 
Kan iemand die Kabbalah studeert op de een of andere manier het algemene verloop van 
het leven in zijn omgeving veranderen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen? 

A: Dat kan, maar alleen door Kabbalah door te geven aan andere mensen, op een 
voorzichtige manier, zonder een missionaris te worden. We kunnen mensen om ons heen discreet 
informeren dat er zoiets als Kabbalah bestaat, en belangstelling in hen opwekken voor boeken die 
door Kabbalisten zijn geschreven. Dat is genoeg om ons in een totaal andere toestand tegenover 
de Schepper te plaatsen, een toestand waarin er al een ander soort Voorzienigheid van Boven op 
ons inwerkt. 

 
Ik heb geen ander antwoord: boeken, audio- en video bestanden, onze Internet site 

(www.kabbalah.info). We doen alles om mensen de middelen naar hun keus te geven om daarmee 
hun lot te veranderen. Over slechts enkele jaren zullen mensen in elk geval ertoe komen, wanneer 
zij zich realiseren dat talismannen, amuletten en zegeningen niet de manier zijn om hun leven te  
veranderen. Wij moeten allemaal ons eigen lot bepalen, en ons niet van deze verantwoordelijkheid 
ontdoen. Een verandering van ons leven kan noch met geld, noch met enig ander betaalmiddel  
worden gekocht. 
 

De Spirituele Wereld 
 

V: Wat is een spirituele geboorte? Lijkt het op een fysieke geboorte? 
A: Alles wat er in onze wereld gebeurt, komt precies overeen met wat er gebeurt bij een 

spirituele geboorte. Als iemand totaal van het egoïsme bevrijd is,  komt dat overeen met de 
toestand van een foetus in de schoot van zijn moeder. De foetus gaat door negen maanden van 
spirituele ontwikkeling heen die overeenkomen met de staat van conceptie, totdat hij wordt 
geboren als een onafhankelijk, hoewel klein wezen. Dan volgen er twee jaren van kindertijd en van 
gevoed worden aan de "borst" van het hogere. Dan groeit het kind verder (ten koste van de 
hogere Partzuf, maar in een ervan afgescheiden vorm) tot de leeftijd van 13 jaar, en vanaf die 
leeftijd begint de staat van Gadlut ( volwassenheid). Iedere ziel ontwikkelt zich op deze zelfde 
manier. 

 
Alles wat de Kabbalah boeken beschrijven, alles wat er gebeurt in deze wereld, en alles 

waarover de Thora spreekt, is het proces van opstijgen op de spirituele ladder. Er bestaat niets 
anders dan een mens en de Schepper, en onze hele weg is bedoeld om ons dichter bij Hem te 
brengen. 
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V: Hoe kan iemand weten of hij een verbinding met de spirituele wereld bereikt heeft? 
A: Alles wat we ons kunnen voorstellen is een gevolg van onze ervaringen in het fysieke 

lichaam. Daarom staan alle "vliegervaringen" en andere dergelijke "spirituele gebeurtenissen" 
totaal los van de echte spirituele wereld. 

 
De gewaarwording van spiritualiteit kan alleen bereikt worden door middel van een scherm, 

een anti-egoïstische eigenschap die we alleen kunnen verkrijgen door het systeem van Kabbalah. 
Hiervoor is werk in een groep, de juiste leraar en een aantal jaren van intensieve studie met de 
juiste boeken nodig. Soms kan iemand zonder enige voorbereiding een gevoel van de spirituele 
wereld krijgen. Maar dat is een passief gevoel omdat iemand zichzelf niet kan corrigeren als hij dit 
als een geschenk van Boven ontvangt zonder voorafgaande inspanningen om het scherm te 
vormen. 

 
Dit heeft niets te maken met de ontwikkeling van een gewone ziel op het pad van correctie; 

het is iets wat de Schepper moest doen volgens zijn eigen programma van verbinding en scheiding 
van zielen. Daarom deed hij dat. Als we het hele beeld van de reïncarnatie van zielen konden 
overzien, dan zouden we begrijpen waarom de Schepper zus of zo handelt met een bepaalde ziel. 
Geen enkel deel van onze collectieve ziel kan het doel, het spirituele niveau van de Schepper 
bereiken, voordat zij is gecorrigeerd. 

 
Onder geen enkele omstandigheid zal de Schepper iemand toelaten tot de spirituele wereld 

zonder diens spirituele inspanning. Als Hij dat wel deed, dan zou zo iemand niet in staat zijn om 
een vat te vormen, het verlangen dat nodig is om de volmaaktheid van de Schepper te voelen. 

 
V: Wat zou er gebeuren als de Schepper op dit moment voor ons zou verschijnen? 
A: In dat geval zouden we het genot voor onszelf ontvangen en zouden we nooit uit dat 

egoïstische genot los kunnen komen, ook al was het zo klein dat het praktisch in het niet valt 
vergeleken met spirituele genietingen, waarbij het doel van het voelen op de Schepper is gericht. 
De Schepper verbergt zich voor ons om ons in staat te stellen een scherm te bouwen, dat is: de 
gerichtheid op de Schepper. Pas daarna zal Hij Zich aan ons openbaren. Pas dan zal het genot 
oneindig zijn en blijvend, omdat dat de aard is van altruïstische verlangens. 

 
V: Maar u zegt steeds dat het enige dat we nodig hebben om de spirituele wereld 

binnen te gaan, de openbaring van de Schepper is? 
A: Ik bedoel in dit geval niet het genot dat van de Schepper komt, maar de openbaring van 

Zijn Goddelijkheid. Als dat gebeurt, dan verklaren we onszelf nietig voor de Schepper, we 
schakelen onze egoïstische verlangens uit en verkrijgen een scherm. Pas daarna openbaart de 
Schepper Zich aan ons als de Bron van alle genot. 

 
V: Hoe onderscheiden we "goed"van "kwaad"? 
A: Onze opvatting van goed en kwaad is heel anders dan de manier waarop goed en kwaad 

in spiritualiteit worden gezien. In onze wereld zijn goed en kwaad gebaseerd op subjectieve, 
egoïstische gevoelens, dus iets is goed als het goed voor mij is, en slecht als het slecht voor mij is. 
Pas als iemand zijn egoïsme overstijgt, begrijpt hij wat goed en kwaad werkelijk zijn. 

 
Alles wordt door de Schepper gedaan, maar wij zijn niet in staat om zijn handelingen te 

rechtvaardigen.Wereldwijde rampen, oorlogen en de vernietiging van volken, vreselijke 
martelingen en ellende alom worden door degenen die het collectieve beeld van het heelal en van 
de werelden verkregen hebben, als goed beschouwd. 

 
V: Wat is  "vrijheid van verlangen"? 
A: Als iemand de spirituele wereld bereikt, bereikt hij alles wat naar onze wereld afdaalt - de 

wortels en waar en hoe zij zich aaneenschakelen tot onze wereld. Elke aardse gebeurtenis begint 
in de spirituele wereld. Alles wat ons overkomen is en nog zal overkomen, is daaruit afkomstig.  
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Het systeem van Kabbalah betekent geloof hebben boven rede, en een Kabbalist gebruikt 

kennis nooit voor zijn eigen bevrediging. Daarom is  kennis over zichzelf of over anderen van 
geen belang, want een Kabbalist zal die nooit gebruiken op de gewone manier die mensen willen. 

 
Veel mensen stellen me vragen over de toekomst, maar dan zeg ik dat ze een waarzegger 

moeten opzoeken. Wat ik kan doen, is advies geven over wat iemand moet doen, maar het is 
verboden om het beeld aan anderen te tonen omdat je hen dan de vrijheid van keuze en de vrijheid 
van verlangen ontzegt. Met als gevolg dat ze het plezier in hun leven verliezen, want als alles 
reeds bekend is, zelfs voordat het plaatsvindt, waarom zouden we dan nog leven? Ons leven is 
alleen prettig als we een klein beetje vrijheid van verlangen hebben. Dat onderscheidt ons van alle 
andere wezens in de Schepping, en we moeten die vrijheid gebruiken. 

 
V: Als iemand de spirituele wereld bereikt, wat vindt hij daar dan? 
A: Hij vindt absolute harmonie van binnen. Hij ontdekt dat alles door een Hoogste Kracht 

wordt geleid, die de hele Schepping naar een enkel doel leidt. Hij vindt zijn eigen doel en maakt 
niet langer  fouten. Hij begrijpt waarom er ziekte optreedt en ziet het doel van de moeilijkheden in 
het leven. Hij begint te begrijpen wat voor goeds of schadelijks onze handelingen veroorzaken en 
hoe hij zich tegenover anderen moet gedragen. Hij hoeft niets meer van anderen te leren, want hij 
is deel van de Schepping. Hij heeft geen behoeften die hij moet bevredigen: naar deze staat leidt de 
Schepper ons. 

 
We kunnen maar uit twee wegen kiezen: de eerste is de weg die de hele mensheid op het 

ogenblik kiest. Die houdt lijden in en het vluchten van pijn naar pijn zonder de mogelijkheid om 
enige zin in het leven te vinden. Deze staat kan voortduren totdat er zoveel pijn opgestapeld is dat 
het iemand naar een spiritueel niveau brengt. Het is onmogelijk om de hoeveelheid pijn die eerder 
verzameld was te kennen of te voelen, maar iedere ziel houdt zijn eigen rekening bij en iedere ziel 
heeft een andere hoeveelheid lijden nodig om tot spiritualiteit te komen. Dit is de eerste weg, de 
weg van pijn. Het is een erg lange en pijnlijke weg. 

 
Maar de Schepper geeft iedereen een uitweg uit het lijden dat ons overkomt, en biedt ons de 

spirituele wereld via de tweede weg aan - de weg van Kabbalah (Thora). Het Hebreeuwse woord 
"Thora" betekent "instructie". De Thora/ Kabbalah geeft duidelijke instructies die ons leren langs 
welke weg we tot spiritueel bereiken kunnen komen terwijl we die weg combineren met 
gezinsleven, studie en werk. Zij vertelt ons hoe we onze innerlijke spirituele werelden kunnen 
ontdekken, evenals de uiterlijke fysieke wereld.  
 

Verlangen 
 

V: Als we slechts een verlangen zijn, net als alle anderen Schepselen, wat is dan ons 
diepste verlangen? 

A: Ons diepste verlangen is ons te hechten aan de Schepper. Dat is ieders onbewuste 
verlangen. Het is ons bij de aanvang ingeprent en het is het enige verlangen dat we echt graag 
willen bevredigen. Maar dat verlangen wordt ons pas duidelijk in de mate dat we het willen 
accepteren en realiseren. Tot dan blijft de Schepper ons duwen en verleiden met nieuwe 
verlangens, dat wil zeggen dat het eerste verlangen bekleed wordt met onze verlangens. 

 
V: Wat als  ik, als spirituele zoeker, opeens de aanvechting heb om iets te stelen? 
A: Zulk een verlangen zal er niet zijn. Er is misschien wel een verlangen om te stelen, maar 

dat wordt dan gevolgd door een gedachte, want dit is de wijze waarop de Schepper ons toont hoe 
afkeurenswaardig en vuil we zijn. 

 
Tegelijk met het verlangen ontstaat er een gevoel van weerzin over het feit dat zulk een 
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verlangen in ons opkomt. Daarom bestaat de "erkenning van het kwaad". Een gewoon mens 
beschouwt zulke verlangens niet als slecht, hij verontschuldigt ze met: "Nou ja, ik ben niet anders 
dan anderen". 

 
Er staat geschreven dat God tegen Abraham zei : "Kijk op naar de hemel", en hem beloofde 

dat zijn zaad en zijn volk zou zijn als de sterren aan de hemel: ontelbaar. Sterren zijn vonken van 
het Terugkerende Licht die uit de collectieve ziel losbraken. Wij verzamelen die vonken, 
corrigeren ze en zo stijgen we op. Daarom worden die vonken, de zielen die omhoog stijgen, 
"sterren" genoemd. De Schepper beloofde Abraham dat de hele hemel de zijne zou zijn als hij dit 
pad  zou volgen. 
 

De Dood 
 

V: Gaat er een deel van de ziel over van ouder naar kind? 
A: Een mens is een tweebenig dier. Hij heeft een levenskracht die de "animale ziel" wordt 

genoemd. Als iemand sterft, verlaat de ziel het lichaam, net als bij elk ander lichaam. Maar 
Kabbalah spreekt over een ander soort ziel, een die het Licht van de Schepper is. 

 
Een ziel heeft een bepaalde hoeveelheid Licht dat alleen binnenkomt als die persoon 

specifieke altruïstische eigenschappen verwerft. Dit heeft niets te maken met de identiteit van 
iemands ouders. 

 
V: De meeste mensen vinden de dood bedroevend, maar hoe is de dood van het 

lichaam  werkelijk? 
A: Ons probleem met de dood begint met de vraag waar we ons ego mee verbinden: 

associëren we het ego met ons lichaam, of met onze ziel, ons innerlijke deel? Als iemand binnen de 
eigenschappen en verlangens van de ziel leeft, dan verblijft hij daarin en verbindt zich ermee. Voor 
zo iemand is sterven niet tragisch, maar slechts een overgang naar een andere staat. Het is alsof 
bepaalde hindernissen die tot zijn lichaam behoorden, worden weggenomen, zodat hij naar een 
meer volmaakte en volledige toestand over kan gaan, waarin hij beter in staat is tot spirituele 
vooruitgang. 

 
Dood blijkt een situatie waarin je niet anders dan gelukkig kunt zijn. Sterven geeft aan dat je 

op het juiste pad van spirituele vooruitgang bent en al een zeker deel van de reis volbracht hebt. 
Nu dat deel volbracht is, ben je vrij om verder te gaan zonder het gewicht van het fysieke lichaam. 

 
V: Wat gebeurt er met iemand die klinisch dood is? 
A: Mensen die een bijna-dood-ervaring hebben, ervaren afstand tot het ego omdat zij in een 

post-mortem toestand terecht komen. Ofschoon nog geen spirituele staat, is deze toestand ook 
niet meer animaal, omdat de klinische dood iemand losmaakt van zijn ego. Iemand die nog geen 
scherm heeft verworven, kan niet voelen wat spiritualiteit is, omdat hij het middel tot 
gewaarwording  mist dat het "Terugkerende Licht" heet, de doelstelling voor de Schepper. 

 
Maar door de pijn die hij heeft geleden, kan iemand toch de fijnheid van spiritualiteit voelen. 

Doodstrijd neutraliseert het egoïsme omdat deze het ego in een toestand brengt waarin zij bereid 
is geannuleerd te worden, al was het alleen maar om een einde te maken aan de pijn. 

 
Er werd eens een rabbijn naar een gevangene in Rusland gezonden. Deze was in een erg 

slechte mentale conditie, zonder enige kennis van het Hebreeuws, maar hij schreef gedichten in 
het Hebreeuws over sublieme spirituele staten die alleen een Kabbalist kon ervaren. Natuurlijk 
gebruikte hij geen Kabbalistische termen, maar hij voelde zich los van onze wereld. Ook mensen 
die bijna-doodervaringen hebben, voelen hogere spirituele staten, doordat hun ego zó extreem 
lijden doormaakte, dat zij erdoor afgestoten werden. 
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Dergelijk lijden brengt ons ertoe naar onszelf te kijken als "van terzijde", en laat ons iets van 

spirituele gevoelens ervaren. Maar dat is niet de weg die Kabbalah ons aanraadt want wij hebben 
Kabbalah als geneesmiddel. Op de weg van het lijden voelen mensen deze dingen in de 
verschrikkelijkste omstandigheden, maar dat is niet de weg die we moeten gaan. 

 
Lijden komt niet rechtstreeks van de Schepper. Als de animale ziel sterft, voelen we iets 

meer Licht van Boven maar dat Licht is miljoenen keren kleiner dan de laagste spirituele staat die 
we door ons eigen werk verwerven! 

 
V: Gaan we over naar de spirituele wereld als we sterven? 
A: De ziel is het spirituele voertuig van de mens, zijn innerlijke zelf. Voordat zij deze wereld 

binnengaat, heeft zij een bepaalde spirituele staat. Omdat het doel van de Schepping is om de ziel 
van haar laagste naar haar hoogst mogelijke staat te verheffen, wordt er egoïsme aan de ziel 
toegevoegd: meer negatieve eigenschappen die het spirituele zelf voor ons verbergen. 

 
Het zelf had een bepaalde spirituele basis; voordat er meer egoïsme aan werd toegevoegd 

waardoor het naar deze wereld afdaalde, stond het boven deze wereld. Egoïsme wordt toegevoegd 
in de vorm van de verlangens van een animaal lichaam; zo beginnen we onze geboorte gewaar te 
worden en ons bestaan in de stoffelijke wereld. Maar als we ons toegevoegde egoïsme verwijderen, 
keren we onmiddellijk terug naar de plaats van waaruit we naar deze wereld afdaalden, dus naar 
het oorspronkelijke niveau van onze ziel in de spirituele wereld. 

 
Nu verhouden we ons tot de wereld net als iedereen. Wat we moeten doen is: ons egoïsme 

gebruiken om spiritueel op te stijgen. Dan klimmen we 620 graden hoger dan het niveau waarop 
wij begonnen.  

 
Als we van onze wereld opklimmen en het einde van correctie bereiken, verheffen we ons 

naar de wereld Ein sof en voelen we ons 620 maal completer dan in het voorbereidende stadium. 
Ons animale lichaam sterft omdat we de egoïstische bevrediging ervan wegnemen. De betekenis 
van de dood is dat de spirituele kracht wordt weggenomen die maakt dat we willen leven en de 
levenskracht willen opnemen. 
 

Diverse Vragen en Antwoorden 
 

V: Waarom vinden alle ontmoetingen met de Schepper plaats op bergen (De 
Olijfberg, de berg Moriah enzovoort)? 

A: Het woord Moriah komt van het woord Mora (vrees); het woord Har (berg) komt van het 
woord Hirhurim (beschouwingen) van Mora, dat is een scherm voor de Gar van elk niveau. Sinaï 
komt van het woord Sina'a (haat), omdat het Licht van Genade daar verhuld is. 

 
De Olijfberg is Malchut, het punt waarop deze wereld zich bevindt, het einde van alle 

werelden. Elke plaats waar Malchut ophoudt zonder het punt "deze wereld" te raken, wordt De 
Olijfberg genoemd. 

 
V: Is er een verband tussen de spirituele Olijfberg en de fysieke? 
A: Er bestaat geen verband tussen de spirituele Olijfberg en de fysieke. Daarom kan iedereen 

de berg zo noemen, niet alleen iemand die de spirituele Olijfberg bereikt heeft. 
 
V: Hoe kunnen wij, als gewone mensen, iets benoemen naar zijn spirituele wortel, als 

we die niet hebben bereikt en niet eens weten dat die bestaat? 
 
A: Iedereen, zelfs een niet-Jood, kan elke plaats op aarde noemen naar de spirituele wortel 
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ervan, zelfs zonder die te bereiken. Want alle mensen zijn boodschappers van de Schepper, evenals 
de hele Schepping en de hele natuur. Net zoals een gewone mens om de een of andere reden besluit 
dat een berg de Olijfberg genoemd moet worden, besluit een Kabbalist dat om reden van een 
spirituele wortel.  

 
Dit leert ons dat het verschil tussen het bereiken van een gewone mens en dat van een 

Kabbalist slechts een verschil in de diepte van hun bereiken is. De eerste ziet alleen de uiterlijke 
laag en de laatste ziet de hele diepte ervan tot aan de aanvankelijke reden. Daarom is Kabbalah ook 
een wetenschap. Het enige verschil is dat Kabbalah de hele diepte van materie bestudeert, tot haar 
diepste laag, dus het verlangen dat door de Schepper werd geschapen en dat met alle andere 
eigenschappen bekleed werd. Kabbalisten en gewone mensen kunnen daarom iets dezelfde naam 
geven, want de olijfbomen groeien op dezelfde berg.  

 
Een gewoon mens heeft zijn of haar reden om iets de juiste naam te geven. Bovendien zal de 

innerlijke eigenschap waarmee de Schepper een spiritueel voorwerp schiep in welke taal dan ook 
met dezelfde betekenis verschijnen. 

 
V: Wat is een droom? 
A: Gedurende onze slaap zijn we niet verbonden met spiritualiteit. Er zijn alleen elektrische 

stromen die door onze geest gaan, en verder niets. Als we gedurende die tijd de hersenen 
losmaken van het lichaam, zijn er geen dromen. We kunnen het ego losmaken van het lichaam, 
zodat het lichaam slaapt terwijl het van het ego gescheiden is. 

 
De slaaptoestand heeft niets met spiritualiteit te maken. Deze toestand bestaat in elk 

schepsel. De staat Dormita (sluimer) wordt in Kabbalah gegeven aan de tijd dat het Licht de 
Partzuf verlaat om naar een hogere Partzuf te gaan. De Partzuf behoudt dan nog slechts Kista de 
Hayuta (een kleine bundel levenskracht) die bindend en versterkend  is. Dat is de betekenis van 
slaap. Als iemand in zijn slaap een idee krijgt, dan is zijn inzicht verhelderd doordat de verbinding 
met het fysieke lichaam verzwakt is. Zijn verstand en zijn voorstellingsvermogen werken 
daardoor op een hoger niveau, maar dit heeft niets te maken met spiritualiteit. 

 
V: Hoe en wanneer komt iemand tot spiritueel begrip? 
A: Een mens komt alleen tot spiritueel begrip door de spirituele inspanning van het 

bestuderen van de wijsheid van Kabbalah en de aanhoudende strijd met zijn egoïstische 
verlangens. Het precieze moment van begrijpen kunnen we niet vaststellen. We kunnen niet 
weten wanneer die tijd zal komen, want we moeten onze spirituele inspanning  niet op begrip 
richten maar op het geven aan de Schepper. Maar we moeten altijd geloven dat: "Gods redding 
komt in een oogwenk." 

 
Laat mij voor je verduidelijken wat bereiken is: ik voel de gevolgen van mijn bereiken in 

mijn binnenste. Ik voel de genietingen die ik zal hebben al vooraf. Als ik die kan proeven, dan zal 
ik het gevolg in mijn innerlijk ervaren. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen dat er genot zit in een 
salade; om te beginnen zit het genot in mij, en de salade is slechts het middel om het genot te 
wekken, om mijn verlangen te bevredigen. Hoe we de salade ook wegen of meten, we zullen er 
geen genot in vinden. 

 
Dat wil zeggen dat het gevoel van genot in onszelf zit, ook het genieten van de Schepper. 

Algemeen gesproken: we voelen alles binnen onszelf. Dat wordt bedoeld als we zeggen dat we "de 
gever achter de salade" voelen. De vraag is niet hoeveel salade we gegeten hebben, hoe lekker die 
was, maar wat voor soort genot we op dat moment ervoeren want genot wordt  in ons spirituele 
deel gevoeld. 

 
Waarom heeft de Schepper het zo ingericht dat we een altruïstisch vat alleen kunnen 

bereiken via een egoïstisch vat? Zelfs het feit dat we het genotcentrum in de hersenen kunnen 
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vinden en het kunnen stimuleren is slechts de uitwendige uitdrukking van deze spirituele vaten. 
 
Nogmaals: waarom schiep de Schepper een egoïstisch vat vanuit welke we moeten 

opklimmen naar een altruïstisch vat? Laten we zeggen dat we vertrouwen op een klein egoïstisch 
vat dat tien gram kan bevatten, maar dat we die tien gram van de Almachtige Schepper ontvingen 
en alleen gebruiken om de Schepper te behagen. In die staat is ons genot afhankelijk van de 
grootheid van de Schepper en niet van de grootte van de tien gram. 

 
De tien gram vormen slechts de as waaromheen we alles in ons innerlijk kunnen omdraaien 

om een realiteit te bereiken waarin het genot oneindig is. Daarin verdwijnt de tijd en wordt er een 
toestand van volmaaktheid geschapen door de verbinding met Ein Sof. 

 
V: Laten we zeggen dat Israël, de Schepper en de Godheid één zijn. Wat is de 

Godheid dan? 
A: Er bestaat niets buiten de Schepper en het schepsel. De Schepper schiep een schepsel, dat 

de wil is om genot te ontvangen van de Schepper. Het enige wat dit verlangen kan doen is 
ontvangen. Het benoemt wat het voelt, dat wil zeggen het benoemt de weerspiegeling van de 
Schepper in haar gevoelens. Alles is afhankelijk van onze gewaarwordingen, dus van de manier 
waarop we door de Schepper beïnvloed worden. Deze gevoelens zijn het gevolg van twee 
elementen: de Schepper Zelf en onze eigen gewaarwordingen. 

 
Als we die laatste veranderen, voelen we de Schepper anders. We zullen nooit weten wat de 

Schepper is, behalve door onze gewaarwordingen. Daarom spreken we nooit over de Schepper 
Zelf, maar alleen over de manier waarop we Hem in ons voelen, in onze gewaarwordingen. Dat 
gevoel in onze zintuigen noemen we "De Godheid". 

 
V: Kunnen we weten wanneer we straf of beloning verdienen? 
A: Laten we zeggen dat er iemand op een hoge veranda staat. Een deel ervan stort in, hij 

valt eraf en sterft. Of er vindt plotseling een natuurramp plaats. Wie geven we daarvan de schuld? 
 
Als kinderen iets kapot maken dan straffen we hen, maar we doen dat vanuit ons animale 

begrip van beloning en straf. Zo leren we het kind wat we zelf begrijpen en onze eigen benadering. 
 
Zo was het vroeger in Rusland. Als ik het communisme niet aanvaardde, werd ik gestraft of 

zelfs gedood. Ze zetten hun eigen regels op en hun eigen rechtspraak, dus hun eigen begrip van 
goed en kwaad. Er moet eigenlijk een eerlijk en objectief systeem van beloning en straf zijn, niet 
een systeem waar degenen die het systeem opgezet hebben van profiteren, maar een dat het 
welzijn bevordert van degenen die zich eraan houden. 

 
Het is onmogelijk om een nauwkeurige en beknopte uitleg te geven van de concepten van 

beloning en straf. Een correct systeem zou ons iets moeten leren, niet alleen maar bestaan. Maar 
we kunnen niet objectief zijn; we weten niet wat er zich verbergt achter onze handelingen, die het 
doel van de Schepping tegenspreken doordat onze vaten corrupt zijn. Er bestaat geen beloning of 
straf  vanuit het standpunt van de Schepper. Hij verlangt niet naar deze of gene daad van de mens. 

 
Er is maar één opdracht in verband met de Schepper: de mensheid tot een speciale innerlijke 

toestand te brengen, waardoor we de overvloed en het genot kunnen ontvangen dat voor ons is 
bestemd als wij het doel van de Schepping bereikt zullen hebben. De Schepper verlangt er niet 
naar om iemand te belonen of te straffen voor iets wat hij doet. Hij leidt ons altijd naar het doel 
van de Schepping. 

 
Als dat zo is, waarnaar verwijzen deze denkbeelden van beloning en straf dan? Naar een 

kind? Een volwassene? Op welk niveau, op welke trap van begrip beginnen beloning of straf? 
Iemand die in deze wereld opgroeit, wordt onderworpen aan de regels die daar gelden. Als we 
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iemand net zo goed zouden kennen als de Schepper, dan konden we elk van zijn bewegingen  in 
elke situatie voorspellen. Dat roept de vraag op: "Waar is onze vrijheid van keuze en waar worden 
we precies van bevrijd?" 

 
Worden we bevrijd van de natuurlijke eigenschappen die de Schepper in ons aanbracht, vrij 

van de invloed van onze omgeving? Waar is dat kruispunt waarop we vrij kunnen worden, zowel 
van onze eigen aard als van onze omgeving? Als we zeker wisten waarin we vrij konden kiezen, 
dán konden we ook van beloning of straf spreken, want dan zouden we stappen kunnen zetten 
vanuit onze eigen  vrije wil, los van onze aard en van andere externe invloeden. 

 
We moeten weten dat de Schepper ons leidt, in elke beweging die we maken, in elke stap die 

we zetten: hij stemt onze zintuigen steeds fijner af en leidt ons naar het doel van de Schepping. Als 
we het zo zouden zien, dan zouden beloning en straf een totaal andere betekenis krijgen, 
afhankelijk van onze doelen. 

 
Dan zou alles waar we doorheen gaan, het goede en het slechte, als een beloning opgevat 

worden. Het slechte zouden we niet als pijn of lijden beschouwen, maar als leerproces. Dan zouden 
we alles positief interpreteren. Er zou gewoon geen onderscheid meer zijn tussen beloning en 
straf, omdat we alleen positieve kanten zouden zien van de manier waarop de Schepper zijn 
schepselen behandelt. 

 
Een dergelijk gevoel bereiken we niet door slechts één ervaring, maar na allerlei 

verhullingen van de Schepper. In het begin is er dubbele verhulling, dan enkele verhulling. Daarna 
komt de openbaring van de Schepper, en tenslotte het bereiken van eeuwigheid, volmaaktheid en 
liefde tot Hem die ons altijd heeft liefgehad en die aan elk van ons altijd slechts het grootst 
mogelijke genot wilde geven. 
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Deel Drie: De Structuur van de Hoogste Werelden 
 

Hoofdstuk 3.1 - Altruïsme 
 

Alle heilige boeken beschrijven spirituele staten die de mens moet bereiken. Ze gaan 
allemaal over slechts één ding: het verkiezen van het spirituele boven het fysieke, het kiezen voor 
de grootheid van de Schepper. De Schepper heeft ons respect niet nodig, want Hij heeft totaal 
geen egoïsme. Het enige wat hij wil, is om ons genot te geven in de mate dat we Hem verkiezen 
boven de stoffelijke wereld en gelijk aan Hem willen worden. 

 
Als iemand de grootheid van de Schepper erkent, blijkt daaruit het niveau van zijn correctie. 

Het genot dat we ondervinden door ons met de Schepper te verenigen kan oneindig, eeuwig en  
compleet zijn, maar alleen als dat genot niet door egoïsme beperkt wordt. 

 
Altruïsme is een speciale karaktertrek die tevoorschijn gebracht kan worden om het vat te 

corrigeren. Egoïsme brengt niets goeds - denk maar aan het hoge percentage rijken dat zelfmoord 
pleegt. Zelfs als we mensen alles geven en de beker van hun verlangen tot de rand vullen, dan 
hebben ze nog steeds niet het gevoel dat hun leven zin heeft. Het is zelfs zo dat het verlangen naar 
genot verdwijnt zodra we het ontvangen. Alleen op de grens van genot en pijn proeven we het 
genot. 

 
Omwille van ons gaf de Schepper de opdracht om ons vat te corrigeren door het te 

veranderen in altruïsme, niet omwille van Zichzelf. Onze huidige staat wordt "deze wereld" 
genoemd. Onze volgende staat wordt "de volgende wereld" genoemd. Een "wereld" is dat wat we 
op een bepaald moment voelen; de daarop volgende gewaarwording is "een nieuwe wereld". 

 
Iedereen die iets nieuws begint te leren en er na een poosje mee ophoudt, heeft er toch profijt 

van. Het blijft in hem leven. Elk van ons voelt onbewust wat het belangrijkste in het leven is. 
 
Er zijn veel soorten mensen. Sommigen zijn handig en slim; ze hebben gemakkelijk succes 

en worden welvarend en invloedrijk. Anderen zijn lui geboren en ontwikkelen zich langzaam. Het 
zijn de zogenaamde "nietsnutten". Soms werken ze zelfs harder dan de slimmerikken maar ze 
bereiken minder. Sommigen van hen vinden het al moeilijk om 's morgens uit bed te komen. We 
kunnen nooit precies inschatten hoe groot hun inspanning is, omdat die afhankelijk is van zoveel 
innerlijke eigenschappen. We hebben geen instrumenten om iemands eigenschappen en zijn 
innerlijke  inspanningen te meten. Ik bedoel niet fysieke inspanning, maar innerlijke geestelijke 
inspanning. 

 
Baal HaSulam schreef dat 10% van de bevolking altruïstisch is. Zulke mensen ontlenen 

genot aan het geven aan anderen. Net zoals een egoïst in staat is tot moord als hij niet krijgt wat 
hij wil, kan ook een altruïst doden als hij niet krijgt wat hij wil. Geven betekent genot voor hem. 

 
Zulke mensen zijn toch egoïstisch want hun onderliggend motief is om iets te ontvangen 

door te geven, ook al is dat verborgen. Natuurlijk moeten ook zij gecorrigeerd worden. Voor hen 
duurt het nog langer voordat zij zich van hun egoïsme bewust zijn. 

 
    Omdat zij geen echte altruïsten zijn, vereist het een langere periode van zelfbeschouwing 

totdat zij in staat zijn om hun eigen egoïsme onder ogen te zien. Hoe grover en egoïstischer 
iemand is, hoe dichter hij bij spiritualiteit staat. In die toestand is het egoïsme enorm en rijp en het 
kan op weg gaan naar de spirituele wereld. Het enige dat iemand dan nog te doen staat is zich 
realiseren hoe schadelijk egoïsme is en de Schepper te vragen om zijn intentie om te "ontvangen 
voor zichzelf" te veranderen in de intentie om te "ontvangen voor de Schepper". 
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Schaamte verschijnt in Malchut van Ein Sof  wanneer zij de betekenis van Behinat Shoresh, 

van Keter begrijpt. Het is een toestand waarin de absolute tegenstelling tussen de mens en het 
Licht van de Schepper wordt gevoeld. Malchut  kan het Licht zelf niet voelen, alleen de 
eigenschappen die door het Licht worden opgeroepen. Het Licht zelf heeft geen kenmerken; het is 
abstract. Malchut onderscheidt eigenschappen onder de invloed van het Licht op haar eigen 
hoedanigheden 

 
Al onze reacties zijn onwillekeurig en nuttig. De spirituele reacties van onze ziel zowel als 

onze animale, fysieke reacties. Het is een bekende opvatting dat elke ziekte het resultaat is van de 
pogingen van het lichaam om een evenwicht in stand te houden. 

 
Stel bijvoorbeeld dat iemand een bepaalde ziekte heeft. Als reactie daarop verhoogt het 

lichaam opzettelijk haar temperatuur om de bacteriën te bestrijden en zichzelf te verdedigen. Een 
ziekte wordt niet als een aandoening beschouwd, maar als de uitwendige uitdrukking van iets wat 
in het lichaam geschiedt, een verstoring van het innerlijke evenwicht. Daarom is het niet goed om 
de symptomen van een ziekte te onderdrukken, omdat dit de mogelijkheid van het lichaam om zich 
te verdedigen juist kan aantasten. 

 
Ons ego heeft een hoge graad van raffinement. Als we een verlangen voelen dat we niet 

kunnen bevredigen, dan onderdrukt het ego dat onmiddellijk om onnodig lijden te voorkomen. 
Maar zodra de omstandigheden gunstig zijn voor het verkrijgen van dat genot, dan ontwaakt het 
betreffende verlangen. Dat gaat ook op voor iemand die oud en ziek is. Zo iemand heeft geen 
ander verlangen dan te blijven leven. Ons lichaam onderdrukt onvervulbare verlangens. 

 
De wijsheid van Kabbalah ontkent de evolutieleer volledig. Het schepsel heeft zich 

ontwikkeld volgens de vier fasen van het Directe Licht, toen Behina Aleph veranderde in Behina 
Beth, dat zich ontwikkelde tot Behina Gimel enzovoort. Toen Malchut van Ein Sof werd geschapen, 
nam het alle verlangens van de tien hoogste Sefirot (de vier Behinot) in zich op. Deze zitten nu in 
haar en kunnen op geen enkele wijze veranderd worden. 

 
Het verschijnen van de werelden en de Partzufim betekent niet dat de verlangens 

veranderen, maar dat de intentie verandert. Verlangens worden geactiveerd volgens iemands doel. 
De verlangens zelf blijven onveranderd, en scheppen niets nieuws. Hetzelfde principe gaat op voor 
gedachten die we vandaag wel hebben en gisteren niet hadden. Ze waren gisteren alleen maar 
verborgen voor ons, maar bevonden zich wel in ons. Gedachten komen geleidelijk tevoorschijn, 
maar zijn niet nieuw. 

 
Het is onmogelijk om het ene bestaansniveau te veranderen in een ander niveau, 

bijvoorbeeld om leven te blazen in een levenloos object, of een plant te veranderen in een dier. Er 
zijn wel tussenstadia tussen het levenloze voorwerp en de vegetatieve staat, zoals het koraal. De 
aap staat tussen het animale niveau en wezens die kunnen spreken. 

 
De enige gebeurtenis die kan plaatsvinden, is dat een Goddelijke vonk iemand naar het 

spirituele trekt, en zo het verlangen in hem wekt naar iets wat groter is dan deze wereld. Op dat 
moment wordt zo iemand de "Zoon des Mensen". 

 
Wetenschap en technologie zijn enkel tot ontwikkeling gebracht om ons op een dood spoor 

te brengen, tot het inzicht dat technologie niet de juiste weg is. Maar voordat we een nieuwe weg 
zoeken, moeten we eerst op dat dode punt gekomen zijn. 

 
Alle Kabbalisten hadden leerlingen. Het is streng verboden om leerlingen in te delen als 

betere of slechtere studenten; of hen te classificeren naar de grootte van hun verlangen naar 
spiritualiteit. Wij zijn allemaal geboren met bepaalde verlangens, en geen van ons kan zeggen 
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waarom we zus of zo geschapen zijn, of waarom onze verlangens zus of zo zijn. Classificatie en 
indeling vindt op een natuurlijke manier plaats in de groep en maken de groep stabiel en sterk. 

 
De Ari formuleerde een nieuw systeem. Maar zelfs zijn volgelingen begrepen zijn systeem 

niet helemaal, behalve Chaim Vital. In de groep van de Ari zaten grote Kabbalisten, maar geen van 
hen ontving zijn volledige kennis, behalve Chaim Vital. De methode die de leraar onderwijst, is 
afhankelijk van de soort zielen die naar deze wereld zijn afgedaald. Vóór de Ari waren er andere 
vormen van studie, maar vanaf het moment van de ontdekking van deze methode kan iedereen 
studeren, als hij maar een sterk genoeg verlangen heeft. 

 
Baal HaSulam heeft geen fundamentele veranderingen aangebracht in de methode van de 

Ari, maar deze alleen verrijkt en verdiept. Hij schreef een gedetailleerd commentaar op de boeken 
van de Ari en op de Zohar. Dankzij dit commentaar kan iedereen die de wijsheid van Kabbalah wil 
studeren en de spirituele wereld wil binnengaan, de innerlijke betekenis van de tekst begrijpen en 
de echte betekenis van de boeken van de Thora vinden. 

 
Zielen die naar deze wereld afdaalden vóór de tijd van de Ari ontvingen hun spiritualiteit op 

een oppervlakkig niveau. Na het verscheiden van de Ari bestudeerden en analyseerden de zielen 
die naar deze wereld afdaalden zichzelf en de spirituele wereld met een spiritueel-
wetenschappelijke methode. Daarom zijn de boeken van vóór de Ari als verhalen geschreven, 
terwijl de boeken na zijn tijd geschreven zijn in de stijl van de Leer van de tien Sefirot, in de taal van 
Behinot, Sefirot en werelden. Het is een ingenieus opgezette psychologie, een wetenschappelijke 
benadering van de ziel. 

 
Kabbalisten hoeven deze of gene wetenschap niet te beoefenen, of experimenten te doen. Zij 

kunnen alles verklaren vanuit het standpunt van Kabbalah, de bron van alle wetenschappen. Elke 
wetenschap heeft haar eigen taal. Kabbalisten die geen wetenschappers zijn, hebben er moeite mee 
dat bepaalde fenomenen in de vaktaal van die wetenschap worden beschreven. 

 
Kabbalisten voelen de echte wetten van het heelal, die de bron van de materiële en spirituele 

essentie zijn. Maar wat voor taal moeten ze gebruiken om de wederkerige verbanden tussen de 
verschillende fenomenen te beschrijven? Hoe moeten ze de spirituele kracht beschrijven die de 
basis van deze wereld vormt, en wat zijn de onderlinge relaties tussen spirituele objecten? 

 
Er is geen enkele formule in onze wereld die deze dingen kan definiëren. Kabbalisten kunnen 

deze gevoelens aan elkaar overbrengen, maar ze kunnen die niet overbrengen aan iemand die de 
spirituele wereld nog niet is binnengegaan. Zelfs als er een methode was om die gevoelens over te 
brengen, dan zou alleen iemand die zichzelf heeft veranderd haar kunnen gebruiken. Als mensen 
hun eigenschappen zouden veranderen, dan zouden we in een spirituele taal kunnen 
communiceren en spirituele daden kunnen stellen. 

 
Wat ieder van ons ontvangt en lijdt is afhankelijk van zijn niveau. Pijn omzetten in iets 

spiritueels vereist een scherm. Dit kan niet zomaar gegeven worden. Zulk een verzoek schept een 
barrière, een afscheiding. Daarom wordt de wijsheid van Kabbalah ook wel genoemd: "de wijsheid 
van het verborgene" (voor wie haar niet bereikt heeft). 

 
In het Voorwoord tot het Boek Zohar beschrijft Baal HaSulam vier niveaus van kennis: van 

materie, vorm die met materie is bekleed, abstracte vorm, en essentie. Onze wetenschap kan zich 
alleen bezig houden met wat betrekking heeft op materie, en op vorm die met de materie is 
bekleed. Een vorm zonder materie is totaal abstract en kan niet duidelijk worden geanalyseerd. De 
essentie, dat wat objecten tot leven brengt of reacties veroorzaakt, is totaal onbegrijpelijk. 

 
Hetzelfde is het geval in de spirituele wereld. Een Kabbalist die iets leert in spiritualiteit 

bereikt de materie en de vorm die met materie bekleed is, maar een spirituele vorm die niet met 
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materie bekleed is, is onbereikbaar. Dit betekent dat het begrip en de waarneming van het heelal 
ook in de spirituele wereld beperkingen kent. Maar als Kabbalisten een bepaald niveau bereiken, 
dan ontvangen ze een geschenk van Boven dat alle geheimen van het heelal openbaart. 
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Hoofdstuk 3.2 - Waar Houdt Kabbalah Zich Mee Bezig? 
 

Wetenschappers hebben ontdekt dat planten verschillend reageren op de nadering van 

verschillende mensen. Als een bepaald iemand een plant pijn doet, dan reageert die plant daarop 
met innerlijke "trillingen". Ook vissen en dieren reageren verschillend op anderen. Net als planten 
voelen ook wij, als de Schepper aan ons geopenbaard is, onze omgeving, de "ander". Die 
openbaring vindt plaats in dezelfde zintuigen waarmee we als gewone mensen anderen 
gewaarworden. Die uitwendige gewaarwording ontbreekt in de levenloze natuur, zij is alleen in 
planten aanwezig. 

 
De wetenschap van Kabbalah houdt zich bezig met de openbaring van de Schepper door de 

mens. De Schepper staat buiten ons, net als alles om ons heen. Hij is extern, ons vreemd. Hij is 
zelfs nog verder weg en meer verborgen voor ons dan al het andere om ons heen. Hij staat achter 
onze werkelijkheid. 

 
In elk schepsel is de waarneming van zijn omgeving, net als zijn andere vermogens en 

eigenschappen, afhankelijk van de mate van zijn egoïsme. Die eigenschap, de mate van zijn 
verlangen naar genot, ontwikkelt zowel de behoeften die elk schepsel moet bevredigen als zijn 
eigenschappen en vermogens. 

 
De eigenschappen van de levende natuur, dus het vermogen tot bewegen en begrijpen, staan 

boven de eigenschappen van de levenloze natuur. Dezelfde verhouding bestaat er tussen de 
animale en de menselijke natuur. Het kleinste egoïsme vinden we in de levenloze natuur. Het 
verschijnt slechts in de vorm van statische fysieke wetten die zorgen voor het behoud van 
eigenschappen. 

 
Zulk een laag niveau van egoïsme schept slechts minimale behoeften. Deze vereisen niet de 

innerlijke veranderingen die tot uitdrukking zouden komen in vitaliteit en de behoefte aan 
beweging. 

 
Koraal is een stadium tussen het levenloze en het vegetatieve, omdat het een grotere mate 

van egoïsme heeft, die het de eigenschap geeft van groei. 
 
Nog groter egoïsme brengt de vegetatieve natuur voort en de behoefte om te veranderen, te 

slikken, zich te ontlasten, te groeien, te reageren op uitwendige omstandigheden en zelfs om een 
geheugen te vormen. Een nog groter egoïsme produceert een verscheidenheid aan organismen die 
zijn uitgerust met het vermogen om te leren, te onthouden, zich aan te passen, en zich vrij te 
bewegen, afhankelijk van het niveau van hun egoïsme. 

 
De eigenschappen van elke soort zijn een direct gevolg van het niveau van hun egoïsme. Dat 

is de enige factor die de verschijning van een vermogen of eigenschap bepaalt. Alles wat 
karakteristiek is voor een bepaald object heeft slechts een enkele bron: de mate van haar egoïsme. 

 
Het vermogen van een object om iets buiten zichzelf te voelen, is in de mens nog sterker, 

want haar doel is het gewaarworden van de Schepper. Je kunt het ook omdraaien en zeggen: uit 
het feit dat de mens iets buiten zichzelf kan voelen, kunnen we concluderen dat de mens is 
geschapen met het doel om contact te hebben met de Schepper. 

 
Daarnaast is het van levensbelang dat we ons verstand gebruiken om onze gevoeligheid 

voor anderen nog vele malen te vergroten. Door deze gevoeligheid krijgen we het vermogen om 
de vreugde en de pijn van anderen die net als wij zijn, te voelen. 

 
Ons verstand helpt ons het vermogen om anderen te voelen, verder te ontwikkelen. Dit feit 
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bevestigt de opvatting dat de mens het enige schepsel is voor wie de openbaring van de Schepper 
is bedoeld. Om de Schepper te zien, moet er een volledig ontwikkeld vermogen zijn om de 
omgeving te zien zoals deze werkelijk is. Iemand moet in staat zijn iets buiten zichzelf te voelen, 
dus los van zijn persoonlijke egoïstische belangen. 

 
We worden echter voortdurend geconfronteerd met ons onvermogen om elkaar te 

begrijpen. Onze egoïstische belangen laten niet toe dat we iets buiten onszelf voelen. Ze laten ons 
niet dichter bij de natuur komen en bij hen die net als wij zijn, maar drijven ons juist verder 
uiteen. Als we ons leven hier zo goed mogelijk willen gebruiken, moeten we daarom ons vermogen 
ontwikkelen om degenen die net als wij zijn te voelen en te begrijpen. 

 
Maar als we de Schepper willen gewaarworden, moeten we meer ontwikkelen dan het 

vermogen om degenen te voelen die net zo zijn als wijzelf, we moeten ook ons eigen verstand 
ontwikkelen. 

Ons verrijkte intellectuele vermogen zal ons in staat stellen om dit voelen vele malen 
intenser te maken,  om ons tegenover de mensen om ons heen onpartijdig op te stellen, en  zelfs 
om ons egoïsme te negeren in onze houding tegenover anderen. 

 
Door deze waarneming kunnen we de Schepper in dezelfde mate voelen als waarin we 

anderen kunnen voelen in de plaats van onszelf. Hoe meer we voelen, in vergelijking met degenen 
die zich nog op het vegetatieve of animale niveau bevinden, hoe moeilijker we deze intense emoties 
nog kunnen beschrijven, totdat het tenslotte haast onmogelijk wordt. 

 
Mozes ontwikkelde het vermogen om "buiten zichzelf" te voelen zelfstandig. Door dat 

vermogen kon hij het hoogste spirituele niveau bereiken, en door dat vermogen kon hij van 
aangezicht tot aangezicht met de Schepper staan. 

 
Het doel van de Schepping is de mogelijkheid om de Schepper te voelen, en de manier 

waarop we dat moeten doen is geformuleerd in de regel: "Houdt van uw naaste als van uzelf". 
 
   De trappen van onze ontwikkeling, dus van ons vermogen om Hem te voelen en te 

naderen, worden: "niveaus van spirituele groei" genoemd. Elke mens, evenals de mensheid als 
geheel, gaat de trapsgewijs opklimmende weg naar het doel dat de Schepper heeft bepaald. 

 
De Schepper drijft ons voort langs deze weg door ons pijn te zenden, en ons zo tot de vraag 

naar de bron van het lijden te brengen. Onderzoek naar de bron van de pijn  moet ons  uiteindelijk 
tot 

 het inzicht brengen dat verbinding met de Schepper het beste voor ons is, verbinding met 
de sterkste, eeuwige Macht die onze levens bepaalt. Die verbinding begeleidt ons in deze wereld 
en in de volgende. 

 
Kabbalah moet ons helpen om de werkelijkheid objectiever waar te nemen. Zij moet de 

mensheid ertoe brengen om "goed"en "kwaad" juist te analyseren en te herkennen, en ons tot de 
realisering brengen dat het kwaad juist in onze eigen aard zit. Het is onze aard die ons verhindert 
om verder te kijken "dan onze neus lang is". Zij dwingt ons om op ons instinctieve gevoel af te 
gaan in plaats van op ons verstand. 

 
Kabbalah leert dat de Mitzvot (geboden) niet als doel op zich moeten worden uitgevoerd, 

maar dat ze een totaal ander doel dienen. Onze wijzen zeggen duidelijk dat het voor de Schepper 
niets uitmaakt of we bij het slachten de keel of de nek doorsnijden, dat wil zeggen dat Hij geen 
belang hecht aan het louter zich aan de wetten houden. Dat is niet wat Hij van de mens verwacht, 
en dat is niet de reden waarom Hij ons de Mitzvot gegeven heeft. 

 
Zij die het middel tot een doel maken en dit kiezen als hun manier van leven, leren anderen 
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om zich verre te houden van Kabbalah, die zegt dat de regels slechts een middel zijn en dat het 
doel waarnaar we moeten streven is om Hem te voelen door het juist uitvoeren van Zijn Wil en 
Zijn Raad. 

 
Het echte doel van de Thora is de zuivering van de mens, en het zich houden aan Mitzvot is 

slechts een middel om dat te bereiken. Als het uitvoeren van Mitzvot niet op dit doel is gericht, 
maar  gedaan wordt uit gewoonte die tot behoefte is geworden, dan zal dat niet de juiste vruchten 
afwerpen. 

 
Het lijkt alsof iemand die zonder dit doel handelt, niet eens bestaat! De Zohar schrijft dat een 

Mitzva zonder doel of richting als een dood lichaam is (een lichaam zonder ziel). Daarom moeten 
we tot de juiste doelstelling komen. Pas kan kunnen we begrijpen waarom wij bestaan. 

 
De intentie om tot het doel van het bestaan te komen, om de Schepper te voelen en zich met 

Hem te verenigen moet authentiek zijn. Het is de enige reden om iets te doen. Alles wat iemand 
met dit doel voor ogen doet, wordt als een Mitzva beschouwd. 

 
Met andere woorden: als we een Mitzva uitvoeren terwijl we slechts aan een egoïstisch doel 

denken, is dat hetzelfde als niets doen! Zo moet onze houding zijn tegenover elke Mitzva. Het is de 
enige manier waarop een handeling ons kan helpen om ons te zuiveren van egoïsme. 

 
Het is niet voldoende om te leren mechanisch de regels te volgen. Het is veel belangrijker 

om te leren wat tot de juiste doelstelling leidt en om geloof te verkrijgen, dus het gevoel van de 
Schepper. Die studie moet voorafgaan aan het mechanisch handelen volgens regels. Als we tot de 
juiste intentie komen, dan zullen we door het volgen van deze wetten, die in feite de verlangens 
van de Schepper zijn,  echt nader tot Hem komen. 

 
We moeten benadrukken dat Kabbalah het fysieke uitvoeren van Mitzvot niet loochent, 

behalve wanneer de mechanische uitvoering voor de innerlijke beleving in de plaats komt. 
Mechanische uitvoering van Mitzvot is slechts een voorbereiding, en zal alleen vruchten afwerpen 
als iemand in die handeling werkelijk een spirituele intentie bereikt. 

 
Voordat hij een Mitzvot uitvoert, moet iemand alles leren wat hem zal helpen om tot de 

juiste doelstelling te komen. Dat en niets anders leren Kabbalah boeken! 
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Hoofdstuk 3.3 - De Structuur van de Hoogste Werelden 
 

Voorwoord 
 

Deze cursus is gebaseerd op het artikel: "Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah", 
geschreven door Rabbi Yehuda Ashlag. Rabbi Ashlag schreef dit artikel als een van zijn 
inleidingen op het Sulam commentaar op de Zohar van zijn hand. Volgens de methode van 
Kabbalah, leert iemand hoe het bestaan zich uitstrekt van Boven naar beneden, van de Schepper 
tot onze wereld. 

 
Daardoor verkrijgt de leerling het middel voor zijn spirituele verheffing van beneden naar 

boven, precies volgens de opeenvolging van graden van Boven naar beneden waarover hij leert.  
Dit is in overeenstemming met de volgende definitie van Kabbalah: "Deze wijsheid is niets 

meer of minder dan een reeks neerhangende wortels, aaneengeschakeld als oorzaak en gevolg,  in 
elkaar grijpend volgens bepaalde vaste regels, tot één enkel verheven doel, dat wordt beschreven 
als de openbaring van Zijn Goddelijkheid aan Zijn schepselen in deze wereld." (Rabbi Y. Ashlag, 
De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah). 
 

Waarom het Leren van Kabbalah Nodig Is 
 

"Het is ook duidelijk dat het onmogelijk is dat heel Israël deze zuiverheid bereikt, behalve 
door de studie van de wijsheid van Kabbalah, die ook de gemakkelijkste manier is voor wie geen 
kennis bezit. Maar door enkel de letterlijke Thora te bestuderen, kunnen slechts buitengewone 
personen, en met grote inspanning, zuiverheid bereiken, voor de meerderheid van de mensen is dit 
onmogelijk." (Rabbi Yehuda Ashlag: Inleiding tot de Talmud Eser Sefirot). 

 
"Het bereiken begint met de verborgen Thora, pas later komt het bereiken van de overige 

delen van de Thora, en pas op het eind bereikt iemand de geopenbaarde Thora." (De Vilna Gaon, 
De Siddur). 

 
"Ik zag dat er geschreven stond dat het verbod van Boven om zich openlijk bezig te houden 

met de bestudering van de wijsheid van de waarheid, slechts gold voor een bepaalde tijd, tot het 
eind van 1490, maar dat het verbod vanaf dat tijdstip is opgeheven en de bestudering van de Zohar 
toegestaan. Sinds 1540 is het een grote Mitzva (gebod) dat mensen massaal studeren, openlijk, oud 
en jong...omdat daardoor de Messias zal komen, en niet om enige andere reden. Daarom moeten 
we niet in gebreke blijven." (Rabbi Azulai, Inleiding tot Ohr Hochma). 

 
"Wee hem die de geest van de Messias doet verdwijnen uit de wereld, om nooit meer terug 

te keren, die de Thora droog maakt, zonder het vocht van verstand en kennis, want zij beperken 
zich tot het praktische deel van de Thora en wensen de wijsheid van Kabbalah niet te begrijpen, zij 
wensen de geheimen en de reden achter de Thora en de Mitzvot (geboden) niet te kennen, en zich 
er niet in te verdiepen. Helaas, zij veroorzaken met hun daden de armoede, het verderf, de roof,  
plundering, moord en vernietiging in de wereld." (Tikkunei Zohar, Tikkun 30). 

 
"De bestudering van het boek Zohar is te verkiezen boven alle andere studies." (De Chidah) 
 
"Verlossing is  vooral afhankelijk van de studie van Kabbalah." (De Vilna Gaon: Even Shlema 

11,13). 
 
"Er zijn geen beperkingen op het leren van de Zohar..." (De Hafetz Chaim). 
 
"Als mijn generatie naar mijn stem had geluisterd, zou zij op de leeftijd van negen jaar 
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begonnen zijn met de studie van de Zohar." ( Rabbi Isaac uit Kamarna, Notzer Hesed). 
 
" Alleen al wanneer iemand de woorden leest...hoe is dat? Het is als een zieke die een drankje 

aanneemt dat helpt, ook al heeft hij weinig kennis van medicijnen." (Remez, deel 3, p. 2). 
 
"In de toekomst zullen de kinderen van Israël met slechts de hulp van het boek Zohar uit de 

ballingschap komen."(Het Boek Zohar, Parashat Naso). 
 



107 

 

Hoofdstuk 3.4 - De Beginselen 
 

In het Boek Zohar staat geschreven dat alle werelden, de Hoogste en de lagere binnen de 

mens gevonden worden. Onze hele werkelijkheid is alleen voor ons geschapen. Maar hoewel we 
voelen dat we ons binnen de werkelijkheid bevinden, voelen we niet dat de werkelijkheid zich 
binnen ons bevindt. Waarom hebben we niet genoeg aan deze wereld? Hebben we de andere, 
Hogere werelden nodig en wat bevatten zij? 

 
Om dit te begrijpen zouden we de hele wijsheid van Kabbalah moeten leren. De reden voor 

het scheppen van deze werkelijkheid was de Wil van de Schepper om goed te doen aan Zijn 
Schepselen. Daartoe schiep de Schepper Zijn schepselen met een verlangen om te ontvangen wat 
de Schepper wilde geven, en dit verlangen is de natuur van het schepsel. 

 
De Schepper is Boven en voorbij  ruimte en tijd. Zijn Denken is gelijk aan handelen. Toen 

het dus in zijn Wil en Denken opkwam om schepselen te maken en ze met genietingen te 
vervullen, geschiedde het dat alle werelden, onmiddellijk, waren geschapen. Zij waren vol van alle 
schepselen, en deze waren allen vol van de genietingen die zij van de Schepper ontvingen. 

 
Als dat zo was, waarom schiep de Schepper uit Zijn Essentie ook alle werelden tot aan deze 

wereld, en verlaagde hij het schepsel tot ons lage niveau? De Ari (Rabbi Yitzchak Luria) 
antwoordt op deze vraag in zijn boek Etz Chaim (De Boom des Levens): "Om de volmaaktheid van 
Zijn daden te openbaren."  

 
Maar in plaats daarvan openbaren de schepping van de werelden en het afdalen van de 

schepselen juist de onvolmaaktheid van de Werken van de Schepper! Het antwoord hierop is: dit 
werd gedaan opdat de schepselen zichzélf zouden vervolmaken, opdat zij het niveau van de 
Schepper zelfstandig zouden bereiken, dat alleen is volmaaktheid. 

 
Vandaar dat de Schepper de ladder van de werelden schiep. Langs deze ladder dalen de 

zielen af naar de laagste trede waarop zij worden bekleed met lichamen (met het verlangen om te 
ontvangen) 

van deze wereld. Door Kabbalah te leren, begint de ziel haar klim op die ladder, totdat allen 
terugkeren naar de Schepper. 

 
De Ziel bestaat uit Licht en vat. Het Licht van de ziel komt van de  Schepper, van Zijn 

Essentie. Het vat van de ziel, dus het verlangen om Licht en het goede van Hem te ontvangen, 
wordt geschapen door middel van dit Licht. Daardoor past het volkomen bij het Licht dat erin 
komt en het vervult. Het wezen van de ziel is het vat omdat het Licht een deel van de Schepper is. 

 
Daarom wordt alleen het vat als een schepsel beschouwd. Het is uit het niets geschapen; dat 

wil zeggen, dat deze wil niet bestond voordat de Schepper besloot haar te scheppen. 
 
Daar de Schepper het volmaakt goede aan Zijn vat wilde geven, zoals past bij Hem, schiep 

Hij dit extreem grote vat (dit verlangen om te ontvangen) overeenkomend met de grootheid van 
het Licht (genieten) dat hij wilde geven. 

 
Deze schepping is iets nieuws dat nooit eerder bestond. Zij wordt genoemd: "Aanwezigheid 

uit Afwezigheid". Maar als de Schepper volmaakt is, hoe kan er iets zijn dat niet deel van Hem is? 
Uit  wat we al gezegd hebben is duidelijk dat het verlangen om te ontvangen vóór de Schepping 
niet aanwezig was in de Schepper. 

 
De Schepper kan geen verlangen om te ontvangen hebben want hij is volmaakt. Maar als Hij 

volmaakt is, moet Hij dan ook niet het verlangen hebben om te ontvangen? Het antwoord is nee. 
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Als hij het verlangen om te ontvangen had, zou dat betekenen dat Hij iets wilde wat Hij niet had; 
dat zou betekenen dat er  iets aan Hem ontbrak. 

 
Dat kunnen we onmogelijk zeggen, want Hij is volmaakt, en dus ontbeert Hij niets. Het 

enige wat Hij moest Scheppen is het verlangen om van Hem te ontvangen omdat Hij wilde geven. 
Dus Hij schiep alleen het verlangen om te ontvangen want al het andere is al in de Schepper 
aanwezig. 

 
In het spirituele bereik vindt verbinding plaats als gevolg van gelijkheid van eigenschappen 

(verlangens of willen). Scheiding in het spirituele bereik vindt plaats als gevolg van verschil in 
eigenschappen (verlangens of willen). Als twee spirituele entiteiten dezelfde vorm hebben, dezelfde 
verlangens (of willen), hetzelfde doel, dan zijn zij met elkaar verbonden en zijn één, niet twee. 
Want in het spirituele bereik zijn er geen lichamen. De spirituele wereld is een wereld van "pure" 
krachten en verlangens, die niet bekleed zijn met enige soort substantie. Maar het "verlangen om 
voor zichzelf te ontvangen" wordt "substantie" en "lichaam" genoemd. 

 
Als van twee spirituele entiteiten alle verlangens gelijk zijn, dan zijn ze één. Zij zijn één 

omdat niets hen van elkaar scheidt. Alleen als ze in vorm van elkaar verschillen kun je  
onderscheiden dat er twee zijn en niet slechts een. 

 
Ze zijn alleen van elkaar gescheiden in zoverre er verschil in vorm tussen hen bestaat. Als 

alles in de een hetzelfde is als in de ander, dan zijn ze een. Als alles in de een tegenovergesteld is 
aan alles in de ander, dan zijn ze zo ver van elkaar verwijderd als het oosten van het westen. Als ze 
van al hun verlangens slechts één gemeen hebben, dan raken ze elkaar in deze gemeenschappelijke 
wil. Hoe meer hun wil gelijk is, hoe minder ze van elkaar zijn verwijderd; de afstand  tot elkaar 
komt overeen met de mate van hun gelijkheid of ongelijkheid van vorm. 

 
We hebben geen begrip van de Schepper Zelf. Daarom kunnen we geen woord over Hem 

zeggen. 
Maar de handelingen die we van Hem ervaren stellen ons in staat Hem te begrijpen en te 

benoemen. 
 
Uit de wijsheid van de Kabbalisten leren we dat de Schepper alleen een wil om te geven 

heeft. (Een Kabbalist is een Mekubal in het Hebreeuws, van het woord "ontvangen", want hij 
ontvangt van de Schepper). Hij schiep alles om Zijn Goedheid aan ons te geven. Daarom schiep 
Hij ons met het verlangen om te ontvangen wat Hij ons wilde geven. Dit verlangen om te 
ontvangen is onze hele natuur.  

 
Maar dit veroorzaakt uiteindelijk dat onze vorm tegenovergesteld is aan die van de 

Schepper. Want Hij is totaal en alleen maar gericht op geven, en heeft geen verlangen om te 
ontvangen. Aan de andere kant bestaan wij alleen maar uit het verlangen om voor onszelf te 
ontvangen, zo zijn we immers door Hem geschapen. Maar als we zo zouden blijven, met alleen dat 
verlangen om voor onszelf te ontvangen, zouden we eeuwig ver van de Schepper blijven. 

 
Mensen die in deze wereld en tegelijk in de werkelijkheid van de Hoogste Spirituele 

Gebieden leven en die deze werkelijkheid ervaren, heten Kabbalisten. Van hen kunnen we over de 
Schepper horen want ze delen ervaringen met ons die wijzelf nog niet hebben. En de Kabbalisten 
vertellen ons dat de Schepper het Absoluut Goede is en dat hij alles heeft geschapen om ons het 
goede te geven. De Kabbalisten zeggen verder dat de Schepper volmaakt en volkomen is en dat 
Zijn Daden daarom ook volmaakt en volkomen zijn.  

 
Maar hoe is het mogelijk dat deze complete en volmaakte Werker een in de aanvang 

onvolmaakt, en incompleet werk voortbrengt? Hoe kan het zijn dat Zijn Werk nog gerepareerd 
moet worden? De Schepping is slechts het verlangen om te ontvangen en in dat opzicht is het 
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onvolmaakt en incompleet want deze wil is tegengesteld aan die van de Emanator. Deze 
verlangens bevinden zich dus in een toestand van afgescheidenheid. Toch geeft juist het verlangen 
om te ontvangen het schepsel de mogelijkheid om de Wil van de Schepper uit te voeren, om alles 
te ontvangen wat de Schepper wenst te geven. 

 
Als de Schepper geeft en het schepsel van Hem ontvangt, zijn ze gescheiden. Want hun 

handelwijze  is verschillend. En als het schepsel altijd ontvanger zou blijven, zou hij niet volmaakt 
of compleet zijn. De Schepper zou dan ook niet "volmaakt en volkomen" genoemd kunnen worden, 
want een volmaakte en volkomen werker brengt slechts volmaakte en volkomen werken voort. 

 
Daarom beperkte de Schepper Zijn Licht en schiep deze wereld door beperking op 

beperking, totdat tenslotte deze wereld verscheen als allerdonkerste plek. In deze wereld heeft het 
schepsel het verlangen om alleen voor zichzelf te ontvangen. Daardoor is het Licht er zó zwak dat 
de Bron van het leven niet eens gevoeld wordt. 

 
Maar door het juiste gebruik van "Thora en Mitzvot" (we zullen dit later uitleggen), kunnen 

we de compleetheid en volmaaktheid bereiken waaraan het ons sinds de tijd van de Schepping 
heeft ontbroken. 

 
Wat is die volmaaktheid? Het bereiken van gelijkvormigheid met de Schepper. Dit houdt in 

dat het schepsel geeft, net zoals de Schepper. Dan is het schepsel waardig om al het goede en de 
vreugde te ontvangen die in de idee van de Schepping vervat zijn. Op dat moment zijn schepsel en 
Schepper in een toestand van verbondenheid, van samensmelting door gelijkvormigheid omdat ze 
gelijke verlangens en gedachten hebben. 

 
Er is een Segula (een speciale eigenschap, een remedie) in het juiste uitvoeren van "Thora en 

Mitzvot": iemand ontvangt spirituele kracht die leidt tot het gelijkmaken van zijn wil aan die van 
de Schepper. Die kracht wordt echter alleen geopenbaard aan wie "Thora en Mitzvot" uitvoert om  
de Schepper te behagen en niet om ervoor beloond te worden. 

 
Er zijn vijf graden van gelijkvormigheid aan de Schepper: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, 

Yechida (NRNHY). Deze vijf graden worden verkregen uit de vijf werelden: Adam Kadmon, Atzilut, 
Beria, Yetzira en Assiya. Elke graad heeft bovendien zijn eigen vijf innerlijke graden. In totaal zijn 
er dus 125 vanaf deze wereld tot aan het hoogste punt van de ladder. 

 
Door het uitvoeren van Thora en Mitzvot met het oogmerk om de Schepper te behagen, 

verdient en verkrijgt iemand geleidelijk, graad na graad, de vaten van de wil om te geven. Zo 
verheft iemand zich van graad na graad, tot hij volledige gelijkwaardigheid van vorm bereikt. Zo 
wordt de Idee van de Schepping in de mens gerealiseerd en zal deze alle vreugde en volmaaktheid 
ontvangen die de Schepper voor hem bereid heeft. Het hoogste goed dat de mens verwerft is de 
ware gehechtheid aan de Schepper, door het bereiken van het verlangen om te geven zoals de 
Schepper geeft. 

 
Zie wat er staat geschreven: "Alle werelden, de Hoogste en de laagste, met alles wat daarin 

is, zijn slechts voor de mens geschapen." Al deze graden en werelden dienen slechts om de wil van 
de mens compleet te maken, om hem te helpen de gelijkvormigheid met de Schepper te bereiken 
die hem door de aard van de Schepping ontbeert. 

 
In het begin ondergingen de opeenvolgende werelden en graden een proces van toename 

van beperkingen en  van verdere ontwikkelingen tot aan onze materiële wereld, met het doel om 
een lichaam van deze wereld te worden, dat is een verlangen om enkel te ontvangen en niet te 
geven. Op deze trap van ontwikkeling is een mens als een dier of een beest, dat wil zeggen een 
volkomen verlangen om te ontvangen, zonder enig geven. In zulk een staat is de mens het totaal 
tegenovergestelde van de Schepper en is de scheiding tussen hen het allergrootst. 
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Als we Kabbalah studeren, roepen we het Omgevende Licht aan om uit de verte op ons neer 

te schijnen. Dit Licht wordt buiten onze vaten (onze wil) gevonden. Het wacht totdat we onze 
vaten gereedmaken door ze de vorm te geven van schenken aan de Schepper en dan komt het 
Licht er binnen. Daarom wordt dit Omgevende Licht Neshama genoemd. Als we Kabbalah leren, 
bekleedt dit Licht zich met onze wil, en helpt ons om tot de vorm van het geven te komen. 

 
De mens verwerft dit verlangen om te geven geleidelijk, van beneden naar boven, via 

dezelfde weg waarlangs de graden tijdens hun ontwikkeling van Boven naar beneden neerdaalden. 
Alle graden zijn gradaties van het verlangen om te geven. Hoe hoger de graad, hoe verder zij 
afstaat van het verlangen om te ontvangen en hoe dichter zij staat bij het verlangen om te geven. 

 
Iemand bereikt geleidelijk alle graden, totdat hij op het punt van verdienste komt waarop hij 

"geheel om te geven" wordt, dus het punt waarop hij niets ontvangt voor zijn persoonlijke 
genoegen.  Dan heeft iemand zijn voltooiing bereikt, de ware gehechtheid. Dit is het doel van de 
Schepping en het is de enige reden waarom de mens werd geschapen. 

 
Wanneer we dit beseffen, mogen we de wijsheid van Kabbalah bestuderen zonder dat er enig 

gevaar is voor antropomorfisme. Want Kabbalah studeren zonder een goede gids brengt de 
student in verwarring. Aan de ene kant zijn alle Sefirot en Partzufim (spirituele objecten) van de 
wereld Atzilut tot de wereld Assiya volkomen Goddelijk en met de Schepper verenigd. 

 
Maar hoe is het mogelijk dat dit alles Goddelijk is: alle werelden die ontstaan zijn na de 

beperking, met allerlei soorten veranderingen, getallen, boven, beneden, opgang, neergang, en 
koppelingen? 

 
Uit het voorgaande is duidelijk dat al die veranderingen - opgangen, neergangen, 

beperkingen en getallen, worden gezien vanuit het standpunt van de ziel die ze ontvangt. 
 
We kunnen de werkelijkheid verdelen in potentieel en reëel. Vergelijk het met iemand die 

een huis bouwt. In gedachte heeft hij het huis al. Maar de "materie" daarvan is onvergelijkbaar 
met de materie van het echte huis dat gebouwd wordt. Zolang het slechts in  theorie bestaat, is het 
huis gemaakt van de substantie van gedachten en is het een potentieel huis. Maar als het huis in de 
realiteit gebouwd  wordt, dan krijgt het een hele andere substantie, die van de bomen en de stenen. 

 
Zo kunnen we ook in de zielen potentieel en reëel onderscheiden: het voortkomen van de 

zielen uit de Schepper begint pas  werkelijk in de wereld Beria. Alle veranderingen die 
plaatsvinden vóór de wereld Beria worden als potentieel beschouwd, zonder enig tastbaar 
onderscheid met de Schepper. 

 
Er is gezegd dat alle zielen al in Malchut van Ein Sof (oneindig) aanwezig zijn, in het 

middelpunt van al het bestaande. Want in potentiële toestand bevat dit punt de vaten van de 
zielen die  "feitelijk" pas zullen voortkomen uit de wereld Beria en daaronder. Wat betreft de 
toekomstige zielen was de Eerste Beperking in dat middelpunt slechts een "potentiële" 
gebeurtenis. 

 
Alle vaten en werelden vanaf de Eerste Beperking omhoog en tot aan de wereld Beria 

ontstonden en ontwikkelden zich vanuit het middelpunt en zij zijn, voor wat betreft de zielen 
slechts "potentiële" werelden. Pas wanneer er  werkelijk zielen verschijnen uit de wereld Beria en 
daaronder, zullen de veranderingen in de graden van deze werelden hen beïnvloeden. 

 
Vergelijk het met iemand die zich onder kleren en bedekkingen verbergt om niet gezien of 

opgemerkt te worden. Zelf blijft hij natuurlijk onveranderd. Zo ook  zijn de tien Sefirot (Keter, 
Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, Malchut) slechts tien omhullingen, 
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waarbinnen Ein Sof schuilt en zich verborgen houdt voor de zielen. 
 
Het Licht Ein Sof is in een toestand van absolute rust, ook wanneer het vanuit de 

omhullingen schijnt. Maar omdat de zielen het Licht Ein Sof door de omhullingen heen 
ontvangen, is het voor hen alsof de veranderingen in het Licht plaatsvinden. Daarom worden de 
zielen die het Licht ontvangen in tien graden verdeeld, overeenkomstig de graden van verhulling. 

 
Al deze verhullingen bestaan slechts vanaf de wereld Beria en lager, want pas daar bestaan 

er zielen die via de verhullingen uit de tien Sefirot ontvangen. In de werelden Adam Kadmon en 
Atzilut bestaan de zielen nog niet, daar zijn zij nog slechts "potentieel". 

 
De tien verhullingen in de tien Sefirot heersen slechts in de werelden Beria, Yetzira en Assiya. 

Toch worden de tien Sefirot als Goddelijk beschouwd, net als vóór de Eerste Beperking. 
 
Het enige verschil in de vaten van de tien Sefirot is dat ze in de werelden Adam Kadmon en 

Atzilut potentieel zijn, terwijl ze vanaf BYA (Beria, Yetzira, Assiya) hun bedekkende en verhullende 
kracht beginnen te manifesteren. Maar het Licht daarin blijft door deze verhullingen onveranderd. 

 
Als de zielen (die de ontvangers zijn) in de werelden Adam Kadmon en Atzilut nog niet 

onthuld zijn, wat is dan het doel van deze vaten Adam Kadmon en Atzilut, en voor wie verhullen ze 
zich, voor wie schuilen ze dan? Dit is het antwoord: wanneer in de toekomst de werelden BYA 
samen met de zielen daarin, daarheen zullen opstijgen,  dan zullen zij ontvangen in de mate van de 
tien Sefirot in Atzilut of in Adam Kadmon. 

 
Wij zeiden al dat de werelden, de vernieuwingen, de veranderingen en de graden allemaal 

slechts betrekking hebben op de vaten. Deze geven aan de zielen en geven hen zoveel  Licht van 
Ein Sof  als zij kunnen ontvangen. 

 
Maar als de zielen in de graden opstijgen, veranderen zij niets aan het Licht Ein Sof zelf, 

want de verhullingen hebben geen invloed op degene die verborgen is, maar alleen op degenen die 
hem willen waarnemen en die van hem willen ontvangen. 

 
We kunnen aan de Sefirot en aan de Partzufim (spirituele objecten), waar ze zich ook 

bevinden, drie aspecten onderscheiden: het Wezen van de Schepper, de vaten en de Lichten. De 
ontvangers hebben geen gedachten over of waarneming van het Wezen van de Schepper. 

 
Er zijn altijd twee tegengestelde aspecten in de vaten: verhulling en onthulling. In het begin 

verbergt het vat het Wezen van de Schepper. De tien vaten in de tien Sefirot vormen daardoor de 
tien graden van verhulling. Maar nadat de zielen deze vaten, met alle voorwaarden daarin hebben 
ontvangen, veranderen deze verhullingen in openbaringen voor het verwezenlijken van de zielen. 

 
Deze twee tegengestelde aspecten van de vaten vallen samen tot één aspect, want de mate 

van openbaring in het vat komt precies overeen met de mate van verhulling erin. Hoe grover het 
vat, hoe meer het Zijn Essentie verhult, en hoe meer het de grotere gestalte van de Schepper 
onthult. 

 
De Lichten in de Sefirot zijn diezelfde gestalte, waardig om te verschijnen ten bate van de 

verwezenlijking van de zielen. Hoewel alles voortkomt uit het Wezen van de Schepper, wordt het 
Licht slechts ontvangen overeenkomstig de eigenschappen van het vat. Daarom moeten er tien 
Lichten en tien vaten zijn, dus tien graden van openbaring aan de ontvangers, overeenkomend 
met de eigenschappen van die vaten. 

 
Er kan dus geen verschil zijn tussen het Licht en het Wezen van de Schepper, maar slechts 
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in wat ons vanuit de Schepper bereikt, bekleed  met de vaten van de tien Sefirot. Daarom noemen 
we alles wat we bereiken "Licht". 
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Hoofdstuk 3.5 - De Vier Ontwikkelingsfasen Van Het Vat 
 

Kabbalisten bereikten spiritualiteit en schreven daarover in hun boeken. Zij zagen dat de 
wortel van de hele werkelijkheid een Hoogste Kracht is, die zij "Zijn Wezen" noemden, omdat zij 
die kracht zelf niet konden bereiken. Maar zij zagen wel dat er een idee, een doel voortkomt uit 
Zijn Wezen namelijk de idee om schepsels te scheppen en deze te behagen. Die idee en dat doel 
noemden zij "De Idee van de Schepping", of het "Hoogste Licht". Omdat het schepsel zijn Wezen 
niet kan bereiken, staat het Licht voor hem gelijk aan de Schepper. Het contact tussen Schepper en 
Schepsel verloopt daardoor via het Hoogste Licht. 

 
Kortom, er is een Licht dat voortkomt uit Zijn Wezen. Het Licht wil een schepsel scheppen 

en het behagen door het met genot te vervullen. Dat wil zeggen: het doel van het Licht is een 
schepsel te scheppen dat het Licht als genot ervaart. 

 
De Kabbalisten noemen het schepsel daarom een "vat", en het Licht noemen zij "vulling". 

Het Licht dat voortkomt uit Zijn Wezen om het schepsel te scheppen heet Behina Shoresh 
(Wortelfase), omdat het de wortel is van de hele werkelijkheid. Het Licht schept vervolgens een 
verlangen om te genieten van het Licht. Het verlangen naar genot wordt ook  "De Wil om (Licht) 
te Ontvangen" genoemd. 

 
De intensiteit van het genot is alleen afhankelijk van de intensiteit van het verlangen om het 

te ontvangen, net zoals iemand in onze wereld wel een lege maag kan hebben, maar toch geen 
trek. Er is geen dwang in spiritualiteit, en het vervullen geschiedt slechts in de mate van het 
verlangen. 

 
Het Licht dat voortkomt uit Zijn Wezen schept een vat en vult dat. Het genot dat het 

schepsel ervaart bij het ontvangen van dit Licht ontvangt heet Ohr Hochma (Het Licht van 
Wijsheid). Het verlangen dat opgewekt wordt door het Licht dat het vat vervult, heet Behina Aleph 
(Fase Een). Het wordt zo genoemd omdat het de eerste Behina (verschijning, manifestatie) is van 
het toekomstige vat. Maar dat verlangen is nog niet onafhankelijk, want het wordt rechtstreeks 
geschapen door het Licht. 

 
Het echte schepsel wil genieten van het volledige Licht van de Schepper omwille van zijn 

eigen genoegen. Dit verlangen en het besluit om er omwille van zichzelf van te genieten ontstaat 
van binnenuit. Zulk een verlangen hoeft door de Schepper niet ingeprent te worden. 

 
Om het Licht te ontvangen moet het schepsel de intensiteit van het genot dat het Licht geeft 

kennen, voordat het dit ontvangt. Het moet vervuld worden met Licht en daarna voelen hoe het is 
om zonder dat Licht te zijn. Pas zo wordt er een echt verlangen naar het Licht gevormd. 

 
Zo gebeurt het ook in grote lijnen in ons eigen leven, wanneer iemand een nieuw soort fruit  

aangeboden krijgt, heeft hij daar eerst nog geen verlangen naar. Maar nadat hij het geproefd heeft 
en ervan genoten, en als het dan wordt  weggenomen, dan pas begint hij ernaar te verlangen en 
wil hij  het genot terug. Juist dit verlangen, het nieuwe verlangen dat in de mens ontstaat, ervaart 
hij als zijn onafhankelijke wil. 

 
Het is dus onmogelijk om het vat ineens te scheppen. Opdat het verlangen weet waarvan het 

kan genieten, en haar eigen verlangen naar genot kent, moet het verlangen door de hele reeks van 
gebeurtenissen heen zijn gegaan. Die voorwaarde wordt in Kabbalah als een wet geformuleerd: 
"De uitzetting van het Licht, en het verdwijnen ervan, maken het vat waardig voor zijn taak", en 
die taak is het ontvangen van en genieten van het Licht. De evolutiefasen van dit verlangen 
worden Behinot (fasen/onderscheidingen/waarnemingen) genoemd, omdat het fasen zijn in de 
vorming van het onderscheidings- of waarnemingsvermogen in de wil om te ontvangen.  
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Naast het genot, geeft het Licht de eigenschap van het geven aan het vat. Genietend van het 

Licht komt het vat plotseling tot de ontdekking dat het wil geven, net zoals het de aard is van het 
Licht dat haar vervult. Dat komt doordat de Schepper het Licht zo maakte dat het naast het 
verlangen om te geven ook zijn eigenschappen overbrengt. Zodra het Licht het vat vult in fase 
Een, voelt het vat dat het net als de Schepper wil zijn. En omdat dit een heel nieuw verlangen is, is 
het een hele nieuwe waarneming, die Behina Bet  (Fase Twee) heet. 

 
Behina Bet is een verlangen om te geven. Het genot dat het voelt door te lijken op de 

Schepper heet "Het Licht van Genade". Zo zien we dus dat Behina Aleph tegenovergesteld is aan 
Behina Bet, want het verlangen van Behina Aleph is de wil om te ontvangen en dat van Behina Bet is 
de wil om te geven. Het Licht in Behina Aleph is een "Licht van Wijsheid", en dat van Behina Bet is 
een " Licht van Genade". 

 
Wanneer de wil om te ontvangen in Behina Aleph van het Licht dat haar vervult begint te 

genieten, en wanneer zij meteen voelt dat het Licht de gever van het genot is en de wil om te 
ontvangen de ontvanger daarvan, dan wil zij zoals het Licht zelf zijn. In plaats van het genot te 
ontvangen ontstaat er een verlangen om het te geven, net zoals het Licht. 

 
De oorspronkelijke wil om te ontvangen verdwijnt, en het vat blijft zonder het Licht van 

Wijsheid, want genot kan alleen gevoeld worden als er verlangen naar is.  
 
Maar de wil om te ontvangen kan niet zonder het Licht van Wijsheid blijven, want dit geeft 

haar Leven. Daarom moet deze wil om te ontvangen een beetje Licht van Wijsheid opnemen. Dit 
nieuwe verlangen nu heet Behina Gimel (Fase Drie) en bestaat uit twee verlangens: 

 
° Een verlangen om op het Licht te lijken. 
° Een verlangen om een klein beetje Licht van Wijsheid te ontvangen. 

 
Nu voelt het vat twee Lichten: het Licht van Genade in de wil om te geven, en het Licht van 

Wijsheid in de wil om te ontvangen. 
 
Als Behina Gimmel Licht ontvangt, ontdekt het dat het Licht van Wijsheid beter past bij haar 

natuur dan  het Licht van Leven. Daarom besluit zij dit Licht helemaal te ontvangen. Dit betekent 
de schepping van een onafhankelijk verlangen om het Licht van Wijsheid te ontvangen, en dit is 
precies het verlangen waarmee de Schepper het schepsel wil vervullen. 

 
We zien dat het Licht dat voortkomt uit zijn Essentie een vat schept in vier fasen. Daarom is 

dat laatste verlangen, dat Behina Dalet heet (Fase Vier), in feite het enige schepsel. Alle fases die 
daaraan voorafgingen waren er slechts de ontwikkelingsfasen van. Alles wat er bestaat, behalve de 
Schepper, is deze Behina Dalet. Deze Behina Dalet wordt Malchut (Koningschap) genoemd, omdat 
de wil om te ontvangen erin overheerst. 
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Vier Fasen 
 

 

 
 

De vierde fase is het enige schepsel. Het bestaat uit een uiterlijk en een innerlijk deel. Het 
uiterlijke deel bestaat uit Sefirot, Partzufim, werelden en onze wereld, en het levenloze, het 
vegetatieve en het animale. Het innerlijke deel bestaat uit de menselijke zielen. Het verschil tussen 
die delen zit slechts in de omvang van hun wil om te ontvangen. 

 
Wanneer de vierde fase geheel gevuld is met het Licht van Wijsheid wordt het Olam Ein Sof 

(Wereld Zonder Einde) genoemd, omdat haar verlangen geen beperking oplegt aan de ontvangst 
van het Licht. De vierde fase ontvangt via de vier voorgaande fasen: de Wortelfase, fase Een, 
Twee en Drie. De vierde fase bestaat dus uit vijf delen (een waarvan haar eigen fase is) van de wil 
om te ontvangen. 
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Samenvatting 
 
Licht komt uit de Schepper, of de Wortelfase. Het licht schept vervolgens een schepsel, de vierde 
fase, in vier fasen. Het wezen van het schepsel is het verlangen om genot te ontvangen. Het genot 
is de gewaarwording van het Licht binnen het verlangen. De vierde fase wordt dan verdeeld in 
vier innerlijke delen die Licht ontvangen uit de vier voorafgaande fasen. De vierde fase, die vol is 
van het Licht van Wijsheid, wordt de "Wereld Ein Sof" genoemd (zonder einde). De delen van de 
vierde fase worden "zielen" en "werelden" genoemd. De werelden bevatten Partzufim, Sefirot en 
alles wat geen ziel is. 
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Hoofdstuk 3.6 - De Eerste Beperking, Scherm, Partzuf 
 

Terwijl het Licht van Wijsheid de wil om te ontvangen in de eerste fase vervult, draagt het 
ook zijn aard over: die van het geven. De eerste fase voelt de aard van het Licht dat haar vervult, 
en dit verandert haar verlangen om te ontvangen tenslotte in het verlangen om te geven. 

 
Op dezelfde manier werkt het Licht in de vierde fase. Komend uit de derde fase, en na 

vervuld te zijn geweest met het Licht van Wijsheid, begint deze vierde fase ook te willen geven, 
naar de aard van het Licht dat haar vervult. Als gevolg daarvan verdwijnt het verlangen om te 
ontvangen uit de vierde fase. 

 
Als het Licht het vat vult, geeft het zijn verlangen om te geven aan dat vat, want dat voelt 

niet alleen het genot door het Licht, maar ook het verlangen van de gever. De Schepper had een 
vat kunnen scheppen dat alleen het genot van het ontvangen voelde en niet Hem als gever. Zo 
wordt onze wereld ervaren door kinderen, door mensen van wie de wil tot ontvangen 
onontwikkeld is en door ongevoelige of mentaal onevenwichtige personen. 

 
Als volwassenen beginnen we ons te schamen voor het ontvangen. Dat gevoel is zo in ons 

ontwikkeld opdat we welke pijn dan ook zouden verkiezen boven de pijn van de schaamte. Deze 
eigenschap werd door de Schepper geschapen zodat we deze kunnen gebruiken om boven onze 
aard, de wil om te ontvangen, uit te stijgen. 

 
Om schaamte te voelen over ontvangen, moeten we voelen dat we ontvangen. Dat kan alleen 

als er een gever is en als we Zijn Bestaan kunnen voelen. Als ik de Gastheer niet voel, dan schaam 
ik me ook niet. Maar als Hij vlak voor me staat, dán schaam ik me. Ik kan niet rechtstreeks 
ontvangen; omdat ik me tegenover Hem moet verhouden; ik moet Hem iets teruggeven voor wat 
ik ontvang, zodat het krijgen meer op ruilen gaat lijken. Dan word ook ik een gever, want hij 
ontvangt dan ook van mij. 

 
Het voelen van de Schepper wekt in Malchut zulke intense pijn op dat zij besluit haar wil om 

genot voor zichzelf te ontvangen nooit meer te gebruiken. Dit besluit heet "de Beperking". De 
naam "Eerste Beperking" geeft aan dat dit de eerste keer is dat er iets dergelijks plaatsvindt. 
 

De Voortgang van het Licht Leidt tot de Beperking 
 

Door het Licht niet te ontvangen, houdt Malchut op ontvanger te zijn, maar ze geeft nog 
steeds niets aan de Schepper; nog steeds verwezenlijkt ze haar wens niet om als het Licht te zijn, 
de gever van genot. Door geen genot van de Schepper te ontvangen, bereikt Malchut geen 
gelijkvormigheid. Zo zien we dus dat de Eerste Beperking niet het doel is, maar een middel om het 
vermogen om te geven te verwerven. 

 
Het doel van de Schepper met de Schepping was dat Malchut, het schepsel, genot zou 

ontvangen. Dit Idee van de Schepping is onveranderlijk. Daardoor blijft de Schepper druk 
uitoefenen op Malchut om het genot te ontvangen. Malchut voelt dat de beperking niet genoeg is 
om de status van   Gever te verwerven, maar hoe kan een schepsel, waarvan de enige eigenschap 
die van het ontvangen is, iets geven aan de Schepper? 

 
Door het voelen van de Hoogste Negen Eigenschappen (de eigenschappen van de Schepper 

die Malchut in zich voelt), die de houding van de Schepper tegenover Malchut uitdrukken, begint 
zij te begrijpen hoe zij aan de Schepper terug kan geven. Malchut besluit dat haar ontvangen, 
wanneer zij het Licht ontvangt opdat de Schepper geniet van haar genot, eigenlijk neerkomt op 
geven.  
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Het ontvangen van genot met het doel om de gever te behagen, verandert de daad van het 
ontvangen in een daad van geven. Als Malchut het hele Licht (genot) dat de Schepper voor haar 
bereid had, ontvangt, dan geeft Malchut evenveel aan de Schepper als de Schepper aan Malchut. 

 
Vergelijk het met een gast en een gastheer. De gastheer verwent zijn gast met lekkernijen 

waar de gast van houdt. (Het verlangen past precies bij het Licht, zowel kwantitatief als 
kwalitatief, want zo heeft het genot (Licht) het vat (het verlangen) geschapen). Maar ofschoon de 
gast veel honger heeft, maakt de aanwezigheid van de gastheer hem beschaamd, en dat weerhoudt 
hem ervan te eten. De schaamte komt door het feit dat hij zichzelf ervaart als ontvanger en de 
gastheer als gever. De schaamte is zo sterk dat hij niet meer kan eten. 

 
Maar de smeekbeden van de gastheer, die alles voor hem klaargemaakt heeft, overtuigen 

hem er tenslotte van dat de gastheer ervan zal genieten wanneer hij eet. Dan denkt de gast: als ik 
het genot eerst een paar keer afgewezen heb, en er dan in toestem te eten, dan is dat te 
beschouwen als een gunst aan de gastheer. Zo wordt de gast de gever, en de gastheer de 
ontvanger. 

 
De honger, en het verlangen om vreugde en genot te ontvangen, wordt in Kabbalah een 

"vat" genoemd. De vreugde die uit de Schepper voortkomt heet Direct Licht, en de kracht om het 
te weerstaan heet een "scherm". Het Licht dat door het scherm teruggekaatst wordt, heet 
Terugkerend Licht. De kracht van het scherm, dus de kracht om genot te verwerpen als het 
omwille van  zichzelf is en het alleen  te ontvangen als het omwille van de Schepper is, stelt het 
vat in staat zijn eigen wil om te ontvangen te accepteren. Je zou kunnen concluderen dat het vat 
het Licht afwijst, maar het is juister om te zeggen dat het vat het gebruik van het verlangen voor 
zijn eigen genot afwijst. 
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Het Scherm Stoot het Licht Af 
 

Het vat kan het Licht niet aan de Schepper teruggeven, het kan alleen de bedoeling, de 
intentie veranderen. De intentie om de Schepper te behagen: "het Terugkerende Licht", is slechts 
een synoniem voor genot. Direct Licht staat gelijk aan het genot dat de Schepper aan het schepsel 
wil geven. Terugkerend Licht is het genot dat het schepsel aan de Schepper wil geven. 

 
Als het vat (de gast) er eenmaal van overtuigd is dat hij niets voor zichzelf zal ontvangen, 

bekijkt hij de omvang van het Licht dat hij teruggeeft (hoeveel genot het vat aan de Schepper wil 
geven).Vervolgens besluit hij om van de overvloed vóór zich te nemen, met andere woorden van 
het Directe Licht, waarin alle lekkernijen en genietingen zitten die de Gastheer voor de gast heeft 
klaargemaakt. Maar de gast zal slechts zóveel nemen als hij kan eten omwille van het behagen van 
de Schepper, dus de Gastheer. 

 
Kabbalisten zijn mensen die het Licht voelen dat uit de Schepper voortkomt, en elke daad die 

Hij stelt. Maar als zij over spiritualiteit spreken, geven zij hun gevoelens weer in technische 
termen. Als de lezer dan het scherm heeft, en de kracht die de boeken beschrijven, dan kan hij of 
zij die woorden in gevoelens omzetten, door dezelfde daden te stellen als in hun boeken 
beschreven staan. 
 

 
 

 
Het Licht komt rechtstreeks van de Schepper, daarom heet het "Direct Licht", en het wil het 

vat bekleden maar dan stuit het op het scherm. Als het scherm het Licht afstoot, en weigert het te 
ontvangen omwille van het ontvangen, dan bevestigt het vat daarmee de voorwaarde van de 
Eerste Beperking, dat wil zeggen, het besluit om niet voor zichzelf te ontvangen. Overtuigd dat 
het niet voor zichzelf zal ontvangen, berekent het vat hoeveel het kan ontvangen met het doel om 
te geven (om de Schepper te behagen). Het aftasten van  het Licht en het berekenen hoeveel ervan 
ontvangen kan worden, gebeurt vóórdat het Licht werkelijk wordt ontvangen. Het gedeelte dat 
beslist en het plan maakt, heet Rosh (Hoofd), en de plek waar het scherm zich bevindt heet Peh 
(mond). 

 
Nadat de beslissing in de Rosh genomen is, ontvangt het vat het Licht in het gedeelte Toch 

(binnenste, innerlijk). Dit is het deel van het vat waar het ontvangen werkelijk geschiedt (waar het 
genot gevoeld wordt in de wil om te ontvangen). Het Licht van Wijsheid (het genot) wordt dan 
ontvangen met de bedoeling om de Schepper te behagen. Die intentie wordt Ohr Hassadim 
genoemd (Licht van Genade). 

 
In Kabbalistische termen wordt het uitgedrukt als: Direct Licht bekleedt het Terugkerend 

Licht, en het Licht van Wijsheid bekleedt het Licht van Genade. 
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Het vat kan slechts een klein gedeelte van het Licht van de Schepper ontvangen, omdat het 

scherm niet genoeg kracht heeft om het in zijn geheel te ontvangen. Daarom wordt een gedeelte 
gevuld met genot, terwijl een ander deel leeg blijft. Het deel dat leeg blijft heet Sof (Einde). We 
zien nu dus dat het schepsel uit drie delen bestaat: Rosh, Toch en Sof. Samen vormen zij een Partzuf 
(Gezicht). De Guf (het Lichaam) van de Partzuf (al zijn verlangens) is verdeeld in Toch die Licht 
ontvangt, en Sof, die leeg blijft. 

 
De grens binnen de Guf (het Lichaam) van de Partzuf, waar het Licht ophoudt, heet Tabur 

(Navel).Het Licht dat binnen de Partzuf ontvangen wordt, heet "Innerlijk Licht". 
 

 
 
 

Het gedeelte van het Licht dat buiten de Partzuf blijft, heet "Omgevend Licht". 
 
Direct Licht wordt door een scherm verdeeld in Innerlijke en Omgevende Lichten. 
 
Malchut bestaat uit vijf fasen. Het scherm bepaalt hoeveel er in elke fase ontvangen kan 

worden. Elke fase wordt dan verdeeld in een deel dat ontvangt en een deel dat niet ontvangt, en 
daarom zijn er zowel in de Toch als in de Sof vijf fasen. 
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Samenvatting 
 

Wanneer het Licht het vat corrigeert, geeft het Licht de Wil van de Schepper aan het vat. 
Juist dat is nodig is opdat het Licht (het zelfde Omgevende Licht dat we tijdens de studie 
opwekken, wanneer wij het doel van de Schepping willen verwezenlijken) ons corrigeert, opdat we 
in alles wat we doen de Schepper zullen willen navolgen, dus opdat we willen geven. Dit is wat 
Kabbalah uniek maakt en dat is haar belang. De studie ervan wekt het Omgevende Licht op, dat de 
mens corrigeert. 
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Hoofdstuk 3.7 - Het Uitzetten en Zich Terugtrekken van het Licht 
 

Zodra Malchut  (die als een vrouwelijke Partzuf beschouwd wordt) besluit om een deel van 

het Directe Licht in haar Toch te ontvangen, houdt zij op met ontvangen. Malchut berekent altijd 
in haar Rosh (hoofd) hoe groot de maximale hoeveelheid Licht is die zij kan ontvangen met de 
intentie om te geven. Ze ontvangt altijd maar een klein deel van het Directe Licht, want het 
ontvangen terwille van de Schepper gaat tegen haar natuur in. 

 
Wij zagen al dat het deel van het Directe Licht dat buiten het vat blijft "Omgevend Licht" 

wordt genoemd. Het blijft druk uitoefenen op het vat, dat de expansie van dat Licht in de Partzuf  
beperkt, en het wil door het scherm heenbreken en het hele vat vullen, tot en met de Sof (het 
einde) van de Partzuf, net zoals het was vóór de beperking. 

 
De Partzuf begrijpt het volgende: als het slechts een deel van het Licht ontvangt, dus 

zichzelf slechts tot aan de Tabur (navel) vult en als die situatie voortduurt, dan wordt de idee van 
de Schepping niet verwezenlijkt. Voor die verwezenlijking is het nodig dat het hele Licht Malchut 
vult, net als vóór de beperking, maar nu met het doel om te geven. Maar als de Partzuf meer Licht 
ontvangt, dus onder de Tabur, dan zou dat ontvangen om te ontvangen zijn, want zij heeft geen 
scherm waarmee zij deze vaten kan activeren met het doel om te geven. 
 
 

 
 
 

Daarom besluit de Partzuf om helemaal niets meer te ontvangen en keert zij terug naar de 
situatie van voor het ontvangen. Net als alle beslissingen wordt dat besluit genomen in de Rosh 
van de Partzuf. Zodra het besluit genomen is, begint het scherm, dat van de Peh (mond) naar de 
Tabur was gezakt, weer omhoog te rijzen naar de Peh. Het opstijgen van het scherm zorgt ervoor 
dat de Lichten de Partzuf verlaten via de Peh en naar de Rosh gaan.  

 
Het besluit om niet langer Licht te ontvangen werd genomen omdat het Omgevende Licht 

druk uitoefende op het scherm ter hoogte van de Tabur. Hierdoor komt ook dit Licht de Partzuf 
binnen en wordt ook Innerlijk Licht, terwijl tegelijk het Innerlijk Licht druk naar beneden 
uitoefent. Deze twee Lichten willen het scherm, als de grens die het Licht tegenhoudt, 
uitschakelen. De druk die de Lichten uitoefenen op het scherm heet Bitush (het Slaan) van het 
Innerlijk Licht en het Omgevende Licht. 

 
Deze twee Lichten duwen tegen het scherm dat ter hoogte van de Tabur zit en dat de 

ontvangst van Licht in de Partzuf beperkt. Zij willen dat het scherm vanaf de Tabur naar beneden 
zakt zodat al het Omgevende Licht de Partzuf binnen kan gaan. 
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Het lijkt op een situatie waarin iemand iets van het eten neemt dat de gastheer hem geeft en 

daar heel erg van geniet. Maar dit verzwakt hem, want hij voorvoelt het grote genot dat de 
lekkernijen die hij nog niet ontvangen heeft, zullen bieden.  

 
Daardoor keert het scherm terug van de Tabur naar de Peh en alle Licht verdwijnt uit de 

Partzuf.  Het Licht kwam eerst via de Peh binnen in de Partzuf, en langs dezelfde weg gaat het nu 
naar buiten. De uitzetting van het Licht van Boven naar beneden, van de Peh naar de Tabur, wordt 
Taamin (smaken) genoemd. 

 
Het zich terugtrekken van het Licht uit de Partzuf heet Nekudot (punten). Zodra het Licht 

uit de Partzuf gaat, blijft er slechts een herinnering (Reshimot) van het Licht, die Tagin wordt 
genoemd. De Reshimo van het Licht van Nekudot heet Otiot (letters). 
 

 
 
 

De uitzetting van het Licht en het zich terugtrekken ervan maakt het vat geschikt voor zijn 
taak, want pas nadat het vat het genot voelt, en als het genot vervolgens verdwijnt, schept dit een 
echt verlangen naar dat genot. Zodra het Licht weg is, blijft er een Reshimot in het vat. Het is een 
Reshimot van het voorbije genot, dus van de Nekudot. Als alle Licht uit het vat verdwenen is, 
bepaalt de Reshimo het verlangen en het hunkeren in het vat. De Reshimo van het terugtrekken van 
het Licht heet Otiot, of vat. 
 
 

 
 
 

Vóór de beperking ontving de vierde fase Lichten van alle vier de fasen. Het Licht kwam uit 
Zijn Essentie naar haar toe, via de wortelfase en de fasen Een, Twee, Drie en Vier. Daarom zijn er 
vijf fasen binnen de vierde fase zelf. Elk van de vijf fasen in Behina Dalet (de vierde fase) krijgt zijn 
Licht uit de corresponderende fase:  

° Behinat Shoresh (de wortelfase) in Behina Dalet krijgt het Licht Yechida (het Hoogste 
Licht) van Behinat Shoresh 

° Behina Aleph (eerste fase) in Behina Dalet krijgt het Licht Haya van Behina Aleph. 

° Behina Bet (tweede fase) in Behina Dalet krijgt het Licht Neshama van Behina Bet. 
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° Behina Gimel (derde fase) in Behina Dalet krijgt het Licht Ruach van Behina Gimel. 

° Behina Dalet in Behina Dalet krijgt het Licht Nefesh van Behina Dalet. 
 
Alleen Behina Dalet in Behina Dalet voelt dat haar wil om genot te ontvangen echt van 

haarzelf is. Daarom wordt alleen deze Behina beschouwd als een schepsel. De andere, voorafgaande 
fasen in Behina Dalet zijn verlangens die Behina Dalet krijgt van de Behinot Shoresh, Aleph, Bet, en 
Gimel. Ofschoon zij verlangens om te ontvangen zijn, komen de verlangens in haar voorafgaande 
fasen van de Schepper en niet van Behina Dalet zelf. 
 
 

 
 
 

Behina Dalet bestaat uit vijf Behinot (fasen). Die structuur is onveranderlijk. Deze Behinot 
kunnen worden verdeeld, gevuld, of samengevoegd om Licht te ontvangen, maar desondanks blijft 
hun structuur hetzelfde. Deze wordt genoemd: "de top van de Yod (ּ), Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey 

 ".(ה)
 
De werelden en alles daarin, behalve de mensen, komen voort uit de fasen die voorafgaan 

aan Behina Dalet van Behina Dalet, en hebben geen onafhankelijke wil. Zij worden geactiveerd door 
de verlangens die de Schepper hen heeft ingeprent, en worden daarom geen schepsels genoemd. 
Alleen menselijke zielen komen van Behina Dalet in Dalet, waar de wil om te ontvangen echt van 
haarzelf is. Daarom worden alleen menselijke zielen als schepsels beschouwd. 

 
Het echte verlangen om voor zichzelf te ontvangen wordt pas in Behina Dalet van Dalet 

geschapen. Zij is de enige die zich een ontvanger voelt; en daarom is zij ook de enige die besluit 
om de ontvangst van het Licht te beperken. Maar het Licht verdwijnt ook uit de andere Behinot in 
Behina Dalet; want alleen de Dalet van Dalet ontvangt echt, en de voorafgaande Behinot 
ontwikkelen haar wil om te ontvangen alleen maar. Zodra zij niet langer ontvangt, verdwijnt het 
Licht uit ze allemaal, want alle vijf Behinot (meervoud van Behina) vormen feitelijk één vat: de top 
van de Yod (ּ), Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה). 

 
Na de beperking, als Malchut de vijf Lichten via het scherm ontvangt, gaan die dus binnen in 

dezelfde vijf delen van Malchut. De volgorde waarin de Lichten in de Partzuf binnengaan, loopt 
van de kleinste naar de grootste: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida, vandaar de naam: NRNHY 
(uitgesproken als NaRaNHaY). 
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Hoofdstuk 3.8 - Het In- en Uitgaan van de Lichten in de Partzuf 
 

De vijf delen van Malchut heten: Behinot Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Als deze delen na de 

beperking Lichten ontvangen via het scherm, worden ze Sefirot genoemd, omdat het Licht erin 
schijnt (Sapir is Hebreeuws voor verlichting). Daarom worden ze vanaf dat stadium Sefirot 
genoemd. 

Shoresh - Keter. 
Aleph - Hochma. 
Bet - Bina. 
Gimel - ZA (Zeir Anpin). 
Dalet - Malchut. 

 

 
 

 
 

 
 

De Reshimot (meervoud van Reshimo) van de Terugtrekkende Lichten heten Otiot. Zodra de 
vijf Lichten - Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida - zich hebben teruggetrokken uit de vijf Sefirot 
- Keter, Hochma, Bina, ZA, Malchut - blijven er vijf Reshimot of Otiot achter: de top van de Yod (ּ), 
Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה).  

 
Later zullen we leren hoe Kabbalisten spirituele krachten aanduiden met schrifttekens en 

hoe zij letters, namen en woorden opbouwen uit lijnen en punten, dus we zullen leren hoe alle 
heilige boeken geschreven zijn. Het schrift geeft informatie over spirituele handelingen en 
krachten. Als Kabbalisten boeken lezen, kunnen zij de beschreven handelingen uitvoeren door de 
instructies op te volgen die de letters geven. 

 
Als wij deze heilige boeken lezen, denken we dat ze gaan over gebeurtenissen in het 

verleden, maar de Thora zegt uitdrukkelijk: "De hele Thora bestaat uit de namen van de 
Schepper." Alle woorden in de Thora spreken ofwel over de vaten of over de werkingen daarvan. 
Dat betekent dat de hele Thora handelt over precies dezelfde wijsheid van Kabbalah die wij hier 
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bestuderen, alleen is zij in een andere taal geschreven. 
 
In totaal zijn er vier talen: de taal van de Thora, de taal van de Agada (legenden), de taal van 

de Talmoed en de taal van Kabbalah. Alle vier zijn ze geschapen door Kabbalisten die spiritualiteit 
hadden bereikt, met het doel om ons te leren hoe wij het doel van de Schepping kunnen 
verwezenlijken. 
 

Algemeen Beeld 
 

Het is de Wil van de Schepper om goed te doen aan Zijn schepselen (hen te behagen). Het 
doel van de schepsels is om de goedheid van de Schepper zelfstandig te verwerven en te 
verwezenlijken. 

Met dat doel schiep de Schepper een onafhankelijk wezen dat totaal los van Hem staat. Het 
schepsel voelt de Schepper niet want Licht is hoger dan het vat, en wanneer Licht het vat vult dan 
beheerst het dit vat en bepaalt wat het vat vervolgens wil. 

 
Om haar zelfstandigheid te behouden moest het schepsel zo gemaakt worden dat het Licht 

ervoor verborgen was, zodat het de aanwezigheid van de Schepper en spiritualiteit niet zou 
voelen. Het is ontstaan op het punt dat het verst van de Schepper verwijderd is, een niveau dat 
"Deze Wereld" heet. Maar als het schepsel onafhankelijk is van het Hoogste Licht, dus van de 
Schepper, dan heeft het ook niet de mogelijkheid om de werkelijkheid en het doel van haar leven te 
begrijpen. De Schepper moest een omgeving scheppen waarin het schepsel geboren kon worden 
en zich kon ontwikkelen.  
 

 
 

Zulk een omgeving moest: 
A. Het Licht stap voor stap tot een minimum beperken. Zo werden de niveaus gevormd, te 
beginnen met het niveau dat het dichtst bij de Schepper ligt - Ein Sof - en eindigend met 
het niveau "Deze Wereld", het verst van de Schepper verwijderd. Deze gebeurtenis heet 
"de expansie van de werelden en van de Partzufim (meervoud voor Partzuf). 

B. Zodra het beginpunt voor het schepsel gereed was, moest het de mogelijkheid krijgen 
om boven die situatie uit te stijgen en het niveau van de Schepper te bereiken. Hoe kan 
het dat doen? Het probleem is dat er na de Eerste Beperking geen Licht meer komt naar 
het schepsel dat zich op het niveau van "Deze Wereld" bevindt. Daarom maakte de 
Schepper een Segula (remedie) voor de mensen in deze wereld: het Omgevende Licht, dat 
zelfs in de beperkte vaten schijnt. 

 
Rabbi Yehuda Ashlag schrijft over deze Segula in punt 155 van zijn Inleiding tot de Leer van 
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de Tien Sefirot: 
 
"Daarom moeten we vragen: waarom dan verplichtten de Kabbalisten iedereen om zich te 

verdiepen in de wijsheid van Kabbalah? Inderdaad dat heeft een zwaarwichtige reden, waard om 
bekend gemaakt te worden: dat er een grootse, onschatbare remedie is voor wie zich in de wijsheid 
van Kabbalah verdiepen: ofschoon ze niet begrijpen wat ze leren, maar door hun hunkering en hun 
grote verlangen om te begrijpen wat zij leren, wekken zij de Lichten op die hun zielen omgeven. 

 
"Dat wil zeggen dat iedereen van Israël de garantie heeft dat hij uiteindelijk al dit 

wonderlijke bereiken ontvangen zal, dat God in de Idee van de Schepping besloot aan elk schepsel 
te geven. Als hij het niet in dit leven bereikt, dan in het volgende, enzovoort, totdat het schepsel 
datgene heeft voltooid wat Hij vooraf heeft bedacht. En zolang de mens nog niet de volmaaktheid 
heeft bereikt, worden de Lichten die zijn voorbestemd om hem te bereiken, "Omgevende Lichten" 
genoemd. Dat wil zeggen, ze staan voor hem klaar, en wachten tot hij de vaten van het ontvangen 
heeft verworven. Dan zullen deze Lichten in de juiste vaten bekleed worden. 

 
"Dus, als iemand zich in deze wijsheid verdiept en de namen noemt van de Lichten en van de 

vaten die in verband staan met zijn ziel, dan verlichten ze hem onmiddellijk in zekere mate, zelfs 
wanneer de vaten afwezig zijn. Maar ze verlichten hem zonder dat ze bekleed worden in het 
innerlijk van zijn ziel, want hij heeft de vaten niet die nodig zijn om ze te ontvangen. Ja, de 
verlichting die hij keer op keer tijdens zijn studie ontvangt, trekt genade van Boven naar hem toe, 
en geeft hem een overvloed van heiligheid en zuiverheid die hem verder helpt op zijn weg naar 
volmaaktheid." 

 
In punt 156 voegt Rabbi Ashlag daaraan toe: "Maar er is een strenge voorwaarde bij het 

beoefenen van deze wijsheid, namelijk dat de beoefenaar de dingen niet materialiseert tot 
stoffelijke en verbeelde vormen want daarmee overtreedt hij het gebod: "Gij zult u geen gesneden 
beeld maken of enige andere gelijkenis", en dat zou hem schaden in plaats van helpen." 

 
Daaruit volgt dat alleen de juiste studie van Kabbalah iemand tot het doel van zijn leven kan 

brengen. Dat stellen Kabbalisten, en wie kent de werkelijkheid beter dan zij? 
 
Het Omgevende Licht is de Segula waarmee iedereen kan beginnen op te stijgen van deze 

wereld naar de spirituele wereld. Zonder dit Omgevende Licht zouden we geen mogelijkheid 
hebben om boven onze situatie uit te stijgen. Het vat kan alleen door middel van het Licht 
gecorrigeerd worden, en het Hoogste Licht kan niet naar deze wereld afdalen, daarom is het 
Omgevende Licht nodig. 

 
Als Kabbalisten spiritualiteit bereiken, kunnen ze die niet in woorden beschrijven, want 

spiritualiteit bevat alleen maar gevoelens. Daarom zijn de Kabbalah boeken geschreven in de Taal 
van de Takken, waarin woorden van deze wereld worden gebruikt om spirituele onderwerpen te 
bespreken. 

 
De spirituele wereld is een abstracte, "virtuele" plek. Daar zijn alleen maar krachten en 

gevoelens, geen lichamen. De spirituele termen moeten voortdurend vernieuwd worden want 
totdat we een emotionele verbinding hebben met spiritualiteit, kunnen we geen woord begrijpen 
van wat de Kabbalistische boeken zeggen  

 
De allereerste fout die mensen maken is te geloven dat "Kabbalisten" leren dat er een 

verband is tussen het menselijke lichaam en het spirituele vat. Ze veronderstellen dat het 
spirituele vat op de een of andere manier het lichaam bekleedt, waarbij elk stoffelijk orgaan een 
spirituele tegenhanger heeft. Volgens die opvatting heeft elk willekeurig fysiek gebaar dat iemand 
maakt de een of andere spirituele inhoud. Ze denken dat ze daarmee echt een spirituele daad  
stellen. 
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Hun fout komt voort uit het feit dat Kabbalisten hun boeken in de taal van de takken 

schreven, en lichamelijke woorden gebruikten om spirituele concepten te definiëren. Daarom is er 
zulk een streng verbod in de Thora dat zegt: "Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige 
andere gelijkenis". Dat houdt in dat het verboden is om spiritualiteit voor te stellen in de vorm 
van fysieke beelden, niet omdat dit schade kan toebrengen aan de Hoogste Wereld, maar omdat 
foute voorstellingen iemand zouden weerhouden van het juiste begrip van het werk van de 
Schepper en dat zou verhinderen dat hij zijn doel bereikt. 

 
Daarom moet de leerling de basisconcepten van de wijsheid van Kabbalah herhaaldelijk  

bestuderen, bijvoorbeeld de concepten: Plaats, Tijd, Beweging, Afwezigheid, Lichaam, 
Lichaamsdelen of Organen, het Paren, het Kussen, en het Omhelzen, totdat elke term juist 
begrepen wordt. 

 
Hierover schrijft Baal HaSulam in zijn Inleiding tot de Leer van de Tien Sefirot. Iemand die 

Kabbalah op de juiste manier wil studeren doet er verstandig aan om alleen de Zohar, de 
geschriften van de Ari, Baal HaSulam en Rabbi Baruch Ashlag te bestuderen en andere boeken 
over het onderwerp te vermijden. 

 
De interpretatie van de Thora als episodes in de geschiedenis is in strijd met de uitspraak 

dat de hele Thora de namen van de Schepper is, dat het een Thora is van de wereld Atzilut, en dat 
elk woord erin een heilige naam is. Het is belangrijk om te bedenken dat de Thora niet over deze 
fysieke wereld en over fysieke mensen gaat. 

 
Alle namen in de Thora zijn heilige namen, zelfs namen als Farao, Balaan en Balak. De 

Zohar legt uit dat elke naam een bepaald spiritueel niveau aanduidt: Farao staat voor Malchut, 
Laban staat voor Partzuf Hochma enzovoort. 

 

Reshimot 
 
Om te zorgen dat het handelen correct is moet er een helder begrip zijn van wat het vat wil 

bereiken, hoe dat bereikt moet worden en hoe sterk het verlangen is om het te bereiken. 
 
Er bestaat maar een schepsel naast de Schepper, en dat is de wil om te ontvangen. Daarom 

bestaat de werkelijkheid alleen uit Licht en een vat, genot en verlangen, of in Kabbalistische 
termen: Hitlabshut (bekleding) en Aviut (dikte, grofheid). 

 
Na elke spirituele daad, wanneer het Licht zich terugtrekt uit het vat, en het vat leeg wordt 

nadat het eerst met Licht vervuld was, resteren er twee "herinneringen" aan de voorafgaande 
situatie: 

 
a. Reshimo de Hitlabshut, een afdruk van het Licht dat in het vat aanwezig was maar nu 
vertrokken is. 

b. Reshimo de Aviut, een afdruk van het vat op het scherm dat in gebruik blijft. (Het 
voorvoegsel "de" is Aramees voor "van", dus Reshimot de Aviut betekent 
"herinnering aan Aviut"). 

 
Deze twee Reshimot worden als één Reshimo beschouwd. Als deze Reshimo niet achterbleef in 

het vat, dan zou dit niet weten wat het moest willen, of hoe dat te verkrijgen. Het hele proces van 
de schepping van de werkelijkheid van het begin in Malchut de Ein Sof tot aan het einde ervan in 
deze wereld, is een opeenvolging van situaties van Malchut de Ein Sof. Zij ervaart deze situaties 
door middel van het Licht dat haar omgeeft. Het wekt de Reshimot die na elke situatie die zij 
ervaart in haar achterblijven. 
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De staat waarin Behina Dalet gevuld is met Licht heet Malchut de Ein Sof. Nadat Behina Dalet 

voelt dat ze ontvangt, besluit zij om de ontvangst van het Licht te beperken. Het Licht trekt zich 
dan terug en wat er in Malchut achterblijft is een Reshimo van het Licht dat in haar was. Zelfs na de 
beperking schijnt het Licht nog steeds om Malchut te vullen. Maar nu maakt ze een berekening en 
besluit ze om slechts zoveel te ontvangen als zij kan gebruiken om aan de Schepper te geven. 

 
Deze  gegevens zijn voor de berekening nodig: 

1. Reshimo van de bekleding met Licht in de voorafgaande situatie 
2. wil om te ontvangen met het doel om te geven. 
 
Zodra Malchut deze berekening maakt in haar Rosh (hoofd) ontvangt ze in haar Guf (lichaam) 

wat ze besloten heeft te ontvangen. 
 
Als het vat dat deel van het Licht ontvangen heeft waartoe het besloten had, slaat het 

Omgevende Licht tegen het scherm en dwingt dit om terug te keren naar de Peh (mond). Het 
gevolg is dat alle Licht uit de hele Partzuf  verdwijnt.    

 

Als het scherm opstijgt van de Tabur de Galgalta naar de Peh, verlaat het Innerlijk Licht  
Galgalta, met achterlating van een Reshimo van het Licht dat daarin was, een Reshimo de Hitlabshut. 
Maar er blijft geen Reshimo achter van de sterkte van het scherm dat het Licht ontving, want het 
scherm besloot om geen Licht meer te ontvangen en diskwalificeerde zichzelf van het werken met 
haar eigen kracht. Op dat punt verdwijnt de Reshimo van het scherm. 

 

Het scherm stijgt nu op van de Tabur en staat weer bij de Peh. Daarom wordt het Hoogste 
Licht nu in de Rosh gevoeld, en vraagt daar om geaccepteerd te worden. Dit schept in Malchut  
opnieuw een wil om het Licht te ontvangen met het doel om te geven. Hier begint de geboorte van 
een nieuwe Partzuf op de Reshimot die overbleven uit de voorafgaande situatie. 

 

Samenvatting: Een Reshimo van Licht is een deel van het Licht dat achterblijft als het Licht 
zich heeft teruggetrokken. Het is de kern en de wortel van de schepping van de nieuwe Partzuf.  
De Reshimo van het scherm gaat dan verloren en een Zivug (spirituele paring) voltrekt zich op een 
nieuwe Reshimo. 

Reshimot Die Partzufim Scheppen 

 

Wereld/Partzuf  Naam  Reshimo De Hitlabshut Reshimo De Aviut 

 

De wereld Adam Kadmon: 

Partzuf Keter   Galgalta  4    4 

Partzuf Hochma  AB   4    3 

Partzuf Bina   SG   3    2 

Partzuf ZA   MA   2    1 

Partzuf Malchut  BON   1    Shoresh 

 

Partzuf Nekudot DeSAG: 

Partzuf Nekudot   DeSAG  2    2 
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De wereld van Nekudim: 

Partzuf Katnut      2    1 

Partzuf Gadlut     4    3 

 

De wereld Atzilut: 

Partzuf Keter   Atik   4    4 

Partzuf Hochma  AA   4    3 

Partzuf Bina   AVI   3    2 

Partzuf ZA   ZA   2    1 

Partzuf Malchut  Nukva   1    Shoresh 

 

De wereld Beria: 

Partzuf Keter   Atik   4    4 

Partzuf Hochma  AA   4    3 

Partzuf Bina   AVI   3    2 

Partzuf ZA   ZA   2    1 

Partzuf Malchut  Nukva   1    Shoresh 

 

De wereld Yetzira: 

Partzuf Keter   Atik   4    4 

Partzuf Hochma  AA   4    3 

Partzuf Bina   AVI   3    2 

Partzuf ZA   ZA   2    1 

Partzuf Malchut  Nukva   1    Shoresh 

 

De wereld Assiya: 

Partzuf Keter   Atik   4    4 

Partzuf Hochma  AA   4    3 

Partzuf Bina   AVI   3    2 

Partzuf ZA   ZA   2    1 

Partzuf Malchut  Nukva   1    Shoresh 

Reshimot van de Aviut van het Scherm van de Werelden 

Wereld van Keter  Wereld AK    Aviut  4 

Wereld van Hochma  Wereld Atzilut    Aviut  3 

Wereld van Bina  Wereld Beria    Aviut  2 

Wereld van ZA   Wereld Yetzira    Aviut   1 

Wereld van Malchut  Wereld Assiya    Aviut   Shoresh 

 

Als de hele werkelijkheid expandeert tot er geen enkele Reshimo in het scherm over is, is dit 
het einde van de wereld Assiya. 

 

Malchut van de wereld Atzilut schept nog een Partzuf, die Adam HaRishon heet (de Eerste 
Mens). 
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Die Partzuf brak en viel uiteen in vele delen die beneden de wereld Assiya vielen, naar een 
plaats die "Deze Wereld" heet. 

 
De kleinste Reshimo in het gebroken vat wordt het "Punt in het Hart" genoemd. Dat voelen 

we als verlangen naar spiritualiteit als we van Boven opgewekt worden. Deze Reshimot kleden zich 
in bepaalde personen in deze wereld en laten hen niet gaan totdat zij ze met behulp van een 
scherm corrigeren en ze vullen met Licht. 

 
Als iemand deze Reshimo voelt is hij waardig om spiritualiteit te verwerven, de Hoogste 

Wereld te bereiken en de ware werkelijkheid te leren kennen. Hij zal in de Kabbalah boeken de 
leiding vinden die nodig is om daar te komen. Elke generatie heeft boeken die geschikt zijn voor 
het specifieke type ziel dat in die generatie afdaalt. 

 
De boeken die bedoeld zijn om onze generatie naar spiritualiteit te leiden zijn de boeken van 

Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) en Rabbi Baruch Ashlag (Rabash). Naast deze boeken is een 
andere voorwaarde voor het juiste leren: het studeren in een groep waarvan het doel de 
verwezenlijking van het doel van de Schepping is en die geleid wordt door een Kabbalistische 
leraar. 

 
De ontwikkeling van de werkelijkheid van Boven naar beneden schiep een ladder waarlangs 

de mens naar boven kan klimmen. Iemand die een bepaald niveau bereikt, ontdekt daarop Reshimot 
van een nog hoger niveau en dit maakt het voortklimmen op de ladder mogelijk. Reshimot van 
hogere graden bestaan ook in ons. Het zijn de Reshimot van ons eigen eerstvolgende niveau. Door 
aan deze Reshimot te werken kunnen wij onze wereld verlaten en de spirituele wereld binnengaan. 
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Hoofdstuk 3.9 - De Geboorte van de Partzufim 
 

Behina Dalet wordt Malchut (Koningschap) genoemd omdat zij de grootste wil tot ontvangen 

heeft. Als zij vol Licht is heet zij Ein Sof (Geen Einde) want zij ontvangt Licht zonder enige 
beperking. Daarom is Malchut het enige schepsel. Haar delen worden "werelden" genoemd (het 
Hebreeuwse woord daarvoor is Olam, van het woord Ha'alama (verhulling)), omdat zij het Licht 
van de Schepper voor de schepselen verhullen. De verhulling van elke wereld komt overeen met de 
hoeveelheid Licht die de schepsels via het scherm kunnen ontvangen. 

 
Toen Behina Dalet het Licht Ein Sof ontving, voelde ze dat het Licht van een Gever kwam. 

Het voelen van de Gever wekte in haar zulk een schaamte en lijden dat ze besloot nooit meer te 
ontvangen. Een besluit dat op een Hoger niveau wordt genomen, wordt een wet waaraan alle 
volgende situaties zich moeten houden. Zelfs wanneer een deel van Malchut voor zichzelf zou 
willen ontvangen, kan het dit niet doen omdat Malchut al haar delen beheerst. Elk nieuw besluit is 
het gevolg van de zwakte van het betreffende niveau en werkt daardoor slechts op de niveaus 
daaronder. 

 
Na de Eerste Beperking blijven er Reshimot  van het Licht en van het vat in Malchut. Maar 

het Licht wil Malchut nog steeds vullen want de intentie van de Schepper om het Schepsel te 
behagen verandert niet. Dit Idee van de Schepper is het enige actieve element in de hele 
Schepping, ook al lijkt het alsof de werkelijkheid niet ten bate van ons werkt. 

 
De Malchut die staat aan de Peh de Rosh van de Partzuf voelt het Verlangen van de Schepper 

om haar te behagen, net als in het voorbeeld van de gastheer en de gast. Maar Malchut voelt dat ze 
de Schepper helemaal niets geeft. Daarom besluit ze om te ontvangen, opdat de Schepper zal 
genieten van haar ontvangen. 

 
Met behulp van de Reshimot de Hitlabshut  en de Reshimot de Aviut uit de voorafgaande 

vervulling kan Malchut berekenen hoeveel zij kan ontvangen om de Schepper te behagen in plaats 
van om zelf te genieten. 

 
Een Reshimo de Hitlabshut is een Reshimo van het Licht dat Malchut vervuld heeft. Het scherm 

waarmee ze dat Licht ontving is nu verfijnd en heeft de kracht niet meer om dezelfde hoeveelheid 
Licht nog eens te ontvangen. Alleen de Reshimo de Hitlabshut is ervan over. De Rosh de Hitlabshut 
van de nieuwe Partzuf  wordt gevormd bovenop de Reshimo de Hitlabshut van de voorgaande 
Partzuf. 

 
Op dat moment voert het scherm een Zivug uit (spirituele paring) op de Reshimo de Aviut. Dit 

schept de tweede Rosh, de Rosh de Aviut, en vandaaruit breidt het Licht zich uit naar de Guf (het 
lichaam), dat wil zeggen naar de Hitlabshut van het Licht in Malchut. 

 
Het gedeelte waarin Malchut besluit hoeveel van het Hoogste Licht ze kan ontvangen 

omwille van het geven, heet de Rosh. Zodra de beslissing in de Rosh genomen is, ontvangt Malchut 
de hoeveelheid Licht waartoe ze besloten had  in de Partzuf.  Dat Licht wordt Taamin genoemd. 
Als het Licht van Taamin niet langer in de Guf binnenkomt, wil dat zeggen dat het scherm dat  
Licht  niet langer in de Partzuf trekt. 

 
Het scherm zorgt ervoor dat er geen Licht binnenkomt, omdat het besluit in Malchut  de 

maximale hoeveelheid betrof die zij kan ontvangen zonder het voor zichzelf te nemen. Alles wat ze 
méér zou ontvangen zou voor haar eigen genot zijn. 

 
Op de plaats waar het scherm niet langer ontvangt, voelt Malchut dat het Hoogste Licht haar 

aanspoort om het toch te ontvangen. Die plaats heet de Tabur. Als Malchut meer Licht zou 
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ontvangen dan zou dat voor haar eigen genot zijn. Daarom heeft ze geen andere keuze dan het 
Licht niet langer te ontvangen. 

 
De beslissingen worden altijd in de Rosh van de Partzuf genomen, en pas daarna worden ze 

in de Guf uitgevoerd. Dus ook hier: als de beslissing om geen Licht meer te ontvangen eenmaal 
genomen is, stijgt het scherm omhoog van de Tabur naar de Peh, en dit drijft het Licht uit de Guf 
van de Parzuf. 

 
Het scherm bereikt de Peh tezamen met de Reshimo van het Licht dat de Partzuf vulde, en met 

een Reshimo de Aviut die in het scherm achterblijft. De ontmoeting van het scherm met het 
Hoogste Licht wekt in het scherm opnieuw een verlangen naar het ontvangen van het Licht 
omwille van het geven, en dit wekt  nieuwe Reshimo daarin. Er volgt een Zivug de Hakaa  met het 
Licht en zo wordt de volgende Partzuf geschapen. 

 
In elke Partzuf zijn er twee schermen: een die het Licht afweert en een die het ontvangt. Het 

scherm dat het Licht afweert blijft altijd op de plaats van de Peh van de Partzuf. Het verwerpt al 
het Licht dat in de Partzuf binnen wil en daarmee houdt zij zich aan de voorwaarde van de Eerste 
Beperking. 

 
Zodra het eerste scherm al het Licht teruggekaatst heeft, en er zeker van is dat ontvangen 

niet voor zichzelf zal zijn, maar alleen met de intentie om de Schepper te behagen, wordt het 
tweede scherm geactiveerd. Het tweede scherm weegt af  hoeveel van het Hoogste Licht  kan 
worden ontvangen om te geven. 

 
Als deze beslissing genomen is, begint het ontvangende scherm het Licht te ontvangen. Het 

zakt van de Peh naar beneden, gevolgd door het Licht dat de Partzuf  binnenkomt. Wanneer de 
hoeveelheid Licht in de Partzuf overeenkomt met de vastgestelde hoeveelheid, stopt het scherm in 
de Guf , want het scherm in de Guf voert altijd de beslissingen uit van het scherm in de Rosh.  Zo 
wordt er een nieuwe Partzuf  geboren uit de eerste. 

 
De berekening wordt in het scherm van de Rosh gemaakt. Maar omdat de Aviut in de nieuwe 

Partzuf kleiner is dan in de voorafgaande Partzuf zakt het scherm van de Peh van de oude Partzuf  
naar de Chazeh (Borst) daarvan. Dit gebeurt omdat de Aviut in de nieuwe Partzuf van de derde 
graad is, en niet van de vierde zoals in de eerste Partzuf. 

 
Zodra dus het scherm van de Tabur naar de Peh stijgt en het verlangen naar een nieuwe 

Zivug opneemt, zakt het daarom naar de Chazeh en berekent hoeveel er ontvangen kan worden. 
Die berekening schept de Rosh van de tweede Partzuf. Wanneer de beslissing genomen is, zakt het 
scherm van de Peh naar het niveau waartoe het had besloten om het Licht te ontvangen. Die plaats 
wordt de Tabur van de nieuwe Partzuf. 

 
Vanaf de Tabur naar beneden, tot aan de Sium Raglin (het Einde van de Benen, het einde van 

de Partzuf) blijven de vaten leeg. Het scherm vult ze niet vanwege het ontbreken van voldoende 
weerstand. Evenmin als alle andere Partzufim in de wereld Adam Kadmon reikt deze tweede 
Partzuf  niet tot onder de Tabur van de eerste Partzuf, vanwege de zwakte van het scherm. 

 
Na de geboorte van de tweede Partzuf, die AB wordt genoemd, en nadat deze ontvangen 

heeft wat zij in haar Rosh besloten had te ontvangen, vindt eenzelfde Bitush (hevige druk van 
Innerlijk Licht en Omgevend Licht op het Scherm ter hoogte van de Tabur) plaats als in de eerste 
Partzuf. Ook hier weer realiseert het scherm zich dat het niet ter hoogte van de Tabur kan blijven 
omdat het niet genoeg kracht heeft om meer te ontvangen met de intentie om te geven. Als het zo 
blijft zal het doel van de Schepping niet bereikt worden. 
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Vandaar dat ook de tweede Partzuf besluit om zichzelf te verfijnen en opstijgt naar de Peh. 
Weer blijft er een Reshimo in het scherm achter en zodra deze opnieuw in de Peh is opgenomen, 
wordt hij weer gewekt tot het ontvangen van Licht. De laatste Reshimot de Aviut, die van Behina 
Gimel, verdwijnt uit het scherm en de Reshimo de Aviut van Behina Bet verschijnt. Het scherm zakt 
opnieuw naar de Chazeh en voert een Zivug de Hakaa uit om de nieuwe Partzuf, met de naam SAG 
te scheppen. 

 
Hetzelfde proces herhaalt zich: zodra de Partzuf SAG is geboren, verfijnt zich het scherm in 

de Guf onder invloed van de Bitush van het Innerlijke en het Omgevende Licht. Het scherm stijgt 
op naar de Peh, zakt naar de Chazeh, en schept een nieuwe Partzuf in Aviut Aleph, met de naam MA, 
of Hoogste MA. 

 
Als de Partzuf MA de expansie van het Licht in zich tegenhoudt, voelt het de Bitush van het 

Innerlijke en het Omgevende Licht en besluit ze om zich te verfijnen. Het scherm keert terug naar 
de Peh, met Aviut Shoresh (wortel grofheid) omdat er geen kracht meer in zit om Licht te 
ontvangen met het doel om te geven. Het kan geen nieuwe Parzufim meer scheppen, enkel nog een 
Rosh.  Hiermee eindigt het proces van de schepping van de Partzufim. 
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Hoofdstuk 3.10 - De Werkelijkheid in het Algemeen 
 

Na de beperking besluit Malchut om te ontvangen met het doel om aan de Schepper te 

geven. Deze intentie wordt een "scherm" genoemd. Uit dit scherm komt dan een reeks Partzufim 
voort: 

° Partzuf Galgalta wordt voortgebracht op het scherm dat Licht kan ontvangen met een 
grofheid van de vierde graad. 

° Partzuf AB wordt voortgebracht op het scherm dat Licht kan ontvangen met een 
grofheid van de derde graad. 

° Partzuf Sag wordt voortgebracht op het scherm dat Licht kan ontvangen met een 
grofheid van de tweede graad. 

° Partzuf Ma wordt voortgebracht op het scherm dat Licht kan ontvangen met een 
grofheid van de eerste graad. 

° Partzuf Bon wordt voortgebracht op het scherm dat Licht kan ontvangen met een 
grofheid van de wortelgraad. 

 
De namen van de Partzufim worden gegeven in overeenkomst met de kwaliteit en kwantiteit 

van de Lichten waarmee ze gevuld worden. Malchut verschijnt als Behina Dalet, dat wil zeggen als 
de vijfde in de ontwikkeling van het Licht uit het wezen van de Schepper. Daarom ontvangt ze uit 
al haar voorafgaande fasen en bestaat zij daaruit. Het is ook daarom dat Malchut vijf fasen van 
verlangen heeft, van de kleinste (Behinat Shoresh) tot de grootste (Behina Dalet) en dat zij Licht  
onbeperkt kan opnemen. 

 
Na de beperking besluit Malchut om Licht alleen op te nemen om aan de Schepper te geven. 

Dit soort ontvangen gaat in tegen haar natuurlijke verlangen. Daarom kan ze niet onbeperkt 
ontvangen, en kan ze het Licht niet allemaal ineens ontvangen zoals daarvoor. Daarom besluit zij 
om het Licht in kleine gedeelten te ontvangen. Uiteindelijk zal ze echter geheel gevuld worden en 
het doel van de Schepping bereiken. 

 
Elke deel binnen Malchut bestaat uit vijf delen van de wil om te ontvangen, net als de 

algemene Malchut, want er kan geen verlangen bestaan als het niet voorafgegaan wordt door vier 
graden van expansie van het Licht. 

 
Er is daarom een vaste indeling volgens de vijf graden van Aviut: Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, 

Dalet. In termen van de Sefirot heten ze Keter, Hochma, Bina, ZA, Malchut en deze worden ook  (in 
Hebreeuwse letters)  genoemd: de top van de Yod (ּ), Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה). 

 
Er zijn vijf werelden, die allemaal bestaan uit vijf Parzufim. In elke Partzuf zijn er vijf Sefirot. 

De som van alle graden is dus 5³ = 125 graden of Sefirot waar elke ziel doorheen moet op zijn weg 
van deze wereld naar de wereld Ein Sof en naar adhesie met de Schepper. 

 
Elke graad, Sefira, Partzuf of wereld, welk deel dan ook van Malchut de Ein Sof, en zelfs het 

kleinste deeltje van de werkelijkheid, bestaat uit vijf delen van de wil om te ontvangen met 
daarover een scherm, plus Licht dat door het scherm wordt ontvangen. 

 
Er is geen enkel object, spiritueel of stoffelijk dat niet uit deze vijf delen bestaat: de top van 

de Yod (ּ), Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה). Deze Hebreeuwse letters vormen de naam van de 
Schepper; het is de mal waaruit Hij het schepsel schiep. Het schepsel voelt en benoemt de Schepper 
volgens zijn gewaarwording van het Licht.  

 
Elk vat wordt benoemd naar de mate waarin het de Schepper voelt. Daarom heeft elke graad 

zijn eigen naam, om te beginnen deze wereld, de laagste graad, tot en met de wereld Ein Sof. Als 
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een ziel een graad stijgt, wil dat zeggen dat zij het Licht van die graad ontvangt, dat wil zeggen zij 

vult haar Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה), ook HaVaYaH genoemd, met een bepaalde vulling. Dat 
specifieke Licht, geeft samen met de HaVaYaH de naam aan de graad. 

 
Er staat geschreven dat iedereen de graad "Mozes" moet bereiken. Alle namen in de Thora 

zijn heilige namen, want het zijn de benamingen van de manifestaties van het Licht, dus van de 
Schepper. Daarom bestaat de hele Thora uit de namen van de Schepper, inclusief namen als Farao, 
Balak en Balaam enzovoort. 

 
Een naam van een graad wordt bepaald door het Licht dat de Partzuf, de HaVaYaH vult. 

Bijvoorbeeld: als het vat gevuld is met het Licht van Wijsheid, en het teken voor dat Licht is de 
letter Yod, dan zal de vulling van de letters (zoals ze in het Hebreeuws gespeld worden) zijn: 
 
 - Yod (י)              Hey (ה)   Vav (ו)   Hey  (ה) 

 - Yod-Vav-Dalet Hey-Yod              Vav-Yod-Vav            Hey-Yod 

 

 

Want elke letter van het Hebreeuwse alfabet heeft zijn eigen numerieke waarde (als er twee 
Hebreeuwse letters staan, dan geeft de linker de vorm aan van die letter wanneer die aan het eind 
van een woord staat: het zijn "eindletters"): 
 

Aleph א ( = 1) Zayin ז = ( 7) Mem מ = ( 40) Kuf ק = ( 100) 

Bet ב = ( 2) Het ח = ( 8) Nun  נ =( 50) Resh ר(  = 200) 

Gimel ג = ( 3) Tet ) = ט 9) Samech ס = ( 60) Shin ש = ( 300) 

Dalet ד = ( 4) Yod י = ( 10) Ayin ע = ( 70) Tav ת = ( 400) 

He ה = ( 5) Chaf כ = ( 20) Peh פ = ( 80)  

Vav ו = ( 6) Lamed ל = ( 30) Tzadi צ = ( 90)  

 

Zo is dus de totale waarde van de letters van de naam HaVaYaH gespeld als - Yod-Vav-Dalet 
(10+6+4) + Hey-Yod (10+5) = Vav Yod-Vav (6+10+6) + Hey-Yod (10+5) = 72, ofwel in letters 
uitgesproken: AB ( ב"ע ). 

 

Een Partzuf die het Licht van Genade (Hassadim) ontvangt, wordt SAG genoemd ( ג"ס ): - 
Yod-Vav-Dalet (10+6+4) + Hey-Yod (10+5) + Vav-Aleph-Vav (6+1+6) + Hey-Yod (10+5) = 63, 
ofwel in letters uitgesproken: SAG ( ג"ס ). 

 
Alle graden in alle werelden hebben deze namen. Om de naam van elke graad te kennen 

hoeven we alleen maar de naam van elk soort Licht te kennen. Als we dan de Thora lezen, 
begrijpen we welke spirituele graden, handelingen en plaatsen besproken worden. 

 
Dan denken we niet langer dat de Thora over iets lagers spreekt dan de spirituele wereld. 

We zullen weten dat het niet over ons fysieke leven gaat, over de geschiedenis, over hoe we in de 
stoffelijke wereld moeten leven maar dat alle boeken van de Thora eigenlijk instructies zijn voor 
de mens, verklaringen hoe het doel van ons leven te verwezenlijken terwijl we nog in deze wereld 
leven, opdat we niet keer op keer hierheen terug hoeven te keren, en keer op keer hoeven te lijden 
onder dit lege doelloze bestaan. 

 
Een Partzuf bestaat uit tien Sefirot: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut. In letters 

uitgedrukt zou dit zijn: Yod-Hochma, Hey-Bina, Vav-Zeir Anpin, Hey-Malchut. 
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Maar de graad van een Partzuf (Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en Yechida) blijkt niet uit de 
naam HaVaYaH. De letters  HaVaYaH vormen tien Sefirot, het geraamte van het vat. Ze tonen de 
staat van het lege vat, zonder het Hoogste Licht. De graad van het vat wordt bepaald door de 
kracht van het scherm. Het scherm vult de tien Sefirot  HaVaYaH met Lichten. Het scherm kan 
het vat vullen met de Lichten Nefesh, Ruach, Neshama, Haya of Yechida. De hoeveelheid Licht in het 
vat bepaalt haar graad. 

 
Eigenlijk zijn er maar twee Lichten: het Licht Hochma (Wijsheid) en het Licht Hassadim 

(Genade). Het teken voor Hochma is de letter Yod (י), en het teken voor Hassadim  is Hey(ה). 
 

A) De graad Yechida (Keter) wordt geschreven als HaVaYaH zonder enige vulling: Yod (י), Hey 
 .dit is dus 10 + 5 + 6 + 5 = 26 (ה) Hey ,(ו) Vav ,(ה)

B) De graad Haya (Hochma) is  HaVaYaH gevuld met Yod: Yod-Vav-Dalet (10+6+4) +  Hey-
Yod (10+5) + Vav-Yod-Vav (6+10+6) + Hey-Yod (10+5) = 72, of in letters uitgesproken:   
AB ( ב"ע ). Daarom is de naam van Partzuf Hochma: AB ( ב"ע ). 

C) De graad Neshama (Bina) is HaVaYaH gevuld met Hey, behalve dat zij in de letter Vav 
gevuld is met Aleph en in de letter Hey met Yod: Yod-Vav-Dalet (10+6+4) = Hey-Yod 
(10+5) + Vav-Aleph-Vav (6+1+6) + Hey-Yod(10+5) = 63, of in letters uitgesproken: 

SAG ( ג"ס ). 
D) De graad Ruach (Zeir Anpin) is HaVaYaH gevuld met Hey, maar alleen de letter Vav is 
gevuld met Aleph: Yod-Vav-Dalet(10+6+4) + Hey-Aleph(5+1) + Vav-Aleph-Vav (6+1+6) + 

Hey-Aleph (5+1) = 45, uitgesproken in letters: MA ( ה"מ ). 
E) De graad Nefesh(Malchut) is  HaVaYaH gevuld met Hey, behalve in de letter Vav die zonder 
enige vulling blijft:Yod-Vav-Dalet (10+6+4) + Hey-Hey (5+5) + Vav-vav (6+6) + Hey-Hey 
(5+5) = 52, uitgesproken in letters: BON ( ן"ב ). 
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Hoofdstuk 3.11 - Nekudot De Sag 
 

Na de Eerste Beperking besluit Malchut om zichzelf te vullen met Licht met het doel om te 

geven, door gebruik te maken van de achtergebleven Reshimot van de wereld Ein Sof. Ontvangen 
met het doel om te geven gaat in tegen de natuur van het schepsel, daarom kan Malchut het Licht 
dat haar in de wereld Ein Sof vulde niet ineens ontvangen, maar slechts in kleine gedeelten, 
Partzufim genaamd. Zo ontvangt Malchut vijf gedeeltes van het Licht: Galgalta, AB, SAG, bovenste 
deel van MA, en bovenste deel van BON. Daarmee is de verschijning van haar Reshimot beëindigd 
en komt de expansie tot stilstand. 

 
De derde Partzuf is SAG. Zij heeft de aard van Bina. Zij heeft dus geen verlangen om iets 

voor zichzelf te ontvangen en "schept behagen in genade". Daardoor kan deze Partzuf tot onder de 
Tabur de Galgalta reiken en de Sof de Galgalta (Het einde van Galgalta) met haar Lichten vullen. 

 
Partzuf SAG verschijnt op Reshimot 3/2 (3e graad Hitlabshut en 2e graad Aviut). Als gevolg 

daarvan is er het Licht van Wijsheid in haar Taamin. Doordat zij het Licht van Wijsheid heeft kan 
zij onmogelijk onder de Tabur de Galgalta reiken. Pas als Partzuf SAG zichzelf verfijnt, trekt het 
Licht van Wijsheid zich terug, en naarmate het scherm zich van Tabur tot Peh verfijnt, verschijnt 
de Partzuf Nekudot deSAG. In deze Partzuf is er slechts het Licht van Genade en daarom kan zij 
onder de Tabur de Galgalta reiken en de Sof de Galgalta vullen met het Licht van Genade. 

 
De hele werkelijkheid komt voort uit Behina Shoresh, het verlangen van de Schepper om Zijn 

Schepselen te behagen. Overeenkomstig dit verlangen expandeert het Licht via een proces van 
oorzaak en gevolg, om de idee van de Schepping in de vaten te verwezenlijken, opdat zij het Licht 
ontvangen. 

 
In Behina Aleph, die uit het hele Licht bestaat, is de totale intentie van de Schepper aanwezig 

om een vat te scheppen en het met Licht te vullen. Alles wat na Behina Aleph verschijnt is daar een 
gevolg van. Zo wordt het plan van de Schepper uitgevoerd. De Schepper prentte de mogelijkheid 
in om de Schepping naar haar doel te leiden, dus om haar tot het niveau van de Schepper te 
verheffen wat betreft de aard van de vaten en de Lichten. 

 
Na de Eerste Beperking besluit Malchut de Ein Sof om  het scherm te gebruiken als zij 

ontvangt, en brengt zij vijf Partzufim voort: Galgalta, AB, SAG, hogere Ma en hogere Bon. 
Daarmee komt er een eind aan het opkomen van alle Reshimot. Het scherm verliest dan haar 
kracht, ofschoon nog slechts een deel van Malchut gevuld is. 

 
Als Nekudot de SAG niet was afgedaald om de Sof de Galgalta te vullen, dan zou Malchut de  

Ein Sof nooit gevuld zijn. Want Malchut is alleen maar een wil om te ontvangen, zonder enige 
vermenging met de verlangens om te geven. Maar als Nekudot de SAG  die de aard heeft van Bina, 
afdaalt tot beneden de Tabur naar de Sof de Galgalta, veroorzaakt zij een vermenging van Malchut  
en Bina. Daarmee krijgt Malchut de mogelijkheid om een verlangen naar geven (vat van het geven) 
te verwerven, om zichzelf te corrigeren en om met Licht gevuld te worden. 
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Na de Eerste Beperking besluit Malchut de Ein Sof om slechts door middel van het scherm te 

ontvangen dus alleen voorzover ze kan ontvangen met het doel om te geven. Ze voert een Zivug 
uit op Reshimot 4/4 (4e graad Hitlabshut en 4e graad Aviut) die na de beperking in haar zijn 
achtergebleven en ontvangt deel van het Licht Ein Sof. Het deel van Malchut de Ein Sof dat door 
deze Zivug  gevuld werd, heet Galgalta, of Partzuf Keter. 

 
Daarna ontvangt Malchut nog een deel van het Licht Ein Sof met het doel om te geven. Het 

deel van Malchut dat gevuld werd door deze Zivug op de Reshimot van 4/3 die achterbleef na 
Galgalta, wordt AB, of Partzuf Hochma genoemd. 

 
Het deel van Malchut de Ein Sof dat in de volgende fase gevuld werd door de Zivug op de 

Reshimot 3/2, die achterbleef na Partzuf AB wordt SAG, of Partzuf Bina genoemd. Partzuf SAG is 
dezelfde Malchut, dezelfde wil om te ontvangen, maar nu kan zij niet ontvangen met het doel om te 
geven met behulp van een scherm zoals de Parzufim Galgalta en AB. Zij kan alleen gelijkenis 
nastreven met Behina Bet, met Bina. 

 
Bina wil geen Licht ontvangen; het is haar aard om alleen te willen geven. Er is geen 

beperking op de handeling van het geven, daarom vult Partzuf SAG met haar Licht ook dat deel 
van Malchut dat nog leeg is. 

 
Bina bestaat uit drie delen: 
A. De expansie van het Licht van Wijsheid. 
B. Het besluit van Bina om geen Licht van Wijsheid te ontvangen, om slechts te geven, 
want in Bina is enkel het Licht van Genade. 

C. Het ontvangen door Bina van een kleine hoeveelheid Licht van Wijsheid, niet voor 
zichzelf maar om het aan de Partzuf Zeir Anpin te geven. 

 
Het bovenste deel van Bina is nog Hochma.  Het verlangen om te geven manifesteert zich 

alleen vanuit het lagere deel. Daarom kan ze het deel vullen van Malchut de Ein Sof  onder de 
Tabur dat nog leeg was. 

 
Partzuf SAG begint Licht te ontvangen in haar Toch (het innerlijke deel), door een Zivug op 

3/2 uit te voeren. De aanwezigheid van Reshimo Gimel (3) de Hitlabshut zorgt voor de expansie van 
het Licht van Wijsheid in zijn Taamim. Daarom kan dat deel van SAG niet onder de Tabur de 
Galgalta reiken. 
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Maar zodra het scherm zichzelf begint te verfijnen en van de Tabur opstijgt naar de Peh, kan 
het gedeelte van de Partzuf dat slechts Bina is afdalen tot onder de Tabur de Galgalta, want het is 
zuiver Licht van Genade (genot uit geven) zonder enige Wijsheid (genot uit ontvangen). 

 
Daardoor daalt dat gedeelte van Partzuf SAG,  met de naam Nekudot de Sag, af onder de 

Tabur de Galgalta, en bekleedt het haar Sof. 
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Hoofdstuk 3.12 - De Tweede Beperking 
 

Nekudot de SAG gingen onder de Tabur de Galgalta en vulden de lege vaten van de Sof de 

Galgalta met Licht van Genade. Zij voelden dat zich in de lege vaten ven Galgalta Reshimot   
bevonden van het Licht dat de Sof  de Galgalta gevuld had voordat ze verfijnd werd. 

 
Het Licht dat de Sof de Galgalta vulde was Licht van Genade met een klein beetje Wijsheid. 

Na het verfijnen van het scherm bleven er daar Reshimot achter: namelijk Reshimot van het Licht 
met Hitlabshut Dalet (4) en Aviut Gimel (3). De Sof de Galgalta liet het Licht  niet in haarzelf 
expanderen, evenmin als Bina. Daarin lijkt zij op Nekudot de SAG.  Vandaar dat de Nekudot de SAG 
zich vermengen met de Sof de Galgalta en de lege vaten vullen. 

 
Uit de vermenging met Sof de Galgalta verkrijgen Nekudot de SAG  Reshimot die 

achtergebleven waren in de Sof de Galgalta. De Reshimot van Galgalta zijn sterker dan de kracht 
van het scherm van Nekudot de SAG,  waardoor Nekudot de SAG het genot dat in Galgalta was voor 
zichzelf gaat willen. Een spirituele wet zegt immers dat, wanneer het genot dat in de wil om te 
ontvangen gevoeld wordt, groter is dan de kracht van het scherm, het vat het genot voor zichzelf 
wil ontvangen, want welk van beide (scherm en verlangen) het sterkste is, regeert. 

 
Alle werelden en de Partzufim  zijn delen van Malchut de Ein Sof. Malchut  beperkte zichzelf 

en besloot om nooit meer iets voor haar eigen genot te ontvangen. Wanneer er daarom een 
verlangen om voor zichzelf te ontvangen in Partzuf Nekudot de SAG opkomt, stijgt de Malchut die 
de eerste Beperking uitvoerde en zich ter hoogte van de Sof de Galgalta bevindt, naar de plaats in 
Nekudot de SAG waar Nekudot de SAG het Licht voor zichzelf begint te willen. 

 
Elke Partzuf bestaat uit tien Sefirot - Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, 

Yesod, Malchut.  
 
Nekudot de SAG  is Partzuf Bina. Bina bestaat uit twee delen: 
 
A. Een bovenste deel, dat bestaat uit Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura en Tifferet. Deze 

Sefirot willen alleen maar geven en willen daar niets voor terugkrijgen. 
B. Een lager deel dat bestaat uit Netzah, Hod, Yesod en Malchut. Deze Sefirot behoren niet 
tot Bina.  Hun rol is alleen het Licht van Wijsheid te ontvangen uit Hochma en het door 
te geven aan de lagere. Sefirot Netzah, Hod, Yesod en Malchut  hebben een wil om Licht te 
ontvangen. Zij hebben een scherm om het Licht niet alleen voor zichzelf te ontvangen, 
maar het alleen aan de lagere door te geven. Maar als het scherm weg is zullen de Sefirot, 
dus die verlangens, het Licht onmiddellijk voor zichzelf willen ontvangen. 
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Voorbeeld: Een man was eraan gewend om een gewone som geld te ontvangen om aan de 
armen te geven. Op zekere dag ontving hij een veel grotere som dan gewoonlijk. Hij voelde dat hij 
het geld nu niet aan de armen kon geven, dat hij het voor zichzelf wilde. Hij kon de verleiding van 
zulk een groot potentieel genot niet weerstaan. 

 
Hij kon de verleiding alleen weerstaan zolang de som geld kleiner was dan zijn scherm, want 

tot zolang was het genot van het weggeven van het geld groter dan het genot van het stelen. 
Maar toen het genot door ontvangen groter werd dan het genot door geven, wilde hij het geld 
meteen voor zichzelf ontvangen. 

 
Zo werkt de wil om te ontvangen in elk schepsel, want we zijn allemaal gemaakt uit een wil 

om te ontvangen. En als we al geven, is dat alleen maar omdat het ons meer oplevert dan 
ontvangen. 

 
Dat gebeurt er in de Partzuf Nekudot de SAG. Toen het deel van de Partzuf  dat moet 

ontvangen met het doel om aan de lagere te geven werd blootgesteld aan een groter genot dan het 
scherm kon weerstaan, werd het scherm onmiddellijk uitgeschakeld en  wilde de Partzuf voor 
zichzelf ontvangen. 

 
De wil om voor zichzelf te ontvangen werd in Partzuf Nekudot de SAG gewekt vanaf Tifferet 

naar beneden, omdat de Sefirot Keter, Hochma en Bina tot de Rosh behoren en daarom niet willen 
ontvangen. Hesed, Gevura en Tifferet hebben dezelfde functie als respectievelijk Keter, Hochma en 
Bina, behalve dat zij zich in de Guf van de Partzuf bevinden. Dus Tifferet is als Bina in de Guf van 
de Partzuf. 

 
Elke Sefira bestaat uit tien innerlijke Sefirot. Dus de Sefira Tifferet heeft zijn eigen tien 

innerlijke Sefirot, die net als Bina in twee delen verdeeld zijn: 
° Delen die niet ontvangen in Tifferet: Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura en Tifferet. 
° Delen die wel ontvangen : het onderste deel van Bina en de Sefirot Netzah, Hod, Yesod en 

Malchut. 
 

Partzuf Nekudot de SAG  is verdeeld in vaten van het geven en vaten van het ontvangen. De 
scheidingslijn bevindt zich in de innerlijke Tifferet van Tifferet. Die plaats heet de Chazeh (borst) 
van Partzuf Nekudot de SAG. 
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Sommige van de vaten van Nekudot de Sag kregen een grotere wil om te ontvangen dan het 
scherm. Daarom rees Malchut van de Eerste Beperking, die de Eerste Beperking handhaafde, 
precies tot aan de plaats van de Chazeh en liet zij geen Licht voorbij dat punt toe. De grens die 
geen  expansie van Licht toelaat onder dat punt heet de Parsa. 

 
Het opstijgen van Malchut naar de Chazeh van Nekudot de SAG om de expansie van het Licht 

naar beneden te beperken wordt "de Tweede Beperking" genoemd. De Eerste Beperking is het 
verbod op het ontvangen van het Licht van Wijsheid met het doel om te ontvangen. De Tweede 
Beperking echter is het verbod om enig Licht van Wijsheid te ontvangen, want vanaf de Partzuf 
Nekudot de Sag ontbreekt de kracht om dat Licht te ontvangen met het doel om te geven. 

 
Een verlangen in een Hogere Wereld wordt een bindende wet  in de lagere. In alle Partzufim 

die na de Tweede Beperking ontstonden is er daarom een Parsa (grens, scheidslijn) die geen Licht 
van Wijsheid toelaat in de vaten van het ontvangen. 

 
Als gevolg daarvan werd het gebied onder de Tabur de Galgalta in vier delen verdeeld: 

 
1. De plaats van de wereld Atzilut, waar het Licht van Wijsheid kan schijnen. 
2. De plaats van de wereld Beria onder de Parsa. Geen Licht van Wijsheid mag daar 
binnen, alleen Licht van Genade. 

3. De plaats van de wereld Yetzira onder de wereld Beria. 
4. De plaats van de wereld Assiya onder de wereld Yetzira. 

 
Heiligheid eindigt bij het einde van de wereld Assiya. Daaronder bevinden zich: 

1. De barrière - de grens tussen spiritualiteit en stoffelijkheid, de scheiding tussen de 
wereld Assiya en het punt "Deze Wereld".  

2. De plaats  "Deze Wereld". 
3. Onze wereld. 
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Hoofdstuk 3.13 - De Wereld van Nekudim 
 

Het hele proces van het dalen van Nekudot de SAG onder de Tabur de Galgalta, hun 

vermenging met Sof de Galgalta en de Tweede Beperking vond plaats terwijl het scherm van SAG 
opsteeg van de Tabur naar de Peh. Toen het scherm dus bij de Peh arriveerde, waren de Reshimot 
van alles wat er in Nekudot de SAG  en in Tabur de Galgalta  was gebeurd al daarin aanwezig. 

 
Zodra Partzuf Galgalta verfijnd was, bleven er Reshimot van Hitlabshut Dalet  van het Licht 

dat in Galgalta was, en van Reshimot van Aviut Dalet in het scherm achter. Na het verfijnen van  
Partzuf AB vindt hetzelfde proces plaats, maar nu zijn de Reshimot  een graad lager, dus Hitlabshut 
Gimel en Aviut Bet. Dus na het verfijnen van de Partzuf  blijven er paren Reshimot achter in het 
scherm: een Reshimo de Hitlabshut en een van Aviut. 

 
Na  het verfijnen van Partzuf SAG  blijven er echter drie paren Reshimot in het scherm 

achter, die van de Tabur  naar de Peh rijzen. Het scherm voert dan drie Zivugim (meervoud van 
Zivug) daarop uit, in volgorde van hun afnemende belang:  

1. Een Zivug op Reshimot Bet de Hitlabshut en Aleph de Aviut van de Taamim de SAG. Dat 
schept een Partzuf van het niveau van Zeir Anpin  boven de Tabur met de naam: Hogere 
MA. 

2. Een Zivug op Reshimot Bet de Hitlabshut en Aleph de Aviut van de Nekudot de SAG die 
onder de Tabur de Galgalta reikten. Deze Reshimot komen na de Tweede Beperking die 
op Nekudot de Sag  werd uitgevoerd onder de Tabur. Alles wat in de Partzuf bestond 
wordt Reshimot. Daardoor is de "herinnering" aan het verbod van de Tweede Beperking 
tegen het gebruik van de vaten van het ontvangen ingeprent in de Reshimot van 
Nekudot de SAG. 

3. Om aan die voorwaarde te voldoen, die de Reshimot opleggen, stijgt het scherm van 
Rosh de SAG van de Peh naar Nikvey Eynaim en voert daar een Zivug de Hakaa met het 
Hoogste Licht uit op Reshimot Bet de Hitlabshut en Aleph de Aviut. De plaats in de Rosh 
waar het scherm de Zivug de Hakaa met het Hoogste Licht uitvoert, bepaalt de unieke 
wijze waarop het Licht zich uitbreidt naar de Guf  van de Partzuf. 

 
Het scherm moest naar Nikvey Eynaim (NE) stijgen vanwege het verbod op het ontvangen 

van Licht in de vaten van het ontvangen. Het Licht kan slechts tot de Chazeh reiken van elke 
Partzuf  omdat de vaten van het geven niet tot onder de Chazeh reiken. Vanaf de Chazeh naar 
beneden beginnen de vaten van het ontvangen van de Partzuf. 

 
Het scherm dat de Zivug uitvoert op de beperkte Reshimot brengt een Partzuf  voort. Het 

Licht expandeert in de Partzuf,  maar vult dan slechts de vaten van het geven. Het vult de vaten 
voor het ontvangen van het Licht niet en die blijven dus leeg. De Partzuf kan slechts een deel van 
zijn vaten gebruiken, vandaar de naam Katan (Klein). 

 
Vraag: Waarom stijgt het scherm, op last van de Reshimot, van de Peh naar Nikvey Eynaim en 

voert het daar de Zivug uit? 
 
Antwoord: Omdat de Reshimot gelasten dat een Zivug slechts op de vaten van het geven 

mag worden uitgevoerd. Daarom moet het scherm opstijgen naar het midden van Bina van Rosh de 
SAG, waar de vaten van het geven in de Rosh eindigen, om daar een Zivug  op de Reshimot van Bet 
de Hitlabshut en Aleph de Aviut uit te voeren. 

 
De Reshimot onder de Tabur willen het Licht alleen aantrekken naar de vaten van het geven. 

Maar hoe kan er een Partzuf worden gevormd met alleen de vaten van het geven? Elke Partzuf 
moet immers haar tien Sefirot hebben. Maar er kan wel een Partzuf bestaan die slechts een 
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gedeelte van haar Sefirot gebruikt. Daartoe moet Rosh de SAG een Partzuf vormen waarvan de 
vaten van het ontvangen niet actief zijn. Deze vaten zijn de onderste helft van Bina, Zeir Anpin en 
Malchut. 

 
Het scherm van SAG moet de Partzuf zó vormen dat zij er vanaf de aanvang van 

weerhouden wordt om de vaten van het ontvangen in de Toch te gebruiken, opdat deze vaten niet 
gevuld zullen worden. Daartoe moet het scherm een Zivug uitvoeren voor de vorming van een 
Partzuf met in de Rosh  alleen de vaten van het geven. 

 
De vaten van de Rosh heten: 
Keter - Galgalta 
Hochma - Eynaim 
Bina - Awzen 
Zeir Anpin - Hotem 
Malchut - Peh. 
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Hoofdstuk 3.14 - De Verdeling van Rosh de SAG in Vijf Fasen 
 

De vaten Keter, Hochma en de bovenste helft van Bina  worden Galgalta ve Eynaim (GE), of 
vaten van het geven genoemd. De bovenste helft van Bina behoort tot de vaten van het geven 
omdat zij gevuld is met het Licht van Wijsheid, en daarom niets voor zichzelf wil ontvangen en 
alleen het Licht van Genade wil. Maar de onderste helft van Bina wil het Licht ontvangen voor 
Zeir Anpin. Partzuf Nekudot de SAG  is Partzuf Bina.  Vanaf de onderste helft van Partzuf Bina, dus 
vanaf Tifferet de Nekudot de SAG naar beneden, bevinden zich de volgende vaten van het 
ontvangen: 

 
° De onderste helft van Bina wil Licht ontvangen voor Zeir Anpin. 
° Zeir Anpin wil het Licht van Genade ontvangen met de luister van wijsheid. 
° Malchut wil het hele Licht van Wijsheid ontvangen. 
 
Daarom bestaat dat gedeelte van Partzuf Nekudot de SAG uit een wil om te ontvangen met 

het doel om te ontvangen. 
 

De Verdeling van Partzuf Nekudot De SAG in Galgalta Eynaim en AHP 
 

De plaats waar het scherm van de Rosh zich bevindt, bepaalt de vorm van de nieuwe Partzuf: 
° Als het scherm een Partzuf  wil vormen die Licht ontvangt in al haar tien Sefirot,  dan 
moet zij een Zivug  uitvoeren in de Peh. Als het scherm zich in de Peh bevindt, bepaalt de 
Kashiut (Hardheid) van het scherm de graad ervan, dus in hoeverre het scherm haar 
vaten zal gebruiken. 

° Als het scherm een Partzuf  wil vormen dat alleen ontvangt in haar vaten van het geven, 
waarbij dus slechts de helft van de Partzuf  wordt gebruikt, moet dat scherm zich 
bevinden bij de Nikvey Eynaim, dus in de bovenste helft van de Rosh, en niet in de Peh de 
Rosh. Dan zullen de vaten van het geven zich boven het scherm bevinden, dus het scherm 
zal deze laten meetellen. 

 
Zodra het scherm zich bij de Nikvey Eynaim  bevindt, bepaalt de Kashiut van het scherm welk 

percentage van haar vaten van het geven het scherm zal gebruiken. Als er onder deze 
voorwaarden een Partzuf  gevormd wordt, heet die Partzuf Katnut (kleinheid) van Olam 
HaNekudim (de wereld van Nekudim). 

 
Als er een Zivug  is uitgevoerd op de beperkte Reshimot van Bet de Hitlabshut en Aleph de 

Aviut in Rosh de SAG, daalt er een Partzuf naar de plek waar de Reshimot vandaan kwamen. Het 
daalt onder de Tabur de Galgalta en expandeert daar compleet met Rosh en Guf. Rosh de Hitlabshut 
wordt Keter genoemd; Rosh de Aviut heet Abba ve Ima (AVI, letterlijk Vader en Moeder) en de Guf 
heet ZON (Zeir Anpin en Nukva). 

 
De structuur als geheel, Rosh en Guf , en ook elk deel ervan, is verdeeld in twee delen: GE en 

AHP. 
 

° GE zijn vaten van het geven. Deze zijn altijd actief want alleen het Licht van Wijsheid 
werd beperkt, niet het Licht van Genade. 

° AHP zijn vaten van het ontvangen. Na de Tweede Beperking in Partzuf Nekudot de SAG, 
heeft geen enkele Partzuf voldoende kracht om Licht van Wijsheid in haar AHP te 
ontvangen met het doel om te geven. 
 

° Een derde paar Reshimot dat samen met het scherm naar de Rosh de SAG opsteeg, bestaat 
uit  Reshimot die vanuit de Sof van Galgalta naar Nekudot de SAG kwamen - met Dalet de 
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Hitlabshut en Gimel de Aviut.  Partzuf Nekudot de SAG  kreeg deze Reshimot ten tijde van het 
vullen van het einde van Galgalta. Het zijn deze Reshimot die het Licht van Wijsheid nodig 
hebben. 
 
Zodra de Partzuf Katnut van de wereld Nekudim afdaalde van de Tabur de Galgalta via de 

Parsa naar zijn plek, gaf de Rosh de SAG haar de overblijvende Reshimot van Dalet de Hitlabshut en 
Gimel de Aviut.  In antwoord op de vraag van deze Reshimot, daalt het scherm, dat zich bevond bij 
Nikvey Eynaim van AVI,  en voert een Zivug  uit op Reshimot 4/3 (Dalet de Hitlabshut en Gimel de 
Aviut). Door die Zivug daalt het Licht van Wijsheid naar de Guf, bereikt de Parsa en passeert die 
op zijn weg naar beneden. 

 
De Rosh van AVI, afgaand op de eis van de Reshimot 4/3, oordeelt dat de vaten van het 

ontvangen onder de Parsa in staat zijn tot ontvangen met het doel om te geven. Daarom voert 
Partzuf AVI een Zivug uit op Gadlut dat wil zeggen op Reshimot 4/3. Met dat doel verbindt zij de 
vaten van GE met de AHP in haar Rosh en met de Guf, die ZON is, en expandeert het Licht van 
Wijsheid daarvan naar beneden naar ZON. 
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Hoofdstuk 3.15 - De Geboorte van een Partzuf - Katnut en Gadlut van Nekudim 
 

Keter en AVI  weten niet dat het Licht van AB SAG  dat van Boven komt en dat het vat de 

kracht geeft om van Katnut naar Gadlut te gaan, niet onder de Parsa  mag komen. Daarom werd de 
Parsa  tot nu toe niet uitgeschakeld. Maar nu Licht van Wijsheid de vaten onder de Parsa begint 
te vullen, beginnen de vaten te breken, omdat zij nog steeds werken met het doel om te 
ontvangen. 

 
Als Rosh de AVI een Zivug  uitvoert op Reshimot 4/3, komt er Licht van Wijsheid daaruit in 

de Guf van Nekudim. Het Licht dat zich via GE uitbreidt wil door de Parsa heen om de AHP van 
de Guf  binnen te gaan. Op dat punt beginnen de vaten van AHP het Licht van Wijsheid te 
ontvangen met het doel om te ontvangen. De vaten van GE die zich boven de Parsa bevinden, 
voegen zich bij de vaten van de AHP onder de Parsa om één Guf  te vormen. Daardoor breken 
eveneens de GE, de vaten van het geven, samen met de AHP, de vaten van het ontvangen. 

 
Als het Licht van Wijsheid uit de Peh van AVI  komt en expandeert naar de Guf van 

Nekudim, die uit zowel GE als AHP bestaat, dan schept dit de eerste Partzuf van Gadlut van 
Nekudim en deze breekt in twee fasen: 

1. De vaten in de Guf verliezen hun scherm. 
2. Zij vallen uit hun eerdere niveau omdat zij willen ontvangen met het doel om te 
ontvangen. 

 
Het breken heeft tot gevolg dat het scherm van de Partzuf in Gadlut (AVI) verfijnd wordt en 

tezamen met Reshimot 3/2 die erin achterbleven, opstijgt naar de Rosh de AVI, daar een Zivug de 
Hakaa op deze Reshimot uitvoert en de volgende Partzuf  vormt, waarvan de Rosh de naam 
YESHSUT (Israel Saba ve Tvuna) draagt. Zodra de Rosh verschijnt, maakt deze een berekening en 
vormt een Guf. Ook Partzuf  YESHSUT breekt en sterft. Met tot gevolg dat het scherm nogmaals 
verfijnd wordt en opstijgt naar de Peh van YESHSUT met Reshimot 2/1. Deze Reshimot kunnen 
geen Guf meer vormen, omdat er niet genoeg Aviut is om Licht te ontvangen. 

 
Zo zien we dat de twee Partzufim die verschenen: AVI en ZON gebroken werden. In het 

verfijningsproces van elke Partzuf werden er vier Partzufim van Nekudot gevormd. Deze vormden 
op hun beurt in totaal acht Partzufim, die "de Acht Koningen" genoemd worden, omdat zij 
beheerst worden door Malchut (koningschap), dat wil zeggen door de wil om te ontvangen met het 
doel om te ontvangen. 

 
Elke Partzuf bestaat uit HaVaYaH, ofwel vier delen, want zo is de structuur van elk wezen. 

Elk deel bestaat uit zijn eigen tien Sefirot dus het totale aantal delen wordt 8x4x10=320 (8 
koningen, 4 HaVaYaH, 10 Sefirot en 320 delen). In Gematria (de numerieke waarde van de letters) 
wordt dit getal Shach genoemd, bestaande uit de twee Hebreeuwse letters:  Shin(ש) met de waarde 
300, en Chaf (כ) met de waarde 20. 

 
Het breken vond plaats in alle Sefirot. Ze waren allemaal met elkaar vermengd, zodat er in 

elk gebroken deel 320 delen zaten. Het hele werk van correctie bestaat uit het ziften van alle 
gebroken delen. 

 
Dit ziften gebeurt door eerst het minst gebroken deel van alle 320 te nemen, en daaruit de 

innerlijke delen van Malchut, die het breken veroorzaakten te ziften. De 320 delen bestaan uit 
negen Sefirot van ZON de Nekudim, met Malchut  als het tiende deel van al die tien Sefirot. In die 
320 delen zijn er dus 32 delen van Malchut. 
 



149 

 

 
 
 

Het Licht van Wijsheid voert het ziften van de delen van Malchut uit. Als het op elk van de 
gebroken delen schijnt, kan het maar Licht zenden naar negen van de Sefirot, dus naar 320-32 
=288 delen, en dus niet naar de tiende Sefira, dus de 32 delen van Malchut. 

 
Malchut is het enige slechte deel, dat de mens ervan weerhoudt spiritualiteit binnen te gaan. 

Natuurlijkerwijs vermijden we het kwaad en leren we het te haten, want in spiritualiteit is haat 
hetgeen dat scheidt en daarom willen we onszelf van dit kwaad (de wil om voor zichzelf te 
ontvangen) afscheiden. 

 
De mens houdt dan 288 delen over die wél waardig zijn om gecorrigeerd te worden, deze 

worden Rapach genoemd, bestaande uit Resh(ר) met de waarde 200, Peh (פ) met de waarde 80, en 
Het (ח) met de waarde 8, dus samen 288 delen, en verder uit 32 delen die níet waardig zijn om 
gecorrigeerd te worden (dus delen die het schepsel niet kan corrigeren) bestaande uit de 
Hebreeuwse letters Lamed (ל) met de waarde 30 en Bet (ב) met de waarde 2, samen dus 32 delen, 
ook wel het Hart van Steen genoemd. 

 
Na het ziften van de bovengenoemde 32 delen uit Malchut die niet gebruikt kunnen worden, 

blijven er 288 delen van de gebroken stukken van de bovenste negen Sefirot over. De eerste van de 
vaten die gesorteerd worden zijn de vaten van het geven, de GE (Galgalta en Eynaim). Zij vormen 
de Zon van de wereld Atzilut. 

 
Zoals er tien Sefirot zijn in de expansie van het Licht in het vat van Boven naar beneden,  zo 

zijn er eveneens tien Sefirot binnen het vat. Deze werden gevormd als gevolg van de vermenging 
van de Sefirot met het Terugkerende Licht. Deze tien innerlijke Sefirot heten: 

 
Keter - Mocha (Merg) 
Hochma - Atzamot (Botten) 
Bina - Gidin (Pezen) 
Zeir Anpin - Bassar (Vlees) 
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Malchut - Or (Huid) 
 
De regel van de Tweede Beperking werkt daarin precies zoals in de longitudinale Sefirot. 



151 

 

Hoofdstuk 3.16 - De Wereld van de Correctie 
 

Na het breken in de wereld Nekudim gebeuren er verschillende dingen: 

° De Lichten die de Partzuf Gadlut van de wereld Nekudim vulden, stijgen op naar de 
Rosh van Partzuf  Nekudim. 

° De Reshimot die achterbleven in het scherm stegen op naar de Rosh van Partzuf 
Nekudim en naar Rosh de SAG. 

° De Nitzotzin (Vonken, delen van het Terugkerende Licht, het gebroken scherm) vielen 
neer in de gebroken vaten die hun scherm hadden verloren en keerden terug naar de 
wil om te ontvangen met het doel om te ontvangen. Ze worden beschouwd te vallen 
naar de plaats van BYA, onder de Parsa. 

 
Het verschil tussen het verfijnen van de Partzuf door het slaan (Bitush) van de Innerlijke en 

Omgevende Lichten, en het verfijnen van de Lichten door het breken van de vaten, is dat de vaten 
na het breken gecorrigeerd moeten worden. Pas dan kunnen nieuwe Zivugim (paringen voor het 
voortbrengen van nieuwe Partzufim dus voor nieuwe ontvangst van Licht) worden uitgevoerd met 
het doel om nieuwe Partzufim te vormen en ze met Licht te vullen. 

 
De Rosh van de wereld Nekudim  had de intentie om het hele Licht van het doel van de 

Schepping  te ontvangen met het doel om te geven. Door de Sof van Galgalta te vullen zou hij 
bereiken dat Malchut de Ein Sof  totaal gevuld werd. Als de gebroken vaten gecorrigeerd zijn, 
zullen daarom alle vaten van het ontvangen gecorrigeerd zijn zodat ze zullen geven, en dan zal 
het einde van de correctie bereikt zijn. 

 
Toch zou daarmee nog niet de hele Malchut de Ein Sof gecorrigeerd zijn, maar slechts een 

deel ervan - Behinot Shoresh, Aleph, Bet en Gimel. Behina Dalet, eigenlijk het enige schepsel, zou 
daardoor niet beïnvloed zijn. Behinot Shoresh, Aleph, Bet en Gimel komen voort uit vermenging met 
de Hoogste Negen, ofwel met de invloed van de Schepper op Malchut, terwijl een "schepsel" in 
feite een wil om te ontvangen is, totaal gescheiden van de Schepper en zelfstandig. 

 
Alleen Behina Dalet  in Behina Dalet is een wil om te ontvangen met het doel om te 

ontvangen die zich onafhankelijk voelt. Daarom is zij de enige die haar wil om te ontvangen moet 
beperken. Na de beperking hebben de Partzufim  en de werelden de intentie om de verlangens van 
de wortelgraad en graad 1, 2 en 3 in Behina Dalet te vullen, maar niet Behina Dalet van Behina 
Dalet. 

 
Maar als juist Behina Dalet in Dalet  gecorrigeerd moet worden, en niet Behinot Shoresh, 

Aleph, Bet en Gimel, waarom nemen deze verlangens dan Lichten op? Deze verlangens zijn niet van 
het schepsel, maar eigenschappen en krachten van de Schepper. 

 
De Schepper gebruikt deze Lichten om het schepsel, Behina Dalet van Dalet,  de weg te 

wijzen en te leiden. Deze krachten vullen alle spirituele werelden, behalve de ziel van de mens. 
 
Behina Dalet zelf, dus de ziel van de mens, kan zichzelf niet echt corrigeren tot ontvangen 

met het doel om te geven. De hele correctie van het schepsel gebeurt door het onderzoeken van 
haar eigen eigenschappen in vergelijking met die van de Schepper en dan de eigenschappen van de 
Schepper te verkiezen boven die van haarzelf. Zij gebruikt niet haar eigen eigenschap, zoals het 
hart van steen, maar gebruikt enkel de Hoogste Negen, de Rapach Behinot. Zij sorteert ze en 
verheft ze na het breken met het doel zich met de Schepper te verenigen. 

 
Alle Zivugim na de Eerste Beperking werden uitgevoerd op die verlangens. Deze Zivugim 

brachten de Partzufim, de werelden en alles daarin voort, en deze expandeerden naar beneden. De 
vijf werelden met de vijf Partzufim in elke wereld, vormen de ladder van de Schepper (de Gever) 
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naar het schepsel (de ontvanger). De graden zijn maten van de gelijkvormigheid van de 
verlangens van het schepsel aan de Schepper. 

 
De verschijning van de Partzufim en de werelden van Boven naar beneden vormt de graden, 

die als verhullingen zijn van het Licht van Ein Sof. Voor zover zij ontvangt met het doel om te 
geven verhult elke Partzuf  het Licht en verbergt het voor de Partzufim beneden zich. 

 
We kunnen de Partzufim en de werelden vergelijken met de lagen van een ui: ze zijn rond, 

de ene laag omvat de andere, en hoe dieper de laag, hoe meer Licht er verhuld wordt. Onderaan de 
ladder, dus midden in de ui, bevindt zich het punt van duisternis. 

 
Opdat het schepsel een vrije wil zou hebben en uit eigen vrije keuze gelijk zou willen worden 

aan de Schepper, zich aan Hem zou willen hechten en zich zou willen verheffen van haar 
oorspronkelijke staat naar die van de Schepper, moest het schepsel in het punt van duisternis 
geboren worden. 

 
Ook de mogelijkheid tot correctie van haar verlangen moest geschapen worden, maar 

vanwege de zwakte van het schepsel is correctie een geleidelijk proces. Daartoe werd de ladder 
gevormd: de vijf werelden met in elke wereld vijf Partzufim en in elke Partzuf  vijf Sefirot, vormen 
samen een ladder van 125 graden van de aanvangstoestand van het schepsel tot aan haar 
uiteindelijke volmaking. De werelden hebben dus twee functies: 

A. Het Licht van Ein Sof geleidelijk te verbergen. Dit wordt gedaan door de afdaling van de 
werelden van Boven naar beneden. Daarom worden de graden van verhulling "werelden" 
genoemd (Hebreeuws:Olamot, van het woord Ha'alama (verhulling). 

B. De zielen (schepselen) correcties te bieden waardoor zij via de graden van de werelden 
op kunnen klimmen van beneden naar boven. Elk niveau dat zij bereiken is een Partzuf 
die geschapen werd tijdens het neerdalen van Boven naar beneden. Om een spiritueel 
niveau te bereiken moet het schepsel door dat niveau geholpen worden. Als het schepsel 
die hulp krijgt, gebruikt zij die kracht om een scherm te verwerven en om op te stijgen  
tot dat niveau. Als een schepsel tot een graad opstijgt, krijgt zij de naam daarvan. 

 
Dit leert ons dat alle werelden, met alles erin, slechts de ladder zijn die de Schepper bereidde 

voor het opstijgen van de mens. Als de mens langs deze graden opklimt, dan verheffen de 
werelden zich met hem, want alle werelden, met alles daarin, bevinden zich binnen de mens. 
Behalve het schepsel dat bezig is dit te bereiken, is de Schepper dus het enige wat er bestaat. 

 
Om ons heen is er niets dan het eenvoudige Licht in een toestand van complete rust. Dat 

betekent dat de intentie van de Schepper onveranderlijk is, dat Hij in al zijn handelen slechts één 
ding beoogt: goed te doen aan de mens. Maar de mens kan de Schepper slechts voelen in zoverre 
hij zijn eigenschappen gelijk maakt aan de eigenschap van de Schepper, de eigenschap van het 
geven. 

 
Als de eigenschappen van de mens (zijn verlangens, bedoelingen) totaal tegengesteld zijn 

aan die van de Schepper, dan heeft hij geen enkele gewaarwording van de Schepper. Deze toestand 
wordt "Deze Wereld" genoemd. Als iemand maar één eigenschap kan veranderen zodat die 
enigszins gelijk is aan de eigenschap van het geven van de Schepper, dan wordt hij beschouwd als 
te zijn opgestegen van "Deze Wereld" naar de "Spirituele Wereld". Dit wordt beschouwd als een 
stap op de eerste sport van de ladder die leidt tot nabijheid aan de Schepper. 

 
Alle veranderingen vinden in ons innerlijk plaats, in onze vaten van het ontvangen, en zijn 

afhankelijk van de mate van correctie van het scherm. Behalve wij is er alleen het onveranderlijke 
Hoogste Licht. Door iets van dat Hoogste Licht te verwerven, verwerft en voelt iemand een deel 
van de Schepper en dan benoemt hij de Schepper volgens wat hij voelt - Genadig, Goedgunstig, 
Glorierijk enzovoort. 
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De Thora documenteert wat iemand voelt die spiritualiteit bereikt, dus wat iemand voelt die 

nader komt tot de Schepper. De hele Thora bestaat uit benamingen van de Schepper. Iemand die 
de Thora verwezenlijkt, verwerft een deel van het collectieve Licht. 

 
De graden van bereiken worden benoemd met de namen van de Sefirot (de Partzufim of de 

werelden) of met de namen van de Lichten die iemand ontvangt (NRNHY). 
 
Behalve de mens is er alleen de Schepper. Al wat wij voelen, willen en denken komt van de 

Schepper. Alles wat wij altijd voelen is slechts de Schepper. 
 
Terwijl het schepsel van het laagste punt (deze wereld) opklimt naar de Schepper, tot het 

totale gelijkvormigheid met Hem bereikt (het einde van de correctie), gaat het door 620 graden 
heen, ook wel genoemd: de 613 Mitzvot van de Thora  plus de zeven Mitzvot van onze wijzen. Een 
Zivug (paring) met het Hoogste Licht in het scherm wordt een Mitzva genoemd. 

 
Het Licht dat het schepsel in zijn vaten verwerft, wordt "Innerlijk Licht", of het Licht van de 

Taamim, ofwel Thora genoemd. Daarom zeggen Kabbalisten vaak: "Proef en zie dat de Heer goed 
is." 

 
Het schepsel Behina Dalet van Dalet, corrigeert haar wil om te ontvangen om in staat te zijn 

tot geven. Niet het verlangen zelf wordt gecorrigeerd, maar de manier waarop het gebruikt wordt: 
het moet gebruikt worden met de intentie om te geven. Die correctie, de vorming van de intentie 
om te geven, wordt niet aan alle verlangens ineens voltrokken, maar aan deeltjes van het 
verlangen van het schepsel, van het kleinste verlangen tot het grootste. 

 
Zo stijgt het schepsel van graad naar graad op de ladder van niveaus. De werelden zijn 

eigenlijk de niveaus waarlangs de mens van beneden naar boven klimt. 
 
De correctie van de wil om te ontvangen met het doel om te geven is heel moeilijk omdat het 

totaal ingaat tegen de natuur van het schepsel. Daarom heeft de Schepper deze weg in 613 
kleinere graden verdeeld. En ook het schepsel is verdeeld in 600.000 deeltjes, " zielen" genaamd. 
Als de zielen samenkomen worden ze " de Collectieve Ziel" genoemd, ofwel de "Eerste Mens" . 

 
   Maar de correctie van de verlangens begint al eerder, in nog een lagere staat die " Onze 

Wereld" heet. In deze staat is er helemaal geen gewaarwording van een Schepper of van 
spiritualiteit. In deze toestand wordt er zelfs geen behoefte gevoeld om de Schepper te kennen. 
Wij allen zijn op dat niveau geboren. Het bestaat enkel uit verlangens naar genot dat we met onze 
vijf fysieke zintuigen kunnen ervaren. 

 
De wereld wordt door de bevelen van de Schepper bestuurd. Wij noemen deze leiding "de  

Natuur". Daarin worden al onze reacties op elk niveau (levenloos, vegetatief, animaal en sprekend) 
dwingend bepaald door de wil om genot te ontvangen. Volgens de wet kiest elk schepsel altijd 
voor het grootste genot en vermijdt het pijn. 

 
In elke generatie zijn er mensen waarin de Schepper een "Punt in het Hart" plant, een 

verlangen om de Schepper te voelen. Zo iemand gaat op zoek naar bevrediging voor deze nieuwe 
behoefte, zonder dat hij begrijpt dat het de behoefte aan de Schepper is die alleen door het Hoogste 
Licht bevredigd kan worden. 

 
De Partzufim die na het breken verschijnen, worden "De Wereld van de Correctie" 

genoemd. Alles wat er gebeurt is nodig voor en staat in dienst van de evolutie van het schepsel, 
opdat hij de volmaaktheid van het handelen van de Schepper zal bereiken en behagen zal scheppen 
in wat de Schepper voor hem bereid heeft. 
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Het breken van de Wereld van Nekudim, ook wel het "breken van de Werelden" genoemd, 

zowel als het breken van de Eerste Mens, waren voorbestemd. Door het breken van de Wereld 
van Nekudim werden de vaten van het ontvangen vermengd met de vaten van het geven op zo'n 
manier dat elk van hen alle 320 delen van het verlangen in zich draagt. Met tot gevolg dat de 
vaten van het ontvangen gecorrigeerd kunnen worden doordat ze in de vaten van het geven 
opgenomen zijn. Elk verlangen bestaat dan uit NRNHY van Lichten in plaats van uit slechts het 
Licht Nefesh, zoals voorheen. 

 
Zonder de vermenging die door het breken werd veroorzaakt, zouden de vaten van het 

ontvangen op geen enkele manier Licht kunnen ontvangen; zij zouden dan altijd door de Parsa 
van het Licht gescheiden zijn gebleven. Nu echter, na het breken, kunnen ze verheven worden 
naar Atzilut (door een proces dat AHP de Aliah genoemd wordt, het verheffen van de AHP), en 
kunnen ze daar gevuld worden. 

 
Het breken van de wereld Nekudim wordt ook wel "het breken van de werelden" genoemd, 

omdat Malchut de Ein Sof uit vijf delen bestaat waarvan er vier de werelden en alles daarin 
voortbrengen tijdens hun ontwikkeling van boven naar beneden. Zij omvatten de hele Schepping, 
behalve de mens, die geboren werd uit Behina Dalet van Dalet, uit het laatste deel van Malchut, de 
eigenlijke wil om te ontvangen. Dit onafhankelijke deel stond totaal los van het verlangen van de 
Schepper om te geven. 

 
Alleen de mens vormt daarom het doel en de zin van de Schepping. De rest van de 

Schepping is niet onafhankelijk. Het behoort tot de Schepper want Hij is het Die gedrag en 
handelingen ervan bepaalt, net zoals het gedrag van het levenloze, vegetatieve, animale en 
sprekende in onze wereld. 

 
Het verlangen van de mens is niet fundamenteel anders dan dat van dieren. Alleen iemand 

die een verlangen naar de Schepper vertoont, een deel van het verlangen van de eerste mens, 
wordt "mens" genoemd. Iemand die dat verlangen niet vertoont, heeft niets om te corrigeren en 
voelt de behoefte niet om dichterbij de Schepper te komen. 

 
De hele werkelijkheid in deze wereld is verdeeld in de vier delen van de Schepping: het 

levenloze, vegetatieve, animale en sprekende, in de volgorde van de intensiteit van hun wil om te 
ontvangen, dus in hun mogelijkheid om pijn of genoegen te veroorzaken. 

 
Een mens moet in deze wereld door vier ontwikkelingsfasen heengaan: de levenloze, 

vegetatieve, animale en sprekende fase. Elke fase versterkt en ontwikkelt zijn wil om te 
ontvangen, totdat de Schepper uiteindelijk een "Punt in zijn Hart" in hem schept, een verlangen 
om het doel te bereiken. 

 
De mensheid is daardoor duizenden jaren onder de druk van de Natuur geweest, terwijl zijn 

verlangen om te ontvangen zich ontwikkelde van het levenloze naar het sprekende niveau, 
gedurende de ontwikkeling zoals wij die kennen, van de generaties. 

 
Van generatie tot generatie, gaat elke ziel door de vier fasen heen van de ontwikkeling van 

de wil om te ontvangen: 
1. Het Volk - de "levenloze" graad in de menselijke soort. Door verlangen ontwikkelen zij 
het niveau van "de Rijken" 

2. De Rijken - het vegetatieve graad in de menselijke soort. Door hun gevoeligheid voor 
eer (regeren) ontwikkelen zij zich  tot het niveau van "de Helden". 

3. De Helden - de "animale" graad in de menselijke soort. Door hun verlangen naar kennis 
ontwikkelen ze zich tot het niveau van "de Geschoolden". 

4. De Geschoolden - het "sprekende" niveau in de mens. Op dit niveau in de mens wordt 
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het verlangen niet beperkt door plaats of tijd. Iemand wordt afgunstig op gebeurtenissen 
in het verleden, in vorige generaties, op dingen die hij niet nodig heeft, eenvoudig omdat 
iemand anders ze heeft. Daarom willen deze mensen hebben wat ze bij anderen zien, ze 
kunnen hun verlangen om te ontvangen onbeperkt uitbreiden en daarmee worden ze 
waardig om het doel van de Schepping te bereiken. 

 
Als de Schepper het "Punt in het Hart" "plant", begint de mens te zoeken naar de Schepper 

en naar de wortel van zijn ziel. De volgorde van de correctie van beneden naar boven is als volgt:  
ontvangen met het doel om te ontvangen in onze wereld; geven met het doel om te ontvangen in 
onze wereld; geven om te geven in de werelden BYA; ontvangen met het doel om te geven in de 
wereld Atzilut. De wereld Atzilut wordt daarom ook wel de Wereld van de Correctie genoemd. 
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Hoofdstuk 3.17 - De Wereld Atzilut 
 

Zodra het gebroken was, verfijnde het scherm zich en steeg samen met de Reshimot op naar 

AVI. De Reshimot in het scherm vroegen om correctie en om een Zivug, om Licht te kunnen 
ontvangen. Maar de Rosh van AVI de Nekudim keerde terug naar een staat van Katnut en kon dit 
niet uitvoeren; daarom steeg het scherm naar de Partzuf  van de naastgelegen Partzuf, die van de 
Rosh de SAG. 

 
Er is geen verschil tussen een scherm dat zich verfijnt onder invloed van Bitush (het slaan) 

van het Innerlijke en het Omgevende Licht, en een scherm dat verfijnt na het breken. Na het 
breken bleven er ook Reshimot  in het scherm achter die erom vroegen gerealiseerd te worden: 

° Beperkte Reshimot Aleph de Hitlabshut en Shoresh de Aviut, die overbleven van de 
Partzuf Nekudim. 

° Reshimot Dalet de Hitlabshut en Gimel de Aviut, van het einde van Partzuf Galgalta. 
 
   De beperkte Reshimot Aleph de Hitlabshut en Shoresh de Aviut kwamen van Partzuf Nekudim 

zelf; daarom voert het scherm de eerste Zivug daarop uit. Wanneer daaruit een Partzuf  zou 
ontstaan, zou het scherm voldoen aan de Reshimot 4/3  waardoor de Partzuf  Gadlut verliet. 

 
Toen het scherm opsteeg naar de Rosh de SAG, bleef het daarom stijgen, door de Reshimo de 

Aviut Shoresh die beperkt was tot Bina van Keter de SAG.  De vijf Behinot van de Rosh heten: 
Keter - Galgalta - Aviut Shoresh 
Hochma - Eynaim - Aviut Aleph 
Bina - Awzen - Aviut Bet 
Zeir Anpin - Hotem - Aviut Gimel 
Malchut - Peh - Aviut Dalet 

 
In elk van de Sefirot van de Rosh bevinden zich vijf innerlijke Sefirot: Keter, Hochma, Bina, Zeir 

Anpin en Malchut. De beperkte Reshimo van Aviut Shoresh vraagt om een Zivug op enkel de vaten 
van het geven. Deze Reshimo wil een Partzuf  vormen die alleen zou werken met vaten van het 
geven: GE met Aviut Shoresh. Het scherm dat deze Partzuf schept zou dus een Zivug moeten 
uitvoeren in de Rosh op enkel de vaten van het geven met Aviut Shoresh. 

 
Daarom stijgt het scherm van de Peh naar Keter van Rosh de SAG en vandaar nog verder 

naar boven, naar Bina de Keter en staat dan boven de Sefirot KHB de Keter.  Boven het scherm 
blijken er alleen de vaten van het geven van Keter te zijn, dus die met Aviut Shoresh. De plaats waar 
het scherm zich nu bevindt, heet Metzach (voorhoofd). 

 
De Partzuf die gevormd werd als gevolg van de Zivug op de beperkte Reshimo de Aviut 

Shoresh, wordt een "foetus" genoemd. Een lagere graad kan er in spiritualiteit niet bestaan; dit is 
het  minimale niveau. Eenmaal geboren daalt de Partzuf  af naar de plaats waar de Reshimot 
vandaan komen, dus onder de Tabur de Galgalta en breidt zich daar vanaf de Tabur naar beneden 
uit. 

 
Zodra de Partzuf van de foetus zijn plaats heeft ingenomen, ontwaken daarin de Reshimot 

Dalet de Hitlabshut en Gimel de Aviut (uit de Sof van Galgalta). Op deze Reshimot verschijnt de 
Gadlut van de Partzuf: het scherm voert een Zivug uit op Reshimot 4/3  en dan expandeert het 
niveau Gadlut van de Tabur de Galgalta  tot aan de Parsa. Die Partzuf  heet Atik ( wat Losstaand 
betekent, maar ook Oud), omdat het los staat van het bereiken van de lageren, dus van de zielen. 

 
Atik is de eerste van een reeks nieuwe Partzufim die de "wereld Atzilut" heet. Partzuf Atik  

heeft in de nieuwe wereld de rol van Keter. 
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Zodra Partzuf Atik in Gadlut verschijnt, geeft Rosh de SAG alle Reshimot daaraan door die na 

het breken naar haar waren opgestegen. Van al deze Reshimot kiest Atik de meest verfijnde 
Reshimo, voert daarop een Zivug uit, en schept de volgende Partzuf.  Eerst vormt zij deze in de 
graad van foetus, en  vervolgens voert zij er een Zivug  voor uit op Gadlut (4/3). De nieuwe 
Partzuf  breidt zich uit van de Peh van Atik  tot de Parsa. De naam ervan is Partzuf Hochma ofwel 
Arich Anpin (AA). 

 
Zodra de Gadlut van Arich Anpin expandeert, geeft Partzuf Atik  daaraan alle Reshimot die 

over waren van de Reshimot die naar de Rosh de SAG  waren gestegen. Arich Anpin  zoekt daaruit 
de meest verfijnde en voert een Zivug uit die Partzuf Bina in de wereld Atzilut schept, eerst in 
Katnut en daarna in Gadlut. Die Partzuf breidt zich uit van de Peh van Arich Anpin tot aan de Tabur 
van Arich Anpin. Deze Partzuf  wordt Abba ve Ima (AVI) genoemd, wat letterlijk betekent: "Vader 
en Moeder". 

 
Nadat Partzuf AVI  in Gadlut  gevormd is, geeft Arich Anpin daaraan de overgebleven 

Reshimot. Van alle Reshimot die Arich Anpin geeft, kiest AVI de meest verfijnde en voert een Zivug 
uit die Partzuf Zeir Anpin van de wereld Atzilut schept. Voor het eerst hebben we hier drie 
situaties: Foetus, Katnut en Gadlut. Partzuf  Zeir Anpin strekt zich uit vanaf de Tabur van Arich 
Anpin  tot aan de Parsa. 

 
Zodra Partzuf Zeir Anpin verschijnt, krijgt deze alle overgebleven Reshimot. Zeir Anpin voert 

een Zivug daarop uit en schept Partzuf  Malchut van de wereld Atzilut. Dit is de laatste van de 
Zivugim (paringen) die konden worden uitgevoerd op de Reshimot die na het breken van de vaten 
opstegen naar Rosh de SAG. 

 
De permanente staat van de wereld Atzilut is Katnut, ofwel GE,  de vaten van het geven. 

Minder dan dat kan er in Atzilut niet bestaan. De staat ervan is  precies dezelfde als die waarin de 
wereld van Nekudim zich bevond in Katnut, voordat deze brak. Maar de wereld Atzilut verscheen 
om de Schepping tot het einde van de correctie te brengen, opdat Malchut de Ein Sof met het Licht 
van Ein Sof  gevuld zou worden met de intentie om te geven, en dat doel is nog niet bereikt. 

 
Het breken van de vaten veroorzaakte de vermenging van de vaten van het ontvangen met 

de vaten van het geven, en schiep in elk vat vier onderscheidingen: 
A) Vaten van het geven. 
B) Vaten van het geven binnen vaten van het ontvangen. 
C) Vaten van het ontvangen binnen vaten van het geven. 
D) Vaten van het ontvangen. 

 
De eerste zifting vond plaats door de vaten van het geven uit het mengsel te selecteren. 

Deze werden gebruikt om de Katnut van de wereld Atzilut te construeren. 
 
De tweede zifting selecteert de vaten van het geven binnen de vaten van het ontvangen. Zij 

construeren de wereld BYA. Deze werelden zijn vaten van het geven, dus GE, net als de wereld 
Atzilut, maar ze bleven besloten binnen de AHP, de vaten van het ontvangen. Maar uit en van 
zichzelf zijn dit vaten van het geven, daarom kan het Licht erin expanderen. 

 
Zodra daarom de wereld Atzilut verschijnt, stijgt Malchut van Atzilut naar AVI  en voert daar 

een Zivug uit op de vaten van het geven binnen de vaten van het ontvangen. Zij schept de wereld 
Beria, vervolgens de wereld Yetzira en dan de wereld Assiya. De Zivug op GE in de vaten van het 
ontvangen met Bet de Aviut schept de wereld Beria; de Zivug  op GE  in de vaten van het 
ontvangen met Gimel de Aviut schept de wereld Yetzira; en de Zivug op GE in de vaten van het 
ontvangen met Dalet de Aviut schept de wereld Assiya. 
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De derde zifting selecteert de vaten van het ontvangen die vermengd waren met de vaten 

van het geven. Deze zifting en correctie wordt uitgevoerd door zielen van mensen. Zij selecteren 
deze vaten en verheffen ze boven de Parsa naar de wereld Atzilut. Dit werk wordt een "opwekking 
van beneden" genoemd, omdat het door de zielen uitgevoerd wordt. De gebroken vaten die 
opstijgen naar Atzilut worden "AHP de Aliah" ( De Verheven AHP) genoemd. 

 
De vierde zifting is de selectie van de vaten van het ontvangen die niet vermengd waren 

met de vaten van het geven. Deze worden geselecteerd als de vaten die hun eigenschap van het 
ontvangen behouden, en die daarom ongeschikt zijn voor gebruik. Deze vaten worden Klipot 
(schillen) genoemd, of ook wel Lev HaEven (het hart van steen) omdat ze vóór het einde van de 
correctie niet kunnen worden gecorrigeerd. 
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Hoofdstuk 3.18 - De Werelden BYA 
 

De Zivug voor de schepping van de wereld Beria werd in Bina van Atzilut uitgevoerd, en 

nam dus de plaats in van Zeir Anpin van Atzilut. 
 
De wereld Yetzira, die na de wereld Beria geschapen werd, breidt zich daaronder uit op de 

plaats van Malchut van Atzilut. Partzuf Malchut van Atzilut bekleedt slechts de vier laagste Sefirot 
van Partzuf Zeir Anpin (NHYM) zodat alleen de eerste vier Sefirot van Malchut: KHB en Tifferet, 
zich in Atzilut bevinden tegenover de vier Sefirot NHYM van Zeir Anpin. De Sefirot Gevura, Tifferet 
en  NHYM van Partzuf Malchut bevinden zich onder de Parsa. 
 

 
 

Toen de wereld Yetzira geschapen werd, bekleedden de eerste vier Sefirot daarvan dus de 
eerste vier Sefirot van Malchut, terwijl de zes lagere Sefirot op de plaats kwamen van de onderste 
zes Sefirot van Beria. De plaats BYA bestaat uit 30 Sefirot. 

 
In de toekomst, na de zonde van de Eerste Mens zullen de werelden BYA naar deze plaats 

afdalen. De plaats waar de laagste zes Sefirot van Yetzira eindigen wordt de Chazeh genoemd van 
de plaats van de wereld Beria. Na het breken van de ziel van de Eerste Mens, wordt dat de Chazeh 
van Beria. 

 
Nadat de wereld Yetzira geschapen was en haar plaats had ingenomen, schiep Malchut van 

Atzilut  de wereld Assiya. Deze breidde zich uit onder de wereld Yetzira, dus van de Chazeh van de 
plaats van de wereld Beria tot aan de Chazeh  van de wereld Yetzira. 

 
De Chazeh van de plaats van de wereld Yetzira wordt "de Chazeh van de plaats van de 

werelden BYA" genoemd. Daar eindigt de expansie van de werelden BYA. Daaronder is er geen 
Licht. Vanaf de Chazeh van de plaats van de wereld Yetzira naar beneden heet deze plaats: Mador 
HaKlipot (het  "schillengedeelte"). Daaronder bevindt zich het punt: "Deze Wereld". 

 
Een plaats (in spiritualiteit) betekent: een verlangen. Het punt "Deze Wereld" is een wil om 



160 

 

te ontvangen met het doel om voor zichzelf te ontvangen, een verlangen naar genot in wereldlijke 
bekledingen, zoals seks, respect, controle, en jaloezie. De schillen staan daarboven, want zij 
wensen te genieten van de Schepper. 

 
In de wijsheid van Kabbalah, is het referentiepunt altijd datgene wat bereikt moet worden. 

Dus wie leert dat zijn verlangens slechts gericht zijn op ontvangen met het doel om te ontvangen, 
en nooit met het doel om te geven, kunnen we "bereikend" noemen. Zijn staat is die van "Deze 
Wereld". Maar wie niet leert dat al zijn verlangens gericht zijn op het ontvangen met het doel om 
te ontvangen, bevindt zich niet op die plek (in dat verlangen). Hij bevindt zich op een nog lager 
niveau, dus nog vóór die ontdekking. Hij leeft op een plaats (in een verlangen) dat "Deze Wereld" 
wordt genoemd, onbewust van zijn eigen verlangens, en zonder zijn onbewustheid te voelen. 

 
De mensheid als geheel bevindt zich op het niveau "Deze Wereld", dus op het niveau van 

onbewustheid. Vanaf deze graad begint het verlangen om te ontvangen zich te ontwikkelen. Deze 
evolutie is een natuurlijk proces, dat iedereen door middel van de strenge kracht van Din (oordeel)  
tot correctie brengt. 

 
De hele geschiedenis van de mens is een van generatie op generatie verlopende ontwikkeling 

van de wil om te ontvangen, die door drie factoren bevorderd wordt: afgunst, verlangen, en het 
streven naar eer. 

 
De wil om te ontvangen is de oorzaak van al het lijden in de wereld; daarom zal lijden de 

mens en de hele mensheid tot de beslissing brengen om deze wereld  achter zich te laten. Degenen 
van wie de wil om te ontvangen voldoende ontwikkeld is, zullen een aansporing, een duw van 
Boven ontvangen om iets voorbij deze wereld te willen. Die duw zorgt ervoor dat de mens naar 
een bron begint te zoeken  van bevrediging van dit nieuwe verlangen, net zolang tot hij de juiste 
leraar vindt. Dat kost vaak jaren, soms is zelfs een heel leven niet genoeg. 

 
Maar als de Schepper iemand naar de plaats leidt waar Kabbalah wordt onderwezen, zoals 

Hij met mij deed, dan is dat een teken dat hem een kans van Boven wordt geboden om zijn ziel te 
corrigeren en om het doel te bereiken. 
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Hoofdstuk 3.19 - De Eerste Mens 
 

De Eerste Mens is een schepping die anders is dan alles wat voor hem kwam. Hij is de enige 
die werd geschapen uit de eigenlijke Malchut de Ein Sof, en is daarom de enige die een "echt" 
schepsel genoemd kan worden. Ook hij werd geschapen door Malchut de Atzilut, die naar AVI  
opsteeg.  Malchut schiep Partzuf Adam ha Rishon precies zoals ze de werelden BYA geschapen had. 
Daarom bevindt Adam ha Rishon zich altijd binnen de werelden BYA. 

 
De werelden BYA werden geschapen vanaf de plaats AVI, en zetten zich voort tot aan de 

"Chazeh van de plaats van de wereld Yetzira", terwijl Adam ha Rishon zich erbinnen bevond. Bij 
zijn geboorte bevond hij zich ter hoogte van alle drie de werelden BYA en ontving hij uit BYA de 
Lichten Nefesh, Ruach, en Neshama (NRN). Adam ha Rishon verkreeg verder de Lichten NRN de 
Atzilut, omdat BYA zich in Atzilut bevonden. 

 
De staat van de werelden ten tijde van de geboorte van Adam ha Rishon wordt de Erev 

Shabbat (Vrijdagmorgen) genoemd. Door een opwekking van Boven stegen de werelden toen 
samen met Adam ha Rishon een niveau(dus tien Sefirot), zodat het einde van BYA samen met Adam 
ha Rishon opsteeg naar de "Chazeh van de plaats van de wereld Beria". 

 
In die situatie wilde Adam ha Rishon alle Lichten ontvangen met het doel om te geven, net 

als vóór het breken van de vaten in de wereld Nekudim. Maar toentertijd, in Nekudim, begreep Rosh 
van AVI niet dat ZON ongecorrigeerd waren, en dus gaf zij hen de Lichten van Gadlut.  Met als 
gevolg dat ZON gebroken werden. 

 
Hier bij Adam ha Rishon ontbrak dit begrip eveneens, maar nu was het  verschil met het 

eerste breken, dat Adam ha Rishon na de onschuldige vergissing van het eerste ontvangen 
nógmaals wilde ontvangen. Deze keer was hij zich ervan bewust dat het een zonde was (een daad 
van ontvangen met het doel om te ontvangen) maar hij kon zichzelf er niet van weerhouden 
omwille van zijn eigen genot te ontvangen.  

 
Daardoor produceerde dit breken de schillen - de verlangens om te ontvangen omwille van 

het ontvangen. De werelden BYA vielen onder de Parsa naar hun permanente staat, vanaf de Parsa  
tot het einde van Galgalta. De "permanente staat" wordt zo genoemd omdat er voor de werelden 
BYA geen lagere staat mogelijk is. Maar ze zijn niet aan die plaats gebonden; zij hebben wel de 
mogelijkheid om te stijgen en weer te dalen. 

 
Naast het afdalen van BYA naar hun permanente plaats, als gevolg van het breken van Adam 

ha Rishon, werden ook de onzuivere werelden BYA geschapen. Zij bestaan uit zwakheden, en staan 
tegenover BYA. Daardoor zijn BYA gezuiverd van enige wil om te ontvangen en worden ze de 
"Heilige BYA" genoemd. De tegengestelde werelden tegenover hen heten daarom de "onzuivere 
BYA". 

 
De onzuivere werelden (schillen) heten: 

° Esh Mitlakachat (Ontvlammend Vuur) - tegenover de wereld Beria. 
° Anan Gadol (Grote Wolk) - tegenover de wereld Yetzira. 
° Ruach Se'ara (Stormwind) - tegenover de wereld Assiya. 

 
Na de zonde brak Partzuf Adam ha Rishon in 600.000 stukken. De stukken braken verder (de 

Thora beschrijft dit onder andere als het doden van Abel, de zondvloed, en Babylon). Het gevolg 
daarvan was dat er van Partzuf Adam ha Rishon slechts fragmenten overbleven met een wil om te 
ontvangen met het doel om te ontvangen, met slechts een vonk van Licht. De delen waarin deze 
vonken zitten bekleden de mensen in deze wereld en wekken hen op tot spiritualiteit, tot het Licht, 
tot de Schepper. Zo worden mensen ertoe gebracht zich bij groepen Kabbalah studenten aan te 
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sluiten. 
 
Er is nog een andere schil, die de naam Klipat Noga (de Noga Schil)draagt. Deze bestaat uit 

een mengsel van goed en kwaad. De term "mengsel" geeft aan dat deze schil, als zij Licht 
ontvangt in het goede deel, dit onmiddellijk doorgeeft aan het slechte deel. De correctie van de 
hele werkelijkheid is alleen geconcentreerd op de correctie van de Noga Schil: om haar los te 
maken van de drie onzuivere Klipot: Ruach Se'ara, Anan Gadol en Esh Mitlakachat, waarmee ze in 
haar slechte deel verbonden is, en haar met haar goede deel te verbinden met het heilige, met 
Atzilut. 
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Hoofdstuk 3.20 - Het Opstijgen van de Werelden 
 

De eigenlijke plaats van alle werelden vormen de fasen vóór de zonde: Zeir Anpin bevindt 

zich op de plaats van Arich Anpin; Malchut op de plaats van AVI; Beria op de plaats van YESHUT 
en Yetzira bevindt zich op de plaats van Zeir Anpin. 

 
De eerste vier Sefirot van de wereld Assiya bevinden zich op de plaats van Nukva van Atzilut, 

die TNHYM van de wereld Yetzira bekleedt. De laatste zes Sefirot van de wereld Assiya  bevinden 
zich op de plaats van de wereld Beria, onder de Parsa. Tenslotte worden de eerste Sefirot van de 
plaats van de wereld Beria, dus de plaats van de Parsa tot de "Chazeh van de plaats van de wereld 
Beria"  

de "rand van de stad" genoemd, omdat zij tot de wereld Atzilut behoren, en Atzilut wordt Ir 
(stad) genoemd. 

 
De Parsa wordt de "stadsmuur" genoemd. Van de Chazeh van de plaats van de wereld Beria 

tot aan de algemene Sium (einde) zijn er vierentwintig Sefirot, hier komt geen Licht. 
 
De zestien Sefirot van de Parsa tot de Chazeh van Yetzira heten de "streek van Shabbat". 

Deze bestaat uit de rand van de stad plus nog tien Sefirot van de Chazeh van Beria tot aan de 
Chazeh van Yetzira. 

 
Iedere tien Sefirot worden 2000 Amah (maateenheid) genoemd. De hele plaats van de 

werelden BYA is dus gelijk aan 6.000 Amah, ofwel 6.000 jaar van het leven van de wereld. 
 
De 14 Sefirot van de Chazeh van Yetzira tot aan de Sof van Galgalta wordt het 

"schillengedeelte" genoemd. Daar verblijven de schillen vóór de zonde van de Eerste Mens, maar 
na de zonde worden zij de vier werelden van de onzuivere ABYA. 

 
Oorzaak en Gevolg 

 
De Vier Fasen van Direct Licht: 
 

1. Behina Shoresh: Licht komt voort uit Zijn Wezen, uit Zijn Verlangen om Zijn 
schepselen te behagen. Omdat Hij het verlangen heeft om goed te doen, schept Hij 
Behina Aleph, dat is de wil om te ontvangen, het verlangen om van het Licht te 
genieten. 

2. Behina Aleph: zodra zij voelt dat zij ontvangt besluit Behina Aleph om niet langer te 
ontvangen. Dat nieuwe verlangen heet Behina Bet. 

3. Behina Bet: zodra al het Licht van Wijsheid uit haar is verdwenen, voelt Behina Bet het 
gemis en besluit zij om een klein beetje Licht van Wijsheid te ontvangen, bekleed met 
het Licht van Genade, en zo wordt Behina Gimel gevormd. 

4. Behina Gimel: zodra zij het Licht van Wijsheid en het Licht van Genade ontvangt, 
besluit Behina Gimel dat zij ál het Licht wil ontvangen, en dit is Behina Dalet, ook 
Malchut genoemd (Koningschap), want de wil om te ontvangen beheerst haar. 

5. Behina Dalet: Behina Dalet wil Licht ontvangen net als Behina Aleph dat deed, maar met 
een toevoeging. Dat extra verlangen is een nieuw vat, "hunkering", dat is het gevoel 
van Malchut dat haar verlangen onafhankelijk is, iets wat rechtstreeks van binnenuit 
komt. Behina Dalet  ontvangt dus al het Licht zonder beperking, en wordt daarom Olam 
Ein Sof(de wereld zonder einde) genoemd. 

 
De Eerste Beperking: Behina Dalet voert de Eerste Beperking uit. De beperkte Behina Dalet 

wordt de wereld van Tzimtzum genoemd (de beperkte wereld). 
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Het werk van het scherm: Behina Dalet, Malchut, besluit om Lichten te ontvangen in haar 

verlangens om te geven, dus in haar innerlijke Behinot Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, maar niet in haar 
Behina Dalet, die een zuivere wil tot ontvangen is. 

 
Partzuf Galgalta: Malchut gebruikt het scherm met de Reshimot Dalet de Hitlabshut en Dalet 

de Aviut om een Zivug uit te voeren met het Hoogste Licht dat vanwege de beperking verwijderd 
werd. Door te paren met het Hoogste Licht komt het scherm tot de beslissing hoeveel Licht het in 
Malchut kan ontvangen. 

 
Zodra die beslissing genomen is, daalt het scherm naar de Guf met de hoeveelheid Licht die 

het besloot te ontvangen. De Lichten die de Partzuf binnengaan heten Taamim. De plaats waar het 
scherm stopt met dalen en waar het de ontvangst van de Lichten beperkt, heet de Tabur. 

 
Het Licht dat de Partzuf binnengaat heet Innerlijk Licht. Het deel van het Licht dat buiten 

het vat blijft, heet Omgevend Licht. Het scherm dat zich bij de Tabur bevindt, voelt het slaan, de 
Bitush, van het Omgevende en het Innerlijke Licht, want beide willen de beperking op het 
ontvangen opheffen.  

 
Het scherm besluit om de Reshimo met Aviut Dalet niet te gebruiken en om zich te verfijnen. 

Het stijgt van de Tabur naar de Peh en het Innerlijke Licht verlaat de Partzuf.  De vertrekkende 
Lichten heten Nekudot. De hele Partzuf, vanaf de eerste Zivug in de Rosh tot en met haar verfijning, 
heet Partzuf  Galgalta. 

 
Partzuf AB: Het scherm van Partzuf Galgalta dat opsteeg naar de Rosh van Galgalta, neemt 

deel aan de voortdurende Zivug van het scherm bij de Peh. De ontmoeting in de Rosh tussen het 
scherm  en het Hoogste Licht maakt dat het scherm dat deel van het Licht in de Rosh wil 
ontvangen dat overeenkomt met haar eigen Reshimot, dus met die van Dalet de Hitlabshut en Gimel 
de Aviut. De laatste Reshimot de Aviut (voor het ontvangen van het Licht) verdwijnt als gevolg van 
de beslissing om niet langer te ontvangen. 

 
Naar aanleiding van de Reshimo Gimel de Aviut, daalt het scherm naar de Chazeh van Galgalta  

en voert een Zivug uit op Reshimo Dalet de Hitlabshut en Gimel de Aviut. Dit wordt de plaats van de 
Peh van de volgende Partzuf. Na de Zivug, daalt het scherm van de Peh naar de Tabur van de 
nieuwe Partzuf en gaan de Lichten van Taamim de Toch van de Partzuf  binnen. 

 
Het scherm ter hoogte van de Tabur wordt "geBitushd"  om de beperking uit te schakelen. 

Het scherm besluit zich dan te verfijnen, de Reshimo Gimel de Aviut verdwijnt en het scherm stijgt 
van de Tabur op naar de Peh. De uitgaande Lichten worden genoemd: Nekudot van AB. 

 
Partzuf SAG: Toen het scherm aankwam bij de Peh, nam het deel aan de voortdurende 

Zivug met het Hoogste Licht dat daar plaatsvindt, en wilde het een deel van het Licht in de Rosh 
ontvangen. Daarom daalt het scherm naar de "Chazeh van Partzuf AB" en voert een Zivug uit op 
de Reshimot  Gimel de Hitlabshut en Bet de Aviut. 

 
Het scherm ontvangt het Licht en stopt op de plaats waartoe in de Rosh was besloten: de 

Tabur. De Bitush van het Innerlijke en het Omgevende Licht begint meteen, want de Lichten 
willen de beperking opheffen die het scherm in de Toch oplegt, en dan besluit het scherm zich te 
verfijnen. 

 
Nekudot de SAG: De Lichten die gevormd werden tijdens het verfijnen van het scherm, 

worden Nekudot genoemd. Nekudot de SAG  hebben Bet de Hitlabshut en Bet de Aviut. Dit is de aard 
van Bina. Deze Lichten kunnen overal komen ( in elk verlangen), en daarom dalen de Lichten van 
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Nekudot tot onder de Tabur de Galgalta, en vullen de Sof van Galgalta. 
 
De Sof van Galgalta en Nekudot de SAG vermengen zich. Partzuf  Nekudot de SAG, die 

Partzuf Bina is, wordt verdeeld in GAR de Bina en ZAT de Bina (de bovenste drie en de onderste 
zeven van Bina). ZAT de Bina, de vaten van het ontvangen, staan onder invloed van de Reshimot in 
de Sof van Galgalta en willen die Lichten ontvangen met het doel om te ontvangen. Dat komt 
doordat het scherm van Nekudot de SAG  een kracht van Bet de Aviut heeft, terwijl de Reshimot in 
de Sof van Galgalta 4/3 zijn, dus sterker zijn dan de weerstand van het scherm. 

 
Die situatie schept een wil om te ontvangen met het doel om te ontvangen vanaf de "Chazeh 

van Nekudot de SAG" naar beneden. Dat dwingt Malchut, die de Eerste Beperking uitvoerde, om 
van de Sof de Galgalta op te stijgen naar Chazeh van Nekudot de SAG, om de expansie van het Licht 
onder de Chazeh tegen te houden. 

 
Al deze gebeurtenissen in Nekudot de SAG vonden plaats tijdens het opstijgen van het 

scherm van de Guf de SAG, dus van de Tabur de SAG,  naar de Rosh van SAG. Maar nu komen de 
Reshimot  van de Eerste Beperking en van de Sof van Galgalta daar nog bij. 

 
De Tweede Beperking: Het opstijgen van Malchut van de Eerste Beperking naar de Chazeh 

van Nekudot de SAG  heet de Tweede Beperking. 
 
MA en BON boven de Tabur de Galgalta: Wanneer het scherm van de Guf de SAG  

aankomt bij de Peh, paart het met Reshimot Bet de Hitlabshut en Aleph de Aviut die achterbleven uit 
de Lichten van Taamim de SAG  boven de Tabur, en vormt Partzuf MA Elyon (hoogste MA) van de 
Peh de SAG tot aan de Tabur de Galgalta. Na de verfijning van Partzuf  MA Elyon, wordt Partzuf 
BON Elyon (hoogste BON) gevormd, van de Peh van MA tot aan de Tabur de Galgalta. 

 
De wereld van Nekudim (Katnut): Als het scherm van Guf de SAG  in het 

verfijningsproces opstijgt naar de Peh de SAG en een Zivug wil uitvoeren op haar Reshimot (Bet de 
Hitlabshut en Aleph de Aviut), stijgt het van de Peh naar Nikvey Enaim van Rosh de SAG omdat de 
Reshimot 2/1 beperkt zijn, dus alleen Licht willen ontvangen in hun vaten van het geven. 

 
Het scherm bevindt zich dus ónder de vaten van het geven in de Rosh, ónder Keter en Hochma 

in Rosh de SAG. Het scherm voert de paring altijd uit op grond van de Behinot in de Rosh boven 
zich. Het scherm staat dus in de Rosh op de plaats waar het Licht in de Guf wil ontvangen. 

 
Na de Zivug, geeft het scherm het Licht dat het ontving aan de Guf door. Het Licht 

expandeert naar de plaats waar de beperkte Reshimot 2/1 vandaan kwamen, dus tot onder Tabur de 
Galgalta. Die Partzuf wordt Partzuf Nekudim genoemd omdat het is gevormd op grond van 
Reshimot uit Nekudim de SAG. Deze Partzuf bestaat uit een Rosh de Hitlabshut met de naam Keter, 
een Rosh de Aviut met de naam Abba ve Ima (AVI), en een Guf met de naam ZON (Zeir Anpin en 
Nukva). Elk bevat slechts vaten van het geven. Hun vaten van het ontvangen zijn verborgen. 

 
Gadlut van de wereld Nekudim: Als Katnut van de wereld Nekudim klaar is, daalt het 

scherm uit de Rosh de SAG (omdat de Reshimot 4/3 dit eisen) naar de Peh de SAG en paart daar. 
Deze Zivug brengt Licht van Wijsheid naar de Rosh van Keter van Nekudim en naar Abba van de 
Rosh van AVI. Ima is Bina, die alleen Licht van Wijsheid wil ontvangen wanneer ZON erom 
vraagt. Het Licht van Wijsheid schijnt vanuit de Rosh van Nekudim helemaal tot de Sof van 
Galgalta. Daarvandaan komt, via Zon van Nekudim,  het verzoek aan AVI om hen Gadlut te geven, 
het Licht van Wijsheid. Als Zon dit aan AVI vragen, paren deze en brengen het Licht van Wijsheid 
naar ZON. 

 
Het breken van de vaten: Licht van Wijsheid expandeert vanuit de Rosh van AVI naar ZON  
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door de GE tot aan de Parsa. Wanneer het Licht ónder de Parsa wil gaan om de vaten van AHP en 
van ZON te vullen, stuit het op de wil om te ontvangen, en stijgt het op. De vaten van GE en 
AHP breken samen, en 320 gebroken stukken vallen onder de Parsa. 

 
De vaten van het ontvangen en de vaten van het geven werden door het breken vermengd 

en dit schiep vier soorten vaten: 
1. GE schiepen GE de Zon van Atzilut. 
2. De vermenging van GE met AHP schiep de werelden BYA. 
3. De vermenging van AHP met GE schiep de AHP de Alyah (de verheven AHP). 
4. AHP schiepen de schillen, verlangens om te ontvangen met het doel om te ontvangen, 
die onwaardig waren om het Licht te ontvangen. Zij bestaan uit 32 Malchuts, uit 320 
delen, die pas gecorrigeerd kunnen worden aan het einde van de correctie (waarna zij 
gebruikt worden om te ontvangen met het doel om te geven). Deze 32 Malchuts worden 
het "hart van steen" genoemd. De correctie daarvan bestaat uit hun scheiding van de 
andere 320 delen, en het ongebruikt laten ervan. 

 
Van elk gebroken deel kunnen 288(320-32) van de 320 delen gecorrigeerd worden, omdat 

het geen delen van Malchut  zijn maar van de hoogste negen Sefirot. De delen daarvan die tot de 
GE behoren hoeven alleen maar eruit gezift worden, want het zijn van zichzelf al vaten van het 
geven. Dat zijn de vaten die Katnut van ZON de Atzilut vormen. 
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Hoofdstuk 3.21 - De Vorming van de Werelden ABYA 
 

De vorming van de wereld Atzilut 
 

Atik:  Het scherm steeg samen met de Reshimot op naar de Rosh van Nekudim en vandaar 

naar de Rosh de SAG. Het scherm zocht de fijnste Reshimot uit, namelijk Aleph de Hitlabshut en 
Shoresh de Aviut, en steeg van de Peh omhoog naar Keter van Rosh de SAG,  en van daar  nog hoger, 
naar Bina de Keter. Daar stopte het boven de Sefirot KHB HGT van Keter, zodat er boven het 
scherm nog slechts de vaten van het geven van Keter waren, dus die met Aviut Shoresh. Die plaats 
wordt Metzach (voorhoofd) genoemd. Daar paart het scherm en vormt daarmee Partzuf Keter van 
Atzilut, Partzuf Atik genaamd. 

 
De Partzuf die door deze Zivug gevormd werd, heet een "foetus", want zij heeft alleen maar 

vaten van het geven met Aviut Shoresh. Minder kan er in spiritualiteit niet bestaan. Zodra deze 
Partzuf gevormd is, daalt ze naar de plaats waar de Reshimot vandaan kwamen, dus onder de Tabur 
de Galgalta. 

 
Zodra Partzuf Atik gevormd is en naar haar plaats afdaalt, worden de Reshimot 4/3 in haar 

gewekt en verzoeken ze de Partzuf om Gadlut. Het scherm paart met het Licht op grond van deze 
Reshimot  en vormt het niveau Atik in Gadlut. Deze Partzuf strekt zich uit vanaf de Tabur de 
Galgalta  tot aan 

de Sium van Galgalta. Zij reikt tot onder de Parsa omdat Partzuf Keter nog tot de Eerste 
Beperking behoorde. Vandaar de naam: Atik (Oud maar Afgescheiden), die aanduidt dat zij los 
staat van de lageren, de lagere Partzufim. 

 
Arich Anpin: Toen Partzuf Atik in Gadlut was gevormd, gaf Rosh de SAG haar alle Reshimot 

die na het breken overbleven. Daaruit selecteerde Atik de meest verfijnde, voerde daarop een Zivug 
uit en vormde daarmee de volgende Partzuf in deze reeks: Partzuf Hochma, eerst in de graad van 
"foetus" en daarna in Gadlut. Die Partzuf strekte zich uit vanaf de Peh van Atik  tot aan de Parsa en 
haar naam is Arich Anpin (AA). 

 
Abba ve Ima: Toen Partzuf Arich Anpin in Gadlut was gevormd, kreeg zij van Atik alle nog 

overgebleven Reshimot die na het breken waren opgestegen naar de Rosh de SAG. Daaruit 
selecteerde Arich Anpin de fijnste, voerde daarop een Zivug uit en vormde daarmee de volgende 
van deze reeks: Partzuf Bina van Atzilut, eerst in de graad van "foetus" en daarna in Gadlut. Die 
Partzuf breidde zich uit vanaf de Peh tot aan de Tabur van Arich Anpin. 

 
Zeir Anpin: Toen Partzuf Abba ve Ima in Gadlut was gevormd, gaf Arich Anpin haar alle 

overgebleven Reshimot. Arich Anpin selecteerde daaruit de meest verfijnde en voerde een Zivug 
daarop uit, waarmee zij Partzuf Zeir Anpin van Atzilut vormde, eerst in de graad van "foetus", 
daarna in Katnut, en toen in Gadlut. Partzuf Zeir Anpin strekte zich uit vanaf de Tabur van Arich 
Anpin tot de Parsa. 

 
Malchut: Nadat Partzuf Zeir Anpin in Katnut gevormd was, gaf Abba ve Ima haar alle 

overblijvende Reshimot die nog niet door de voorafgaande Partzufim gecorrigeerd waren. Zeir 
Anpin selecteerde daaruit de meest verfijnde, voerde een Zivug daarop uit en vormde daarmee 
Partzuf Malchut van Atzilut in de vorm van een punt, net als in de wereld Nekudim. Daarmee was 
de correctie voltooid van alle Reshimot van Katnut van de wereld Nekudim die naar de Rosh de SAG 
waren opgestegen. 
 



168 

 

De Vorming van de Werelden BYA 
 

De Partzufim van GAR, van de wereld Atzilut, werden gevormd op grond van Reshimot van 
de Rosh van Nekudim die zich hadden verfijnd, maar die niet waren gebroken. Vanaf ZON van 
Nekudim  en daaronder, wordt elke Partzuf gevormd door het ziften en corrigeren van de 
gebroken stukken. Want het breken van de vaten in de wereld Nekudim veroorzaakte de 
vermenging van de vaten van het geven boven de Parsa met de vaten van het ontvangen. Elk van 
de 320 gebroken stukken bevat daardoor vier soorten vaten: 

1. Vaten van het geven. 
2. Vaten van het geven binnen vaten van het ontvangen. 
3. Vaten van het ontvangen binnen vaten van het geven. 
4. Vaten van het ontvangen. 

 
Eerst worden de vaten van het geven uit de 320 delen gezift, in volgorde van hun grofheid, 

van fijn naar grof, en deze worden gecorrigeerd, dat wil zeggen er wordt een Zivug  op uitgevoerd. 
Het scherm dat neerdaalde vanaf de Rosh de SAG schiep alle Partzufim  in de wereld van Atzilut, 
eerst in Katnut, en daarna in Gadlut. Katnut van de wereld Atzilut is parallel aan Katnut van de 
wereld Nekudim. 

 
Toen steeg ZON de Atzilut  naar Abba ve Ima van Atzilut: Zeir Anpin wordt als Abba en 

Malchut wordt als Ima. Een lagere graad die naar een hogere stijgt, wordt als de hogere. Malchut  
bereikte dus de graad van Bina en daardoor kon zij paren op grond van het Licht van Wijsheid en 
kon zij nieuwe Partzufim vormen. 

 
Toen Malchut de Atzilut opsteeg naar Ima, nam zij uit elk van de 320 delen die vaten van het 

geven die binnen de vaten van het ontvangen zaten, in volgorde van hun grofheid, van fijn naar 
grof. Zij schiep toen nieuwe Partzufim in deze volgorde: 

 

° Uit de processen van het ziften en paren op de vaten van het geven die in het deel van 
Bina  onder de Parsa vielen (GE binnen de AHP met Bet de Aviut), werden vijf Partzufim 
gevormd: Keter - Atik, Hochma - Arich Anpin, Bina - Abba ve Ima, Zeir Anpin - Zeir Anpin, 
en Malchut - Nukva van de wereld Beria. 

° Uit de processen van het ziften en paren op de vaten van het geven die in de vaten Zeir 
Anpin onder de Parsa vielen (GE binnen de AHP met Gimel de Aviut) werden vijf 
Partzufim gevormd Keter - Atik, Hochma - Arich Anpin, -Bina - Abba va Ima, Zeir Anpin - 
Zeir Anpin en Malchut - Nukva van de wereld Yetzira. 

° Uit de processen van het ziften en paren op de vaten van het geven die in de vaten 
Malchut onder de Parsa vielen (GE binnen de AHP met Dalet de Aviut), kwamen vijf 
Partzufim voort: Keter- Atik,  Hochma - Arich Anpin, Bina - Abba ve Ima, Zeir Anpin - Zeir 
Anpin en Malchut - Nukva van de wereld Assiya. 

 
Malchut van Atzilut voert die paringen uit op de plaats van Ima de Atzilut. De wereld Beria 

bevindt zich daarom onder haar, op de plaats van Zeir Anpin van Atzilut. 
 
De wereld Yetzira, die vanuit Malchut van Atzilut gevormd werd ná de wereld Beria, stamt 

van deze af, en bevindt zich ónder de wereld Beria; daarmee neemt zij de plaats in van de vier 
Sefirot van Malchut van Atzilut  en van de zes Sefirot van de plaats van de wereld Beria. 

 
De wereld Assiya, die door Malchut van Atzilut werd gevormd ná de wereld Yetzira, bevindt 

zich onder de wereld Yetzira, vanaf de Chazeh van de wereld Beria tot aan de "Chazeh van de 
wereld Yetzira". 
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De werelden eindigen bij de "Chazeh van de wereld Yetzira", want nu zijn alle vaten van het 
geven, en de vaten van het geven binnen de vaten van het ontvangen uit de gebroken stukken 
gezift. Onder de Chazeh van Yetzira begint de AHP van de plaats BYA, de plaats van de vaten van 
het ontvangen die binnen de vaten van het geven zaten, plus de vaten van het geven ("het hart van 
steen"). 

 
De verheven AHP: Door het sorteren en corrigeren van de vaten van het ontvangen die 

binnen de vaten van het geven zaten, worden er vaten van AHP toegevoegd aan de wereld Atzilut. 
Deze vaten nemen het Licht van Wijsheid op en zo bereikt de wereld Atzilut Gadlut. 

 
Het Licht van Wijsheid expandeert alleen in echte vaten van het ontvangen, maar hier 

hebben we vaten van het ontvangen die gedurende het breken binnen de vaten van het geven 
zaten. Het Licht dat uit de paringen voor deze vaten expandeert is geen echt Licht van Wijsheid, 
maar een glans, of illuminatie van wijsheid. 

 
Er is een speciale correctie in de Rosh van de wereld Atzilut die garandeert dat er nooit meer 

een breken zoals in de wereld van Nekudim zal plaatsvinden.  In de Rosh van Partzuf Arich Anpin 
geldt een beperking, zodat vanaf Arich Anpin naar beneden, er geen Zivug uitgevoerd zal worden 
op grond van de eigenlijke Malchut,  maar enkel op de Malchut die deel is van de Sefirot erboven, 
van de verlangens naar het geven. 

 
Daardoor wordt de wereld Atzilut in Katnut geboren, en elke Partzuf  ervan heeft slechts 

vaten van het geven, de vaten GE. De vaten van het ontvangen (AHP) blijven onder de Parsa. Het 
is onmogelijk om de AHP met de GE  te verbinden en een Zivug uit te voeren op de complete tien 
Sefirot op hun werkelijke plaats, zoals het in de wereld Nekudim gebeurde, want dat zou het breken 
van de vaten veroorzaken. 

 
Elke toevoeging van vaten van het ontvangen aan  Atzilut  wordt dus gedaan door het 

verheffen van sommige vaten van het ontvangen die besloten zijn in de vaten van het geven. Dat 
is een stijging over de Parsa heen, waardoor delen van AHP  aan Atzilut worden toegevoegd en 
glans van wijsheid binnengebracht wordt in Atzilut. 

 
Zo stijgen de vaten van het ontvangen van onder de Parsa omhoog en verenigen zich met 

Atzilut. Alle vaten van het ontvangen die zich met de vaten van Atzilut kunnen verbinden, dus 
vaten van het ontvangen die zich binnen de vaten van het geven bevinden, stijgen op in volgorde 
van hun grofheid, van fijn naar grof. 
 

De Correctie van het Hart van Steen 
 

De enige vaten van het ontvangen die zich na alle bovengenoemde correcties nog in BYA 
bevinden zijn de vaten die het "hart van steen" heten. Zij bevinden zich niet binnen de vaten van 
het geven en kunnen dus niet gecorrigeerd worden. Hun correctie bestaat daarin dat zij worden 
afgezonderd en telkens als er een zifting van de 320 delen plaats vindt worden uitgesloten van 
selectie. Bij elke zifting zijn er 32 van zulke delen.  

 
Telkens wanneer de overige 288 delen gebruikt worden om Partzufim te vormen, moet de 

beslissing worden genomen om het stenen hart van dat deel niet te gebruiken. Zodra de correctie 
van de 288 delen voltooid is, zal er een Licht van Wijsheid van Boven komen, Messias genoemd, 
om deze vaten te corrigeren door hen een scherm te geven. Dan zal de hele Malchut de Ein Sof met 
behulp van een scherm gecorrigeerd worden. Die staat van Malchut wordt beschouwd als het 
"einde van de correctie". 

 
Alle vaten in de werelden BYA, behalve het hart van steen, worden gecorrigeerd, van de 
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fijnste tot de grofste. Elk van de werelden BYA bevat 2.000 correctiefasen, "jaren" of "graden" 
genoemd. In totaal zijn er 6.000 graden in de drie werelden BYA, de "zes dagen van de week" 
genoemd. De werelden BYA worden beschouwd als de 6 dagen van de week en de wereld Atzilut  
wordt beschouwd als de heilige Shabbat. 

 
Zodra alle werelden BYA en het hart van steen gecorrigeerd zijn, zal de wereld Atzilut zich 

onder de Parsa uitbreiden tot "deze wereld". Die staat zal het "zevende millennium" worden 
genoemd. Daarna stijgen de werelden ABYA op naar SAG, en dat zal het "achtste millennium" 
worden genoemd. Dan stijgen de werelden ABYA naar AB, wat het "negende millennium" zal 
heten. En tenslotte zullen de werelden ABYA opstijgen naar Galgalta en dat zal het "tiende 
millennium" genoemd worden. 

 
Nadat de correctie van Malchut de Ein Sof  voltooid is, zal ze net zo gevuld worden als vóór 

de Eerste Correctie. Daarenboven zal ze profiteren van de eindeloze opstijgingen van de graden 
van het geven aan de Schepper. 

 
Maar omdat de wijsheid van Kabbalah alleen onderwijst over de handelingen die te maken 

hebben met de correctie van de mens, wordt over deze situaties niets meegedeeld. In de boeken 
van Kabbalah hebben ze geen plaats, omdat ze behoren tot een gedeelte waarover niets gezegd 
mag worden, dit deel heet "de Geheimen van de Thora". Slechts weinige uitverkorenen houden 
zich hiermee bezig, onder strenge voorwaarden. 
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Hoofdstuk 3.22 - De Geboorte en het Breken van Adam Ha Rishon 
 

Gedurende de correcties van Malchut die we tot nu bespraken, werd Malchut van Malchut, de 

centrale Malchut van alle werelden, nog steeds niet gevuld. Alles wat er tot nu toe gebeurd is, de 
Eerste en de Tweede Beperking, het breken van de vaten en de correcties, voltrok zich allemaal 
aan de Bovenste Negen Sefirot van Malchut,  niet aan Malchut zelf, niet aan Behina Dalet van Dalet.  
Dat komt doordat zij beperkt werd en dus niets binnen zich, dus binnen de wil om te ontvangen 
mocht ontvangen.  

 
Na de Eerste Beperking wordt alle Licht slechts ontvangen in de vaten van het geven, ofwel 

de vaten van Malchut de Ein Sof. De Hoogste Negen hadden haar de wil om te geven van het 
Hoogste Licht ingeprent. 

 
Malchut van Malchut zal pas gecorrigeerd worden en zoals vóór de Eerste Beperking gevuld 

worden met het Licht van Wijsheid, wanneer zij verlangens verkrijgt om te geven, en als deze met 
haar verlangens om te ontvangen worden vermengd. Malchut  werd met haar Hoogste Negen 
Sefirot vermengd door het breken van de vaten, waarop de schepping van de werelden volgde. 
Maar dat corrigeerde nog niets van Malchut zelf, omdat zij niet vermengd werd met de verlangens 
om te geven. 

 
Na het afdalen van de werelden BYA voerde Malchut van Atzilut een Zivug uit op Katnut, op 

de verbinding van de vaten van het geven met Behina Dalet van Dalet. Daarom is het voor deze 
Partzuf streng verboden om haar vaten van het ontvangen, haar AHP te gebruiken. 

 
Deze Partzuf heet Adam ha Rishon (de Eerste Mens), aan wie het verboden was om te eten 

van de boom van kennis, dat wil zeggen om een Zivug  uit te voeren op grond van de vaten van 
het ontvangen, de AHP. 

 
Bij de geboorde van Adam Ha Rishon breidde de werelden BYA zich uit van de plaats van 

Chazeh van Yetzira. Toen kwam het Licht van Ein Sof, een "opwekking van Boven" genoemd, en 
dit Licht verhief alle werelden één graad.  Daardoor steeg het einde van de wereld Assiya van de 
plaats van Chazeh van Yetzira  naar de plaats van Chazeh van Beria. Vervolgens kwam er nóg een 
opwekking van Boven, die de werelden weer een graad verhief, zodat het einde van de werelden 
Assiya opsteeg tot boven de Parsa. 

 
Doordat hij zich binnen de werelden BYA bevond, steeg Adam ha Rishon met hen mee naar 

Atzilut. Hij dacht dat hij nu al het Licht kon ontvangen in zijn vaten van het ontvangen met het 
doel om te geven, dus in de AHP de Behina Dalet van Behina Dalet. 

 
Maar net zoals bij het breken van de vaten in de wereld Nekudim, verloor hij het scherm, het 

doel om te geven, zodra hij het Licht van Wijsheid aantrok naar zijn vaten van het ontvangen. 
Zijn lichaam brak in 600.000 stukken, "organen" of  "zielen" genoemd en deze vielen in de schillen 
en ontvingen de intentie om te ontvangen met het doel om te ontvangen. 

 
Alle delen samen, en ook elk deel apart, viel nog dieper (dat zijn de zonden van de eerste 

generaties na de zonde van Adam ha Rishon waarover de Thora spreekt). Deze delen zijn bekleed 
in de mensen van onze wereld. Iemand met zulk een deel voelt het verlangen om op te stijgen en 
zich met zijn oorsprong in Adam ha Rishon te verbinden. Die oorsprong heet "de wortel van de ziel 
van de mens." 

 
Opdat het schepsel die naam (schepsel) verdient, moet het onafhankelijk worden, dat wil 

zeggen dat het niet beïnvloed wordt door de Schepper. Daarom verbergt de Schepper Zich, om de 
schepselen te helpen om door  hun eigen inspanning aan Hem gelijk te worden. Iemand in onze 
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wereld wiens ziel een deel van de Eerste Mens bekleedt, is dat schepsel. 
 
Een schepsel is een deel van Adam ha Rishon dat zich binnen iemand van onze wereld 

bevindt. Alle schepselen, dus zielen, zijn delen van het lichaam van Adam ha Rishon. Allemaal 
moeten zij hun gebrokenheid corrigeren, en zo terugkeren naar de staat voorafgaand aan de 
zonde, en dus naar hechting aan de Schepper. Zij ziften de delen die zich in de schillen bevinden. 

 
Wij moeten allemaal de wortel van onze ziel bereiken terwijl we ons in deze fysieke wereld 

bevinden. Anders zullen we hier blijven terugkeren totdat we het doel van onze schepping 
verwezenlijkt hebben. 
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Hoofdstuk 3.23 - Belangrijke Termen 
 

Sefirot: Eigenschappen, kleding die de Schepper "draagt" om aan Zijn Schepselen te 
verschijnen. Het zijn niet Zijn eigen eigenschappen en we kunnen er niets over zeggen want we 
begrijpen hun betekenis niet. We kunnen slechts begrijpen wat Hij aan ons wil onthullen. Wij 
beschouwen deze eigenschappen als "attributen" of  "Sefirot". 

 
We ervaren een eigenschap van de Schepper als een bepaald Licht dat een uniek gevoel in 

ons oproept. We benoemen elke Sefira aan de hand van dat gevoel. Elke Licht dat van de Schepper 
komt is een bepaalde vorm of voorzienigheid, een teken dat een zekere reactie opwekt. In het 
algemeen worden alle vormen van het Licht dat  vanuit de Schepper naar ons toekomt "Licht van 
Goddelijkheid" genoemd. 

 
Wij voelen het Licht van de Schepper naarmate wij correcties realiseren. Zonder een enkele 

gecorrigeerde eigenschap kunnen we het Licht dat van de Schepper komt niet voelen, ofschoon we 
onbewust wel door Hem beheerst worden. In dat geval kunnen we niet geloven dat de Schepper 
bestaat. 

 
Wij voelen pas dat het Licht van de Schepper komt, naarmate onze eigenschappen op die van 

Hem lijken. Dan beginnen wij te begrijpen dat de invloeden van de Schepper de vorm hebben van 
geven, van liefde en genade. Zelfs emoties die we voorheen als "negatief" ervoeren, vatten we dan 
op als liefde en genade. 

 
Alle Licht-vormen van de Sefirot zijn gecontroleerde tekenen van de relatie van de Schepper 

tot Zijn Schepping. Dat betekent dat de Sefirot verschillende vormen zijn waarmee de Schepper 
over ons waakt en met ons in verbinding staat. Deze vormen worden verdeeld in tien 
hoofdvormen, tien Sefirot. 

 
De wijsheid van Kabbalah leert ons wat het is dat de Schepper aan Zijn schepselen aanreikt, 

en dat zijn de tien Sefirot. Daarom heet het studieboek dat ons de fundamenten van Kabbalah leert:  
"De Leer van de Tien Sefirot". 

 
Het Licht treedt via tien vormen (Sefirot) uit de Schepper. Deze vormen brengen de 

Schepping voort. De grote verscheidenheid aan schepselen in de Schepping ontstaat uit de 
verschillende combinaties van de eigenschappen van deze tien Sefirot, want deze combinaties 
vormen tien innerlijke Sefirot in elke Sefira. En binnen deze tien zitten weer tien Sefirot en 
daarbinnen zitten er ook weer tien, enzovoort. 

 
Elke eigenschap in de Schepping komt voort uit de eigenschappen van die tien Sefirot. Dat is 

de oorzaak van alle verschillen tussen mensen. De verschillende takken van de Schepping zijn 
onderling met elkaar verbonden en scheppen zo weer nieuwe takken. Daarom kunnen we de 
Schepping vergelijken met een boom die een wortel heeft. De wortel is de oorzaak, terwijl stam, 
takken en bladeren kopieën van die wortel zijn. 

 
In feite zal alles wat er in de wortel gebeurt, later in de takken gebeuren. Er kan geen 

gebeurtenis in de takken plaatsvinden die niet eerst in de wortel plaats vond. 
 
Beperking: Dit is de Wet van de Schepping. Zij stelt dat de schepselen niet volmaakt zijn 

geschapen, maar met een zekere fout. Perfectie is de volkomen gelijkheid (identiteit) van elk 
schepsel met de Schepper. 

 
De wereld Ein Sof, de collectieve vorm van de Schepping en het begin van alles, werd door 

de Schepper volmaakt geschapen. Maar deze perfectie is voor de schepselen verborgen. Zij moeten 
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haar geleidelijk ontdekken aan de hand van hun individuele verlangens. 
 
Ofschoon de Schepping volkomen en eeuwig is en in de grootste zaligheid verkeert, kunnen 

wij dit eerst niet voelen. Wij voelen het pas wanneer wij onze eigenschappen gelijkmaken aan die 
van de Sefirot, aan het Licht. Dan beginnen we de eigenlijke werkelijkheid te voelen, die "de 
volgende wereld" wordt genoemd. 

 
De hele Schepping is zó gemaakt dat zij haar werkelijke staat moet ontdekken. Zo gebruikt 

de Schepper de Sefirot om de Schepping te beheersen. 
 
Plaats: Een plaats is een afwezigheid. De verborgenheid van de Schepper schept een 

"plaats", een gevoel van leegte. De Schepper schiep dat gevoel van leegte met opzet opdat wij 
ernaar zouden streven om de Schepper zelfstandig te voelen en Hem zelf te ontdekken, via de 
correctie van eigenschappen waardoor ze gelijk worden gemaakt aan de Sefirot. 

 
De Wereld van de Beperking: Eerst schiep de Schepper alles in de complete en 

uiteindelijke staat. Daarna verborg Hij Zichzelf voor de schepselen, en schiep daarmee een lege 
plaats, een afwezigheid die "De Wereld van de Beperking" wordt genoemd. 

 
Reshimot (1):  Dit zijn de weerspiegelingen, herinneringen die uit het verleden 

achterblijven, nadat daar niets meer van gevoeld wordt. Het herinnert eraan hoe het leven zou 
kunnen zijn, als niet alles verdwenen was. 

 
Door deze Reshimot kunnen Zijn schepselen binnen die lege ruimte overleven zonder dat het 

Licht van de Schepper hen vult. Zonder enig genot zouden de schepselen eenvoudig ophouden te 
bestaan. De Reshimot  veranderen steeds, en die veranderingen bewegen ons want ze drijven ons 
ertoe om dat te willen verkrijgen wat de Reshimot in ons opwekken. De veranderingen van de 
Reshimot geven ons de gewaarwording van beweging, van tijd, en van leven. 

 
De Reshimot zorgen voor de verschijning van zowel de goede als de slechte dingen, en het is 

aan ons om tot het inzicht te komen dat beide gelijk zijn en om te bepalen hoe de Reshimot door 
ons denken en handelen op een positieve manier ontwikkeld kunnen worden. De Reshimot geven 
ons vrijheid van keuze, de mogelijkheid om tussen beide te kiezen, want als we ons alleen maar 
goed of alleen maar slecht zouden voelen, dan zou alles voorbeschikt zijn. 

 
Als de Schepper bijvoorbeeld niet verborgen zou zijn, als  zijn Volmaaktheid duidelijk 

zichtbaar zou zijn, dan waren we niet in staat om uit vrije wil een onafhankelijke daad te stellen. 
Wij zouden moeten handelen zoals de Schepper; Zijn Volmaaktheid zou ons daartoe dwingen. 

 
Lijn: Dit is een vorm van de leiding van de Schepper, waardoor Zijn Schepselen 

gecorrigeerd worden en hun compleetheid herwinnen. De lijn maakt deel uit van de volmaaktheid 
die alle schepselen in de toekomst zullen ervaren. Dit zal plaatsvinden zodra zij gecorrigeerd zijn 
door de voorzienigheid van de Schepper, die via de lijn naar hen afdaalt, in overeenkomst met hun 
toestand op elk moment. 

 
In de schepselen zijn er Reshimot, en het Licht straalt van boven daarop neer, via de wereld 

Ein Sof die vol Licht is. De lijn vult het schepsel in overeenkomst met de Reshimot en geeft het een 
bepaald deel van de eigen volmaakte staat van dat schepsel in de wereld Ein Sof.  Het doel van de 
Schepping is de vervolmaking van de onvolmaaktheid van de mens, dus van zijn gevoel dat de 
Schepper en het Licht afwezig zijn in de schepselen. 

 
Om ons tot de volmaakte staat te brengen, gebruikt de Schepper een voorzienigheid van 

goed en kwaad. In feite is de voorzienigheid van de Schepper altijd goedgunstig, maar door onze 
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gecorrumpeerde eigenschappen komt het absoluut goede ons als het kwade voor. 
 
Pas wanneer we meer gecorrigeerd zijn gaan we de "slechte" voorzienigheid ervaren als 

goed.  Daarom wordt er gezegd dat binnen de voorzienigheid van "goed" en "kwaad", de 
voorzienigheid van het "Absolute Goede" te vinden is. 

 
Reshimot (2): Reshimot zijn delen van het collectieve en complete Licht Ein Sof. De lijn 

brengt het Licht over naar de schepselen die zich in de lege ruimte bevinden en hun 
onvolledigheid ervaren, overeenkomstig de aard van de Reshimot in elk specifiek schepsel. 

 
Daarom wordt er gezegd dat de Reshimot het lichaam (het verlangen) wekken en het 

bewegen. Maar de lijn doet meer dan alleen het lichaam vervullen. Terwijl hij het verlangen 
vervult, corrigeert hij het, overeenkomstig de Reshimot. 

 
Een "buis" is een Licht dat uit de wereld Ein Sof  neerdaalt naar de schepselen in de lege 

ruimte, die zich onvolledig voelen. Het Licht vult hen overeenkomstig de lijn en dan verenigen de 
schepselen zich met de Schepper. 

 
De Schepper geeft aan alle schepselen, ongeacht het Licht dat door de buis gaat. Maar alleen 

zij die zich al in de Hoogste Werelden bevinden ervaren Zijn Leiding, overeenkomstig hun werk. 
 
Ten tijde van het eind van de correctie zal de Schepper Zich opnieuw aan alle schepselen 

openbaren als de Absoluut Liefdevolle Leider van de wereld. Hij zal niet via de buis verschijnen, 
dus in overeenkomst met onze persoonlijke eigenschappen, maar als de Absoluut Goede die voor 
iedereen en altijd even goed is. 

 
Dit is de staat aan het einde van de correctie, als iedereen het absoluut goede, liefde, 

eeuwigheid, absolute kennis en volmaaktheid ziet. Die staat is door de Schepper al voor ons bereid 
in de wereld Ein Sof, en alle schepselen zullen deze zien overeenkomstig hun individuele graad van 
perfectie. 

 
Innerlijk Licht en Omgevend Licht: Op  Zijn weg naar de schepselen verdeelt het Licht 

van Ein Sof  zich in Innerlijk Licht en Omgevend Licht, ofwel een Licht dat opvult en een Licht 
dat omkadert. Innerlijk Licht is dat wat de Schepper aan het schepsel openbaart door het met Zijn 
Licht te vervullen. Het Omgevende Licht is het deel van zijn volmaaktheid dat het schepsel nog 
moet verwezenlijken. 

 
Het hele Licht Ein Sof, dus die volmaakte staat die het schepsel in de toekomst zal bereiken, 

wordt verdeeld in een gedeeltelijke staat die het schepsel al verwezenlijkt heeft door een bepaalde 
graad in de spirituele wereld te bereiken, en een gedeelte van de volmaaktheid dat nog niet bereikt 
is. Omdat het schepsel niet het hele Licht ontvangt, maar zelf de hoeveelheid die het ontvangt 
beperkt, wordt het gedeeltelijke Licht dat hij ontvangt gemeten aan het Licht Ein Sof.  De 
maateenheid wordt gevormd door de vijf Lichten NRNHY (Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en 
Yechida). 

 
Adam Kadmon: Dit is de eerste en hoogste spirituele wereld. Daar alle andere werelden 

"lager' zijn dan Adam Kadmon,  komen zij daaruit voort. Het is dus duidelijk dat de eigenschappen 
die worden ontvangen uit het Licht, die dus via het Licht vanuit de wereld Ein Sof  worden 
doorgegeven, ook de eigenschappen van de wereld Adam Kadmon omvatten. 

 
Otiot (letters): Otiot zijn vaten. Het Licht van Partzuf AB draagt geen Otiot met zich mee 

omdat de Otiot al zo vol zijn van Licht dat zij volkomen verzadigd zijn. De Lichten van Partzuf  

SAG worden uitgedrukt in de letter Hey (ה), die de wortel van het toekomstige vat voorstelt. Het 
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Licht uit Zeir Anpin bevat de letter Vav (ו), het eigenlijke begin van het toekomstige vat. 
 
Het Licht dat afdaalt uit Partzuf  BON bevat Otiot, vooral bij het verlaten van de Partzuf  als 

zij met elkaar botsen en verdwijnen en daarmee de 22 Hebreeuwse Otiot, of vaten, voortbrengen. 
 
Na het breken van de vaten in de wereld Nekudim, blijven er in elk vat Reshimot van het 

breken achter. Deze blijven daarin aanwezig tot aan het einde van de correctie Bij het breken 
stroomt elk Licht uit zijn vat en dit veroorzaakt de onvolmaaktheden in de vaten. Dat is de 
oorsprong van de macht van het lichaam over de ziel, want de mate waarin het lichaam de ziel 
beheerst is afhankelijk van de mate van corruptie van het lichaam, dus van de omvang van het 
verlangen.  

 
Maar die macht van het lichaam over de ziel is met opzet tot stand gebracht om het egoïsme 

in ons te scheppen, dat wil zeggen, ons onafhankelijke verlangen om te genieten van het Licht van 
de Schepping. Maar die macht schept ook de voorwaarden voor de correctie van het lichaam 
(verlangen). Dit zal  uiteindelijk leiden tot het begin van het correctieproces, dat klaar zal zijn als 
we het niveau van de Ziel, van het Licht, hebben bereikt. Dan zal er geen verschil meer zijn tussen 
lichaam en ziel, of tussen het verlangen van de mens en dat van de Schepper. 

 
Dit proces zal eindigen als het lichaam(verlangen) nog verder achteruitgaat, tot het tenslotte 

daalt tot het niveau van een beest (het animale niveau). Dit alles is voorbeschikt in het breken van 
de vaten in de wereld Nekudim. Maar omdat ook de gecorrigeerde staat voorbeschikt is, zelfs nog 
vóór het breken van de vaten, zal elk verlangen geherstructureerd worden tot gelijkenis met het 
Licht, en hoe meer gelijkenis het vertoont met het Licht, hoe meer Licht er zal binnengaan. 
 

Gedurende de 6000 jaar, dus voordat de zielen hun correctie voltooien en enkele individuen 
Kabbalist worden, zal spiritualiteit (de openbaring van de Schepper) niet in deze wereld worden 
gevoeld. Maar als alle zielen gecorrigeerd zijn, dan bereiken we een staat die "het einde van de 
correctie" heet. Dan zal de Schepper duidelijk ervaren worden door iedereen in deze wereld en zal 
deze wereld een volmaakte plek zijn. Het Licht van de wereld Ein Sof zal er stralen en de Parsa  in 
de wereld Atzilut zal geen hindernis meer vormen voor de expansie van dat Licht. Die situatie 
noemen we "het zevende millennium". 

 
Omdat de verlangens van het lichaam (de AHP) uit egoïstische verlangens van drie graden 

bestaan: Aviut Bet, Gimel en Dalet, is hun correctie niet zoals de verheffing van de AHP,  maar 
vindt zij geleidelijk plaats. 

 
De correctie van Aviut Bet en haar gevuld worden op haar plaats onder de Parsa heet: "Het 

achtste millennium". De correctie van Aviut Gimel en haar gevuld worden op haar eigen plaats 
onder de Parsa wordt "het negende millennium" genoemd. De correctie van Aviut Dalet en haar 
gevuld worden op haar plek onder de Parsa wordt het "tiende millennium" genoemd. 

 
Niemand kan weten wat er zal gebeuren aan het einde van de correctie van alle zielen, als 

het Licht van de Schepper duidelijk in onze wereld zal verschijnen. Zelfs Kabbalisten die alle 
graden van de spirituele wereld verwezenlijkt hebben, kunnen slechts de graad van het zevende 
millennium bereiken. Hoe de Schepper daarna in onze wereld zal verschijnen kunnen zij echter 
niet weten. 

 
Maar Baal HaSulam schrijft dat er zielen zijn die deze situaties wel bereiken. Deze zielen 

komen eens in elke tien generaties naar onze wereld en zijn ziel is daar één van. Maar hij kan niet 
uitleggen hoe dat gebeurt, want dat is iets wat we zelfstandig moeten leren. 

 
Het kenmerk van de staat aan het einde van de correctie is dat het oorspronkelijke verlangen 

(het egoïsme) gelijkaardig wordt aan het Licht, iets wat nu nog onvoorstelbaar is. 
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De Voorzienigheid werkt door middel van de werelden ABYA  maar deze zullen slechts 

zolang bestaan als er verhulling is. 
 
De wereld Nekudim  is de wortel en oorsprong van het kwaad in onze wereld. De Schepper 

gebruikt dit om te laten zien hoe "Licht de duisternis overtreft", door de duisternis om te keren 
zodat zij als het Licht wordt. Alle werelden bestaan enkel om de volmaaktheid van de Schepper te 
openbaren, zowel in de mens als in de Schepping. Daarom zijn er twee soorten werelden: in het 
begin is er verhulling, en later is er volmaaktheid. 

 
De werelden BYA zijn geschapen uit de gebroken vaten van de wereld Nekudim. De vaten 

van de Rosh, dus de drie bovenste Sefirot, gaan verder naar de wereld Atzilut.  Daarna  voltooit de 
wereld Atzilut zichzelf ten koste van de vaten van de werelden BYA. 

 
Shabbat en Feestdag: Dit zijn de staten Katnut en Gadlut van Zeir Anpin van de wereld 

Atzilut. De staat Katnut betekent "zuigen" (zich voeden aan de borst). De staat Gadlut betekent 
"verlossing". Maar dit zijn tijdelijke staten die slechts zolang duren als er nog correctie nodig is. 

 
Beeld van de Schepper: De Schepper toont zijn Leiding in de vorm van "cirkels" en "rechte 

lijnen" . Gedurende Zijn afdaling van Boven, toont Hij Zijn Kracht en de tekenen van Zijn 
Leiding. "Superieur" betekent sterker en groter; het "Superieure" wordt voorgesteld als de 
"innerlijke cirkels" waarbinnen onze wereld zich precies in het centrum bevindt. 

 
Malchut: Malchut wordt genoemd het "evenbeeld van God", want het is de enige plaats 

waar wij, met de eigenschappen die ons van Boven zijn gegeven, de Schepper kunnen voelen. Al 
wat wij bereiken, verwezenlijken we in ons diepste gevoel, in onze Malchut. Maar wij doen dat met 
de eigenschappen die we van Boven ontvangen. 
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Hoofdstuk 3.24 - Vragen en Antwoorden 
 

Wat is Kabbalah? 
 

Vraag: Wat is Kabbalah? 
Antwoord: Kabbalah is een eeuwenoude leer in verschillende talen geschreven en met veel  

uitdrukkingsvormen. De taal van verhalen bijvoorbeeld, die in de Bijbel gebruikt wordt, en de taal 
van regels die de Talmoed gebruikt. Daarnaast is er de taal van Kabbalah zelf, die gebruik maakt 
van tekeningen, formules en schema's. Kabbalah gebruikt zuiver wiskundige regels om spirituele 
fenomenen uit te drukken. Er zijn veel manieren om onze gewaarwordingen en gevoelens weer te 
geven, maar de taal van Kabbalah is het meest nauwkeurig en wetenschappelijk van alle. 

 
Spirituele gewaarwordingen kunnen we ook door middel van muziek overbrengen. Ofschoon 

we de muziek van de vroegere Kabbalisten niet kennen, weten we dat er muziek en liederen waren 
en dat Kabbalisten deze gebruikten om gevoelens over te brengen die met de spirituele wereld in 
verband stonden. De laatste en de enige originele Kabbalistische muziek die ons bereikt heeft, is 
die van Rabbi Yehuda Ashlag en van zijn oudste zoon Rabbi Baruch Ashlag. Het voordeel van 
muziek boven een tekst is dat muziek ieders oor bereikt, zelfs als de luisteraar totaal geen kennis 
heeft van de taal van Kabbalah. Iemand die het spirituele gebied niet voelt kan door middel van die 
muziek de emoties en ervaringen delen die Kabbalisten ervoeren toen ze zich in de spirituele 
wereld bevonden. 

 
V: Wat zijn de principes van de wijsheid van Kabbalah? 
A: De enige wet die in de werkelijkheid bestaat is het maximum aan genot dat de Schepping 

ontleent aan de Schepper. Alle andere wetten zijn daarop gebaseerd en zijn eigenlijk van die ene 
wet afgeleid. Alles wat er in de werkelijkheid gebeurt is de uitvoering van die wet. Alles in het 
heelal wordt op elk moment bewogen door de kracht die de mensheid ertoe brengt om de hoogste 
staat van ultiem genoegen te bereiken, het vervuld worden van het schepsel met het Licht van de 
Schepper. 

 
De Schepper werkt als de zwaartekracht: Hij vormt het centrum van het heelal. Eerst drijft 

hij de zielen van zich weg tot op een afstand van vijf werelden: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, 
Yetzira en Assiya;  het verst verwijderde punt wordt "deze wereld"genoemd. Later begint Hij ons 
naar Zich toe te trekken. 

 
Wij voelen dit proces als dwang, die gepaard gaat met allerlei soorten ellende en pijn. Dat 

lijden is bedoeld om ons ertoe te brengen om onze egoïstische aard te vervangen door een 
altruïstische. De Schepper is altruïstisch van aard. Naderen of zich verwijderen van de Schepper 
wil zeggen onze spirituele eigenschappen veranderen in respectievelijk altruïsme of egoïsme. Hoe 
altruïstischer we worden, hoe sterker we tot de Schepper worden aangetrokken, en hoe 
egoïstischer we zijn, hoe verder we ons van Hem verwijderen. 

 
Door onszelf in te spannen om spirituele nabijheid tot de Schepper te bereiken en niet te 

wachten op het pijnlijke effect op ons van Zijn aantrekkende Kracht, kunnen we de pijn 
verminderen en Zijn aantrekkende Kracht als goed en weldadig ervaren. Maar als we halsstarrig 
in onze corruptie blijven steken, en weigeren om ons de altruïstische aard van de Schepper eigen 
te maken, dan zullen we er door middel van financiële problemen, ziekte en dood toe worden 
gedwongen. 

 
De wijsheid van Kabbalah stelt ons in staat om onszelf op alle manieren te realiseren, opdat 

we bewust op weg naar de Schepper kunnen gaan en de invloed van Zijn strenge, dwingende 
Kracht niet nodig hebben. Degenen die Kabbalah studeren vergroten hun spirituele kracht en 
kennis, totdat zij snel en gemakkelijk tot de Schepper kunnen naderen. Daardoor besparen zij 



179 

 

zichzelf pijn, droevige gebeurtenissen en oorlogen. Alle negatieve gebeurtenissen in onze wereld 
zijn het gevolg van die dwingende kracht van de Schepper die ons tot correctie drijft. 

 
U, lezer, staat al onder leiding van de Hoogste Wereld alleen al door het feit dat u zich bezig 

houdt met nadenken over wat u leest, met het analyseren ervan, en met argumenten voor of tegen. 
Terwijl in uw ziel het verbindingspunt met de Schepper gewekt wordt, trekt u het corrigerende 
Licht naar onze wereld. Dat proces verzacht de Voorzienigheid, de ruwheid ervan wordt verzacht. 
Daarom is de wijsheid van Kabbalah de meest praktische wetenschap; zij legt uit hoe we het 
"goede leven" kunnen bereiken. 

 
V: Wat is de wiskundige structuur van de wijsheid van Kabbalah? 
A: De mathematische structuur van de wijsheid van Kabbalah is heel complex. Zij bestaat 

vooral uit Gematria, maar er zijn ook tabellen en ingewikkelde onderlinge relaties en formules. Er 
zitten  reeksen in die wiskundig aandoen, en ook Hebreeuwse letters spelen een rol. Het is 
eigenlijk onmogelijk om het hele systeem te begrijpen voordat je emoties begint te voelen die te 
maken hebt met de situaties waarover je leert. 

 
Kabbalah is geen theoretische studie van de spirituele wereld, van de hemelen, zoals velen 

denken. Het is de meest praktische wetenschap omdat het slechts onderwezen en begrepen wordt 
aan de hand van de invloed die zij op iedere leerling heeft. Dat wil zeggen dat de leerling niet 
slechts over spirituele verrichtingen leert, maar dat hij deze ook aan de lijve ondervindt. 

 
Alleen de leerling zelf kan precies weten wat hij of zij doet, en alleen de leerling zelf kan de 

gevolgen voelen van zijn handelingen. Deze gevoelens kunnen slechts door middel van een unieke 
taal aan anderen worden overgebracht, maar alleen iemand die de handeling kan herhalen, ervaart 
deze emoties. Daarom is de wijsheid van Kabbalah een gids voor spirituele verrichtingen. 
 

De Schepper 
 

V: Wat is het verschil tussen het perspectief van de Schepper en dat van het schepsel? 
A: Het perspectief van de Schepper houdt in dat de hele Schepping uit Zijn Gedachte 

voortkomt. Zij is geschapen in vier fasen (Behinot) van Direct Licht die tenslotte een staat bereiken 
die "de wereld Ein Sof" heet. In de wereld Ein Sof is de Schepping al voltooid, maar de schepselen 
kunnen dit pas voelen als zij in hun emoties van beneden, van deze wereld, opstijgen naar Ein Sof. 
Dan zullen ook de schepselen  zien wat er altijd al geweest is en kunnen zij alles beoordelen vanuit 
het perspectief van de Schepper. 

 
V:Wat is het werk van God, en waarom wordt het zo genoemd? 
A: Gods werk is het werk dat God verricht. En waarom denken wij dan gewoonlijk dat ons 

werk ermee bedoeld wordt? Alle werk van Boven naar beneden werd door de Schepper gedaan. 
Maar als wij willen dat de Schepper hetzelfde werk doet onderweg naar boven, dan moeten we een 
hoger spiritueel niveau dan het onze vragen om dit werk te doen. 

 
De hele Schepping begint met de Schepper. Er is een Superieure Kracht die een schepsel wil 

scheppen dat gelijk zal zijn aan Zijn Compleetheid. Als die Complete Kracht een incomplete 
Schepping tot stand had gebracht, dan zou dat betekenen dat Hij incompleet was. 

 
Het doel van de Schepper is dus een schepsel te scheppen dat zo compleet is als Hijzelf, want 

iets anders kan Hij niet scheppen. Dat verlangen is in het Licht ingeprent; het heet "het doel van 
de Schepping". Dit doel bepaalt de hele ontwikkeling van de Schepping, van het begin tot het 
einde. Alles wat er met elke stap in de spirituele wereld gebeurt, alle lijden van de schepselen in 
deze wereld, dient slechts een enkel doel: om het schepsel tot haar meest complete, best mogelijke 
staat te brengen. 



180 

 

 
Er is geen ander schepsel dan de mens. We lezen dat niet alleen in de boeken, maar op elk 

niveau van de Schepping zien en voelen we dat, niet alleen in onze wereld, maar in elke wereld. 
Als de Schepper compleet is, is zijn werkzaamheid ook compleet en definitief. Maar zolang we in 
onze tussenfasen zitten, wanneer we lijden en zolang er onrechtvaardigheid is in de wereld, hoe 
kunnen we dan eerlijkheidshalve zeggen dat Hij compleet is? 

 
De situaties in de tussenfasen zijn ook compleet, zelfs die waarin wij ons op dit moment 

bevinden. Ons enige probleem is dat wij hen niet zo beleven. Dit is het gevolg van het systeem van 
de onzuivere krachten, die het ons onmogelijk maken om de staat waarin we ons bevinden als 
volmaakt te beleven. 

 
De wijsheid van Kabbalah stelt iedereen in staat om de invloed van de onzuivere krachten te 

neutraliseren en om, naargelang de mate van die neutralisering, in elke situatie de eeuwigheid te 
beleven, en niet alleen onze kleine beperkte wereld. 

 
V: Wat betekent de naam HaVaYaH? 
A: De naam HaVaYaH betekent dat de Schepper schept en doet herleven, in verleden, heden 

en in de toekomst, dus voorbij de tijd, en dat ook wij de Schepper moeten bereiken in de geest, 
voorbij de tijd.  

 
V: Wat is het verschil tussen de namen van de Schepper en Zijn betitelingen? 
A: De namen van de Schepper zijn de""namen die niet uitgewist kunnen worden". Deze 

stemmen overeen met de tien Sefirot: El, Elokim, HaVaYaH enzovoort. De betitelingen zijn de 
eigenschappen van de Schepper: "Goedgunstig", "Genadig", "Die gunst betoont tot aan het 
duizendste geslacht", enzovoort. Deze kenmerken werden Hem gegeven volgens de 
verwezenlijking van Hem door  Kabbalisten. 

 
V: Heeft de Schepper een concept van "goedgunstigheid"? 
A: Het concept van goedgunstigheid is met betrekking tot de Schepper een beetje anders 

dan het concept zoals we het gewoonlijk gebruiken. Wij beschouwen immers alles wat onze 
egoïstische verlangens bevredigt als "goed en doet goed". Ik beschouw alles als "goed" wat goed 
voor mij is, en als "slecht" wat slecht voor mij  is. En het meten daarvan is afhankelijk van mijn 
ontwikkelingsniveau. 

 
V: Wat betekent Heichal HaShem (het Paleis van de Heer)? 
A: Het woord Heichal (Paleis, Zaal) is samengesteld uit twee woorden: Hey (de letter die de 

Schepper aanduidt), en Kol (alles). Samen vormen ze het woord: Heichal.  Dit betekent dat ieder die 
het paleis van de Koning binnengaat, alles ontvangt wat de Schepper bereid had. Als iemand de 
innerlijke staat met de naam Heichal realiseert, dan verwerft hij een eeuwige en complete 
verbinding met de Schepper. Totdat die staat bereikt is, ondergaat de ziel een geleidelijke correctie 
van haar eigenschappen. 

 
De Schepper wordt ook Makom (Plaats) genoemd. Een plaats is de afstand tussen de mens en 

de Schepper. Daarom moeten we een staat bereiken waarin we helemaal samensmelten met de 
Schepper. De grens die we voelen tussen ons en de Schepper wordt ook Makom genoemd. 

 
Als we onze correcties voltooien en samensmelten met de Schepper, dan gaan we een staat 

binnen die de "opstanding van de doden" wordt genoemd, dat wil zeggen: de herleving van onze 
eigen kenmerken. De opstanding van de doden wordt ook wel Kima (opstijgen) genoemd, vandaar 
het woord Makom, en onze gewaarwording van de Schepper en de gewaarwording van onze eigen 
kenmerken voelen we als Heichal. 
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Werelden 
 

V: Wat is " onze wereld"? 
A:  Onze wereld is wat we in onze egoïstische gevoelens ervaren, in de gecorrumpeerde 

gevoelens die niet gecorrigeerd zijn. Naarmate de correctie van ons ego vordert, beginnen we een 
meer externe wereld te voelen. 

 
V: Wat is de betekenis van de term: "deze wereld"? 
A: De staat met de naam "deze wereld" is het punt dat het verst van de Schepper verwijderd 

is (in termen van eigenschappen). Dat moeten we voelen wanneer we aan onszelf beginnen te 
werken en Kabbalah beginnen te studeren, wanneer het Omgevende Licht op ons begint te 
schijnen. Tijdens onze studies wekken we de glans van dat Licht over ons, en geleidelijk beginnen 
we ons steeds slechter te voelen, steeds meer gecorrumpeerd (een proces dat bekend staat als "de 
erkenning van het kwaad"). Dit is het gevolg van de vergelijking die we beginnen te maken tussen 
onszelf en het Licht. 

 
Als dat Licht in volle glorie in deze wereld schijnt, zullen we ons totaal tegenovergesteld 

aan de Schepper voelen, en dan zullen we schreeuwen om hulp. In antwoord daarop zal de 
Schepper ons uit deze wereld redden en ons over de barrière naar het eerste niveau van de 
spirituele wereld brengen. 

 
We kunnen zien dat ons probleem eigenlijk de erkenning is van ons eigen egoïsme als slecht, 

als onze eigen aard. De enige manier om daartoe te komen is door het effect van het Licht van de 
Thora, of het Omgevende Licht dat op ons schijnt als we Kabbalah studeren. Dat Licht kreeg de 
naam "Omgevend Licht" omdat het niet in ons binnen kan gaan zolang er kwaad in ons is, en 
daarom blijft het om ons heen, buiten ons. 

 
V: Waarom hebben wij en onze wereld deze vorm? 
A: Het Licht dat van de Schepper komt gaat door vier fasen waarin de dichtheid ervan 

toeneemt, totdat het uiteindelijk een "vat" schept, dat wil zeggen het verlangen om het Licht te 
ontvangen en ervan te genieten. 

 
Dat verlangen is de vijfde fase. Maar zodra deze vijfde fase, Malchut, het Licht in zich begint 

te voelen, besluit zij om te proberen daarop te lijken. Daarom probeert zij te gelijken op de vier 
voorafgaande fasen, en daarom ook heeft de vijfde fase vier innerlijke fasen. De vijfde fase gelijkt 
zoveel zij kan op de voorafgaande vier. De delen waarmee zij geen gelijkenis kan vormen, blijven 
onveranderd. 

 
De derde fase is onderverdeeld in zes delen, daardoor heeft elk schepsel tien delen, of tien 

Sefirot. 
Ze worden ook Shoresh, Neshama, Guf, Levush en Heichal genoemd (respectievelijk wortel, 

ziel, lichaam, kleding en paleis). De eerste drie verenigen zich in het lichaam va de mens, terwijl de 
overgebleven twee apart bestaan, net als kleren en de wereld om ons heen. Dat is het gevolg van 
de Tweede Beperking, want de overgebleven twee (Levush en Heichal) verwijzen naar de vaten van 
het ontvangen, waarvan het gebruik na de Tweede Beperking verboden was. 

 
V: Waarom zijn er zoveel werelden? 
A: Er zijn veel werelden omdat een egoïstisch verlangen in een geleidelijk proces van 

toenemende verwijdering van de Schepper wordt gevormd. De eerste wereld is Ein Sof . Het is een 
verlangen, de wortel van het toekomstige schepsel. De wil om voor zichzelf te ontvangen werd na 
de Tweede Beperking geschapen, maar dat verlangen weerhoudt zichzelf van haar uitvoering. 
Daarna, bij het breken van de vaten, verschijnen de onzuivere verlangens, of de "schillen", die het 
egoïstische verlangen al willen gebruiken. 
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Na de zonde van Adam ha Rishon werden er complete werelden van onzuivere verlangens 

gevormd. Het onzuivere systeem heeft dezelfde structuur als het systeem van de zuivere werelden 
maar is er tegengesteld aan. Het schepsel staat tussen beide in opdat het de kans heeft om vrij te 
kiezen. 

 
V: Wat zijn "parallelle werelden"? 
A: Er zijn geen andere werelden. Alle vijf werelden: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira en 

Assiya, zijn parallel. Stel je vijf ringen voor met een gezamenlijk centrum. Vervolgens stel je 
datzelfde beeld parallel voor, het een onder het andere, vijf maal. Dan hebben we vijf parallelle 
gebieden, die allemaal bestaan uit vijf innerlijke cirkels. Al die gebieden zijn werelden met de 
namen Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira en Assiya. 

 
Nu stel je voor dat je deze gebieden neemt en dat je daarnaast nóg een gebied plaatst met 

vijf cirkels. Dat nieuwe gebied heet dan Ein Sof. Er zijn vijf werelden tussen ons en de wereld Ein 
Sof, en we kunnen ons geleidelijk met deze wereld verbinden en er gelijkvormigheid (gelijkheid 
van eigenschappen) mee bereiken. We voelen de overgangen van wereld tot wereld als 
veranderingen van onze innerlijke eigenschappen (innerlijke gevoelens). Eerst voelen we onszelf 
in deze wereld, en geleidelijk gaan we ons volkomen identiek voelen aan de wereld Ein Sof aan de 
Schepper. 

 
V: Voelen wij onze ziel en niet ons fysieke lichaam? 
A: Het fysieke lichaam is een illusie. We moeten een staat bereiken waarin we onze ziel 

voelen. Door Kabbalah wordt de gewaarwording van onze eigen ziel gewekt. Daarna kunnen we 
ons blijven ontwikkelen tot we een enorm vat worden dat door de Schepper gevuld kan worden. 
 

Lichten en Vaten 
 

V: Wat is de Hoogste Kracht? 
A: Dit is het Absoluut Goede, de Goedgunstige Kracht die ons Leidt. Maar omdat we niet 

gecorrigeerd zijn, voelen we deze kracht als slecht en schadelijk. 
 
V: Leert de wijsheid van Kabbalah tovenarij? Is het toegestaan, en zo ja, hoe 

beoefenen we "praktische Kabbalah"? 
A: De wijsheid van Kabbalah verbiedt al dergelijke activiteiten streng. Het doel van de 

studie van Kabbalah is iemand het verlangen en de spirituele kracht te geven om zich te 
ontwikkelen tot het spirituele niveau van de Schepper. 

 
V: Wat is een vat? 
A: Een vat is een verlangen dat door een scherm gecorrigeerd moet worden. Door het 

scherm (bedoeling) te gebruiken, kan het vat ontvangen met het doel om goed te doen aan de 
Schepper, en daardoor het verlangen naar genot bevredigen. Een verlangen zonder een scherm 
wordt nog niet als een vat beschouwd, maar wordt een Reshimo genoemd, of een schil. 
 

Mannelijk en Vrouwelijk 
 

V: Waarom wordt het Licht van Wijsheid  mannelijk en  het Licht van Genade  
vrouwelijk, moederlijk genoemd? 

A: Het Licht van Wijsheid is de wortel van de mannelijke eigenschappen en het Licht van 
Bina is de wortel van de vrouwelijke eigenschappen. Mannen en vrouwen hebben verschillende 
eigenschappen, hun huid verschilt, hun uiterlijk, enzovoort. Je kunt het verschil zelfs zien in hun 

handschrift. Wat hen onderscheidt zijn de twee (Hebreeuwse) letters Yod (י )  voor mannelijk en 
Hey (ה) voor vrouwelijk. De letter Yod verwijst naar de Sefira Hochma, terwijl de letter Hey 
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verwijst naar de Sefira Bina, in Malchut. 
 
Omdat alle delen van de realiteit onderling verbonden zijn en elkaar aanvullen, en omdat elk 

deel iets in zich heeft van het andere deel, kunnen we elk deel of elke eigenschap die we 
onderzoeken altijd op verschillende manieren uitleggen. Maar het zal altijd gaan over de Vier 
Fasen van Direct Licht. 

 
Waarom is het Licht van Wijsheid het voornaamste Licht, en niet het Licht van 

Genade? 
A: Het Licht dat voortkomt uit de Schepper wordt "het Licht van Wijsheid" genoemd. Er 

staat geschreven: "Vorm het Licht, en schep de duisternis", als verwijzing naar de afwezigheid van 
het Licht van Wijsheid. Daarom zijn de ogen het hoogste vat van de Partzuf. Dat is ook de reden 
waarom er gezegd werd: "Een bruid wier ogen mooi zijn, behoeft geen nader onderzoek" want de 
ogen zijn het hoogste niveau van de Guf ( het lichaam) van de Partzuf. 

 
Het laagste en donkerste deel is Malchut. Zij brengt haar eigen Licht naar de ogen van de 

lagere Partzuf, en dat toont het verschil aan tussen de Partzufim. 
 
V: Waarom worden we als man of als vrouw geboren? 
A: Deze vragen hebben te maken met het mechanisme van de hoogste voorzienigheid, dat 

ZON  van de wereld Atzilut wordt genoemd. Dat systeem bestaat uit twee delen: Zeir Anpin en 
Nukva dat wil zeggen mannelijke en vrouwelijke delen die hun eigen relatie hebben. Die relatie 
schept "tijd" (dagen, weken, maanden en jaren) en hun paring schept de zielen. De eigenschappen 
van de zielen bepalen de kenmerken van het fysieke lichaam dat de ziel bekleedt. De ziel wordt 
geschapen, en daalt af naar deze wereld, nog voordat een kind daarin geboren wordt. 

 
Ik gebruik aardse termen van tijd, ruimte en beweging, ofschoon deze in de spirituele wereld 

niet bestaan. We moeten begrijpen dat de relatie tussen de mannelijke en vrouwelijke delen van 
ZON van de wereld Atzilut alles bepaalt wat er in onze wereld gebeurt. Er is geen andere manier 
om een gemakkelijke verklaring te geven van de grote verscheidenheid aan mogelijke relaties 
tussen deze twee delen, hoe zij zich met elkaar kunnen verbinden en zich met elkaar kunnen 
bekleden, hoe zij paren en nieuwe zielen scheppen. Het is een heel complex systeem. Haast alle 
1600 van de 2000 bladzijden van De Leer van de Tien Sefirot zijn gewijd aan de beschrijving van 
ZON  van de wereld Atzilut. 
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Deel Vier: Juiste Studie 
 

Hoofdstuk 4.1 - Over de Studie 
 

Wie Mag Studeren? 
 

Iedereen, ongeacht zijn sekse, mag de wijsheid van Kabbalah bestuderen. Daarom hebben 
Kabbalisten altijd geprobeerd om deze wijsheid te verspreiden, zowel in Israël als in de hele 
wereld, om iedereen van deze mogelijkheid bewust te maken. Dit geldt vooral voor mensen van 
wie de ziel rijp is voor de studie van de wijsheid van Kabbalah. Door te studeren kunnen zij 
zichzelf corrigeren en het doel van de Schepping verwezenlijken. Anderen, die de noodzaak om 
Kabbalah te studeren nog niet voelen, moeten van dit systeem bewust gemaakt worden voor het 
geval dat zij het later willen bestuderen. Daardoor kunnen zij de fase van de correctie sneller 
bereiken. 

 
De Leer van de Tien Sefirot is een van de belangrijkste Kabbalistische werken, in de vorige 

eeuw  geschreven door Baal HaSulam. Vanaf de eerste bladzijde legt Rabbi Yehuda Ashlag (Baal 
HaSulam) uit dat ieder mens Kabbalah mag en moet studeren. Voor mensen met deze éne 
brandende vraag in het hart: "Wat is de zin van mijn leven?" is deze studie absoluut noodzakelijk. 

 
Ofschoon de wijsheid van Kabbalah een zeer uitgebreide en complexe wetenschap is, begint 

Rabbi Ashlag zijn boek met een eenvoudige menselijke vraag, die voor ons allemaal herkenbaar is. 
Wie daar geen bevredigend antwoord op heeft, kan het antwoord vinden in de wijsheid van 
Kabbalah en nergens anders. Er is geen andere weg! Iemand die de vraag: "Wat is de zin van mijn 
leven?" niet stelt, zal niet veel baat hebben bij de wijsheid van Kabbalah. 
 

Verboden in het Verleden 
 

In het verleden mochten mannen onder de veertig die niet getrouwd waren, alsmede 
vrouwen, geen Kabbalah studeren. Maar de Ari besliste dat het vanaf deze generatie aan alle 
mannen, vrouwen en kinderen toegestaan is Kabbalah te studeren, mits zij een verlangen naar 
spiritualiteit hebben, een verlangen dat ervan getuigt dat hun ziel er rijp voor is. 
 

Voorkennis 
 

Er is geen voorkennis nodig om Kabbalah te studeren. Het is de wetenschap die zich 
bezighoudt met het spirituele contact tussen mens en Schepper. Als iemand de Hoogste Wereld 
wil bestuderen, dan zal hij weinig baat hebben bij de kennis die hij in deze wereld heeft verkregen. 
Hij wil de wetten van de Hoogste Wereld begrijpen, niet de wetten van deze wereld. We moeten 
studenten daarom niet tegemoet treden met de eis of de voorwaarde om eerst bepaalde cursussen 
te volgen voordat zij aan hun studie kunnen beginnen. 

 
De enige eis is dat zij de juiste boeken lezen en een oprecht verlangen naar spiritualiteit 

hebben. Dat wil zeggen dat het Licht alleen maar bereikt kan worden door het verlangen naar de 
correctie van het verlangen. De menselijke geest staat in dienst van onze egoïstische verlangens. 
Als we de Thora alleen met ons verstand proberen te begrijpen, zien we wel de wetenschappelijke 
kant ervan, maar niet het Licht. 

 
Mensen die alleen de praktische wetten van de Thora leren, en deze mechanisch uitvoeren 

zonder hun hart te corrigeren worden Ongelovigen genoemd. Zij hebben de kennis, maar niet het 
Licht. De Thora is het Licht van de Schepper dat in de gecorrigeerde vaten van de mens 
binnenkomt, terwijl kennis alleen gaat over wat, waar en hoe er geschreven werd. Iemand kan 
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bedreven zijn in de hele Thora, de hele Thora uit zijn hoofd kennen, zonder dat hij spiritueel iets 
bereikt heeft. 

 
Dit gebeurt ook wel in de studie van Kabbalah: ook al kent iemand alle Kabbalistische 

teksten en beheerst hij deze als een professor aan de universiteit, dan betekent dit nog niet dat al 
zijn verlangens gecorrigeerd zijn, dat hij zijn egoïsme vervangen heeft door altruïsme. 

 
Dat is het ware doel van onze Schepping en het doel waarvoor de Thora gegeven is. Als we 

leren om de tekst die we bestuderen toe te passen, dan corrigeren we onze aard. Alleen dat wordt 
beschouwd als studie van de Thora. Maar als we slechts studeren om kennis te vergaren, dan is 
kennis vergaren ook alles wat we doen. 

 
Een echte leraar eist daarom geen bekwaamheid van zijn studenten. Integendeel, hij wil hun 

twijfels zien, hun zwakte, hun gevoelens van onbegrip en van afhankelijkheid van de Schepper. 
Deze tekenen getuigen ervan dat het proces van gelijkmaking aan de Hoogste Krachten is 
begonnen. 

 
Als beginnende studenten trots op hun kennis worden, vol zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, 

dan  is dat dankzij hun toegenomen bekwaamheid, net als bij elke andere studie. Maar anders dan 
bij elke andere studie, en in strijd met ons gezond verstand, moet de wijsheid van Kabbalah niet 
onze kennis vergroten, maar het gevoel van ons gebrek aan kennis. 
 

Tijdens de Studie 
 

Baal HaSulam, Inleiding tot de Leer van de Tien Sefirot, nr 155: 
 
"Daarom moeten we ons de vraag stellen: waarom verplichten de Kabbalisten iedereen om zich te 

verdiepen in de wijsheid van Kabbalah? Inderdaad is dit een gewichtige zaak, waard om openbaar te 
worden gemaakt: dat er een uitmuntende onschatbare remedie is voor hen die de wijsheid van Kabbalah 
bestuderen. Ofschoon zij niet begrijpen wat zij leren, door hun hunkeren en groot verlangen om te begrijpen 
wat zij leren, doen zij het Licht over zich ontwaken dat hun zielen omgeeft. 

 
Dit betekent dat iedereen die deel is van Israël de garantie heeft om het allerhoogste te bereiken, om al 

deze prachtige verwezenlijkingen te bereiken die God in de Idee van de Schepping besloot aan ieder schepsel 
te geven. Wie dit niet in dit leven bereikt, zal het in het volgende leven bereiken, enzovoort, tot hij datgene 
voltooid heeft wat Hij in de aanvang in gedachte had. 

 
En zolang de mens de volmaaktheid nog niet bereikt heeft worden deze Lichten, die zijn voorbestemd 

om hem te bereiken, als Omgevende Lichten gezien. Dat wil zeggen dat ze voor hem klaarstaan en wachten 
tot hij de vaten van het ontvangen verwerft. Dan zullen deze Lichten door de vaten die daartoe bij machte 
zijn worden bekleed. 

 
Zelfs in afwezigheid van deze vaten, zullen we daarom, als wij ons verdiepen in deze wijsheid en  de 

namen van de Lichten en van de vaten van onze ziel noemen, onmiddellijk in een bepaalde mate verlicht 
worden. Maar die verlichting bekleedt nog niet het innerlijk van onze ziel, omdat we de vaten om haar te 
ontvangen nog niet hebben. Ja, de verlichting die wij tijdens onze studie keer op keer ontvangen, trekt 
genade van Boven aan, en geeft ons een schat aan heiligheid en 

 zuiverheid die onze vervolmaking zeer bevordert." 
 



186 

 

Een Spirituele Gids 
 

Het is moeilijk om een waarlijk spirituele leraar te onderscheiden van iemand die 
pretendeert dat te zijn. In deze tijd zoekt iedereen naar goedkoop en gemakkelijk vermaak, naar 
snelle antwoorden en snelle oplossingen. Mensen zijn gemakkelijk door welsprekendheid  te 
misleiden, terwijl ze de eigenschappen van spirituele leiding die niet zo theatraal van aard zijn 
over het hoofd zien. 

 
Waaraan kunnen wij in deze generatie dan een spirituele leraar onderscheiden? Een 

spirituele leraar kan op veel gebieden bekwaam zijn: op het gebied van wetenschap, van religieuze 
wetten en gebruiken, van pedagogiek, enzovoort. 

 
Maar om een spirituele leraar te worden is het niet genoeg om te weten wat er in 

Kabbalistische boeken staat. Dat gaat alleen over de kennis, en onze wijzen waarschuwen ons:  
"Kennis in de ongelovige, geloof daarin; Thora (Licht) in de Ongelovige, geloof er niet in". 

 
Het woord "ongelovige" duidt hier geen niet-Jood aan, maar een egoïst die nog gecorrigeerd 

moet worden. Zo iemand heeft misschien wel een indrukwekkende kennis van Kabbalah en kan 
daarmee goede sier maken tegenover zijn studenten door zijn kennis met juiste citaten uit de 
teksten en dergelijke te demonstreren. 

 
Zo'n vertoning van kennis kan beginners ertoe verleiden om die rabbi als een spirituele 

mens te beschouwen. Want beginnende leerlingen kunnen niet zien wat spiritualiteit is, en daarom 
kunnen ze op geen enkele manier de aan- of afwezigheid ervan in iemand vaststellen. Een beginner 
gaat aan het begin van zijn tocht door zoveel fundamentele veranderingen heen, dat hij moeilijk 
kan begrijpen wat er in hemzelf gebeurt, laat staan dat hij iemand anders juist kan inschatten. 

 
Een beginnende student is zelfs wat betreft de geschreven Thora ongeletterd, en hij kan 

iedereen aanzien voor een groot leraar. Maar er is een fundamenteel verschil tussen een Kabbalist 
en iemand die bekwaam is in de Thora: in Kabbalah is een rabbi meer dan alleen maar een rabbi, 
hij is een spirituele gids. De betekenis van het Hebreeuwse woord Rabbi is "Groot". De leraar en 
de leerling ervaren het spirituele pad gelijktijdig. 

 
Het doel van de leraar is niet dat zijn studenten hem vrezen en respecteren; integendeel, hij 

wil dat ze zó studeren dat ze vrees, respect en liefde voor de Schepper ontwikkelen; hij wil hen 
tegenover Zijn Kracht plaatsen. Hij wil hen leren hoe ze zich rechtstreeks tot de Schepper moeten 
wenden. Zij die een spirituele ontwikkeling ondergaan, zullen op een bepaald moment gevoelens 
van slechtheid, zwakte, egoïsme en van de laagheid van hun eigen verlangens ervaren. 

 
Wanneer dit het geval is kunnen we niet langer trots op onszelf zijn, omdat we beginnen in 

te zien dat alles wat wij ontvangen van de Schepper komt. Daarom is een Kabbalistische leraar een 
bescheiden persoonlijkheid die in het dagelijks leven als een van ons is, en geen wijze die los staat 
van deze wereld. 

 
Daarom zijn Kabbalistische leraren noch zijn studenten arrogant; zij leggen hun ideeën niet 

op aan anderen, evenmin preken zij. Het doel van de rabbi is om de student in alles op de Schepper 
te richten en niet op zichzelf. In alle andere methoden, zelfs als ze zich voordoen als Kabbalistisch, 
ontwikkelen de studenten ontzag tegenover hun leraar in plaats van tegenover de Schepper. 

 
De wijsheid van Kabbalah is de meest praktische wetenschap. Alles is onderhevig aan 

experimenten door de student. Daarom is een Kabbalistische spirituele gids niet zomaar een rabbi, 
maar een gids, een coach die naast zijn student werkt. Zelfs wanneer de leerling dit niet voelt, 
helpt de rabbi hem altijd en leidt hij hem. 
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Waar Kunnen We een Leraar Vinden? 
 

Een spirituele leraar vinden is een behoorlijk zware taak. Ik wees er al op dat het vinden van 
mijn rabbi een groot wonder was. Onze wereld is op weg naar correctie, of we dat willen of niet. 
Het plan van de Schepper zal zelfs tegen onze wil worden uitgevoerd. Hij heeft ons ontwikkeld tot 
het punt waarop we kunnen luisteren naar wat Hij ons wil zeggen. 

 
Daartoe moesten ons verstand en onze technologie ontwikkeld worden tot wij konden 

geloven in de mogelijkheid van oneindige snelheid, van energie, de mogelijkheid dat gedachten 
grote afstanden kunnen overbruggen en dat de ene substantie kan worden veranderd in de andere. 
We moesten zover gebracht worden dat we konden geloven in de kromming van ruimte en tijd, en 
andere ooit onvoorstelbare scenario's. 

 
Tot zover is de mensheid gekomen en nu staat zij op het punt om haar egoïstisch verlangen 

te begrijpen. Wij denken dat er voordelen zitten aan deze ontwikkeling maar we stevenen af op 
het tegenovergestelde: op het inzicht dat ontwikkeling innerlijk, spiritueel moet zijn en niet 
uiterlijk. 

 
De Schepper wil dat wij onze technologie ontwikkelen terwijl wij tegelijk onze innerlijke 

evolutie voortzetten, individueel en ook als mensheid. De Schepper gebruikt daartoe 
boodschappers, geheime Kabbalisten die tussen ons in leven. 

 
Ofschoon we ons niet van hun bestaan bewust zijn, zijn ze om ons heen aanwezig, vlakbij, 

levend en werkend net als wij. Ze nemen onze verlangens, gedachten, ons genot en onze pijn in 
zich op, vermengen onze egoïstische ego's met hun altruïstische verlangens en geven zo de 
correctie door, om elk van ons ertoe te brengen naar spirituele ideeën te luisteren en ze te 
accepteren. 

 
De spirituele, altruïstische verlangens van deze geheime Kabbalisten en hun vaten zijn, 

vergeleken met onze egoïstische verlangens, enorm groot  want zij verlangen alles aan de 
Schepper te geven, terwijl wij slechts verlangen om te genieten van wat we in deze wereld voor 
ons zien. Een geheime Kabbalist kan gemakkelijk de verlangens van miljoenen mensen  in zich 
opnemen, ze op  algemeen niveau corrigeren en ze bevorderen tot een staat waarin het voor elke 
mens mogelijk is om aan zijn of haar correctie te beginnen. 

 
Bovendien, en dit is moeilijk te begrijpen, bestaat onze wereld omwille van deze mensen. 

Deze mensen hebben de kleuterklassen nodig om hen te voorzien van kinderen, boeken, kleren, 
enzovoort. Hun behoefte eraan vormt de rechtvaardiging voor het bestaan van dergelijke zaken in 
onze wereld. 

 
Eigenlijk vormen deze mensen de rechtvaardiging van al het bestaande. Daarom bestaan alle 

dingen en worden ze later gecorrigeerd. Deze uitspraak  klinkt misschien vals, overdreven, of  als 
losstaand van de werkelijkheid, maar de tijd zal leren dat de wereld precies zo wordt beheerd. 

 
Deze Kabbalisten zijn niet te vinden omdat het hun taak is om verborgen te blijven en zij 

werken in het geheim met de hele mensheid. Hoe kunnen we dan een leraar vinden? Iedereen moet 
zelf zoeken. Waar hij terecht komt is waar hij thuishoort. 

 
Het belangrijkste van deze zoektocht is om niet tegen jezelf te liegen dat je nu op de juiste 

plek bent. Sluit geen compromissen met jezelf, en volg niet andermans voorbeeld. De enige manier 
waarop je  de juiste plek kunt vinden is door naar jezelf te luisteren en niet naar anderen. Jij moet 
in jouw ziel onderzoeken of dit de plek is waar jij je op je gemak voelt, en waar jouw ziel haar 
voedsel vindt. 
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Er zijn mensen onder ons die naar anderen kijken en hen proberen te volgen; zij leggen de 
stem van hun ziel, die spirituele ontwikkeling eist, het zwijgen op. Zij sluiten hun ogen en stellen 
zich tevreden met academische wijsheid in plaats van met spirituele ontwikkeling. 

 
Natuurlijk voelt een mens vertrouwen, zodra hij zich in een collectief begeeft maar dat is 

zelfbedrog, want vertrouwen zou voort moeten komen uit rechtstreeks en persoonlijk contact met 
de Schepper! 

 
Daarom voelen degenen die de weg van individuele groei gaan, zich onzeker en afhankelijk. 

De Schepper zendt hen deze gevoelens juist opdat zij Hem nodig zullen hebben! Hun eigen 
egoïsme zal hen er dan toe brengen om contact met de Schepper te zoeken om een gevoel van 
vertrouwen en vrede te vinden en juist dit is het doel van de Schepping: verbinding met Hem. 

 
Een Wijze Leerling 

 
Een wijze leerling is iemand die van de Schepper Zelf wil leren. Maar wat kunnen we van de 

Schepper leren? De enige eigenschap van de Schepper is Zijn Verlangen om Zijn schepselen te 
behagen. Naarmate iemand precies die eigenschap wil verwerven, dus om de Schepper te behagen, 
verdient hij de titel "wijze leerling", dus een leerling van de Wijze (de Schepper). 

 
Studenten moeten in hun spirituele werk intense arbeid verrichten opdat hun gebeden om 

gelijkheid van eigenschappen met die van de Schepper verhoord worden. Hij wiens hart leeg is en  
schijnbaar spiritualiteit wil bereiken maar in feite zijn werk slechts voor anderen tentoonspreidt, 
zal niets krijgen! Wij kunnen de Schepper, of ons eigen hart niet bedriegen. 

 
Als het enige wat we willen is: de Schepper te naderen, en als we al het mogelijke daarvoor 

doen, dan zullen onze verlangens door de Schepper worden ingewilligd. 
 
Wie op het spirituele pad is, mag niet spreken over het niveau dat hij bereikt heeft want 

waar gevoelens beginnen, eindigen woorden. Allereerst moet hij weten wat hij voor zijn correctie 
nodig heeft, want wij begrijpen nog steeds de aard niet van het vat dat waardig is het Hoogste 
Licht te ontvangen, noch de aard van het Licht zelf. 

 
Mensen die lessen volgen, krijgen geleidelijk het gevoel dat zij niets begrijpen. Daarmee 

bereiken ze al een fundamentele waarheid. De Schepper geeft hen dit gevoel omdat Hij hen dichter 
bij Zich wil brengen. Als de Schepper iemand niet dichtbij Zich wil, dan geeft Hij hem bevrediging 
in zijn leven, in zijn gezin, en in zijn werk. We kunnen ons eigenlijk alleen ontwikkelen door een 
voortdurend gevoel van ontevredenheid. 

 
Een hele ándere manier om je te ontwikkelen, of liever gezegd om "een ontwikkeld mens" te 

worden, is het vormen van een innerlijk gevoel van compleetheid. Degene die onderwijst 
voorkomt daarmee dat zijn leerlingen stijgingen of dalingen ervaren. Hierop is de  traditionele 
opvoeding gebaseerd. Wanneer iemand zich compleet voelt, komt hij in de verleiding om niet 
langer aan zijn vooruitgang te werken, zijn ego is immers tevreden. 

 
Juist intense óntevredenheid schept het verlangen om onze lusteloze routine te doorbreken. 

Dit is belangrijk voor spiritualiteit, want ontevredenheid is de kracht die ons naar spirituele groei 
drijft. Alleen voldoende inspanning en arbeid, zowel kwalitatief als kwantitatief, en uniek voor elk 
individu, kan ons tot het verlangde doel brengen. Elke vorm van onderwijs en verspreiding van 
Kabbalah kan diegene die haar beoefenen, helpen want beoefenaren zijn als leidingen via welke de 
kennis van de Schepper in onze wereld uitgestort kan worden. 

 
Kabbalistische kennis is pas waardevol wanneer zij door iemands hart, door zijn emoties 
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heen is gegaan. Iedere andere wetenschap in de wereld kunnen we bestuderen zónder onze 
eigenschappen te veranderen; geen enkele andere wetenschap eist van zijn beoefenaren dat zij hun 
standpunten veranderen en zichzelf corrigeren.  Zij gaat immers over het vergaren van kennis van 
het uiterlijke gedeelte van onze wereld, ook al begint zelfs de wetenschap erachter te komen dat er 
een relatie bestaat tussen de resultaten van een experiment en de eigenschappen van de 
experimentator. In de toekomst zullen wetenschappers ontdekken dat werkelijke kennis alleen 
bereikt kan worden wanneer onderzoekers hun eigenschappen gelijk maken aan die van hun 
studieobject. 

 
Als we dus de structuur van de wereld willen begrijpen op het niveau waarop deze 

gebeurtenissen geformeerd worden, het niveau waarop onze zielen zich bevinden voordat zij naar 
deze wereld afdalen, en waarheen zij uiteindelijk zullen terugkeren, als wij het ware beeld van de 
werkelijkheid willen zien, onafhankelijk van de tijd, die onze wereld beheerst (de droom van vele 
natuurkundigen), dan moeten we zelfstandig zoals die Hoogste Werkelijkheid worden. 

 
Kabbalah leert ons hoe we de hogere lagen van de werkelijkheid kunnen leren voelen. Een 

Licht van Wijsheid kan alleen gevoeld worden door een vat dat daarvoor klaargemaakt is door 
vooruitgang in "geloof boven rede". Het interessante en mooie van dit hele proces is dat een 
spiritueel vat pas ontstaat wanneer iemand handelingen verricht die op het geven zijn gericht. 
Maar zij die studeren terwijl ze op het niveau van hun eigen rede blijven, en die blijven 
vasthouden aan de kennis die zij op het animale niveau hebben opgedaan, zullen merken dat hun 
kennis slechts hun egoïsme voedt en niet helpt bij de vorming van een vat met een scherm. 

 
We moeten de verlangens die in ons opkomen in de gaten houden. Elk van onze verlangens 

wordt ons van Boven toegezonden, ook het verlangen naar Licht, of naar eer, naar geld, naar 
kennis enzovoort. Ieder van ons moet de verlangens die elk moment in hem opkomen aan een 
onderzoek onderwerpen en dát verlangen kiezen dat hij volgens de richtlijnen van Kabbalah moet 
verwezenlijken en niet volgens zijn eigen instinctieve gevoel. 

 
Het blijkt uiterst moeilijk voor ons om de genietingen van deze wereld op te geven, terwijl 

ze zo overvloedig aanwezig zijn en zo voor het grijpen liggen. Het lijkt onmogelijk om ze op te 
geven voor het een of andere toekomstige, spirituele genot dat we niet begrijpen. 

 
Maar zodra onze eigenschappen een beetje dichterbij die van de Schepper komen, kunnen we 

de illusie zien van werelds genot, de futiliteit en betekenisloosheid ervan in vergelijking met 
slechts de kleinste druppel die we door eenwording met de Schepper ontvangen. Dan zullen we 
natuurlijkerwijs een egoïstische spiritueel genoegen prefereren boven een egoïstisch stoffelijk 
genoegen. 

 
Wij krijgen allemaal veel kansen om  in de juiste richting te gaan. Het is belangrijk om die 

gelegenheden op te merken, om geen kans die ons door de Schepper gegeven wordt te missen. We 
moeten alleen naar Hem streven en in alles wat ons overkomt, in elke gedachte die in ons opkomt 
Zijn Leiding proberen te zien. 

 
De grootste Kabbalisten beschreven hoe een mens moet vorderen op zijn weg naar de 

spirituele wereld. De Schepper geeft ons zoveel meer dan wij nodig hebben om vooruit te komen 
en wij moeten Hem en de Kabbalisten dankbaar zijn dat ze dit alles aan ons gegeven hebben. 

 
De leraren die het verlangen van de Schepper en het doel van Zijn Leiding aan ons hebben 

doorgegeven hadden zulk een hoog spiritueel niveau dat wij ons dat niet kunnen voorstellen, 
zeker niet voordat wij zelfs maar de laagste spirituele niveaus hebben bereikt. 

 
Het denkbeeld van het ontvangen voor mezelf bestaat zelfs niet op de niveaus die onze 

spirituele leiders bereikt hebben. Zij ervaren genot uit het contact met Hem, terugkerend naar 
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Hem! 
De grote Kabbalisten vonden speciale woorden om de werkingen van de Schepper voor ons 

te beschrijven; zij kleedden Zijn Licht en Zijn daden in woorden en zinnen. De Kabbalisten 
schreven op een niveau dat wij aan het begin van onze reis niet kunnen begrijpen, opdat wij later, 
door ons harde werk en door ons in de tekst te verdiepen, in staat zullen zijn om Zijn Licht 
rechtstreeks en compleet te voelen. 

 
De Leeromgeving 

 
Volgens het plan van de Schepping moeten we een staat bereiken waarin we kunnen leven 

volgens spirituele wetten. De moeilijkheden die we ondergaan, de wereldwijde rampen en 
catastrofen, dit alles gebeurt om ons individueel en als mensheid zover te brengen dat wij aan de 
spirituele geboden voldoen terwijl we nog in deze wereld leven. 

 
Baal HaSulam schrijft over Kabbalah dat het een methode is "voor de openbaring van Zijn 

Goddelijkheid aan Zijn schepselen in deze wereld". (De Openbaring van de Goddelijkheid). Hij 
schrijft niets over wat er na de dood gebeurt, maar juist over wat er met ons moet gebeuren 
terwijl we hier in deze wereld zijn. Kabbalah gaat alleen over de dingen die we in deze wereld 
nodig hebben, de dingen die we moeten bereiken als we niet willen dat onze levens tevergeefs zijn 
geweest en dat we moeten reïncarneren om af te maken wat onaf is gebleven. Daarom is de 
wijsheid van Kabbalah de meest praktische en meest noodzakelijke wetenschap die er is. 

 
We kunnen er niet aan ontkomen: het leven zelf dwingt ons zo te handelen en na al het 

lijden moeten we toch onze individuele correctie nog voltooien. Niet dat er iets werkelijk 
verandert aan het einde van de correctie; het heelal blijft hetzelfde, met dezelfde sterren, dezelfde 
vogels en bomen. Maar ons bewustzijn zal veranderen! Onze waarneming van de wereld om ons 
heen zal veranderen omdat we innerlijk anders zullen zijn. Verder hoeft er niets te veranderen, 
verder kan alles zijn natuurlijke gang blijven gaan, onder leiding van de Schepper. Het enige 
verschil zal zijn dat de mens een echte Mens wordt, in plaats van het beest dat hij nu is. 

 
Dit kan bereikt worden door het studeren binnen een speciale groep, met de juiste boeken, 

onder leiding van een echte spirituele gids. Er staat geschreven dat hoe beter de leerlingen van 
een leraar begrijpen wat hun leraar moet doen, hoe dichter zowel leerlingen als leraar 
volmaaktheid naderen. Daarover schrijft Baal HaSulam; hij beschrijft hoe we zouden moeten zijn 
in onze gecorrigeerde staat. 

 
Eerst leren we over de aaneenschakeling van de werelden, de Partzufim en Sefirot van Boven 

naar beneden. Dan moeten we beginnen om via de spirituele graden, die terwille van ons zijn 
voorbereid, van beneden naar boven op te stijgen, om correctie te bereiken terwijl we nog in onze 
wereld leven. In totaal zijn er 125 graden tussen ons en de Schepper waarlangs wij in de spirituele 
werelden moeten opstijgen. Die graden zijn fasen in het bereiken van de Schepper. 

 
In mijn huidige staat werk ik volgens het inzicht van mijn egoïstische aard. Ik beschouw dit 

of dat als goed of slecht. Ik leer van mijn omgeving en daarnaar handel ik. 
 
Hoe meer ik me verbind met mijn omgeving, hoe vrijer ik mij in deze wereld voel, en 

afhankelijk van mijn wensen zie ik de wereld om me heen veranderen. 
 
Iedere generatie wordt gekenmerkt door de unieke zielen daarin. Wij zien hoe verschillend 

elke generatie is als we kijken naar het verschil tussen ons en onze ouders. Want met elke 
levenscyclus vergaren de zielen meer ervaring, en nemen hun eisen toe in vergelijking met die van 
de voorgaande generaties. Daarom verlangt elke generatie nieuwe ontdekkingen, die in elke 
generatie tot meer vooruitgang leiden. 
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Als we vragen beginnen te stellen over onze spirituele wereld, beginnen we te verlangen dat 
onze omgeving en de hele wereld zich beweegt in de richting van gelijkheid aan de Schepper. In de 
laatste fase van die verandering zal de  wereld absolute gelijkheid met de Schepper bereiken. Die 
generatie heet "de laatste generatie", niet omdat er daarna niets meer komt, maar omdat deze 
generatie de meest volmaakte zal zijn, die geen verdere correctie behoeft. 

 
Kabbalah spreekt niet over de evolutie daarna; dat behoort tot de geheimen van de Thora. 

De Thora (Kabbalah) spreekt alleen over het opklimmen langs de 125 graden van het bereiken van 
de Schepper. 

 
Enerzijds is onze omgeving de plek waar we de spirituele wetten navolgen en waar we de 

wereld om ons heen veranderen. Anderzijds kunnen we onszelf altijd tegelijk met de omgeving 
veranderen. 

 
De invloed van de veranderingen in onze omgeving op onszelf is gerelateerd aan het aantal 

mensen in die omgeving. Een groep studenten is bijvoorbeeld zowel een plaats voor correctie als 
een bron van kracht voor elk van haar leden. Zelfs wanneer iemand niet sterk is en op een bepaald 
moment niets aan de groep kan bijdragen, zal hij  kracht uit de groep ontvangen om zichzelf te 
corrigeren. 

 
Daarom moet iedereen een juiste persoonlijke omgeving vormen. Dan kan hij krachten 

ontvangen voor spirituele correctie en kan hij na elke daling weer stijgen. In een groep die nog 
niet voldoende kracht voor correctie verschaft, zullen veel mensen zich neerslachtig voelen en de 
kracht niet hebben om vooruit te komen. In een sterke omgeving treden deze situaties ook wel op 
maar duren ze niet lang. 

 
Elke graad bevat het volgende: "aan de rechterkant" is er de altruïstische kracht van de 

Schepper; "aan de linkerkant" is er de egoïstische kracht van het verlangen dat door Hem 
geschapen werd. Daartussen staat het schepsel. Nu moet het schepsel de juiste hoeveelheid kracht 
van de rechter- en van de linkerkant nemen en deze gebruiken om tot het volgende niveau op te 
stijgen. 

 
De termen "rechts" en "links" zijn symbolisch, zoals alle Kabbalistische symbolen, maar wij 

gebruiken ze om ons te helpen de eigenschappen van de Hoogste Werelden te definiëren. 
 
Dit proces van rechts, links, en midden gaat door tot de 125e graad. Deze graden zijn over 

vijf werelden verdeeld, met in elke wereld vijfentwintig innerlijke graden. De onderste spirituele 
wereld, die zich boven ons bevindt, is de wereld Assiya. Daarboven zijn de werelden Yetzira, Beria, 
Atzilut en tenslotte Adam Kadmon. Onze wereld bevindt zich onder de laagste graad van de wereld 
Assiya en is daarvan gescheiden door een barrière. 

 
De krachten van zowel "rechts" als "links" helpen ons om de moeilijkheden bij het stijgen 

van de ene naar de volgende graad te overwinnen. Als we tegen ons egoïsme in beginnen te 
werken, voelen we de kracht en het verlangen om op te stijgen. Dat is de eerste fase, de 
rechterkant, die van de krachten van de Schepper. 

 
De tweede fase is eenvoudig dat we ons naar "links"wenden en meer egoïsme toevoegen om 

mee te werken. Nu bevinden we ons in een staat die volledig tegengesteld is aan die van de 
"rechterkant": we zijn neerslachtig, gedeprimeerd en zwak. Maar of we ons al of niet aan de 
rechterkant bevinden, is afhankelijk van de Schepper, niet van onszelf. 

 
Het is noodzakelijk om aan de "linkerkant" te zijn, opdat we egoïsme voelen, maar hoeláng 

we daar blijven ligt alleen aan ons. We kunnen die tijd tot het minimum terugbrengen. 
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Hoe lang we ons slecht voelen is afhankelijk van hoe lang we in de "linkerlijn" blijven. Als 
we inzien dat we alleen maar in onze huidige "slechte" staat terecht kwamen, om onze toekomst te 
corrigeren, dan kunnen we die situatie als goed zien, en de pijn beleven als noodzakelijk en daarom 
goed. 

 
Zo verandert dan onze kijk op goed en kwaad: onze groep en onze omgeving helpen ons om 

deze gevoelens te corrigeren, want totdat ook wij de spirituele wereld binnengaan kunnen we 
spirituele krachten van hen ontvangen. Alle schepselen zijn eigenlijk deel van het lichaam van 
Adam ha Rishon en alleen onze ongecorrigeerde verlangens, of lichamen, scheiden ons van Hem. 

 
Als het egoïsme verwijderd is, kunnen we kennis verwerven uit andere zielen. Dan kunnen 

we hen voelen want iedereen is dan bereid om alles voor elkaar te doen wat nodig is. Een groep 
moet gevormd worden met maar één doel: om één geheel te worden, met een uniforme geest. Er 
moet een gelijk niveau gehandhaafd worden tussen de leden van een groep. Iedereen moet bereid 
zijn iedereen te helpen en altijd met elkaar om te gaan. 

 
We krijgen echt een spirituele "lading" van de groep naarmate wij bereid zijn om ons eigen 

ego teniet te doen tegenover elk lid van de groep en tegenover de groep als geheel. Een lagere 
graad kan alleen ontvangen van een hogere wanneer elk lid de anderen als hoger dan zichzelf 
beschouwt. 

 
De groep moet altijd gericht zijn op "de verhevenheid van de Schepper". Dat doel moet 

allesbepalend zijn. Dan kan iedereen de spirituele lading van de groep ontvangen en kunnen de 
dalingen gemakkelijk overwonnen worden. 

 
De zielen van elk niveau vormen de juiste omgeving voor hun eigen graad. Alles is 

afhankelijk van de graad, dus van het innerlijke niveau van de zielen. 
 
Een goede groep is flexibel en in staat om zich te laten leiden door het principe van 

verandering, zelfs als dat betekent dat zij voortdurend verandert ten teken van vooruitgang. 
Leven, werk, gezin, het fysieke leven in het stoffelijk lichaam, moeten allemaal veranderen volgens 
de spiritualiteit van alle leden van de groep. Dat vraagt de Schepper van ons. 

 
Ons lichaam zal in deze wereld zijn, terwijl onze ziel in de spirituele wereld is. Hoe vaker de 

ziel spirituele handelingen verricht, hoe meer het lichaam gewend raakt aan de spirituele wetten. 
Aan het einde van onze spirituele ontwikkeling, moeten gezins- en groepsrelaties gevormd 
worden volgens de wetten van de wereld Atzilut. 

 
Adam ha Rishon  werd met opzet gevormd met een lichaam(verlangen) dat uit negen Sefirot 

bestaat, en een Malchut die verdeeld is in een gedeelte dat de eigenschappen van de Schepper kan 
opnemen en aannemen, en een gedeelte dat deze eigenschappen niet kan aannemen, het "hart van 
steen". 

 
Adam ha Rishon zondigde in de hoop het Licht uit de hoogste negen Sefirot in Malchut te 

kunnen ontvangen met het doel om aan de Schepper te geven. Maar omdat Malchut niet in staat 
was om die eigenschap, dat altruïstische doel, te verwerven, ontving hij het Licht met het doel om 
te geven. Het gevolg was dat zijn ziel in 600.000 aparte zielen uiteen viel: delen die het geheel van 
de ziel waartoe zij behoorden, dat wil zeggen elkaar, niet kunnen voelen. 

 
Elk deel van die ziel is een wil om genot te ontvangen. Het wordt "ego" genoemd en moet 

gecorrigeerd worden. Het wordt gecorrigeerd door het 125 graden te verheffen, dus elke correctie 
is de correctie van 1/125e deel in elk van de 600.000 zielen/verlangens. Elke keer dat er een deel 
van de rechter- naar de linkerkant gaat en dan terugkeert naar het midden, neemt het de kracht 
van de Schepper van rechts, dat wil zeggen een wil om te geven, en verwerft het van links een wil 
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om te ontvangen. De middelste lijn is de samenvoeging van beide: een wil om te ontvangen met 
het doel om te geven. 

Wij krijgen altijd voldoende kracht van Boven om het egoïsme van links te overwinnen, om 
de intentie van het betrokken egoïstische deel te corrigeren van de bedoeling om te ontvangen 
naar de bedoeling om te geven. Iemand krijgt alleen wat hij aankan. Er wordt geen slechte situatie 
naar iemand gestuurd zonder de kracht van Boven. 

 
Als een groepslid spiritueler wil worden dan moet hij in staat zijn om zowel spirituele kracht 

als egoïsme van de groep te ontvangen. Daarom moeten deze twee eigenschappen in de groep 
altijd hand in hand gaan. 

 
Iemand die tot Kabbalah komt is gewoonlijk erg egoïstisch en onafhankelijk. Hij heeft tijd 

nodig om tot het verlangen naar de Schepper te komen, en tot begrip van het belang van het doel 
van de Schepping. Pas dan kan zijn ego tegenover de groep verminderen, opdat  hij zowel van de 
groep kan ontvangen als eraan geven. 

 
Eerst is er misschien onwil om aan de groep bij te dragen maar het gezamenlijke doel moet 

elk lid daartoe verplichten. Als iedereen begrijpt dat er niets belangrijker is dan het doel van de 
Schepping, zal het voor iedereen gemakkelijker zijn om de groep te dienen. 

 
Als iemand nog meer geeft om wereldlijk genot en zich daar niet los van kan maken, dan is 

de tijd voor hem nog niet gekomen om lid van de groep te zijn. Zijn ziel is dan nog niet klaar om 
de spirituele wetten te aanvaarden. Als hij klaar is met alle genot van deze wereld, dan wordt hij 
tot spiritualiteit gedreven. Het is niet nodig om alle mogelijke ervaring in deze wereld te hebben 
voordat je beslist dat je deze niet nodig hebt. Tot deze kennis kom je door bewijs van Boven te 
krijgen van hoe laag de dierlijke jacht naar genot is. 

 
Wat ons in spiritualiteit aantrekt is het relatief grotere genot dat wij erin vinden, vergeleken 

met de stoffelijke wereld. Daarom willen we het en dat is oprecht. Onze hele wereld bestaat en 
wordt onderhouden door slechts een kleine vonk spiritueel Licht die door de barrière brak en onze 
wereld binnendrong. Nu stel je een spirituele wereld voor die helemaal vol Licht is, miljarden en 
miljarden keren groter dan de vonk van deze wereld! Stel je het genot voor dat daar heerst! 

 
Maar hoe komen we daar? We weten dat we daarvoor onze egoïstische aard moeten 

veranderen van een wil om te ontvangen in een wil te geven. Maar we begrijpen deze wil om te 
geven niet. Ik heb zelf de woorden niet om het uit te leggen. Ons verstand heeft eenvoudig de 
"kronkels" niet waardoor we zoiets kunnen waarnemen want ons verstand werkt in een egoïstisch 
systeem. 

 
Bovendien is tegen ons gezegd dat het voor het verkrijgen van dat genot voldoende zou zijn 

om het doel van het verlangen te veranderen, en niet het verlangen zelf. Dat betekent dat het een 
zuiver psychologisch denkbeeld is, en dat we dus toch genot zullen ontvangen. Dus wat maakt het 
uit? En voor wie ontvang ik het dan? 

 
Dat roept de vraag op:"Waar is die hendel die ik moet opendraaien om het te ontvangen?" 

Die "hendel" is de grens tussen het egoïsme van onze wereld en het altruïsme van de spirituele 
wereld. Die grens wordt "de barrière" genoemd. 

 
Als wij door de barrière gaan, zijn we klaar met onze voorbereiding. Dan zijn onze emoties 

rijp voor de spirituele wereld. Om zover te komen hebben we een groep nodig en volharding in 
onze studie. 

 
We hebben onze groep nodig om ons  te helpen de noodzakelijke intensiteit van verlangen 

naar spiritualiteit te ontwikkelen. Dan volgt er een innerlijke doorbraak en beginnen we spirituele 
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kracht en kennis van Boven te ontvangen. 
 

Boeken 
 

In elke generatie stuurt de Schepper speciale zielen naar deze wereld met het doel om de 
wereld te corrigeren en Zijn Kennis naar de mensheid te brengen. Er is gezegd: "De Schepper zag 
dat er niet genoeg wijzen waren en dus plantte hij hen in elke generatie". Daarom zijn er in elke 
generatie leiders en spirituele leiders die de wijsheid van Kabbalah aanpassen aan de unieke 
eigenschappen van hun tijd. 

 
Er zijn in de loop van de jaren honderden boeken over de wijsheid van Kabbalah geschreven. 

Te beginnen met het allereerste boek over de wijsheid van Kabbalah: Raziel Ha Malaach (De Engel 
Raziel), geschreven door Adam haRishon, en het tweede boek:  Sefer Yetzira (Het Boek van de 
Schepping), geschreven door de Patriarch Abraham. Maar het meest populaire boek in de wijsheid 
van Kabbalah is het Boek Zohar. Het werd in de tweede eeuw na Chr. geschreven door Rabbi 
Shimon Bar-Yochay. 

 
De hedendaagse Kabbalist, Rabbi Yehuda Ashlag (1884-1954) schreef een commentaar op de 

Zohar en op alle geschriften van de Ari in hedendaagse taal opdat wij ze kunnen begrijpen. De 
zielen die in deze tijd naar onze wereld afdalen zijn van dien aard dat de Zohar en de boeken van de 
Ari met het commentaar van Baal HaSulam (Rabbi Yehuda Ashlag) en diens eigen boeken hen 
kunnen helpen om de spirituele wereld binnen te gaan. 

 
Het commentaar van Rabbi Ashlag wordt het Sulam (Ladder) commentaar genoemd, want 

als iemand het Boek Zohar bestudeert dan stijgt hij spiritueel omhoog als langs een ladder. Het 
commentaar dat Rabbi Ashlag schreef op de Boom des Levens  van de Ari, wordt De Leer van de 
Tien Sefirot genoemd. Daarnaast schreef Rabbi Ashlag een groot aantal aanvullende boeken 
waaronder Matan Torah (Het Geven van de Thora), Het boek van Inleidingen, Beit Shaar Hakavanot 
(Het Poortgebouw van Intenties) en andere. 

 
Ik raad aan om Kabbalah alleen via de boeken van deze grote Kabbalist te bestuderen, omdat 

zij geschreven zijn in een eenvoudige en duidelijke taal en inzicht geven in alle verborgen kennis 
van de Zohar en de bronnen die daaraan voorafgingen. Ik raad ook de boeken aan van Rabbi 
Baruch Ashlag en de boeken die ik zelf gepubliceerd heb. Ik raad geen andere bronnen aan uit 
angst dat de tekst verkeerd zal worden begrepen. 

 
Zodra een student zich echter de fundamenten van de wijsheid van Kabbalah heeft 

eigengemaakt door het bestuderen van de boeken van Rabbi Ashlag, kan hij alle beschikbare 
literatuur over Kabbalah lezen, want dan zal de lezer weten of het boek spiritueel is of niet. De 
inhoud van het boek zal duidelijk zijn en hij zal de ware bronnen goed van de valse weten te 
onderscheiden. 

 
De juiste volgorde voor het lezen van de boeken van Baal HaSulam is: Matan Torah, 

Voorwoord tot het Boek Zohar, Innerlijke Bespiegeling van het eerste deel van De Leer van de Tien 
Sefirot, Voorwoord tot de wijsheid van Kabbalah, Inleiding tot de Leer van de Tien Sefirot. 
 

De Taal van Kabbalistische Teksten 
 

Kabbalisten schreven gewoonlijk in het Hebreeuws of in het Aramees, dus het is heel 
moeilijk om Kabbalah te studeren zonder Hebreeuws te kennen. De Hebreeuwse taal heeft een 
speciale betekenis. Elk woord, elke lettercombinatie of schrijfvorm verbergt spirituele kennis die 
niet in een andere taal vertaald kan worden. Iemand begrijpt de Hebreeuwse woorden en zinnen 
naar gelang de graad van zijn spirituele ontwikkeling. Dat komt doordat het begrip ervan afhangt 
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van de overeenkomst tussen zijn eigenschappen en de verborgen betekenis van de woorden. 
 
Het is onmogelijk om die informatie over te brengen door die eenvoudig in een andere taal 

te vertalen, maar het is zeker mogelijk om in een vreemde taal te beginnen met de studie van de 
wijsheid van Kabbalah. Pas later zal Hebreeuws nodig zijn, afhankelijk van iemands spirituele 
vooruitgang. Anderzijds zullen studenten zelf de spirituele graden waar zij doorheen gaan kunnen 
voelen en begrijpen, zelfs zonder taal. Want er staat geschreven: "Zijn ziel zal hem onderwijzen". 

 
De meeste Kabbalistische teksten zijn in het Hebreeuws geschreven. Een diepgaande 

bestudering van deze teksten vereist een minimale kennis van het Hebreeuws. Maar Kabbalah kan 
in elke taal geschreven worden. De Zohar is bijvoorbeeld in het Aramees geschreven, de taal die 
tweeduizend jaar geleden in het oude Perzië werd gesproken. Kabbalah spreekt over emoties en 
ervaringen die we ondergaan en deze kunnen in elke taal verklaard worden, of zelfs zonder taal, 
maar door muziek of andere middelen. 

 
Iedereen leert talen: musici moeten een beetje Italiaans kennen, doctoren hebben een 

basiskennis van het Latijn nodig, en ITC'ers moeten Engels kennen. Elke wetenschap heeft zijn 
eigen taal. De taal van Kabbalah is Hebreeuws, ofschoon Kabbalah ook in andere talen uitgelegd 
had kunnen worden. 
 

Wanneer Moeten We Studeren? 
 

De Kabbalah wordt 's nachts bestudeerd, als anderen gewoonlijk slapen en hun egoïstische 
gedachten geen hindernis opwerpen. De inspanning om het fysieke lichaam te wekken en het 
ondergeschikt te maken aan het spirituele doel wordt van Bovenaf beloond, en zo verkrijgen de 
studenten altruïstische eigenschappen. 

 
Kabbalisten gedragen zich in overeenkomst met hun doelen: ofwel isoleren ze zich en blijven 

ze verborgen, ofwel tonen zij zich aan iedereen en zoeken brede publiciteit om studenten aan te 
trekken en de volgende generatie Kabbalisten op te voeden. In het laatste geval vormen zij een 
groep studenten. Studie in groepen werpt veel meer vruchten af dan individuele studie. 

 
In de Inleiding tot de Leer van de Tien Sefirot, nr 155 staat dat er een Omgevend Licht 

schijnt rondom iedereen die Kabbalah studeert en dat dit Licht de ziel zuivert en voorbereidt op 
het ontvangen van het Innerlijke Licht. De intensiteit ervan hangt af van de intensiteit van 
iemands verlangen om de tekst die hij leest te verwezenlijken. 

 
Je hebt misschien opgemerkt dat we, wanneer we ons in een groep bevinden, belangstelling 

krijgen voor de dingen waarin de mensen om ons heen geïnteresseerd zijn, precies zoals onze 
honger groter wordt als we kijken naar iemand die aan het eten is. Iemand die ziet dat zijn 
vrienden Kabbalah studeren wordt jaloers op hen. Dit bevordert de ontwikkeling van zijn 
spirituele verlangens en versterkt de kracht van zijn Omgevende Licht. 

 
Als een aantal mensen samen studeren, betekent het bovendien méér dan dat zij gewoon in 

dezelfde kamer uit hetzelfde boek lezen. Ze delen dezelfde verlangens en dezelfde bedoelingen, en 
zij hebben hetzelfde streven om zich los te maken van hun egoïsme en om hun vrienden te 
behandelen als zichzelf. Als dat zo is dan verenigt zich hun verlangen naar spirituele ontwikkeling 
en dat geeft een grote uitbreiding van het Omgevende Licht, waardoor elk van hen wordt 
beïnvloed. Daarom is het zoveel gemakkelijker om goede resultaten te behalen in een groep dan 
wanneer je alleen bent. 
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De Studiemethode 
 

De studiemethode moet gebaseerd zijn op groepswerk en moet tegelijkertijd het individuele 
werk benadrukken. Baal HaSulam en Rabash schreven veel over de aandacht die we moeten 
hebben voor de gedachten en verlangens van onze vrienden. Als een vriend gedurende de les iets 
vraagt, moet elk van de deelnemers trachten diens gedachte te begrijpen. Dat wordt  genoemd: 
Hitkalelut (vermengen, mengen) van de een met de ander. De hele groep leeft zo binnen elk van 
haar leden. 

 
Hiervoor is het nodig dat we onze eigenwaarde in onze eigen ogen verlagen ten opzichte van 

die van onze vrienden, zodat we de gedachten, verlangens en innerlijke en uiterlijke spirituele 
eigenschappen van anderen kunnen vergaren. Elk van ons zal daarbij winnen en zichzelf erdoor 
verrijken. Het is af te raden om buiten de les over spirituele zaken te spreken. Als je er toch over 
spreekt, moet je de spirituele processen in de taal van Kabbalah uitleggen: Partzufim, Sefirot, 
werelden, welke Lichten waarheen gaan, enzovoort. Het is allemaal wetenschap, het is allemaal 
kennis. 

 
Die kennis kan uitgelegd worden omdat dat niemand iets oplegt. Je kunt jouw begrip van 

Kabbalah op anderen overbrengen maar niet je innerlijke gevoelens en verlangens. Eerst verlang 
je zaken als gezondheid en rijkdom van je studie, een promotie op je werk bijvoorbeeld. Je denkt: 
"Misschien zal Kabbalah me helpen in de toekomst te kijken, dan kan ik de loterij winnen". 

 
Kortom, we willen ons leven verbeteren. Bij alles wat we in deze wereld doen zijn we op 

zoek naar ons eigen genot; dat is onze aard. Zelfs wanneer iemand zelfmoord pleegt doet hij dat 
omdat hij geen pijn wil voelen, dus om zijn situatie te verbeteren. 

 
Onze overwegingen veranderen steeds, maar het belangrijkste is dat we begrijpen waarom 

we doen wat we doen. 
 

Het Verloop van Onze Ontwikkeling 
 

Op elk niveau waarop we ons bevinden, onderzoeken we onze houding tegenover dat wat 
onze vaten vult (wat we willen); we bepalen welke verlangens puur (altruïstisch) zijn en welke dat 
niet zijn (dus egoïstisch). Dit onderzoek bepaalt onze spirituele graad. Zo verbeteren we onze 
innerlijke eigenschappen. 

 
We klimmen niet op en neer langs een of andere ladder van spirituele graden; alleen de 

verhouding tussen onze gecorrigeerde en onze ongecorrigeerde vaten verandert. Deze bepaalt 
onze graad en het niveau van onze spirituele ontwikkeling. In lichamelijk opzicht blijft alles 
hetzelfde, maar innerlijk verandert alles. Innerlijk stijgen we van deze wereld naar de wereld 
Assiya, de wereld Yetzira en nog hoger naar de wereld Ein Sof. 

 
Er zijn vijf heilige (zuivere) werelden, dus vijf ontwikkelingsniveaus van het vat, van het 

scherm: Shoresh, Aleph, Bet, Gimel en Dalet. In de Inleiding tot de Leer van de Tien Sefirot staat dat 
iemand die met de juiste methode leert en zich elke inspanning getroost met de juiste bedoeling, 
de spirituele wereld in drie tot vijf jaar kan binnengaan. 

 
Dit betekent dat we onszelf kunnen corrigeren en onze eigenlijke spirituele opgang kunnen 

beginnen al naar gelang onze mogelijkheden. Het betekent niet dat we al onze andere bezigheden 
moeten stopzetten. Integendeel, we moeten werken, studeren, een gezin stichten, en alle 
problemen en moeilijkheden ondergaan die het leven opwerpt. Zo ontwikkelen we ons. 

 
We moeten slechts doen wat we kunnen. Er wordt niets van ons verwacht dat boven ons 
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kunnen gaat. Laten we zeggen dat we dagelijks 6 of 7 uur slaap nodig hebben. We werken 
ongeveer 8 uur, verliezen ongeveer twee uur met op en neer naar ons werk gaan, eten, wassen, en 
tijd besteden aan ons gezin.  

 
Dat neemt Kabbalah ons niet af. Kabbalah eist de tijd op die overblijft ná al deze 

noodzakelijke bezigheden. Als we al onze vrije tijd in Kabbalah investeren, is dat zeker genoeg. 
 
Het belangrijkste in de studie is om 's morgens, voordat we naar ons werk gaan, twee of drie 

uur aan dit streven te besteden. We ontnemen die tijd alleen aan onszelf. Deze twee tot drie uur 
zijn genoeg. Het is belangrijk om met de juiste intentie te studeren; om onszelf af te vragen 
waarom we het doen. Doelgerichtheid is het allerbelangrijkste! 

 
We zeiden al dat spiritualiteit binnen drie tot vijf jaar bereikt kan worden. Maar dat proces 

kan ook  zes jaar of langer duren. In elk geval moeten we spiritualiteit bereiken, zoniet in dit, dan 
in een toekomstig leven. 

 
We moeten bedenken waarvoor we leven; elke inspanning in dit werk, elke gedachte wordt 

toegevoegd aan de balans van ons spirituele werk. Als de hoeveelheid werk voldoende is, krijgen 
we een "duw" van Boven en gaan we de spirituele wereld binnen. 
 

Het Eisen van Beloningen 
 

Waarom moet je studeren, werken, leven, en waar leidt dit alles uiteindelijk toe? 
 
We moeten in alles wat we doen de Schepper in acht nemen, altijd naar Hem verlangen en 

ons aan Hem hechten. We moeten steeds bedenken en onderzoeken wat Hij van ons wil. Dat doel 
moet ons ieder moment voor ogen staan. Als het doel altijd helder is, dan zal dat ons tot 
Kabbalisten maken en kunnen we de kennis uit de spirituele wereld gaan voelen. 

 
Of  je veel of weinig opsteekt van de teksten is onbelangrijk. We gebruiken kennis om in 

contact met het materiaal te staan; hoe meer we studeren, hoe groter onze vraag aan de Schepper 
wordt en hoe intenser de eis: "Waarom heb ik nog steeds niets? Waar is het resultaat van al mijn 
inspanningen? Ik heb er zoveel uren werk ingestopt, en heel veel geld, want terwijl ik studeer 
werk ik niet, ik besteed te weinig tijd aan mijn gezin, ik had elders meer plezier kunnen hebben...." 
Al die argumenten versterken slechts de egoïstische eis die we aan de Schepper stellen: "Waarom 
heb ik nog steeds niets?" 

 
We moeten dus een beloning eisen voor elke minuut, voor elke seconde die we in Kabbalah 

stoppen. We moeten niet zeggen: "Ik ben hier omdat ik een altruïst ben." Elders kunnen we 
altruïstisch zijn, maar in Kabbalah moeten we echt gierig zijn. Elke minuut die we aan Kabbalah 
besteden moeten we ons afvragen: "Waarom? Waartoe?" 

 
Pas dan zijn we rechtstreeks op het doel gericht. Als we niet voor elke minuut een beloning 

eisen, betekent dat, dat we niet nóg een minuut nodig hebben, dat we geen eisen stellen aan onze 
studie. En als dat zo is, dan blijven we met lege handen achter. 

 
Elk ogenblik de reden voor ons handelen aan een onderzoek onderwerpen, dat zou onze 

grootste  kracht kunnen zijn. Maar onze geest en ons lichaam verzetten zich daar heftig tegen. We 
doen alles liever: tekenen, nauwgezet alles leren over de Sefirot of de werelden, artikelen over 
Kabbalah schrijven, alles liever dan het doel van ons handelen onderzoeken, terwijl dat het 
allerbelangrijkste is voor onze verbinding met de Schepper. 

 
Ons hele egoïsme staat tussen de mens en de Schepper in. Je moet jouw egoïsme uitdoven in 
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precies die mate dat jij je aan Hem wil hechten. De Schepper kan alleen gevoeld worden waar het 
egoïsme is vernietigd. Dit is de samenvatting van ons hele werk, en dat is precies datgene waar we 
niet met elkaar over mogen spreken. Het is verboden om over de intentie, de reden te spreken, 
over datgene wat wij juist als resultaat van onze studie verwachten. Maar we mogen wel zoveel 
als we willen over de studie zelf spreken: over de Partzufim, de Sefirot. 

 
Het doet er niet toe of onze vrienden het materiaal kennen. Wees niet bang dat iemand iets 

zegt wat onjuist is, dat betekent niets. Het belangrijkste is dat je een beetje hebt geleerd, en vooral 
dat je dat samen met een vriend hebt gedaan. Dus als iemand jou iets vraagt moet je hem 
antwoorden. Wees niet bang om iets verkeerds te zeggen, want dat is onbelangrijk. 

 
Maar je moet jouw kennis ook niet geringschatten. Die kennis is heel belangrijk want het 

resultaat van de studie zal al jouw ervaringen, jouw innerlijke gevoelens en het gevoel dat de tekst 
die je bestudeert in jou oproept, verenigen. Je zult gaan begrijpen wat een scherm is, een 
verlangen, een Licht en genot; je zult gaan zien hoe Licht in- en uitgaat en duwt en je zult deze 
werkingen in jezelf beginnen te voelen. Daarom moeten we studeren want uiteindelijk zullen 
studie, innerlijk werk en gevoelens samen één grote ervaring vormen. 

 
Maar in het begin, als de studie nog los staat van jouw gevoelens, maakt het niets uit of 

iemand meer of minder dan jij weet, of hij gelijk heeft of niet. Maar als de studie iets wordt wat jij 
voelt, dan is het verboden om dat aan anderen doorgeven! Je mag wel kennis doorgeven, maar 
nooit gewaarwordingen en gevoelens. 

 
Kortom we mogen alleen algemene onderwerpen bespreken. Problemen die met onze 

doelstelling te maken hebben zijn persoonlijk, en geen onderwerp voor discussie. Mijn studenten 
komen alleen naar me toe als ze volkomen verbijsterd zijn. Als zij zich dan met hun vragen tot 
anderen zouden wenden, dan zouden zij zichzelf zowel als hun vrienden schaden. 

 
De mens wordt geboren als een heel klein egoïstje. Na de bevalling ligt daar in het bed een 

klein schepseltje te huilen dat van zuiver egoïsme is gemaakt. In dat stadium is de mens niet 
anders dan enig ander jong dier. Hij ontwikkelt zich door zijn vijf zintuigen te gebruiken, hij leeft, 
hij bereikt dingen in deze wereld, misschien wordt hij wel een wetenschapper, hij is gelukkig en 
meer heeft hij niet nodig. 

 
Maar tussen mens en dier zijn enkele verschillen: een mens wil rijk worden, macht en 

controle verwerven en eer en kennis. Voor die dingen hebben we de Schepper niet nodig, maar als 
een kleine hoeveelheid van de wortel van het toekomstige spirituele vat ons van Boven doordringt, 
dan beginnen we te zoeken naar iets waarmee we dat vat kunnen vullen. 

 
Het lijkt of de Schepper ons het idee van een kleine bron van Licht inprent, of een kleine 

behoefte aan Licht, wat op hetzelfde neerkomt. Bloed kan de behoefte aan Licht niet vervullen, 
noch kan rijkdom dat, of macht, of eer. Die behoefte en haar vervulling behoren niet tot deze 
wereld, maar tot de spirituele wereld. Elk niveau heeft haar eigen speciale verlangen en vervulling. 
Als iemand totaal doordrongen is van lichamelijke verlangens, dan kan hij daarvoor in deze 
wereld bevrediging vinden. Het doet er niet toe of die vervulling groot of klein is, het gaat erom 
dat ze in deze wereld gevonden wordt. 

 
Als iemand doordrongen is van verlangens die niet van deze wereld zijn, dan begint hij te 

zoeken. Waar hij met deze verlangens ook zoekt,  hij zal ze niet bevredigen. Er is geen wereldlijke 
bevrediging voor deze behoefte. Zij wordt van Boven ingegeven, en daarom moet de bevreding 
ervan ook van Boven komen. 

 
Af en toe lukt het misschien wel om dat verlangen uit te schakelen en in een soort coma te 

raken, zo leven de meeste mensen. Maar er knaagt iets: wat kun je ertegen doen? 
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Als je dit verlangen niet langer binnen kunt houden, begint de zoektocht en uiteindelijk 

vindt de zoeker Kabbalah. Vanaf het moment dat hij Kabbalah begint te studeren, vangen de 
problemen aan. Het kost werk om een verlangen te vervullen met genot. Om een bepaald 
geldbedrag te verdienen moet iemand bijvoorbeeld een bepaald aantal jaren werken.  

 
En om roem te verwerven, moet je daar nog wel 20 a 30 jaren bijtellen. Het is allemaal 

afhankelijk van het niveau van wat je zoekt. Alles wat we willen bereiken kost moeite. De 
inspanningen die we in onze wereld leveren, plus het genot, plus de verlangens die de toekomst 
zal brengen, lijken allemaal op één  lijn te liggen: hoe meer ik doe, hoe dichter ik bij datgene kom 
waarnaar ik verlang. 

 
Nog een maand, nog een jaar, nog tien jaar, dat doet er niet toe, want ik ben op weg. Ik zie 

het beeld duidelijk voor me, ik kan zelfs inschatten wanneer ik mijn doel zal bereiken. 
 
Ook in Kabbalah is er een verlangen, maar waarnaar? Dat weten we niet. Het genot is van 

een hoger niveau dan wijzelf. Het lijkt op het geven van een verlangen naar kennis aan een of 
ander dier. Eigenlijk zou dat nog meer voor de hand  liggen dan het verlangen dat ons gegeven 
wordt. 

 
Als wij van spiritueel verlangen doordrongen worden, realiseren we ons nog niet hoeveel 

inspanningen er nodig zullen zijn om het te verwezenlijken. We zien het uiteindelijke gevolg niet 
van dat verlangen, we zien niet eens waarvoor we het nodig hebben. Ook al voelen we het 
verlangen van onze ziel, als ons wordt gevraagd wat we eigenlijk willen, kunnen we dat niet 
precies zeggen. We weten alleen dat we ons onplezierig voelen omdat we geen bevrediging 
kunnen vinden. 

 
Het wordt nog erger als we proberen om dit verlangen te bevredigen maar dan onmiddellijk 

een resultaat bereiken dat  het tegenovergestelde is van wat we hoopten. We zien geen verband 
tussen onze inspanningen en het doel dat we willen bereiken. Gewoonlijk zien we het doel 
duidelijker naarmate we er dichterbij komen, maar dat is in Kabbalah niet het geval. Dingen die 
ooit duidelijk waren, worden opeens verwarrend, vriendelijkheid verandert opeens in een slecht 
humeur en niets lijkt meer zeker. 

 
We denken dat we op de juiste weg zitten, en verlangen grotere dingen in ruil voor het 

opgeven van het genot van deze wereld. Tenslotte verwacht je dat er bij zulke grote verlangens 
ook groot genot hoort. We stemmen ermee in meer werk te verzetten dan we voor deze wereld 
doen, maar we moeten nog zien wat we ervoor terugkrijgen. 

 
Kabbalah werkt totaal anders dan je zou verwachten. Je ervaart voortdurend negatieve 

gevolgen en raakt gedeprimeerd. Ofschoon je eerst optimistisch was en geloofde dat de dingen wel 
goed zouden komen, doen ze dat niet. In plaats van je bestemming in Kabbalah te vinden, 
verdwijnt die helemaal, of de studie wordt geestloos, verwarrend en komt je vreemd voor. 

 
Deze onrust is nodig om van het niveau van de verlangens van deze wereld over te gaan 

naar het niveau van de verlangens van de spirituele wereld. De mens moet het resultaat van zijn 
werk los gaan zien van enig eigenbelang: dat is het ware altruïsme. Daarom is er een fase nodig 
van totale discrepantie tussen onze inspanningen en de resultaten ervan. 

 
In het fysieke egoïsme van de mens is nu spirituéél egoïsme binnengedrongen, een vonk 

Licht binnen zijn egoïsme. Het egoïsme in de spirituele wereld volgt andere regels. Om spiritueel 
egoïsme te vervullen moeten we ons huidige niveau van egoïsme verwerpen en "opstijgen" naar 
het niveau van dat spirituele verlangen. 
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Als ons een spiritueel verlangen wordt gegeven, voelen we niets anders dan de afwezigheid 
van genot; dat is het vat in haar zuiverste vorm. Daarom zijn alle werkzaamheden, alle 
inspanningen alleen mogelijk met de hulp van het lichaam. Het lichaam wekt ons vroeg in de 
morgen, en legt ons pas laat in de avond in bed, en dringt erop aan dat we lezen en ons verstand 
bezighouden. 

 
We werken met lichamen die tot dit niveau behoren, en op dit niveau wil het lichaam 

beloond worden. Meteen begint het met de gerechtvaardigde en natuurlijke eis: "Wat krijg ik voor 
al mijn moeite?" Misschien zijn we wel op het spirituele gebied vooruitgegaan, maar dat is geen 
antwoord voor het stoffelijk lichaam; het kan dat niet voelen. Op dit moment kan het zelfs niets 
voelen van het spirituele verlangen dat van Boven gegeven werd. 

 
Het komt er dus op neer dat je werkt, vorderingen maakt en leert, maar geen concrete 

resultaten ervaart, noch in je verstand noch in je ziel. Natuurlijk brengt dit het lichaam in een 
toestand van depressie en verbijstering; de zoeker mist de rechtvaardiging of de redelijkheid 
waardoor hij verder zou kunnen. 
 

Gewaarwordingen en Gevoelens 
 

Als iemand dat punt bereikt, resulteert dat in pijn en lijden. De pijn wordt opzettelijk 
gegeven; als hij deze kan overwinnen, dan brengt dit hem dichter bij de waarheid. Overwinnen 
betekent dat hij zelfs bij de meest ondraaglijke fysieke pijn probeert in verbinding te staan met de 
Schepper, de Bron van alles en Degene die ons allen kan vervullen. Die pijnlijke situaties zijn 
cruciaal. Ze kunnen keerpunten worden op onze weg. Na zulke enorme inspanningen, worden we 
echt beloond! 

 
Er is maar één beloning: het gevoel van waarheid. Als je alleen daarnaar streeft, en niet geeft 

om fysieke pijn, of om het feit dat je nog geen spirituele beloning gekregen hebt, maar je richt op 
het voelen van nog meer waarheid, dan ga je vooruit en kun je tenslotte Kabbalist worden. 

 
Het wordt een moeilijke weg, daarvan kun je zeker zijn. Op je werk, in je gezin, altijd gaat er 

wel iets mis, je krijgt het gevoel dat alles verkeerd gaat en dat de toekomst geen belofte inhoudt. 
Dat gevoel wordt je met opzet van Boven gegeven, opdat je probeert om deze situaties te 
overwinnen met behulp van de groep en de boeken. Er zijn tijden dat we geen boeken hoeven te 
lezen, maar gewoon genoeg hebben aan onze gedachten. 

 
Op zulke momenten is het van het grootste belang om gewoon het spoor te blijven volgen. 

Waar het verstand iets niet kan helen, zal de tijd dat doen. Je moet streng zijn en zeggen:"Ik kan 
niets zien, niets horen, ik voel me erg onplezierig maar dat doet er niet toe. Ik studeer misschien 
als een automaat, maar ik doe het tenminste." 

 
Die inspanning zal de grootste vruchten afwerpen. Er zijn momenten dat we opleven, als het 

Licht een beetje begint te schijnen en we begrijpen dat we een echt antwoord gevonden hebben, 
ook al zien we het vanuit de verte. Wanneer we dan onze inspanningen vergroten, komen er 
beloningen. Maar die worden weer gevolgd door depressie, want zolang we niets van de spirituele 
wereld bezitten, kunnen we ook van niets in de wereld meer genieten. Zo gaan we steeds op en 
neer. 

 
We moeten leren dat de beloning die we voor onze inspanningen in deze wereld krijgen het 

gevoel van waarheid is en dat is niet het genot waaraan we gewend zijn. Zo went de Schepper ons 
eraan om meer van de waarheid te houden dan van wat dan ook, om door te gaan totdat  we 
omwille van de waarheid ons hele fysieke egoïsme willen verwerpen. 

 
Dan kunnen we opstijgen naar het niveau waar ons verlangen naar spiritualiteit vandaan 
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kwam. Vanaf dat moment kunnen we de spirituele kennis, het genot, en bevrediging van dat 
niveau ontvangen. Dan worden we Kabbalisten, en worden we geboren  in de spirituele wereld. 
Dus als wij de ervaring van waarheid verkiezen boven stoffelijke beloning, dan zullen we 
Kabbalist worden. 

 
We kunnen onze gedachten niet beheersen; zij worden ons met opzet van Boven 

toegezonden. We kunnen alleen proberen er juist op te reageren. Maar wat betekent juist 
reageren eigenlijk? Onlangs kwam een student mij vertellen dat hij niets meer wist, hij zag niets, 
hij voelde zich slecht, hij twijfelde, niets werkte meer voor hem. Hij wilde dat ik hem zou 
kalmeren, hem over zijn bol zou aaien en dat ik zou zeggen dat er een Licht straalde in zijn 
toekomst.  

 
Maar ik kon hem niets over zijn toekomst vertellen. In een dergelijke situatie zou het geven 

van een antwoord hetzelfde zijn als van hem stelen wat hem van Boven gegeven is. Ik heb het 
recht niet om het verlangen in hem te doven; het is mij zelfs verboden om zijn teleurstelling ook 
maar een beetje te verzachten. Dit alles is goed; het is noodzakelijk en wenselijk. De enige raad die 
ik hem kon geven was om mechanisch te blijven uitvoeren wat hij aan het doen was, op dezelfde 
manier als toen hij in een goede situatie zat. 

 
Thuis, op je werk of met je gezin krijg je allerlei gedachten. Soms hinderen deze gedachten 

het werk, ze maken je los van de gedachten over het doel van de Schepping. 
 
Toen ik mijn rabbi daarover vroeg, antwoordde hij: "Zie je, daarom werd ik bouwvakker, en 

daarna stratenmaker, daarom probeerde ik altijd een gewone arbeider te zijn. Ik stond om 1:00 uur 
's morgens op om Kabbalah te studeren voordat ik naar mijn werk ging. Toen ik 
regeringsambtenaar was viel ik eerlijk gezegd wel eens in slaap op mijn werk en bedierf ik zo het 
verslag waaraan ik werkte, maar wat kon ik doen? Men bood mij  leidinggevende posities aan, 
maar ik wist dat een hogere positie mijn verstand en mijn ziel zou wegnemen. Daarom bleef ik 
banen kiezen waardoor ik mezelf kon blijven, ofschoon ik veel meer had kunnen verdienen. Ik ben 
mijn leven lang arm geweest. Ik bleef zoeken naar een baan waarin enerzijds mijn verstand helder 
zou blijven en die anderzijds mijn toekomst zeker zou stellen, een baan waarmee ik het 
minimumloon kon verdienen." 

 
We leven in een wereld waarin het soms heel moeilijk is om het soort werk te kiezen dat we 

willen doen. Bovendien is de mens een creatief wezen, die vonken creativiteit wil vinden in wat hij 
doet. 

 
Soms wordt het begrip dat we ons bezighouden met onnodige dingen van ons weggenomen, 

en dan weer teruggegeven, en dan vragen we ons plotseling af: "Waar was ik mee bezig?" Zulke 
situaties worden ons met opzet gegeven, opdat we onze eigenlijke situatie, onze ware aard en ons 
ware niveau zien. We moeten zien waarvan we ons los moeten maken, en waarheen we moeten 
gaan. We moeten ons eigen gebrek aan kracht en onze behoefte aan correctie tegenover de 
Schepper erkennen om onszelf te redden. 

 
Je zult waarschijnlijk alles wat ik nu zeg spoedig vergeten zijn, want het kan alleen door 

persoonlijke ervaring geabsorbeerd worden. Ik wil maar één punt benadrukken: als je uit de juiste 
boeken leert, zul je altijd een stap voor zijn, wat er ook gebeurt. Het is ons verboden om alles van 
te voren te weten, maar je hoeft alleen maar dit onthouden: er is mij gezegd dat ik deze boeken 
moet lezen, meer niet. 

 
Onze verlangens komen van Boven. Zodra ze enig spiritueel effect hebben, beginnen we te 

voelen dat de Hoogste Kracht van de Schepper ons beheerst. We beginnen de hele werkelijkheid te 
voelen en de Ene die deze werkelijkheid beheerst. 
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Gewaarwordingen hebben geen taal. We noemen ze bij namen als zuur, bitter, plezierig of 
onplezierig. We kunnen geen van deze gewaarwordingen duidelijk definiëren. Evenmin kunnen 
we de gevoelens van verschillende mensen met elkaar vergelijken. Dat is het probleem van de 
psychologie en van de psychiatrie. We kunnen niet nauwkeurig meten wat we voelen, noch het 
kopiëren, herhalen en het gevoel van verschillende mensen met elkaar vergelijken. 

 
Zoals ik al zei, alleen routine en volharding in het werk, ongeacht onze innerlijke gevoelens, 

geeft spirituele resultaten. Baal HaSulam schreef er een verhaal over in nr 133 van de Inleiding tot 
de Leer van de Tien Sefirot: 

 
Er was eens een koning die zijn meest trouwe en liefdevolle onderdanen wilde 

uitzoeken om zich met hen te omringen. Hij stuurde boodschappers naar alle delen van zijn 
koninkrijk met de mededeling dat wie speciaal werk wilde doen in zijn paleis, daarheen 
moest komen. 

 
Uitleg: het is alsof iemand een bepaald verlangen krijgt om dichterbij de Schepper te komen, 

maar zonder dat hij het wezen van dat verlangen begrijpt. Zo begint zijn zoektocht. Je kunt 
zeggen dat iedereen in de wereld zich wel eens afvraagt wat het doel van zijn leven is. Antwoord 
vinden op die vraag staat gelijk aan het bereiken van de spirituele wereld, dus het bereiken van de 
Schepper. 

 
Om terug te komen op ons verhaal: Om te ontdekken wie er echt van hem hield zette de 

koning wachtposten uit op de wegen naar het paleis, om de mensen die daarheen kwamen 
opzettelijk te verwarren en te misleiden. De wachters moesten de mensen bang maken en 
verklaren dat het niet de moeite waard was om voor de koning te werken. Toen de mensen 
over de mogelijkheid om voor de koning te werken hoorden, trokken zij onmiddellijk op 
naar het paleis. ( Dit lijkt op mensen die een groter genot willen dan het kleine beetje, of zelfs het 
gebrek aan genot dat zij nu hebben). 

 
Als er niets is dat jouw nieuwe verlangen kan bevredigen dan heb je dus een groter genot 

nodig. Dan ben je bereid om meer op te geven voor spiritualiteit dan voor de bevrediging van 
andere verlangens; je bent bijvoorbeeld bereid om een goede baan of een promotie op te geven of 
toekomstige rijkdom. 

 
De wachters wezen de mensen die naar het paleis van de koning kwamen af, maar 

velen slaagden er toch in om het paleis te naderen, en weigerden te luisteren naar de enge 
verhalen van de wachters dat het niet de moeite waard was om voor de koning te werken. 
Ons ego overtuigt ons ervan dat het niet de moeite waard is om de Schepper te dienen. De 
Schepper doet dit met opzet, omdat zo het nieuwe vat gevormd wordt, juist door deze innerlijke 
problemen en ontdekkingen. Dit is heel belangrijk, en daarom moeten we zulke dingen niet 
uiterlijk met anderen bespreken. Zelfs de rabbi mag zijn studenten niets over deze situaties 
uitleggen. De student moet dit zelf ervaren, innerlijk, hoe moeilijk het ook is. 

 
De wachters bij de poort waren zelfs nog wreder. Zij lieten niemand de poort naderen. 

Ze hielden iedereen die dichtbij probeerde te komen hardhandig tegen. Het is waar dat 
iemand zich in de laatste fasen voorafgaand aan zijn binnengaan tot spiritualiteit steeds ruwer 
afgewezen voelt, ondanks zijn toegenomen ervaring. En deze ervaring verdwijnt niet, zij wordt 
niet weggenomen. Eenmaal, tweemaal en een derde maal valt hij; de ervaringen stapelen zich op. 
Na enige tijd raakt hij gewend aan het vallen, hij beschouwt het niet meer als onverdraaglijk want 
het wordt hem duidelijk dat het nodig is. Deze situaties brengen hem zelfs een zekere mate van 
vreugde omdat hij ook voelt dat er waarheid schuilt in deze ervaringen. 

 
Alleen de meest volhardende van allen bleven proberen om de koning te naderen. 
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Onder  druk van de wrede wachters trokken ze zich terug, maar ze vielen vervolgens weer 
aan in een hernieuwde poging om de koning te naderen. Deze pogingen om de koning te 
naderen, steeds gevolgd door een terugtrekken onder druk van de wrede wachters, die hen 
zeiden dat het niet de moeite waard was om in het paleis van de koning te werken, duurden 
vele jaren. Tenslotte verzwakten de mensen en vertrokken ze. 

 
Alleen de sterksten onder hen, wiens geduld het grootst was (geduld, geen kennis en 

geen filosofie), bleven het proberen. Zij overwonnen de wrede wachters, openden de 
poorten en werden meteen geëerd met het zien van de Koning Zelf, die aan elk van hen het 
ambt gaf dat hem toekwam. Dat is precies wat Baal HaSulam schrijft: "zij die zelfs de nederlaag 
duldden", dus degenen die geduldig bleven studeren. Niets anders helpt, want dit is de enige 
manier om ervaring te vergaren in het fysieke lichaam. 

 
Alles wat in onze wereld gebeurt, wordt speciaal voor ons gedaan; we hebben geen controle 

over wat er gebeurt. Maar we moeten altijd denken dat we onze toekomstige handelingen kunnen 
kiezen. Dit moeten we tegen onszelf zeggen: dat we keuzevrijheid hebben. Nadat we tot een hoger 
niveau zijn opgeklommen zien we dat we eigenlijk helemaal geen keus hadden. 

 
Met andere woorden, zolang we ons in een toestand bevinden waarin we tussen 

alternatieven moeten kiezen, moeten we de problemen waarmee we worden geconfronteerd 
zelfstandig oplossen, en mogen we niet zeggen dat dit het werk van de Schepper is, dat het Zijn 
Probleem is in plaats van dat van ons. Het probleem is mij door de Schepper gegeven, dat is zo. 
Heb ik echt enige keuze daarin, of gebeurt het vanwege eigenschappen die de Schepper mij gaf, of 
die ik heb ontwikkeld door sociale invloed? Daar  hoeft ik mij nu niet mee bezig te houden. Ik  hoef 
alleen te kijken naar wat er vóór me ligt en ik moet de problemen oplossen met de middelen die ik 
heb. 

 
We moeten altijd proberen onze problemen zelf op te lossen, en pas later, ongeacht de 

uitkomst, moeten we bedenken dat dit alles van de Schepper kwam en dat de oplossing 
voorbestemd was. Die tegenstelling tussen begin en einde schept grote verwarring in onze 
gevoelens. 

 
We begrijpen niet hoe we ons daartoe moeten verhouden, omdat we geconditioneerd zijn 

door concepten als verleden, heden, en toekomst. Zolang we opgesloten zitten binnen de grenzen 
van deze wereld, zolang ons bewustzijn werkt volgens het principe van oorzaak en gevolg, kunnen 
we op ons animale niveau niet begrijpen wat eeuwigheid is, waar niets ooit verandert. In deze 
situatie moeten we ons gedragen alsof we niets weten, alsof de situatie van ons afhankelijk is, en 
wij alles zelf moeten doen. 
 

Als Ik Niet Voor Mijzelf Ben, Wie Dan Wel? 
 

Er staat geschreven: "Als ik niet voor mijzelf ben, wie is dat dan wel?" Anderzijds staat er 
ook: "Ik doe niets; alles wordt niet door mij maar door de Schepper gedaan." Deze zinnen lijken 
elkaar tegen te spreken, maar als we ze nader bekijken zien we dat ze onder één dak moeten 
verblijven. 

 
De Baal Shem Tov, een grote Kabbalist uit de 18e eeuw, schreef dat we 's morgens moeten 

opstaan en naar ons werk gaan alsof er geen Schepper bestond en wij op onszelf aangewezen 
waren; alsof er geen Ene daar Boven was die ons kon helpen. En ofschoon wij in de Schepper 
geloven moeten wij zeggen dat de Schepper geen invloed heeft op ons gedrag. Wij moeten dus 
zeggen: "Ik ben de baas over mijn eigen toekomst." 

 
Er kan maar één de baas zijn van de wereld, is dat de mens of de Schepper? Waar ik kan 
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kiezen ben ik de baas; daar is de Schepper niet. Gedurende de dag moeten we  volgens deze 
gedachte handelen. Maar 's avonds, als we met ons loonzakje in de hand naar huis terugkeren, 
mogen we nooit zeggen dat wij het geld zelf verdiend hebben, of dat wijzelf zoveel geluk hadden. 
De Schepper had het allemaal van te voren gepland en zelfs als we de hele dag in bed hadden 
gelegen, dan hadden we toch evenveel verdiend. 

 
Ons verstand kan dit niet begrijpen en kan deze twee tegengestelde ideeën niet met elkaar 

verzoenen. Pas wanneer we spirituele eigenschappen verworven hebben kunnen we deze twee 
begrippen, die basisbegrippen zijn en elkaar toch tegenspreken, met elkaar verenigen. 

 
De volgende dag moeten we weer hetzelfde doen. De volgende dag, dus het volgend 

moment dat we voor een keuze staan, moeten we er op dezelfde manier mee omgaan: "Alles hangt 
van mij af." Nadat onze keuze gemaakt is, zonder verwachtingen en zonder geloof in God, moeten 
we, ongeacht wat ervan kwam, zeggen: "Het is allemaal door de Schepper gedaan." 

 
Er moet een duidelijke scheiding zijn, alsof er twee verschillende mensen zijn, waarvan de 

ene gelooft en de ander niet, de ene is er vóór de beslissing, en de andere erna. 
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Hoofdstuk 4.2 - Het Begin van een Kabbalistische Weg 
 

Toen ik voor het eerst bij Rabbi Baruch Ashlag kwam stuurde hij mij naar Hillel, zijn 
oudste leerling, om bij hem te studeren. Voor die tijd had ik bij veel andere leraren geprobeerd te 
studeren, maar ik vond nooit verklaringen die mij bevredigden. Maar met de studie bij Hillel was 
ik  heel blij, want zijn uitleg was zinvol, helder en redelijk. Eerst leek alles mij heel duidelijk: ik 
hoefde slechts de zes delen van De leer van de Tien Sefirot uit mijn hoofd te leren en dan zou ik deel 
hebben aan de hoogste leiding over mijzelf en over de hele wereld. 

 
Toen kwam het moment dat Rabbi Ashlag mij opriep om deel te nemen aan zijn lessen. 

Vanaf dat moment werd alles waarvan ik dacht dat ik het begrepen had, volkomen onbegrijpelijk. 
Nieuwe vragen kwamen op en bleven onbeantwoord. Niet alleen hielp het studeren bij Rabbi 
Ashalg mij niet om de tekst te begrijpen, ik moest zelfs erkennen dat ik nog helemaal niets 
begrepen had. 

 
Het duurde lang voor ik me realiseerde dat Rabbi Ashlag zijn studenten eerst theoretische 

kennis gaf en hen daarna pas leerde hoe ze deel konden hebben aan de hoogste leiding. Omdat de 
overgang naar actieve deelname aan de hoogste leiding geen rationeel proces is, en omdat iedereen 
dat afzonderlijk moet bereiken, schiep die situatie een sfeer van volledig onbegrip. 

 
De rabbi onderwees zijn leerlingen niet opdat zij theoretische kennis van de namen of 

spirituele concepten zouden vergaren, of met het doel om zonder begrip van het wezen van de 
dingen erover te filosoferen. Integendeel hij wilde zijn studenten in staat stellen om deze 
concepten te voelen. Dat is een heel andere methode dan die van een theoretische studie. Het doel is 
niet een hoeveelheid kennis te vergaren, het gaat om de kwaliteit van de kennis, de mate waarin de 
student zelfstandig nader komt tot de dingen waarover hij leest. 

 
De rabbi gaf geen les aan beginners. In plaats daarvan stuurde hij hen naar andere studenten 

toe en zag hij toe op hun vooruitgang. Leerlingen die gewillig en ijverig waren werden dan 
opgeroepen om bij hem te komen studeren. 

 
Het menselijke verlangen om te begrijpen, te regelen, en te beheersen is een zeer positief 

verlangen, want het voegt verlangens toe aan onze oorspronkelijke verlangens. Maar de enige 
sleutel die echt nodig is om spiritualiteit binnen te gaan is het scherm en het Terugkerende Licht. 

 
Baal HaSulam schreef De Leer van de Tien Sefirot met opzet zó dat hoe meer iemand leest, 

hoe meer vragen er bij hem rijzen. Dat is nodig opdat de leerling ergens aan kan werken met een 
zeker doel voor ogen. Het werk komt van beneden, van de mens, maar het doel wordt hem van 
Boven gegeven, door de Schepper. 

 
Maar het doel verschijnt pas nadat de student werkelijk alles heeft gedaan wat hij kan, als hij 

nergens meer hulp kan vinden, als hij met zijn rug tegen de muur staat. Pas dan kan hij oprecht 
aan de Schepper om hulp vragen, en dan wordt zijn gebed beantwoord. 

 
In spiritueel werk zijn vasthoudendheid en geduld het allerbelangrijkste. Onze gebeden 

worden bepaald door de staat waarin we ons bevinden en ze zijn afhankelijk van de aan- of 
afwezigheid van de vonken. Voordat we spiritualiteit bereiken denken we: hoe minder inspanning 
hoe beter. Maar nadat we spiritualiteit hebben bereikt spijt het ons dat we er zo weinig voor 
gedaan hebben. 

 
Om spiritualiteit te bereiken moeten we een daad van beperking stellen. Maar wat betekent 

beperking? Mensen die op dieet zijn willen bijvoorbeeld afvallen. Ze zien in dat ze meer genieten 
van afvallen dan van eten. Het komt zelfs voor dat eten echt een vijand wordt, die ze zelfs echt 
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haten. Voor mensen die willen afvallen staat het zich houden aan een streng dieet gelijk aan de 
beperking van hun verlangen. 

 
De belangrijkste factor bij het beperken van iets is de erkenning van het kwaad. Daartoe is 

ons de Thora gegeven. Die bevat de wonderlijke kracht die ons in staat stelt onze vijanden te 
doorzien en de hindernissen op onze weg naar spiritualiteit te begrijpen. 

 
Wij moeten allemaal veel moeilijkheden overwinnen in ons leven, zelfs zoveel dat we het 

gevoel krijgen dat ons werk zinloos is, zolang we niet begrijpen waar de waarheid ligt. Zonder 
beperking kunnen we niet eens beginnen met begrijpen waarin waarheid schuilt. Maar zodra we 
spiritualiteit bereiken, zijn we in goede handen, en hebben we geen verklaringen meer nodig 
omdat we alles zelf kunnen zien. 

 
Voordat we de juiste gerichtheid ontvangen van Boven, moeten we ons best doen door 

middel van fysieke handelingen, zelfs al doen we die voor onszelf, in de hoop op verandering van 
onze situatie. Maar die inspanning is niet omwille van zichzelf nodig, want het doel van de 
Schepping is genot, en inspanning betekent pijn, of gebrek. Als we de omschakeling naar geven 
aan de Schepper en het verwerven van spiritueel genot zonder enige inspanning tot stand konden 
brengen, dan zou dat prachtig zijn. Er is geen enkele noodzaak om in onze wereld moeilijkheden 
op te zoeken. 

 
Maar als inspanning plezierig is, dan is het geen inspanning meer. Denk maar aan een 

moeder die geniet van het voeden van haar baby. Waar de inspanning om aan de Schepper te 
denken eerst moeizaam en onoprecht was, wordt die opeens plezierig, versterkend en belangrijk. 
Vanaf het moment dat het een genot wordt, is er geen inspanning meer nodig. De inspanning is 
alleen nodig om over de spirituele barrière heen te gaan. 

 
Als we spiritualiteit beginnen te beoefenen, verandert ons werk en krijgen we een ander 

soort beloning, ofschoon de mensen om ons heen dat niet merken. Spirituele muziek die door de 
beste musici wordt uitgevoerd, klinkt precies zoals gewone muziek. Mensen die geen spiritualiteit 
beoefenen ervaren een spirituele compositie niet als verheven,  maar plaatsen haar op hetzelfde 
niveau als mooie, maar gewone muziek. 
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Hoofdstuk 4.3 - Uit het Aantekeningenboek van een Kabbalist 
 

Mijn rabbi schreef altijd alles op wat hij van zijn vader leerde. Toen ik bij hem kwam 

studeren begon ik de vragen te stellen die me al heel lang bezig hielden, maar voortdurend 
vermeed hij mij antwoord te geven. Op zekere dag gaf hij me een bepaald aantekenboek te lezen, 
zodat ik kon  zoeken naar dingen die ik belangrijk en interessant vond. Hij zei ook dat ik de rest 
van mijn leven, zelfs na zijn dood, steun zou vinden in deze teksten en dat het lezen ervan mij alle 
begrip zou geven dat ik nodig had. 

 
Dat was in 1981; hij gaf mij het aantekenboek, ik kopieerde het, las het, en gedurende tien 

jaar gebruikte ik het. In 1991, één dag voor hij stierf, gaf hij me het oorspronkelijke handschrift. 
Hij zei: lees het, het is voor jou. Hij vroeg me om de volgende morgen vroeger te komen om hem 
te helpen zijn Teffilin om te doen (een gedeelte van de Pentateuch dat op een  stukje perkament is 
geschreven en in speciale doosjes is gestopt die orthodoxe Joden elke morgen, behalve op zaterdag 
en op feestdagen, op hun hoofd en armen dragen). Hij wist wat er ging gebeuren, maar ik niet, en 
toen ik arriveerde was het al te laat. Hij was nog maar half bij bewustzijn en stierf voor mijn ogen. 

 
De opstellen en geschriften die hij mij gegeven had zijn van onschatbare waarde. Telkens als 

ik ze lees, leer ik iets nieuws. Mijn begrip van de woorden wordt telkens als ik ze lees rijker, en 
mijn begrip van mijn innerlijke staten verdiept zich. 

 
Deze opstellen zijn geschreven vanuit het hoogst mogelijke spirituele bereik. Iedere lezer 

kan zijn of haar eigen innerlijke staat erin vinden, hij kan eruit leren wat hij op elk gegeven 
moment moet doen, en ontdekken wat de schrijver op precies dat moment wilde openbaren. 

 
Ik raad iedereen aan om deze opstellen, of zelfs maar enkele regels ervan, elke dag voor het 

slapen gaan te lezen. Rabash opende zijn aantekenboek elke avond, al was het maar voor een 
ogenblik; dat was voldoende om het Licht in zijn ziel te laten uitstromen. 

 
Een van de diepste en belangrijkste artikelen van de rabbi heet: "Er is Niemand Dan Hij". 

Dit artikel zou op de tafel moeten liggen van iedereen die naar gehechtheid aan de Schepper 
streeft. Het bevat de hele leer van Baal HaSulam, zijn benadering van de Schepping en alles wat je 
steeds moet voelen en in gedachte moet houden. Het is het eerste artikel in het boek: "Shamati" (Ik 
heb gehoord), dat ik na zijn overlijden heb gepubliceerd. 

 
“Er staat geschreven: “Er is geen ander dan Hij”. Dit betekent dat er geen andere 

kracht in de wereld is, die iets tegen Hem kan uitrichten. En als de mens ziet dat er dingen 
in de wereld zijn die de Hogere Huishouding ontkennen, dan is dat omdat het Zijn wil is.  

 
En dit wordt als een correctie beschouwd, in de woorden: “links wijst af en rechts 

voegt toe,” dat wil zeggen, wat de linkerkant afwijst wordt gezien als correctie. Dit 
betekent dat er dingen in de wereld zijn die er vanaf de aanvang op gericht zijn iemand van 
de juiste weg af te brengen, hem af te leiden van het heilige. 

 
De waarde van die afwijzingen is dat hij daardoor de behoefte en het volledige 

verlangen verkrijgt naar hulp van de Schepper want hij ziet dat hij anders verloren is. Niet 
alleen gaat hij niet vooruit in zijn werk, hij ziet dat hij terugvalt, dat hij de kracht niet 
heeft om Thora en Mitzvot in acht te nemen, zelfs niet in Lo Lishma (niet om Haar Naam). 
Dat hij slechts door alle obstakels werkelijk, boven de rede, te overwinnen Thora en 
Mitzvot in acht zou kunnen nemen.  

 
Maar hij heeft niet altijd de kracht daartoe, om zo boven de rede te overwinnen; 

hoewel hij anders gedwongen wordt af te wijken, God verhoede, van de weg van de 
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Schepper, zelfs van Lo Lishma.  En steeds voelt hij dat het gebrokene groter is dan het 
hele, dus dat er veel meer afdalingen zijn dan opstijgingen, en dat er geen einde komt aan 
die staten, en dat hij altijd buiten het heilige zal blijven want hij ziet hoe moeilijk het voor 
hem is om zelfs maar een jota na te leven tenzij door uit te stijgen boven de rede. Maar hij 
is niet altijd in staat om te overwinnen. En waartoe zal dat leiden?" 

 
Uitleg: Vanaf het begin van dit artikel kunnen we zien dat de Schepper de enige Heerser 

over de Schepping is. Hij schiep de mens met bepaalde eigenschappen, gaf hem alle noodzakelijke 
krachten en plaatste hem in de best mogelijke omstandigheden om vorderingen te maken in de 
richting van het verwezenlijken van het doel van de Schepping. Maar de Schepper helpt ons niet - 
integendeel. Hij verwart ons met allerlei verwikkelingen: ontslag, ziekte, huiselijke problemen en 
allerlei mislukkingen. 

 
En bovendien doet Hij dit in het verborgene, zonder dat wij weten dat Hij het is Die achter 

al die dingen staat. Een mens moet door een hele periode heengaan waarin hij zo door de Schepper 
behandeld wordt. Hij heeft geen andere keus dan deze proeven te doorstaan, om de ervaring op te 
doen die uiteindelijk tot heelheid, eeuwigheid en samensmelting met de Schepper zal leiden. 

 
Daar komt een eind aan als "hij tot het besluit komt dat niemand hem kan helpen 

behalve God Zelf. Dit brengt hem ertoe om een oprecht verzoek tot de Schepper te richten 
om zijn ogen en zijn hart te openen en om hem nader tot eeuwige samensmelting met God 
te brengen." 

 
De Schepper verlangt dat wij, als wij in de spirituele werelden opstijgen, alle eigenschappen 

van deze werelden verwerven; dat wij in elk van die werelden als de Schepper worden en Hem 
vervangen. Maar dit kan onmogelijk verwezenlijkt worden zonder hulp van de Schepper. Wij 
kunnen niets alleen doen. Alle pijn en moeilijkheden die we ervaren, zijn het gevolg van de 
tegengesteldheid van onze eigenschappen (verlangens) aan die van de Schepper, dat wil zeggen 
van hun tegengesteldheid aan het Licht. 

 
Die tegenstelling van vorm heeft tot gevolg dat wij een werkelijkheid zien die niet echt 

bestaat. Zij is slechts het gevolg van de weerspiegeling van het niveau waarheen wij  zijn 
opgestegen op weg naar het Hoogste Licht. Wij zien alleen de eigenschappen van onszelf. Als het 
Licht van Boven komt, voelen we niet dat Licht, maar onze eigen gecorrumpeerde eigenschappen. 
Om het Licht te voelen moeten we ons eerst ontdoen van ons egoïsme, de hindernis die tussen ons 
en het Licht staat. 

 
Als iemand de Schepper om hulp smeekt komt hij opeens tot de ontdekking "dat alle 

afwijzingen die hij ervaren had van de Schepper kwamen. 
 
Dat betekent dat die afwijzingen niet het gevolg waren van zijn fouten, van zijn 

onvermogen om te overwinnen, maar dat deze afwijzingen voor hen zijn die werkelijk nader 
tot God willen komen. En opdat zo iemand niet met weinig tevreden zal zijn, opdat hij niet 
als een klein kind zonder kennis blijft, krijgt hij hulp van Boven, opdat hij niet zal kunnen 
zeggen "God zij dank, ik neem de Thora in acht en ik doe goede daden, wat zou ik meer 
kunnen vragen?" 

 
En alleen als hij een echt verlangen heeft zal die mens hulp van Boven krijgen. "En hem 

wordt voortdurend getoond hoe fout hij is in zijn huidige staat; dat wil zeggen dat hem 
gedachten en opvattingen worden gezonden die tegen zijn inspanningen ingaan. Opdat hij 
inziet dat hij niet één is met de Heer. En hoe hij ook overwint, hij ziet voortdurend hoeveel  
verder hij van heiligheid afstaat dan anderen die zich één met de Heer voelen. 
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Hij echter zit steeds vol klachten en eisen, hij kan het gedrag van de Schepper niet 
rechtvaardigen, en de wijze waarop Hij met hem omgaat. Het pijnigt hem dat hij niet één is 
met de Heer, zozeer dat hij voelt dat hij totaal verstoken is van het heilige. 

 
En ofschoon hij af en toe van Boven wordt opgewekt, waardoor hij een ogenblik 

opleeft, valt hij weldra weer in een diep dal. Maar dit brengt hem tot het besef dat alleen 
God hem kan helpen en hem echt nader tot Zichzelf kan brengen. 

 
Een mens moet altijd trachten zich aan de Schepper te binden, namelijk door al zijn 

gedachten aan Hem te wijden. Zelfs in zijn slechtste staat, wanneer hij niet dieper kan 
dalen, mag hij Zijn bereik niet verlaten door te denken dat er een andere macht is die hem 
ervan weerhoudt het heilige binnen te gaan, en die hem kan baten of schaden. 

 
Dat wil zeggen dat hij niet moet denken dat er zoiets bestaat als de macht van de 

Sitra Achra (Andere Kant) die een mens ervan weerhoudt goed te doen en Gods wegen te 
gaan, maar dat hij moet denken dat alles door de Schepper gedaan wordt." 

 
De Schepper stuurt ons moeilijkheden om ons terug te leiden tot het doel van de Schepping. 

Als we ons goed voelen geven we er gewoonlijk niet om of de Schepper bestaat, maar juist in zulke 
"goede" situaties moeten we vasthouden aan de Schepper. Daarom stuurt hij ons moeilijkheden, 
opdat we aan Hem denken. Als we ons slecht voelen dwingt dit ons om aan de Schepper te denken. 
Ons werk bestaat er dus voornamelijk uit om evenzeer aan de Schepper te denken als we ons goed 
voelen als wanneer we ons slecht voelen. 

 
Kabbalah spreekt over de meest subtiele menselijke gevoelens. We zien de klap nooit 

aankomen; ze komt altijd onverwachts, als we niet verbonden zijn met de Schepper. De 
Voorzienigheid werkt met elk van ons individueel, zelfs als we niet aan Hem denken. Hij stuurt 
ons speciale boodschappen die ons aan Hem herinneren. Daarom wordt ons gezegd dat we onze 
gedachten altijd op de Schepper moeten richten. Meer is er niet nodig. 

 
"...van hem die zegt dat er nóg een kracht in de wereld is, namelijk die van de schillen, 

wordt gezegd dat hij "andere goden dient". Niet dat deze gedachte ketters is maakt dit tot 
een zonde, maar dat hij denkt dat er een andere autoriteit en Macht bestaat naast de 
Schepper, dát maakt dit tot een zonde. 

 
Bovendien, wie zegt dat de mens zijn eigen autoriteit is, wie zegt dat hijzelf gisteren 

de wegen van God niet wilde gaan, ook hij wordt gezien als schuldig aan de zonde van 
ketterij. Want dat betekent dat hij niet gelooft dat alleen de Schepper de wereld bestuurt." 

 
Er is niet één gedachte in ons die niet van de Schepper komt. Zo was het voorbestemd in het 

plan van de Schepping en we kunnen daar niets aan veranderen. 
 
En wie ben ik dan? Het "zelf" is degene die voelt wat er van Boven komt. In het begin raken 

we in verwarring door de gedachten die van Boven op ons toekomen. Dat is het gevolg van het 
inprenten van spiritualiteit in onze stoffelijkheid. 

 
Na enige tijd beginnen de dingen op hun plaats te vallen en effect te krijgen. We beginnen te 

begrijpen dat er werkelijk geen andere manier mogelijk is. Een opgang is onze instemming met de 
daden van de Schepper. In die staat voelen we ons compleet, vervuld en eeuwig, gescheiden van 
het lichaam en slechts verbonden met spiritualiteit. 

 
"Als hij gezondigd heeft moet hij dat zeker berouwen en spijt hebben over zijn daad, 

maar ook hier moeten we pijn en verdriet hun juiste plaats geven: waar legt hij de oorzaak 
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van de zonde? Dat is het punt waarover hij spijt moet hebben. 
 
Dan moet een mens spijt hebben en zeggen:"Ik heb die zonde begaan want de 

Schepper heeft mij neergeworpen uit heiligheid naar een plaats van het vuil, het washok, 
waar vuiligheid is." Dat wil zeggen, God gaf hem een verlangen en deed hem hunkeren 
naar het genieten en ademen op een plaats van stank. (En je zegt misschien, zoals het in de 
boeken staat, dat iemand soms incarneert in het lichaam van een varken, dat hij verlangens 
en hunkering ontvangt naar dingen waarvan hij al besloten had dat het vuilnis was, maar nu 
wil hij zichzelf er opnieuw mee verlevendigen). 

 
En ook wanneer een mens voelt dat hij in een staat van opgang is, en als hij smaak 

vindt in zijn werk, ook dan moet hij niet zeggen: "Ik ben nu in een staat waarin ik begrijp 
dat het de moeite waard is om God te eren". Hij doet er beter aan te weten dat de Heer 
behagen in hem schiep en dat Hij hem daarom nader tot Zich bracht, en dat hij daarom 
smaak vond in het werk. En hij moet erop toezien dat hij het bereik van het heilige niet 
verlaat door te zeggen dat er een andere kracht werkt dan de Schepper. 

 
(Maar dit wil zeggen dat genade vinden in de ogen van de Heer, of het 

tegenovergestelde, niet afhankelijk is van de mens zelf, maar dat alles afhankelijk is van 
God. En de mens, met zijn uiterlijke verstand, kan niet begrijpen waarom de Heer de ene 
keer behagen in hem schept en de ander keer niet.) 

 
En evenzeer moet hij, als hij erom rouwt dat de Schepper hem niet nader tot Zich 

brengt, ervoor waken dat hij geen medelijden voelt met zichzelf omdat hij van de Schepper 
verwijderd is, want daardoor zou hij een ontvanger worden omwille van zijn eigen belang, 
en hij die ontvangt staat ver van de Schepper. Eerder moet hij zijn verbanning uit het 
Goddelijke betreuren, omdat hij de Godheid leed berokkent. 

 
Neem het voorbeeld van een mens van wie een klein orgaan ziek is. Hij voelt de pijn 

vooral in zijn hart en zijn geest, daar waar hij zichzelf als een geheel ervaart. De 
gewaarwording van een enkel orgaan is niets vergeleken bij het voelen van het geheel van 
de mens, en toch voelt hij dáár de pijn. 

 
Zo is ook met de pijn die iemand voelt die losstaat van de Schepper, want de mens is 

slechts een orgaan van de Shechina, de Godheid, de gemeenschappelijke ziel van Israël.  De 
gewaarwording van een enkel orgaan is niet te vergelijken met het voelen van de pijn van 
het geheel. De Shechina betreurt dat er delen los zijn van Haar, van haar zorg voor hen. 

 
(En dat zou de betekenis kunnen zijn van de woorden: "Als een mens treurt, zegt de 

Godheid: "Het is lichter dan mijn hoofd"). En als een mens het verdriet om de afstand 
tussen hem en God niet als zijn eigen verdriet voelt, dan redt dit hem van de valstrik van 
het ontvangen voor zichzelf, waardoor hij van het heilige gescheiden zou worden. 

 
Hetzelfde geldt wanneer een mens zich wat dichter bij het heilige voelt, als hij blij is 

dat de Heer behagen in hem schept, ook dan moet hij zeggen dat de kern van zijn vreugde 
is dat er nu vreugde is  in de Heilige Shechina, omdat Zij haar eigen orgaan nader tot Zich 
kon brengen, en het niet hoefde weg te zenden. 

 
En de mens is verheugd omdat hij in staat is gesteld om de Godheid te behagen. En 

hier geldt dezelfde berekening, want de vreugde die één individu voelt is slechts een deel 
van de vreugde van het geheel. En door middel van deze berekeningen is hij niet langer een  
individu en vermijdt hij de valstrik van de Andere Kant, de Sitra Achra, dat is de wil om 
voor zichzelf te ontvangen. 
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Ofschoon de wil om te ontvangen noodzakelijk is, want "dat is  de hele mens", 

immers alles  wat losstaat van het verlangen om te ontvangen behoort niet aan hem toe 
maar aan de Schepper, moet de wil om genot te ontvangen worden gecorrigeerd tot een 
vorm van geven. 

 
Dat wil zeggen dat het genot en de vreugde in de wil om te ontvangen, erop gericht 

moeten zijn om Boven te verblijden met de vreugde beneden. Want dat was het doel van de 
Schepping, om goed te doen aan Zijn schepselen. En dit wordt de vreugde van de Godheid 
Boven genoemd. 

 
Daarom moet de mens raad vragen hoe hij Boven kan behagen. En zeker zal er Boven 

tevredenheid zijn, wanneer hij genot ontvangt. Daarom moet hij ernaar verlangen om altijd 
in het paleis van de Koning te zijn, en in staat om te spelen met de schatten van de Koning. 
En dat zal Boven zeker voldoening geven. Daaruit volgt dat zijn hele verlangen omwille van 
de Schepper moet zijn." 

 
De Schepper is goedgunstig tegenover ons maar wij voelen zijn Goedheid als wreedheid 

wanneer deze ons via ons egoïsme bereikt. Zij komt tot uitdrukking in ziekte, zorgen, en andere 
moeilijkheden. Als we ons slecht voelen kunnen we de Schepper niet dankbaar zijn. Als we wisten 
hoe slecht de Schepper zich voelt, dat  Zijn Goedgunstigheid in het omgekeerde verandert, en hoe 
gelukkig hij is als wij gelukkig zijn, dan zouden we ons heel anders gedragen. 

 
Met andere woorden: al onze gedachten, al onze handelingen en wat er ook gebeurt, moet 

altijd gericht zijn op de Schepper. Dat is de enige manier waarop we het ego kunnen verlaten en 
spiritualiteit kunnen bereiken.  
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Hoofdstuk 4.4 - Vragen en Antwoorden 
 

De Studie 
 

Vraag: Waarom beschrijven Kabbalisten de Hoogste Wereld voor ons? 
Antwoord: Dat doen zij opdat wij deze kunnen gaan voelen. De mens is geschapen om de 

Hoogste Werelden en de Schepper te voelen. Wij, die het begin van de Schepping niet kunnen 
zien, noch de reden ervoor, kunnen ook haar einde niet zien, haar uiteindelijke doel. Daarom 
kunnen we ook de zin van ons leven niet begrijpen. 

 
Als een ontdekkingsreiziger van een andere wereld een lammetje van één dag zou 

onderzoeken en ook een kind van één dag, dan zou hij concluderen dat de menselijke baby weinig 
kans heeft op een succesvolle ontwikkeling, terwijl het lam zeker een goede toekomst tegemoet 
gaat. De vreemdeling zou aannemen dat het lam zich met veel meer succes zou ontwikkelen dan 
de baby omdat de natuur het lam alles gegeven heeft wat voor zijn leven nodig is. 

 
Zo zou een alien over onze wereld denken. Hij zou die conclusie trekken doordat hij de 

uiteindelijke staat, na de voltooiing van de ontwikkeling van elke soort, niet ziet. Hij ziet de fase 
niet waarin de menselijke baby een doorbraak bereikt en ver voorbij de ontwikkeling van het lam 
reikt. Als wij (zoals in onze huidige situatie) ons uiteindelijke doel, de zin van ons leven niet zien, 
en beperkt blijven tot onze wereld, dan geloven we dat ons leven begint en eindigt in deze wereld. 

 
Daarom herhalen Kabbalisten in elk boek dat zelfs iemand die niet begrijpt wat hij leest, 

iemand die "gewoon maar" leest, toch het spirituele Licht dat ons omgeeft aantrekt. Dat Licht 
zuivert ons geleidelijk en bereid ons voor op het voelen van spirituele krachten. Op zeker moment 
beginnen we dan, eerst onbewust en vervolgens bewust, de spirituele wereld te voelen en leren we 
zien en begrijpen wat de reden is voor ons leven en voor de ontwikkeling van onze ziel gedurende 
vele generaties. Bovendien krijgen we nieuwe spirituele kracht om te leren hoe we de Schepper 
moeten vragen om nog meer spirituele krachten. 

 
V: Kan iedereen Kabbalist worden? 
A: Als iemand bij een spirituele leraar studeert, en volgens de juiste studiemethode, dan 

wordt hij uiteindelijk een Kabbalist. Wij worden zelf de vaten waarmee we experimenteren, 
waarmee we een model van de Schepper vormen die het onderwerp van onze studie is. We kunnen 
spiritualiteit voelen naarmate we onze vorm gelijkmaken aan die van de Schepper.  

 
Spirituele vooruitgang kent twee stadia: in het eerste bereiken we spiritualiteit, via een 

proces dat "de vorming van het scherm" wordt genoemd. In het tweede leren we hoe we dat 
scherm moeten gebruiken. Om tot deze twee formules te komen en ze te gebruiken, hebben we een 
leraar nodig, een groep, en de juiste boeken om uit te studeren. 

 
V: Psychiaters geloven dat het zesde zintuig een hallucinatie is. Kunt u dat punt 

ophelderen? 
A: Alle stimuli die onze zintuigen ontvangen, arriveren in onze hersenen. Ze worden 

bewerkt door een programma dat in onze hersenen is vastgelegd, en het resultaat daarvan wordt 
uitgedrukt in onze emoties en gewaarwordingen. De hersenen kunnen signalen afgeven die 
gebaseerd zijn op herinneringen. Als onze geest ingebeelde gevoelens en hallucinaties schept, 
bewust of onbewust, dan is dat een fout in het systeem, een ziekte. 

 
Maar in de wijsheid van Kabbalah voelen we onze omgeving en kunnen we tegelijkertijd 

zijdelings naar de werkelijkheid kijken, want we leren om zowel onszelf te voelen als de oorsprong 
van onze gevoelens, dat wil zeggen de Schepper. Dat begrip is persoonlijk; niemand kan de  
juistheid ervan verifiëren of haar precies beschrijven. Maar de wijsheid van Kabbalah is de meest 
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praktische wijsheid die er bestaat. Alle kennis wordt experimenteel verworven. 
 
Rechtstreeks contact met de Schepper  stelt ons in staat om de echte werkelijkheid te zien en 

te begrijpen en te zien hoe verwaarloosbaar het deel is dat we binnen de beperkingen van onze 
wereld kunnen zien. 

 
V: Hoe zien we dan dat we ons vergissen? 
A: Als iemand contact heeft met een echte Kabbalist, dan wordt het hem duidelijk dat zijn 

gevoelens niet op echte kennis zijn gebaseerd, op een systeem, op een beheerst mechanisme, op 
juist die dingen die de wijsheid van Kabbalah hebben gevormd. 

 
Het vermogen om de werkelijkheid systematisch te bestuderen door middel van 

wetenschappelijke waarnemingen; om de resultaten te vergelijken met die van andere Kabbalisten 
die door een gelijksoortig proces van openbaring heen zijn gegaan;  plus voortgaande  
wetenschappelijke waarnemingen en experimenten, dit alles onderscheidt Kabbalah van 
geestesziekte en van de hallucinaties van mediums. 

 
In de 19e eeuw zocht de mensheid haar redding in de kunst. In de 20e eeuw in macht en 

wetenschappelijke vooruitgang. Tegenwoordig ontdekken mensen dat hun leven afhangt van 
leiding van Boven, en dat zij, wanneer zij deel willen hebben aan deze leiding, tot de wortels 
daarvan in de Hoogste Werelden moeten komen. 

 
Wij zullen de noodzaak gaan voelen om de Hoogste Wortels van het leven te begrijpen. Het 

leven zal ons dwingen om redding te zoeken in het vermogen om de processen in de wereld te 
beïnvloeden. De mensheid zal erachter komen dat het bestaan zonder het vermogen om in te 
grijpen in de Hoogste Leiding onmogelijk is. De algemene wet van de werkelijkheid zal ons 
dwingen tot spirituele ontwikkeling, want het is onze aard om lui en egoïstisch te zijn, en pijn is 
de enige manier waarop we tot handelen kunnen worden gedwongen. 

 
De wijsheid van Kabbalah stelt ons in staat ons lijden te verzachten of zelfs te voorkomen, 

en om genezing te vinden nog voordat we de ziekte ervaren. Het bestuderen van Kabbalah geeft 
ons spirituele krachten, begrip en het vermogen om te weten wat we in deze wereld moeten doen. 
Zo kunnen we problemen, ziekte en andere beproevingen vermijden. 

 
V: Hoe verklaart u het feit dat er, ondanks de vreugde en het goddelijke genot, geen 

grote toeloop naar Kabbalah is? 
A: Het feit dat de grofste zielen in deze generatie naar onze wereld afdalen houdt niet 

noodzakelijk in dat ze zich realiseren wat zij voor hun correctie nodig hebben. Elke generatie 
bestaat uit lagen van alle zielen van de voorafgaande generaties. Daardoor is het publiek nog 
passief. 

 
Een gewoon mens wil niet leven in dromen over de toekomst, want het lichaam heeft alleen 

het heden nodig. Een normaal mens streeft naar niets meer dan animaal genot. Niemand maakt 
haast met het veeleisende werk van spirituele correctie. Maar als iemand zich realiseert dat dit de 
enige weg naar redding is dan zal hij de studie van Kabbalah niet meer kunnen ontlopen. 

 
Zelfs als de mensheid op zekere dag ontdekt dat er een manier bestaat om spiritualiteit te 

bereiken, dan nog zal iedereen daar verschillend tegenover staan, afhankelijk van de soort ziel die 
hij of zij heeft. Er zullen er zijn die af  en toe belangstelling tonen, anderen beginnen zelfstandig te 
studeren, sommigen af en toe en anderen zelfs regelmatig. Maar slechts enkelen zullen zich aan de 
studie van Kabbalah willen wijden omdat hun ziel dat eist. 

 
Uiteindelijk maakt het geen verschil welke weg we nemen: het voornaamste is dat elk van 

ons weet dat Kabbalah bestaat, dat deze weg beschikbaar is en dat we ons bewust zijn van het doel 
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ervan. 
 
Kabbalah trekt veel verschillende mensen aan: velen zoeken zegeningen van de wijzen, 

sommigen bestuderen de Thora als geschiedenis, en sommigen zoeken als schatzoekers naar 
geheimen in de letters. Maar binnen de wijsheid van Kabbalah zijn er mensen die dichterbij de 
kern staan, bij het verlangen om zich aan de Schepper te binden, en mensen die verder van dat 
doel afstaan. 

 
De laatste groep studeert Kabbalah als een wetenschap en zoekt kennis in haar teksten. Het 

is als de kringen om een steen die in het water gegooid is. Iedereen die over de wijsheid van 
Kabbalah hoort vindt zijn unieke benadering ervan, vanaf een plaats die overeenkomt met het 
verlangen van zijn ziel naar correctie. Voor degenen die nog niet tot Kabbalah zijn gekomen, is de 
tijd nog niet rijp. 

 
V: Mogen adolescenten Kabbalah lessen volgen? 
A: Ja, ik raad hen de artikelen aan uit het boek Matan Torah (De openbaring van de 

Godheid). 
 
V: Waarop is ons bereiken gebaseerd? 
A: Ons bereiken is gebaseerd op onze gewaarwording, op contact! Dat is de beste manier om 

het doel van het bereiken van spiritualiteit in onze wereld te onderzoeken. Want al onze zintuigen 
vinden hun uitdrukking in de tastzin. Onze andere zintuigen, het zien, horen, ruiken en proeven, 
zijn onvolledig en het gevolg van Bitush (het slaan) van het Omgevende Licht tegen het scherm. 

 
Uit dit slaan komen de vijf vaten van de Partzuf voort: Moach, Atzamot, Gidin, Bassar en Or, 

respectievelijk Keter, Hochma, Bina, ZA en Malchut, die zich binnen één enkel vat verenigen, dus in 
een enkele verwerving van het Licht. Als het Directe Licht rechtstreeks van Boven naar beneden 
komt, van de graad Keter (Moach), tot de graad Malchut (Or), raakt dit Licht het scherm en dan 
rijst het Terugkerende Licht weer op naar de graad Keter. Wanneer het Licht de graad Or bereikt, 
betekent dit dus dat de Sefirot  in de Partzuf één worden waardoor alle zintuigen gevuld worden 
met Licht zowel als met informatie. 

 
Omdat de andere zintuigen, in tegenstelling tot de tastzin, van een afstand werken worden 

zij niet gevuld met de totale hoeveelheid kennis. Daardoor zijn ze niet helemaal werkelijk en 
reiken ze niet helemaal tot aan Malchut. 

 
V: Kan iemand ertoe gedwongen worden om Kabbalah te studeren? 
A: Er is een spirituele wet die zegt: "Er is geen dwang in spiritualiteit." Elk soort dwang,  of 

zelfs bevel, waardoor iemand direct of indirect beroofd zou kunnen worden van zijn keuzevrijheid, 
is fout. Dwang berooft ons van het belangrijkste dat de Schepper ons gegeven heeft: vrije wil. 
Alleen vanuit een vrije keuze zullen we ons wezen begrijpen en Hem nader komen door dit wezen 
te corrigeren. Daarom gaat dwang in tegen de ware aard van de Schepping. 

 
V: Tijdens onze studie komen we soms in de situatie dat we zelfs op de meest 

wezenlijke vragen geen antwoord hebben, terwijl we toch geen enkele vraag kunnen 
formuleren. Waarom gebeurt dat? 

A: Dat gebeurt wanneer we de tekst niet van binnenuit voelen, wanneer zij nog niet door 
onze zintuigen ontdekt is. Dan reageren we niet op wat we horen. 

 
V: Wat is het verschil tussen kennis en geloof? 
A: In deze wereld hebben we alleen geloof nodig. Geloof is de duidelijke gewaarwording van 

de Schepper. 
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Voor iemand die de Schepper nog niet voelt, lijkt kennis buiten het geloof te liggen. Daarom 
vormt kennis een beperkte kijk op de wereld, terwijl geloof compleet is. Als iemand de weg van 
kennis niet wil gaan, en alleen zijn altruïstische verlangens gebruikt, begint hij spiritualiteit te 
voelen, en dat gevoel wordt geloof genoemd. 

 
V: Wat kunt u zeggen over iemand die Kabbalah wil studeren, maar wiens leven heel   

gewoon verloopt?  
A: Dat betekent dat hij van Boven gekozen is. Het kan ook een gevolg zijn van pijn die hij 

gedurende eerdere levenscycli heeft doorstaan. 
 

Letters en Taal 
 

V: Zijn er letters en woorden om onze gevoelens uit te drukken? 
A: We hebben een of ander manier nodig om onze gevoelens uit te drukken, daarom hebben 

we een bepaalde code, een taal. We kunnen deze zo gebruiken als we willen. De wereld Ein Sof   

wordt beschreven met slechts vier letters: Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה). Deze letters zijn de vier 
Behinot (fasen): Aleph, Bet, Gimel en Dalet. Tijdens hun afdaling naar onze wereld verenigen ze zich 
en vormen ze letters, woorden en combinaties daarvan, totdat zij in onze wereld een volledige taal 
worden. 

 
V: Zitten er krachten in de letters? 
A: Alle letters zijn gevormd door krachten die door letters worden aangegeven. Maar we 

kunnen niet zeggen dat de letters zelf kracht hebben. Het zou juister zijn te zeggen dat de letters 
krachten symboliseren. 

 
Alle fundamentele krachten, de eigenschappen waardoor de wereld werd geschapen, worden 

aangegeven door de zevenentwintig letters van het Hebreeuwse alfabet (de tweeëntwintig 
basisletters, en vijf eindletters). Elke kracht heeft zijn eigen unieke kenmerk, en als ze  
samenkomen vormen ze de actieve kracht van de werkelijkheid. In het opstel over de letters in de 
Zohar  staat een uitgebreide uitleg over de combinatie van twee Lichten, de twee eigenschappen 
Hesed en Hochma. 

 
Met andere woorden, het gevolg zal hetzelfde zijn; er is geen tegenstrijdigheid. Alles begint 

met de letter Yod (י), omdat dat het punt is van waaruit elke letter getekend wordt, in feite begint 
elke tekening met de letter Yod. 

 
V: Is Kabbalah de enige manier om de Schepper te bereiken, en zo ja, betekent dit dat 

iedereen Hebreeuws moet leren? 
A: Het doet er niet toe welke taal je spreekt, zolang je de Schepper wil bereiken door jezelf te 
corrigeren door middel van het gelijkmaken van je eigenschappen aan die van de Schepper. De 
kennis die je opdoet zit niet in woorden, en toch begrijp je haar volkomen want zij doordringt al je 
zintuigen en je hele bewustzijn. Die kennis is spiritueel, en zo geven Kabbalisten  informatie aan 
elkaar door. 
 

De Dagelijkse Routine 
 

V: Leven Kabbalisten een normaal leven? 
A: De wijsheid van Kabbalah eist van iedereen dat hij actief deelneemt aan deze wereld: dat 

hij werkt, een gezin sticht, leert en onderwijst. Naast zijn dagelijkse bezigheden moet hij het doel 
van de Schepping verwezenlijken: spiritueel contact met de Schepper. De Schepper schiep deze 
wereld met alles daarin precies zoals ze is om ons te helpen bij het bereiken van Zijn spirituele 
niveau op grond van de bestaande realiteit. Daarom vertrouwt de wijsheid van Kabbalah niet op 
vasten, onthouding of  andersoortige ontberingen. Noch in deze, noch in de volgende wereld is er 
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dwang of straf. 
 
Mijn leraar en  ik, zijn opvolger, accepteren geen studenten die voor hun studie willen 

betalen in plaats van te werken. De wijsheid van Kabbalah laat een dergelijke vorm van studeren 
niet toe. Zulk een fenomeen ontstond tijdens de ballingschap toen mensen niet werkten en rijke 
Joden de armen ondersteunden opdat zij de Thora konden bestuderen. 

 
De kinderen van Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) moesten van hem gaan werken zodra 

zij hun opleiding voltooid hadden (rond hun achttiende). Mijn rabbi werkte jarenlang als 
bouwvakker, hij werkte aan wegen en verrichte andere zware arbeid. Het doel van de Schepping is 
dat het schepsel zo gecorrigeerd wordt dat haar eigenschappen gaan lijken op die van de Schepper. 
Het is daarom vanzelfsprekend dat er uiterlijk niets verandert en dat we zowel fysiek als mentaal 
gewoon blijven werken. 

 
V: Nu en dan lopen we tegen vragen aan over de juiste manier om onze kinderen op te 

voeden. Hoe kijkt Kabbalah daar tegenaan? 
A: Er zijn veel opvoedingsmethoden in onze wereld, maar geen ervan is volmaakt want we 

zien pas twintig of dertig jaar later wat voor gevolgen ze hebben. In de meeste gevallen is het dan 
te laat om gedragspatronen te veranderen. Het hele opvoedingsproces van Kabbalah is gebaseerd 
op de passieve transformatie van ieders systeem, zonder enig dwang. Tegelijkertijd geven we 
voortdurend uitgebreid uitleg over het systeem en over de voordelen die spiritualiteit biedt. 

 
Het is van essentieel belang om te benadrukken dat dit systeem tot juist gedrag leidt en ons 

in staat stelt om de gevolgen van ons handelen te voorzien, waardoor we fouten kunnen 
voorkomen. We kunnen onze kinderen alleen door ons persoonlijk voorbeeld begrip bijbrengen 
van wat Kabbalah is; dat is de enige manier waarop we hen kunnen leren wat zij kunnen bereiken 
als ze Kabbalah   zouden willen bestuderen. De keus om al of niet te studeren is alleen aan hen. 
 

Gedachten 
 

V: Hoe beïnvloeden onze gedachten onze omgeving? 
A: De hedendaagse wetenschap ontdekt dat de wil van de experimentator de resultaten van 

zijn onderzoek beïnvloedt. Onder andere astrofysici beginnen zich het idee eigen te maken dat het 
hele universum in feite een enkele gedachte is. Dit komt voort uit het feit dat de Schepper niets 
anders schiep dan het egoïstische verlangen om zijn Licht, dat als genot wordt beleefd, te 
ontvangen en te voelen. Het Licht zelf vult de hele werkelijkheid gelijkmatig. De wijze waarop we 
deze werkelijkheid voelen hangt alleen af van het verlangen zelf, net zoals iemand die honger heeft 
de heerlijkste smaak proeft in een gewone snee brood, terwijl iemand die voldaan is zelfs aan een 
koningsmaal geen plezier beleeft. 

 
Dat wij bepaalde onderwerpen subjectief benaderen heeft veel gevolgen. Als wij bijvoorbeeld  

vanuit egoïstisch perspectief kijken naar een glas sap, dan is het genot dat het glas bevat 
egoïstisch van aard, omdat we het gebruiken om onze dorst te lessen. Maar als we begrijpen dat 
het sap ons slechts een beperkte hoeveelheid genot geeft, waarvan de bedoeling was dat wij het 
omwille van de Schepper zouden ontvangen, dan verandert dit bewustzijn het egoïstische genot in 
een spiritueel genot. Het Licht van de Schepper wordt dan uitgedrukt in een stoffelijk object. 

 
En zo is het met alles in onze wereld: als we alles door middel van gecorrigeerde verlangens 

waarnemen, dan zien we de spirituele objecten om ons heen weerspiegeld in de stoffelijke objecten 
van deze wereld. 

 
Dit vermogen is enkel van de mens zelf afhankelijk; als zijn egoïstische eigenschappen 

slechts tot het niveau van de wereld Assiya gecorrigeerd zijn, dan ziet hij alleen de wereld Assiya in 
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de wereld om hem heen weerspiegeld. Als hij zijn zelfzuchtige eigenschappen gecorrigeerd heeft 
tot op het niveau van de wereld Yetzira dan zal hij ook deze wereld weerspiegeld zien in onze 
wereld, enzovoort. Tenslotte zal hij alle spirituele werelden zien en voelen als ronde bollen met 
onszelf in het midden. Buiten dit systeem bevindt zich de Bron, de Schepper. 

 
Daarom is er gezegd dat alle werelden voor de mens zijn geschapen en dat alle werelden 

zich binnen de mens bevinden. Buiten ons is slechts de Schepper. We kunnen niets buiten onszelf 
waarnemen, alleen wat binnen ons is, dus onze eigen reacties op de handelingen van de Schepper 
om ons heen. We noemen die reacties "werelden". Werelden zijn dus eigenlijk de niveaus van onze 
gewaarwording van de Schepper. 

 
"Deze wereld", of "onze wereld" noemen we de staat waarin we de Schepper als Bron totaal 

niet voelen, en alleen Zijn materiële weerspiegeling zien. Die waarneming van de Schepper is het 
verst verwijderd en het meest gescheiden van spiritualiteit. Er zijn vijf niveaus van 
gewaarwording van de Schepper, of vijf werelden. Te beginnen met onze wereld, graad nul, en 
eindigend met het volledig bereiken van de Schepper in de wereld Ein Sof . 

 
De enige manier waarop we iets buiten onszelf kunnen voelen, is door onze vorm eraan 

gelijk te maken, als een radio. Het niveau van ons voelen van de Schepper getuigt van het niveau 
van onze gelijkvormigheid aan het Licht. 

 
Als we onze omgeving slechts via de zintuigen waarnemen die we bij onze geboorte hebben 

ontvangen, dan noemen we die gewaarwording "onze wereld". Als we erin slagen om te 
veranderen, als we onze verlangens gelijk kunnen maken aan die van de Schepper, dan beginnen 
we Hem waar te nemen naar gelang de mate van onze correctie. De mate van die gewaarwording 
wordt "iemands spirituele wereld" genoemd, of  "iemands spirituele niveau".
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Deel Vijf: Godsdienst, Vooroordeel en Kabbalah 
 

Hoofdstuk 5.1 - Godsdienst of Wetenschap? 
 

Kabbalah wordt vaak geassocieerd met traditie en zelfs met religie. In de meeste gevallen 
komt dit doordat de logica van oude gewoonten en van allerlei verboden in de Mitzvot (geboden) 
moeilijk te achterhalen is. Dat probleem komt direct of indirect tot uiting in een vijandige houding 
tegenover religie. Daarom is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen 
Kabbalah en religie. 

 
Iedere religie baseert zich op een bepaalde profeet, op iemand die contact had met 

spiritualiteit en zijn kennis onder de mensen verspreidde. Dit argument ligt aan de basis van elke 
religie: alles begint met een sublieme waarheid, een openbaring van de Schepper aan de profeet, 
die de stichter is van die godsdienst, zoals bijvoorbeeld het Jodendom. 

 
De wijsheid van Kabbalah is een methode om de Schepper te bereiken, een methode die voor 

iedereen beschikbaar is. Iedere mens kan zonder enige bemiddeling tot spiritueel contact met de 
Schepper komen. Mensen die spiritualiteit bereikt hadden, beschreven stap voor stap hoe zij dit 
deden opdat anderen hen kunnen navolgen en tot dezelfde conclusie kunnen komen. De spirituele 
verbinding van een mens met de Schepper is gebaseerd op zijn eigen ontdekking van Hem. 

 
Ofschoon de wijsheid van Kabbalah zich niet rechtstreeks bezighoudt met de bestudering 

van deze wereld, vormt zij toch de basis van alle wetenschappen in onze wereld. De studie van 
Kabbalah toont de student de manier waarop spirituele krachten tot uitdrukking komen in deze 
wereld, hoe zij op en neer klimmen, van en naar onze wereld, door middel van allerlei vormen die 
we zien als "fenomenen", als natuurkundige, chemische en biologische en ook morele processen. 

 
Omdat we niet in staat zijn om over al die processen als een geheel te leren, bestuderen we 

ze als afzonderlijke specifieke wetenschappen. Toch is alles met elkaar verbonden en zijn alle 
krachten en elementen in de natuur van elkaar afhankelijk. Tenslotte vormen ze één studieobject, 
maar we onderscheiden in ons onderzoek verschillende delen om het onszelf gemakkelijker te 
maken. 

 
De wijsheid van Kabbalah brengt alle fenomenen van geest en materie samen. Vanuit 

Kabbalah gezien vormen muziek, astronomie, biologie en geneeskunde de uiterlijke kant van de 
ene en enige innerlijke natuurwet. Een Kabbalist die de Hoogste Wereld voelt, ontdekt dat er één 
wet is, die in onze wereld op verschillende manieren uitgedrukt wordt. 

 
De wijsheid van Kabbalah bevat alle componenten die een wetenschap nodig heeft: ze bestaat 

uit  onderzoek,  verslagen van de resultaten van experimenten, zij heeft continuïteit en 
consistentie, maakt gebruik van herhaalde experimenten en de opeenstapeling van informatie. Zij 
is een wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het heelal en van de werkelijkheid 
waarin wij leven. Zij bestudeert de enige wet van de natuur. We nemen heden ten dagen nog maar 
een verwaarloosbaar deeltje waar van de algemene wet van de werkelijkheid. Dat verwaarloosbare 
deeltje noemen we "deze wereld". 
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Hoofdstuk 5.2 - Kabbalah in Ons Leven 
 

Gedurende de 6000 jaar van hun bestaan, dalen de zielen in een bepaalde volgorde naar 
onze wereld af om de fysieke lichamen te bekleden van onze wereld, die in het heelal het laagste 
niveau van de Schepping vormt. De afdaling van de zielen vindt plaats in een duidelijke en juiste 
volgorde, van de fijnste zielen, met de kleinste hoeveelheid egoïsme, tot de grofste, meest 
egoïstische zielen.  

 
De eerste zielen die afdaalden hadden de kleinste hoeveelheid egoïsme en voor hen was 

alleen al het bestaan in deze wereld voldoende om gecorrigeerd te worden. Zij hadden daarbij 
geen uiterlijke invloed nodig om hen te leiden. Daarna kwamen de zielen die een boek nodig 
hadden als gids, een boek dat we kennen als "de geschreven Thora". 

 
Ofschoon de vier delen van de Thora die we kregen het volledige spirituele spectrum 

bevatten, inclusief de wijsheid van Kabbalah, is zij in de loop van de jaren op veel manieren 
gebruikt. Bovendien werden de omstandigheden voor het in acht nemen van Mitzvot van Boven af 
veranderd. De vernietiging van de tempel bijvoorbeeld maakte het onmogelijk om veel van de 
Mitzvot die te maken hadden met de tempel en met het land in acht te blijven nemen. 

 
Ofschoon de zielen die naar onze wereld komen grover worden en meer correctie nodig 

hebben, daalt het aantal praktische Mitzvot. De reden is dat deze zielen niet gecorrigeerd kunnen 
worden door eenvoudig de Mitzvot uit te voeren. Deze zielen hebben een speciale gids nodig voor 
de wijsheid van Kabbalah, want dit vormt hun laatste correctie. Deze zielen waren in het verleden 
zuiverder maar zijn in de loop van de cycli dieper en dieper in hun egoïsme gezonken. 

 
Door  hun laatste correctie moeten zij deze wereld verlaten om de spirituele wereld binnen 

te gaan. Dat kan alleen door hun innerlijke eigenschap van egoïsme te veranderen in altruïsme, en   
niet door mechanische handelingen.  

 
Er is gezegd: "Een Mitzva zonder doel is als een lichaam zonder ziel." Alleen het doel 

bepaalt de waarde van de handeling. Een mechanische, doelloze handeling is ook levenloos. Zij 
heeft geen spirituele invloed en geen effect. 

 
Toch is het voor de (Joodse) gemeenschap nodig om de Mitzvot mechanisch in acht te 

nemen, want dit zorgt van generatie op generatie voor de instandhouding van haar identiteit, en 
het bereidt de zielen voor op hun persoonlijke correctie, op de verwezenlijking van het doel 
Lishma (voor Haar naam) in een toekomstige cyclus.  

 
Het zich houden aan de Mitzvot in het fysieke lichaam zuivert het spirituele "levenloze" 

niveau  van de mens. De ziel van de Mens bestaat uit vier delen van de Schepping; deze houden 
verband met de naam van de Schepper: levenloos, vegetatief, animaal en sprekend. Iemand die de 
fysieke Mitzvot in acht neemt verandert van "gewoon levenloos" in "heilig levenloos". We moeten 
dat spirituele niveau niet onderschatten. Daardoor konden de Joden één volk blijven. 

 
Dat niveau is het eerste niveau van correctie van de mens, ofschoon hij zich daar niet van 

bewust is. Hij voelt de spirituele wereld niet, evenmin als een steen spiritualiteit kan voelen. Rabbi 
Zidichev schreef in zijn boek over Psalmen 34, vers 15: "Ontvlucht het kwade, en doe het goede." 
Dat betekent dat de mens, zonder begrip van de wijsheid van Kabbalah als een dier is, omdat hij de 
Mitzvot automatisch in acht neemt zoals een dier zijn voedsel eet. Zelfs als hij zich bekwaamd 
heeft in elk detail van de Mitzvot moet hij toch tijd besteden aan de studie van Kabbalah, de kern 
van de Thora, want anders is hij niet beter dan een dier. 

 
Evenals alles uit de grond komt, zo kunnen wij vanaf dit niveau hoger komen. Daarom 



220 

 

hebben Kabbalisten niets tegen het in acht nemen van Mitzvot  in het fysieke lichaam, maar zij 
zeggen dat dit samen moet gaan met een spirituele bedoeling, een gerichtheid die iemand toegang 
verschaft tot de spirituele wereld. Alleen zijn spirituele doelstelling kan ervoor zorgen dat een 
mens tot hogere niveaus kan opklimmen in de spirituele werelden. 

 
Ofschoon we de Thora als een geheel kregen, werd het verborgen deel ervan, de Zohar, die 

in de tijd van de Talmoed werd geschreven, pas in recente generaties ontdekt. De Talmoed was 
nodig om de Mitzvot in acht te nemen en werd daarom onmiddellijk openbaar gemaakt. De Zohar 
echter, die voor het publiek niet nodig was, werd door de Kabbalisten verborgen gehouden totdat 
zij besloten dat het tijd was om haar te openbaren.  

 
Omdat er in elke generatie andere soorten zielen naar onze wereld afdalen, hebben zij ook 

een andere soort leider nodig om hun ziel te corrigeren. De Schepper stuurt in elke generatie een 
aantal Kabbalisten. Doordat zij tegelijk in deze en in de spirituele wereld zijn, kunnen ze de 
noodzakelijke voorwaarden scheppen voor de correctie van de zielen van die generatie. 

 
Dat was de reden dat de ziel van de Heilige Ari, de grote Kabbalist van de 16e eeuw  naar 

onze wereld kwam. Hij was de Kabbalist die de hedendaagse interpretatie van de Zohar schiep, 
waarmee  hij een stevige basis legde voor een heldere en begrijpelijke studie van Kabbalah door 
iedereen. Rabbi Yeshaiahu Halevy Ish-Horovitz (die bekend staat als de Heilige Shlah) zei van de 
boeken van de Ari dat hun verschijnen even belangrijk was als het geven van de Thora aan het 
volk van Israël. 

 
Rabbi Avraham Azulai schrijft in zijn boek Ohr Chaim (Het Licht van het Leven), dat "het 

verbergen van de wijsheid van Kabbalah zodat niet iedereen haar kon beoefenen, door Boven 
bepaald werd, maar slechts voor een beperkte periode, tot het jaar 5330 (1570 na Chr.) Vanaf dat 
jaar  is die bepaling echter opgeheven en mag iedereen de Zohar bestuderen." 

 
Er is ook gezegd: "Pas wanneer de  massa de wijsheid van Kabbalah bestudeert, zal de 

Messias komen, en niet als gevolg van iets anders, zoals sommigen denken..." 
 
De Zohar zelf zegt meer dan eens dat de oorzaak van al onze ellende en van die van de 

laatste generatie alleen daarin ligt dat wij aan de studie minder waarde toekennen. De Zohar  zegt 
ook dat dat de oorzaak is van onze spirituele ballingschap. Wij lijden eigenlijk doordat we onszelf 
niet met behulp van de wijsheid van Kabbalah corrigeren; daarom bewandelen we de weg van de 
pijn.  
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Hoofdstuk 5.3 - Het Bestrijden van Vooroordelen 
 

Niets  in deze wereld is zonder reden geschapen. Alles werd geschapen opdat wij het doel 
van de Schepping verwezenlijken. Het ware beeld toont een wereld die volmaakt is en volledig, 
waarin niets, geen enkele gedachte en geen enkele werkzaamheid, overbodig is. 

 
Iedereen doet precies wat hij of zij moet doen en alle mensen zijn bezig met het 

verwezenlijken van het doel van de Schepping. De grote meerderheid doet dit onbewust, maar 
enkelen doen het bewust, nadat zij een vrije keuze gemaakt hebben tussen egoïstische en 
altruïstische bezigheden, en voor de laatste gekozen hebben. Nu staan wij voor de taak om in te 
stemmen met het plan van de Schepper en dat bewust en uit vrije wil uit te voeren. In de loop van 
onze reïncarnaties zullen we daar allemaal toe komen. 

 
Als we ons bewust waren van onze vorige levens en van alle mogelijke combinaties en 

onderscheidingen van zielen, dan zouden we de juiste combinatie van delen van de collectieve ziel 
kunnen berekenen. We zouden kunnen berekenen wat hun verhouding moet zijn en welke delen 
met welke andere verbonden moeten worden om ze te corrigeren. Dan zouden we zien en 
begrijpen wat de reden is voor alles wat er gebeurt. 

 
Kabbalisten zien het collectieve beeld, geheel of gedeeltelijk. De Ari bijvoorbeeld geeft in 

zijn boek Shaar Hagilgulim (De Poort van Reïncarnaties) uitleg over reïncarnatie. Hij zag niet 
alleen het hele beeld van de correctiecyclus van de zielen, maar had ook toestemming om die te 
beschrijven. Het enige teken waaraan iemand kan aflezen of hij Kabbalah mag studeren is zijn 
oprechte verlangen naar spiritualiteit. 

 
De studie van Kabbalah mag niet gebruikt worden voor magie of hekserij; ook mag zij niet 

gebruikt worden om een grote rabbijn of een grote wijze te worden. Het doel ervan is de 
bevordering van onze spirituele ontwikkeling en het bereiken van de Hoogste Werelden door hard 
te werken. We kunnen het resultaat van onze inspanningen afmeten aan ons vermogen om al ons 
streven te richten op het geven aan de Schepper. 

 
Als we spreken over het fysieke uitvoeren van Mitzvot moeten we erbij zeggen dat dit alleen 

in deze wereld mogelijk is, want alleen hier voeren we handelingen uit zonder spirituele bedoeling, 
zonder enige intentie. Mitzvot met een spiritueel doel betekent Zivug met het Hoogste Licht: het 
spiritueel ontvangen van Lichten in onze altruïstische vaten. Deze vaten werken met het doel om 
de Schepper te behagen. Alleen een Kabbalist kan dat bereiken, vandaar de naam "Kabbalist" voor  
iemand die het Hoogste Licht kan ontvangen (in het Hebreeuws betekent Kabbalah "ontvangen"). 

 
Het is daarom ieders plicht om zich te realiseren dat de echte uitvoering van Mitzvot de 

spirituele uitvoering is. Dat is ons eigenlijke doel. Degene die zich tevreden stelt met een 
mechanische uitvoering van de Mitzvot corrigeert zichzelf slechts op het niveau waarop hij of zij 
bestaat, dat wil zeggen op het niveau van onze wereld. Daarom wordt zo iemand "heilig 
levenloos" genoemd, "levenloos" omdat zo iemand geen verlangen naar spirituele ontwikkeling 
heeft, en "heilig" omdat hij of zij toch de Mitzvot  in acht neemt, al is het met egoïstische 
bedoelingen, en binnen de beperkingen van deze wereld.  

 
Omdat zulke mensen aan de Wil van de Schepper gehoorzamen, hebben Kabbalisten geen 

bezwaar tegen het in acht nemen van de fysieke Mitzvot, maar benadrukken zij slechts dat de 
fysieke uitvoering alléén niet genoeg is om het doel van de Schepping te verwezenlijken. 

 
Bovendien moeten bepaalde spirituele handelingen uitgevoerd worden met het doel om ons 

beter in staat te stellen het Hoogste Licht te ontvangen. Deze worden de "geboden van de 
Schepper" genoemd. Maar hier doet zich een probleem voor: we kunnen deze handelingen alleen 



222 

 

verrichten als ze ons persoonlijk voordeel opleveren. Als het onzeker is of we voor onze 
inspanningen beloond worden, dan verhindert ons ego zelfs de geringste inspanning.  

 
Het wijdst verbreide bezwaar tegen de wijsheid van Kabbalah is gericht tegen haar 

argument dat mensen de Mitzvot onvolledig kunnen uitvoeren. Tegenstanders beweren daarom 
dat Kabbalisten bezwaar hebben tegen het in acht nemen van de Mitzvot, terwijl de waarheid is dat 
Kabbalisten  zeggen dat ze wel degelijk in acht moeten worden genomen, niet slechts op het 
fysieke niveau, maar met de juiste intentie. 

 
Kabbalisten zeggen maar één ding: "Begin de wijsheid van Kabbalah te leren!" Door de ziel 

van de Thora te bestuderen zul je gaan begrijpen wat er voor ons van wezenlijk belang is en 
waarom we geschapen zijn. 
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Hoofdstuk 5.4 - Vragen en Antwoorden 
 

Kabbalah en Wetenschap 
 

Vraag: Zijn er bepaalde gewoonten of tradities met betrekking tot de studie van de 
wijsheid van Kabbalah? 

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah vereist niet dat we bepaalde gewoonten of rituelen 
volgen. Tekeningen of afbeeldingen van de werelden, de Sefirot, of uit de Gematria, dienen slechts 
als visueel hulpmiddel. Het wezen van de wijsheid van Kabbalah is de individuele ervaring van de 
Schepper en de spirituele wereld. 

 
De wijsheid van Kabbalah is geen mystiek. Zij is een wetenschap die, in tegenstelling tot alle 

andere wetenschappen, de hele werkelijkheid onderzoekt en niet slechts onze wereld. 
 
V: Accepteert de moderne wetenschap dit standpunt? 
A: Een wetenschap die de zintuigen bestudeert, ook de relativiteitstheorie, zegt dat alles wat 

wij waarnemen met onze zintuigen alleen voor onszelf geldt. Ons beeld van de wereld is relatief 
omdat de concepten tijd en ruimte feitelijk niet bestaan, omdat ook  zij relatief zijn. Als deze 
termen niet al binnen ons aanwezig waren, zouden we ze anders waarnemen. 

 
Je zou kunnen zeggen dat de mens in een zwarte doos in een vliegtuig zit. Hij vormt een 

gesloten systeem. We kunnen alleen waarnemen wat er in die doos binnenkomt, wat we voelen en 
gewaarworden. Wij noemen die combinatie van gewaarwordingen: "Onze wereld", "Deze wereld", 
of gewoon "de wereld". 

 
We kunnen niets waarnemen dat wellicht buiten onze grenzen bestaat, buiten deze doos. We 

kunnen ons zelfs niet voorstellen dat er iets daarbuiten bestaat (dus buiten onze zintuigen). 
 
V: Maar is er betrouwbare kennis in Kabbalah? 
A: Natuurlijk, maar dat is niet alles. Kabbalah geeft ons niet alleen kennis van de opbouw 

van alle werelden en hun wetten,  van de geschiedenis van de mensheid en van fenomenen die we 
ons nog niet eens kunnen voorstellen, zij stelt ons ook in staat om deze kennis in praktijk te 
brengen. In de Thora staat geschreven dat "er geen grasspriet beneden bestaat die geen engel 
boven zich heeft". Dat betekent dat alles in onze wereld een spirituele wortel bezit. Als we deze 
wetten begrijpen en als we begrijpen hoe de spirituele werelden gebouwd zijn, dan krijgen we 
invloed op de dingen in onze wereld. 

 
Deze kennis vereist een diep besef van wat kennis is, maar zonder dat besef kunnen we niet 

tot een juiste bepaling komen van wat we nodig hebben. Zonder dat besef zouden we bepaalde 
soorten informatie waarnaar we op zoek zijn, niet kunnen krijgen. 

 
V: Wetenschappers zeggen dat de wereld langer bestaat dan een paar duizend jaar. 

Wat zegt Kabbalah daarover? 
A: Kabbalah zegt hetzelfde. Ik heb in mijn boek (Interview met de Toekomst) geschreven over 

de opwarming van de aarde, en over perioden van afkoeling die elk dertig miljoen jaar duurden, en 
Baal HaSulam deed dit ook in zijn opstel De Oplossing. 

 
V: Wat is het standpunt van Kabbalah over de theorie van de "Big Bang"? 
A: In de 16e eeuw schreef de grote Kabbalist, de heilige Ari in zijn boek De Boom des Levens: 

"Zie, voordat  de emanaties geëmaneerd werden, en voordat de schepselen werden geschapen, 
vulde het Hoogste Enkelvoudige Licht het hele bestaan. En er was geen leegte, zoals een lege 
atmosfeer, of een holte, of een kern, maar alles was gevuld met enkelvoudig, onbegrensd Licht". 
Kabbalisten kenden de theorie van de "Big Bang" dus lang voordat astrofysici deze ontdekten. 
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V: Zal de wetenschap in de toekomst het zesde zintuig begrijpen? 
A: Opgesloten in zijn vijf zintuigen is de mens volledig beperkt in zijn gewaarwording, hij 

kan zich zelfs niet voorstellen dat er een ander zintuig zou kunnen bestaan. De mens kan zich een 
dergelijk zintuig niet voorstellen, laat staan het scheppen, want hij kan niet naar iets verlangen 
dat nog niet in hem aanwezig is, net zo min als we kunnen verlangen naar een zesde vinger aan 
onze hand. 

 
Alle werktuigen die de mens gemaakt heeft, alle onderzoeksystemen versterken daarom 

alleen zijn al bestaande zintuigen, nooit zal hij nieuwe scheppen. Onze zintuigen verschaffen ons 
alles wat we nodig hebben voor ons doel, andere zintuigen zouden een andere Schepping vereisen. 
We zijn gebonden aan de fysieke grenzen van onze Schepping, wat we missen kunnen we ons 
daarom nooit voorstellen. 

 
Hoe groot de vooruitgang van onze technologie ook is, we kunnen de grenzen van onze 

Schepping niet doorbreken. Onze vijf zintuigen scheppen een duidelijk kader voor ons begrip en 
omdat onze fantasieën eigenlijk een fragment van onze eigen voorstellingen zijn, zijn ze gebaseerd 
op onze vijf zintuigen. 

 
Als ik je bijvoorbeeld zou vragen om iets te beschrijven wat op niets ter wereld lijkt, alsof ik 

een schepsel ben van een andere wereld, dan zou je die beschrijving toch samenstellen uit 
elementen van onze wereld. 

 
Ofschoon de ruimte die wij kennen slechts een substantie is die we op een bepaalde manier 

gewaarworden, zijn er andere werelden en andere schepselen die we niet kunnen voelen, ofschoon 
zij in dezelfde dimensie bestaan als wij. Ik gebruik met opzet de term "dimensie", in onze beperkte 
zin, om aan te tonen dat we onmogelijk iets kunnen voelen waarvoor onze zintuigen niet bedoeld 
zijn. 

 
Eigenlijk is zelfs het woord "dimensie" betekenisloos. Bij een andere gewaarwording, wordt 

een dimensie ook iets heel anders. Probeer je bijvoorbeeld maar eens voor te stellen wat we 
zouden zien als onze ogen niet het gewone heelal zouden zien maar röntgenstraling. Dat toont aan 
hoe drastisch  één verandering van onze zintuigen ons beeld van de wereld zou veranderen. 

 
V: U schrijft altijd dat het tijd is dat de wijsheid van Kabbalah aan iedereen bekend 

wordt gemaakt. Waarom bent u daar nu zo mee bezig, en bestaat het gevaar niet dat 
iemand die de wijsheid van Kabbalah ontdekt haar zal misbruiken? 

A: Kabbalah is een wetenschap, maar zij is niet alleen voor deskundigen. Iedereen kan haar 
gebruiken, net zoals we de resultaten van elke andere wetenschap gebruiken. Het verschil tussen 
Kabbalah en wetenschap is dat iedereen Kabbalah nodig heeft. Als iemand deze wetenschap niet 
beoefent, dan mist hij het belangrijkste wat dit leven hem kan geven, het enige blijvende. Iedereen 
moet deze wetenschap kennen, en de Bron van de kracht van deze kennis. Alle mensen moeten 
weten hoezeer Kabbalah onze opvattingen kan veranderen over de inrichting van de wereld,  over 
het doel van de mens op aarde, over de ontwikkeling van de schepselen en over de unieke rol van 
de mens daarin. 

 
Kabbalah geeft volledige en fundamentele kennis van de wereld. Het doel van de Kabbalisten 

is om zoveel mogelijk mensen tot Kabbalah te brengen, want als de mensheid doorgaat op foute en 
experimentele wegen, rondtastend in het donker, dan staan haar vreselijke rampen te wachten. 

 
Als een kind zijn vinger in het vuur steekt, schreeuwt het van pijn. Het voelt onmiddellijk 

dat het zoiets niet moet doen. Tenslotte heelt zijn wond weer. Evenmin hoeven wij onze hele 
planeet te verbranden om te begrijpen dat we onze vinger niet in het vuur moeten steken. 
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De mensheid werd zo geschapen dat zij Kabbalah zou leren kennen in de vorm van een 
wetenschap en niet via experimenten. Kabbalah onthult ons de feitelijke krachten en verbindingen 
in de natuur en de gevolgen van elke handeling. 

 
De Mensheid 

 
V: Wanneer zal de mensheid begrijpen hoe uniek Kabbalah is? 
A: De mensheid werd altijd al door teleurstellingen voortgedreven. Elke vooruitgang, op 

technisch, medisch of welk gebied dan ook, was het gevolg van teleurstelling in de methoden uit 
het verleden. Als de ellende een zeker proportie bereikt heeft dan dwingt dit de mensheid tot het 
inzicht dat de bestaande methoden geen oplossing meer bieden voor haar problemen. 

 
Neem een voorbeeld uit ons eigen leven: de laatste decennia is het aantal psychotherapeuten 

vele malen groter geworden, maar het aantal patiënten groeide nog sterker, evenals het aantal 
zelfmoorden. Die combinatie vormt een nieuwe trend die weldra voorbij zal gaan, gevolgd door 
bittere teleurstelling. 

 
We proberen ons op die tijd voor te bereiden door verschillende methodes te ontwikkelen 

voor degenen die de noodzaak voor Kabbalah al beseffen, of spoedig zullen beseffen. Ze moeten 
genoeg materiaal hebben waarmee ze zichzelf kunnen veranderen. Iedereen die de juiste weg al 
gaat moet hen onderweg helpen en voorkomen dat zij op doodlopende wegen terecht komen. Dit 
kunnen zij doen door de verspreiding van boeken en audio- en videomaterialen. 

 
Degenen die echt geïnteresseerd zijn, moeten naar Kabbalah verwezen worden. Het is 

belangrijk niemand te dwingen of te verplichten tot het bestuderen van Kabbalah, want mensen 
moeten er eerst rijp voor zijn. 
 

Het Jodendom 
 

V: Wat is het verband tussen Kabbalah en de rol van de Joden in het verwezenlijken 
van het doel dat u beschreef? 

A: Er is een piramidevormige opbouw van deze wereld: levenloos, vegetatief, animaal en 
sprekend. Dezelfde verdeling bestaat in onze zielen. De Joden worden beschouwd als het 
uitverkoren volk omdat hen vóór andere volken de gelegenheid werd gegeven om spiritualiteit te 
bereiken. Niet omdat Joden beter dan anderen zijn; zij waren gewoon de eersten die verplicht 
werden zichzelf te corrigeren en de spirituele wereld te bereiken. Er is een bepaald soort ziel die 
"Joods" genoemd wordt, van het Hebreeuwse woord Yehudi wat betekent "enig", of "verenigd" 
(met de Schepper). 

 
Volgens Kabbalah is dit de meest egoïstische soort ziel. Het is niet toevallig dat het Joodse 

volk beschreven wordt als "koppig" en tegendraads. 
 
Het gemeenschappelijke spirituele vat (de ziel, Adam), brak in stukken omdat het 

gemakkelijker was om kleine egoïstische delen te corrigeren dan het hele egoïsme ineens. Het 
eerste deel dat gecorrigeerd werd, heeft de naam "Joden". Daarna vermengen zich andere delen 
daarmee en beginnen deze de Schepper te naderen. Tenslotte komen alle delen samen in een enkel 
vat dat volledig met Licht gevuld wordt. 

 
Daarom bestaat er niet zoiets als een "Joodse nationaliteit". Als iemand een oprechte 

behoefte heeft om dichter bij de Schepper te komen en om via Kabbalah  spiritualiteit te bereiken, 
dan wordt zo iemand beschouwd als een Jood. Dat wil zeggen dat de naam "Joods" betrekking 
heeft op iemands natuurlijke behoefte, niet op de nationaliteit die hij bij zijn geboorte meekrijgt. 
Zo was het in het verleden en pas later kwamen er bepalingen over wie als Jood beschouwd zou 
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worden. 
 
V: Waarom werd de Thora (en ook Kabbalah) alleen aan de Joden gegeven? 
A: Onze wereld is in een groot aantal groepen verdeeld die "naties" of "volken" worden 

genoemd. Alle werelden zijn gevormd op basis van een enkel model: het "piramide 
model".Vanwege de wet van de "tegengestelde waarde van Licht en vaten" werd de Thora 
gegeven om het koppigste deel van de wereld, de Joden, te corrigeren. In de Thora worden zij 
beschouwd als hardnekkig, als het meest egoïstisch volk van alle. Daarom werden aan hen, uit alle 
volken, de Thora en de wijsheid van Kabbalah gegeven. 

 
Joden moeten zichzelf van alle volken als eerste corrigeren, en de andere volken moeten in 

hun voetsporen volgen. Daarom is er gezegd dat het Joodse volk de drager van het Licht moet 
worden voor de andere volken. De haat van andere volken tegen de Joden komt van de spirituele 
wortel die eist dat zij, de Joden, eerst zichzelf moeten corrigeren. 

 
De correctie van alle andere volken en hun fysieke en spirituele vrede en welzijn hangen af 

van het succes van de correctie van de Joden. Dit wordt tot in detail beschreven in de Inleiding tot 
het Boek Zohar (nr 66 tot einde). 

 
V: Wat is het verschil tussen de manier waarop Kabbalisten de Schepper zien en de 

manier waarop religieuze mensen de Schepper zien? 
A: Een godsdienstig mens gelooft dat er een hogere macht is die de mens leidt en die alle 

wetten bepaalt waaraan de mens zich moet houden. Kabbalah is anders omdat zij daarnaast de 
mens in de gelegenheid stelt om zijn Schepper te voelen. 
 

God 
 

V: Waar is God in de wijsheid van Kabbalah en wat is Zijn functie? 
A: De werkelijkheid bestaat uit twee elementen: de Schepper en de Schepping, of zoals we 

deze gewoonlijk noemen, "de ziel". De ziel bestaat om tot volkomen vereniging met de Schepper 
te komen. De mens verlangt naar het ontvangen van het genot dat de Schepper geeft. Elke 
eigenschap van de ziel wordt door een specifieke term gedefinieerd. 

 
Kabbalah gebruikt technische termen bij het bestuderen van de gemeenschappelijke wet van 

het heelal. In Kabbalah gebruiken we het woord God niet omdat we technische termen gebruiken 
om de Schepping te bestuderen, maar toch verwijzen deze termen naar de Hoogste Kracht, het 
Hoogste Licht, ofwel de Schepper. Elk volgend, hoger niveau wordt als "Schepper" van het lager 
niveau beschouwd, want het schept, beheerst, ontwikkelt en beïnvloedt het lagere niveau. 

 
Je hoeft maar een willekeurig Kabbalistisch boek te openen om de aard van de relatie tussen 

Schepper en schepsel te zien. Een schepsel heeft een duidelijke, scherpomlijnde en welomschreven 
gewaarwording van de Schepper, en neemt deel aan al Zijn Handelingen. Uiteindelijk bereikt het 
schepsel hetzelfde spirituele niveau als de Schepper en wordt hij Zijn partner. 
 

Andere Godsdiensten 
 

V: Zijn er in andere godsdiensten geen parallellen met Kabbalah? 
A: In andere godsdiensten bestaan geen parallellen met de wijsheid van Kabbalah want de 

wijsheid van Kabbalah is geen religie maar wetenschap. Zij heeft niets te maken met religies, met 
geloof of met zaken als helderziendheid, zelfs niet met het Jodendom. Als je een gelovige Jood zou 
vragen of hij bekwaam is in Kabbalah zou hij ontkennend antwoorden; hij zou de zin er niet van 
inzien. 
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Je hebt de wijsheid van Kabbalah niet nodig om je aan godsdienstige geboden te houden. 
Bovendien versterkt de studie van Kabbalah het egoïsme, en vertrouwt zij op het eigen onderzoek 
van de student, en op zijn eigen begrip van de spirituele wereld, terwijl godsdienst gebaseerd is op 
zelfbeheersing, op dwang en op het zich neerleggen van de gelovige bij de inperking van zijn 
verlangens.  

 
V: Hebben andere godsdiensten ook een manier om de spirituele werelden te 

bereiken? 
A: Alle andere godsdiensten spreken over innerlijke psychologische processen, of over 

processen die te maken hebben met iemands animale lichaam en met de levenskracht daarvan. Een 
dier heeft ook een lichaam dat volgens bepaalde wetten werkt, en hun lichaam is niet zo 
verschillend van het onze. Een dier kan ook tot op zekere hoogte de toekomst voorspellen, zelfs 
beter dan een mens. Ook kan het een ander voelen. 

 
Als er iets in andere godsdiensten aanwezig is wat met het bereiken van spiritualiteit te 

maken heeft, dan is dat enkel wat vanuit de Thora in hen is overgebracht. De voornaamste vraag 
die alle godsdiensten stellen is: hoe we gebruik moeten maken van de bedoeling van de mens om 
zijn dierlijke en sociale eigenschappen te verbeteren en van zijn leven in deze wereld. 

 
V: Wat houdt afgoderij in? 
A: Afgoderij betekent het gebruiken van egoïstische verlangens. Er zijn maar twee manieren 

om het verlangen naar genot te gebruiken dat de Schepper heeft geschapen: ofwel voor de 
Schepper, ofwel voor zichzelf. Het is niet alleen onmogelijk maar ook onnodig om het verlangen 
naar genot te veranderen. Het enige dat we moeten veranderen is de bedoeling, de intentie van dat 
verlangen. 

 
De richting van het verlangen moet veranderd worden. Dat wordt "de correctie van het 

verlangen" genoemd, en dat is ons doel en de enige reden voor ons bestaan in deze wereld die de 
laagste van alle werelden (bestaanstoestanden) is. Wij kunnen ofwel voor de Schepper werken, 
ofwel voor onszelf; er is geen middenweg. 
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Deel Zes: Genesis 
 

Hoofdstuk 6.1 - De Zeven Dagen van de Schepping 
 

Er staat geschreven: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was 
woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.  En God 
sprak: Er zij licht; en er was licht. En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. 
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag."(Gen. 1:1-5) 

 
Zo begint het boek Genesis. Ieder van ons wordt op de een of andere manier door deze 

verzen geraakt. In de loop van de jaren zijn we met verschillende letterlijke interpretaties van de 
Thora geconfronteerd. Maar zelden zijn we tevreden met zulke vereenvoudigde interpretaties die 
veel vragen openlaten. We willen de Thora wetenschappelijk, logisch analyseren. Waarover 
spreekt de Thora werkelijk? En de belangrijkste vraag: wat doet ze voor ons? 

 
Alle Heilige Geschriften spreken over maar een ding: de Hoogste Wereld en hoe die 

geschapen werd. Ze onthullen niet alleen wat daar te vinden is, maar ze leren ons om die wereld te 
zien. De geleidelijke openbaring van de Hoogste Wereld wordt het "spirituele opstijgen" van de 
mens genoemd, of "de niveaus van de spirituele verheffing van de mens". De boeken vertellen ons 
in verschillende talen over de spirituele werelden. 

 
De wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die ons de structuur van de Hoogste Wereld 

leert. Daartoe gebruikt zij de taal van de Sefirot, de Partzufim en daarnaast tekeningen en 
schema's. De Thora beschrijft de Hoogste Wereld voor ons in gewone taal. 

 
Naast de taal van Kabbalah is er de taal van legenden en de taal van de Mitzvot (geboden, 

voorschriften). Laten we proberen om de taal van de Thora om te zetten in de taal van de wijsheid 
van Kabbalah. 

 
De Thora beschrijft voor ons hoe de Hoogste Wereld geschapen werd, de structuur, het 

ontwerp en de ontwikkeling ervan, en vervolgens geeft het een uitbeelding van het 
scheppingsproces van de mens. Maar de Thora gaat niet over  de mens in de stoffelijke wereld. Zij 
spreekt over de schepping van de wil om te ontvangen, de "ziel", of  de "Mens" (Adam), met het 
doel om zijn verlangen, deze Schepping, te vullen met volledig, eeuwig en volmaakt genot. 

 
Het verlangen naar genot is de enige Schepping. Daarnaast bestaat alleen de Schepper. Alles 

behalve de Schepper is dus niets anders dan verschillende niveaus van de wil om genot te 
ontvangen. Dat is ook de situatie in onze wereld: de verschillen tussen schepselen en voorwerpen 
zijn slechts verschillen in het niveau van hun wil om genot te ontvangen, dat niveau bepaalt de 
eigenschappen van elk schepsel. 

 
Het verlangen om te ontvangen wordt in vijf niveaus onderverdeeld, die worden aangegeven 

door: 

1. De top van de letter Yod (·), deze correspondeert met de Sefira Keter. 
2. De letter Yod (י), deze correspondeert met de Sefira Hochma. 
3. De letter Hey (ה), deze correspondeert met de Sefira Bina. 

4. De letter Vav (ו), deze correspondeert met de Sefira Tifferet. 
5. De letter Hey (ה), deze correspondeert met de Sefira Malchut. 

 
Samen vormen deze letters het woord Yod (·), Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה), en dat is ook 

de naam van de Schepper, want de Schepping voelt innerlijk de Schepper en benoemt Hem naar 



229 

 

dat gevoel. De vijf delen van het verlangen worden Sefirot genoemd en hun namen zijn Keter, 
Hochma, Bina, Tifferet en Malchut. 

 
De Schepper wil de Schepping tot de rand toe vervullen met genot, met een totale 

gewaarwording van volmaaktheid en eeuwigheid, want dat is de staat van zijn van de Schepper. 
Wat de Schepper ons wil geven is dus Zijn eigen staat. Hij is volmaakt en enig, en vanwege zijn 
Volmaaktheid wil Hij aan de Schepping Zijn Staat geven, dus Zijn Volmaaktheid. Het doel van de 
Schepping is dus het bereiken van de Volmaaktheid van de Schepper en het vermogen om te 
ontvangen wat Hij wil geven. 

 
De zeven dagen van de Schepping worden door de mensheid als 7000 jaar gevoeld. De eerste 

zes staan voor de eerst zes dagen van de week, de tijd waarin de mensheid zichzelf, eerst nog 
onbewust en later bewust door grote inspanningen corrigeert. Tenslotte bereikt zij het zevende 
millennium, of de zevende dag, de Sabbat, de staat waarin het Licht van de Schepper de 
gecorrigeerde eigenschappen met overvloed en vreugde vult. 

 
Het getal zeven heeft in Kabbalah een speciale betekenis. Het systeem dat onze wereld 

beheerst heeft zeven delen. Daarom worden de dingen in onze wereld door zeven of door zeventig 
gedeeld: de zeven dagen van de week, de zeventig naties van de wereld; ook de ziel van de mens 
heeft  zeventig delen en onze levensduur is ook ongeveer zeventig jaar. 

 
De hele weg van de mensheid bestaat uit zes dagen, de 6000 jaar van correctie. De bewuste 

correctie van de wereld begon in het jaar 5755 (1995), nog niet zo lang geleden. In de jaren die 
nog over zijn tot het eind van de 6000 jaar, moeten de Joden en de hele mensheid de correctie 
voltooien en in het zevende millennium zullen we onze beloning ontvangen. 

 
Als je deze regels leest, moet je je wel afvragen of er een manier is om onze weg naar het 

doel van de Schepping te verkorten. Niet alleen kan dit, maar we moeten wel ingrijpen om het 
proces te versnellen dat 7000 jaren moet duren. Degenen die de voltooiing van dit proces 
individueel kunnen bereiken zullen eerder dan anderen tot de Hoogste Wereld en tot de 
gewaarwording van de totale en sublieme werkelijkheid komen. 

 
Maar wanneer het correctieproces bewust door onze eigen inspanningen plaatsvindt zullen 

we het  
ervaren als een creatief proces, als een romantisch verlangen, en niet als voortdurende 

tegenslagen en lijden. 
 

De Eerste Scheppingsdag 
 

"En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de 
duisternis," (Genesis 1:4) Tijdens het proces van de Schepping moeten we onszelf gelijkmaken aan 
de handelingen van de Schepper. Onze eerste daad moet daarom zijn om onze gedachten te 
scheiden in goed (hemel) en slecht (aarde). Dit proces wordt genoemd: "De erkenning van het 
kwaad", dat wil zeggen: het begrijpen van wat het kwaad is. 

 
De mens begint te analyseren welke van zijn eigenschappen tot spiritualiteit behoren en 

welke tot stoffelijkheid en hij doet dit met behulp van de Kabbalah boeken en een omgeving die 
door een groep Kabbalisten wordt gevormd. Het scheiden van deze eigenschappen is de eerste stap 
naar correctie. Dat is de eerste dag van de Schepping van de mens binnen zichzelf. 
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De Tweede Scheppingsdag 
 

Na het scheiden van de egoïstische en de altruïstische eigenschappen in ons, moeten we 
beginnen met de correctie van ons egoïsme. Dat gebeurt door middel van een speciaal Licht van 
de Schepper. Er komen twee soorten Licht van de Schepper: het Licht van Wijsheid en het Licht 
van Genade. Als we de eigenschap van het Licht van Wijsheid (de aarde) gebruiken, de egoïstische 
eigenschap van het ontvangen, nemen wij alles in ons op. Tenslotte is dat onze aard. 

 
Maar met de eigenschap van het Licht van Genade, "water" genoemd, verkrijgen we de 

eigenschap van het geven. Het water (het geven) doordringt de aarde en verwekt daarin het 
vermogen om leven voort te brengen. De eigenschap van het geven corrigeert het egoïsme en stelt 
ons in staat om het op de juiste manier te gebruiken ten gunste van onszelf en anderen. Door 
middel van het gecorrigeerde egoïsme beginnen we de Hoogste Wereld en de Schepper te voelen. 
Ook zien we onze eerdere levens en de wegen naar het doel van de Schepping. 

 
Alleen een eeuwige ziel, die van lichaam tot lichaam gaat, kan ons onze vorige levens tonen. 

Als we onze ziel niet gecorrigeerd hebben kunnen we niet voorbij de grenzen van onze wereld 
kijken. 
 

De Derde Scheppingsdag 
 

Water verzamelde zich boven het uitspansel en de aarde kwam tevoorschijn. Een deel van de 
aarde verschijnt onder het water. Nadat de correctie door het water zich heeft voltrokken wordt 
de aarde geschikt voor de evolutie van leven. Daarin zijn de eigenschappen van het water en de 
aarde verenigd. 

 
Er kan geen leven zijn waar alleen water is, evenmin als er leven kan bestaan op land dat 

totaal droog is. De correctie van onze ziel en het gebruik van de eigenschappen van de Schepper 
en van het schepsel in ons, kunnen plaatsvinden door de juiste combinatie van de altruïstische 
eigenschappen van "de hemel" (de eigenschap van het geven) met die van "de aarde" (de 
eigenschap van het ontvangen). 

 
Die correctie wordt: "de middellijn" genoemd. Onze oorspronkelijke egoïstische aard heet: 

de "lijn van de aarde" of: "de linkerlijn". De "rechterlijn" is de eigenschap van de Schepper, water, 
altruïsme, de eigenschap van het geven. We moeten de middellijn scheppen om "voor het leven te 
kiezen". 

 
Dat betekent dat iemand de juiste hoeveelheid water moet nemen, en daarmee de aarde zó 

moet bewateren dat de twee lijnen elkaar zullen aanvullen en iets nieuws zullen scheppen. De 
combinatie van deze twee eigenschappen brengen de "Boom des Levens" voort. Een spiritueel 
mens voelt de hele Schepping en leeft gelijktijdig in alle werelden, eeuwig en gelukkig. Zo iemand 
identificeert zich met zijn of haar eeuwige ziel, niet met het vergankelijke lichaam; hij of zij 
beschouwt het "zelf" als de ziel, en het lichaam slechts als "bekleding". 
 

De Vierde Scheppingsdag 
 

Op de vierde dag verschenen de planeten: de aarde, de zon en de maan. Zo werden de fasen 
van de correctie geschapen: de dagen, maanden en jaren. Correctie gebeurt zowel in de Schepping 
als geheel, als in elk afzonderlijk deeltje. De Schepping zelf wordt "ziel" genoemd, of "Adam", en 
de specifieke deeltjes ervan worden individuele zielen, of mensen genoemd. Elke individuele ziel 
ondergaat hetzelfde correctieproces als de gemeenschappelijke ziel. 
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De Vijfde Scheppingsdag 
 

"En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de 
aarde vliege langs het uitspansel van de hemel. Toen schiep God de grote zeedieren en alle 
krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld 
gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was."(Genesis 1:20-21) 

 
Als de eigenschap van het geven, water, samenkomt met de eigenschap van het ontvangen, 

aarde, geeft hij aan de eigenschap van het ontvangen vele vormen. Deze verschillende vormen van 
het ontvangen zijn de delen van de Schepping die op de vijfde dag gemaakt werden. 
 

De Zesde Scheppingsdag 
 

"En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen 
over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en 
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt."(Genesis 1:26) 

 
Wat betekent het scheppen van de mens "naar ons beeld, als onze gelijkenis"? In de Thora 

staat geschreven (Genesis 1:27): "naar Gods beeld schiep Hij hem". Beeld (Tzelem) is een deel van 
Bina dat afdaalt naar de ziel en haar de eigenschap van de Schepper geeft. 

 
Met andere woorden, Partzuf Bina is het mechanisme van de voorzienigheid dat zorg draagt 

voor alle zielen die correctie nodig hebben. Om Malchut te corrigeren schept Bina een speciaal 
mechanisme dat Malchut doordringt en haar in staat stelt om de correctie uit te voeren. Dat 
hulpmiddel, dat iedere ziel in Malchut van Boven ontvangt, wordt "beeld" genoemd. In feite is dat 
beeld de verzameling Eigenschappen van de Schepper. 

 
Zonder kennis van het ontwerp van de Schepping, zonder dat we ons een deel van de 

Schepping voelen, dus zonder het vermogen om de spirituele werelden te voelen, weten we niet 
hoe we ons moeten gedragen of waartoe we ons moeten wenden. We begrijpen niet eens wat we 
eigenlijk moeten doen. 

 
Opdat wij die eigenschappen krijgen moet Bina, het hoogste spirituele niveau ons laten zien 

wat we moeten doen en hoe we dat moeten doen. Dat is de taak van het beeld, het 
hulpmechanisme van Bina. Dit mechanisme bekleedt onze ziel en zorgt voor alle noodzakelijke 
correcties. Daarom wordt er gezegd dat de mens in ons wordt geschapen door middel van dit 
beeld. 
 

De Zevende Scheppingsdag 
 

"Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heir. En op de zevende dag voltooide 
God Zijn werk dat Hij gemaakt had." (Genesis 2:1-2) Ons werk draait om het verkrijgen van het 
kenmerk van Bina. De mens corrigeert zichzelf door middel van deze eigenschappen en zo stijgt 
hij omhoog. Adam  voerde deze correcties zes maal in zichzelf uit. Deze correcties heten: Hesed, 
Gevura, Tifferet, Netzah, Hod en Yesod. Naar deze geleidelijke correcties wordt verwezen als naar 
de 6 dagen of de 6000 jaren van de Schepping. Malchut, de laatste Sefira kan zichzelf niet 
corrigeren. 

 
Maar zodra zij de eigenschappen van de zes hogere Sefirot ontvangt, kan zij zich deze eigen 

maken. Het wezenlijke van de zevende dag is dus, dat alles wat gedurende de voorafgaande zes 
dagen werd vergaard, nu in Malchut  binnengaat. De Sabbat is een speciale dag, want op die dag 
worden de zielen gevuld met het Hoogste Licht. De enige voorwaarde is dat we "uit de weg" van 
dit proces blijven. Dit wordt symbolisch uitgedrukt in de regels van de Sabbat. 
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Hoofdstuk 6.2 - De Patriarch Abraham 
 

In Genesis staat: "De Heer nu sprak tot Abraham: 'Ga gij uit uw land, verlaat uw 
verwanten, en het huis van uw vader, naar het land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot 
volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u 
zegenen, en vervloeken, die u vervloekt; en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend 
worden.' 

En Abraham trok weg, zoals de Heer hem bevolen had; en Lot ging met hem; en Abraham 
was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran vertrok. En Abraham nam Sarai, zijn vrouw, en 
Lot, de zoon van zijn broeder, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij 
verkregen hadden in Haran; en zij trokken uit, om te gaan naar het land Kanaän; en het land 
Kanaän binnen." (Genesis 12:1-5) 

"En de Heer verscheen aan Abraham en zei tot hem: 'Aan uw zaad zal Ik dit land geven.' en 
hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was." (Genesis 12:7). "En er was 
honger in dat land; zo trok Abraham naar Egypte, om daar te verblijven, daar de hongersnood 
zwaar was in het land."(Genesis 12:10) 

Spreekt de Thora hier over immigratie naar een beter land, dus Egypte, en dwingt de 
Schepper Zelf Abraham om daarheen te gaan? Waarom koos de Schepper Abraham? In die tijd 
was hij niet anders dan anderen die in het gebied leefden dat zich uitstrekte van het oosten van 
Syrië tot Mesopotamië. Abraham ging niet meteen naar Egypte. Hij ging eerst naar Beit-El om 
aan de Schepper te offeren en leek daarna gerustgesteld te zijn. 

Er staat geschreven dat dit gevolgd werd door een hongersnood en dat hij pas daarna naar 
Egypte ging. Daarbij komt er een vraag in ons op: ging hij naar Egypte vanwege de hongersnood 
of vanwege de Schepper? 

Als we de Thora opvatten als een historisch relaas dan zien we geen verschil met de 
geschiedenis van andere volken. Maar de Thora gaat niet over het verleden, zij spreekt over ons. 
Zij gaat over ieder van ons; met wie we omgaan, wat we zijn, en wat we met ons leven moeten 
doen. Zo legt de Thora het hele systeem van de Schepping uit. 

De mens bevat alles wat er in alle werelden bestaat, dat bevindt zich allemaal in hem, 
inclusief onze eigen wereld. Behalve de mens is er slechts de Schepper. De mens vertegenwoordigt 
de Schepping en alle andere werelden.  

De Schepper wendt zich tot Abraham, dat wil zeggen tot een specifieke eigenschap in ons, 
die net  zo is als alle andere eigenschappen ("Naties") in de mens (de naam Abraham betekent  
"Vader van de Natie", Av Ha'am in het Hebreeuws). En de Schepper zegt tegen hem: nu zonder ik 
deze bepaalde eigenschap in jou af en moet jij jouw land, dus jouw situatie, verlaten en je losmaken 
van alle verlangens waarin je op dit moment verkeerd,  jouw thuisland, de verlangens waarmee je 
werd geboren. 

Met andere woorden, je moet jouw oorspronkelijke situatie verlaten, de staat waarin je 
geboren bent. Deze staat is goed noch slecht, maar je moet hem verlaten, je moet weggaan uit het 
huis van jouw vader. Ik (de Schepper) besta in jouw oorspronkelijke egoïstische verlangens en je 
moet die achterlaten en naar het land gaan dat ik je zal tonen. Daar zul je Mij vinden. De woorden 
"dat ik u zal tonen" duiden de verlangens aan die de Schepper zal tonen en waarin Hij zal 
verschijnen. De Schepper verschijnt alleen maar aan Abraham om hem ertoe te brengen de weg te 
gaan aan het eind waarvan de hele Schepping aan Abraham zal verschijnen, en hij de 
tegenovergestelde eigenschappen zal verwerven: eeuwigheid en volmaaktheid, en het niveau van 
de Schepper Zelf. 

De Schepper verschijnt aan ieder van ons. We hebben allemaal minstens eenmaal in ons 
leven die innerlijke stem gevoeld, een innerlijke kracht die ons aanspoort om anders te leven. We 
voelen het verlangen om vaker aan tijdloze, betekenisvolle dingen te denken, en om alle 
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onbelangrijke bezigheden en gewoontes van het leven achter te laten, om langzaam boven dat 
alles uit te stijgen. 

Wat Abraham betreft, het is totaal niet interessant om over hem te spreken als over een 
mens die 5000 jaar geleden leefde en door de Schepper werd uitgekozen. Ik leg liever de nadruk op 
de eigenschap van Abraham die in ieder van ons aanwezig is. Hoe wendt de Schepper zich daartoe 
en hoe gebruikt hij deze om ons aan te trekken, door te zeggen: "Verlaat je verlangens, de 
substantie waarin je geschapen bent en waarin je ondergedompeld was, en ga naar een ander 
verlangen, een dat ik je zal tonen"? 

De Schepper toont ons niet dat we spiritueel moeten opstijgen. Hij zegt dat we eerst naar 
Egypte moeten afdalen, de goot in, naar onze donkerste en sterkste egoïstische verlangens. Deze 
verlangens zijn zo egoïstisch dat ze zijn als die van de Egyptenaren die hun egoïsme zo volmaakt 
wisten te gebruiken dat ze hun lichaam konden mummificeren en het eeuwenlang konden 
preserveren. Ze maakten afgoden van hun doden en bleven nog na hun dood aan hun lichaam 
gebonden. 

De Schepper zegt niet tegen Abraham dat hij omhoog moet streven om naar dat andere 
verlangen over te steken, waarin hij de Schepper zal vinden die Hem dan met Licht zal vervullen. 

Dat wil zeggen dat de meest volmaakte staat die is waarin Abraham al door Egypte heen is 
gegaan. De Schepper zegt niet eens dat Abraham door Egypte heen moet. Hij zegt alleen maar dat 
hij daar naartoe moet gaan. Dat klinkt als een onredelijk gebod. Tenslotte is Abraham een gewoon 
mens die zijn dagelijks leven leidt in de schoot van zijn familie, een herder. 

Opeens wordt hij gedwongen om verschrikkelijke situaties van neergang te ondergaan om 
spiritualiteit te bereiken,  situaties die "Egypte" worden genoemd. Niemand wil naar Egypte gaan, 
en daarom bouwt Abraham een altaar en dankt de Schepper dat Hij hem heeft opgemerkt, en 
verkiest dan te blijven waar hij is. Ofschoon Abraham naar Beit-El gaat, en denkt dat hij daar 
dichterbij de Schepper is, drijft de Schepper hem weg van daar. 

Abraham gaat tot Beit-El. Hij is als een man die spiritualiteit bereikt en aangetrokken wordt 
door  boeken over dat onderwerp. Hij leest ze, begint misschien zelfs Kabbalah te studeren, en 
denk dat dit het Huis van de Heer (Beit-El) is. Als hij aan de Schepper offert en begint te 
onderzoeken wat het leven echt van hem vraagt, wat de Schepper en zijn innerlijke stem willen 
dat hij doet, dan voelt hij opeens een honger. Die honger is zo intens dat hij erdoor naar Egypte 
wordt gedreven. 

Evenzo begint een mens, wanneer hij voor het eerst de boeken die voor hem liggen begint te 
lezen, een steeds groeiende pijn te voelen, die vergezeld gaat van een groeiende spirituele honger. 
In zijn diepste gevoelens ziet hij zichzelf als lager en gemener dan ooit. De wereld komt hem voor 
als zonder betekenis en dit is precies wat iemand voelt als hij afdaalt naar Egypte, dat wil zeggen 
naar zijn laagste verlangens. 

Deze fase van het voelen van zichzelf is de beste en belangrijkste voor onze vooruitgang. De 
intensiteit en de kwaliteit van het gevoel is onbelangrijk; het kan een goed of slecht gevoel zijn, 
dat ons opgetogen maakt of neerslachtig. Zonder in Egypte te zijn geweest kan niemand de juiste 
verlangens door rechtstreekse instructie van de Schepper verkrijgen. 

Onze aanvankelijke verlangens zijn erg klein, en zelfs als we tot aan de grens ervan gaan, 
brengen ze ons slechts tot Beit-El. Dat wil zeggen tot het punt waarop we de gewone Thora 
kunnen beoefenen, en het gevoel hebben dat we al in het huis van God, in de Tuin van Eden zijn 
binnengegaan. Maar dat is in feite niet  het geval! De Thora moet ons eerst tot de erkenning van 
het kwaad brengen, tot het gevoel dat we totale egoïsten zijn, en dat al onze verlangens totaal 
tegengesteld zijn aan spiritualiteit. 

Als we die staat ervaren, als we die ervaren en verinnerlijken, en niet alleen omdat de boeken 
dat zeggen, kunnen we accepteren dat dat echt onze eigen situatie is. Onze erkenning van ons ego 
moet een emotionele, tastbare ervaring zijn. In de mate dat we dit voelen willen we onszelf dan 
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corrigeren. Daarom is de erkenning van ons ego een zeer langdurige fase. 

De ballingschap in Egypte is niet bedoeld voor Abraham maar eerder voor Jacob en zijn 
familie (Jozef en zijn broeders), die naar Egypte afdaalden. De ballingschap zou 400 jaar duren, 
maar in feite duurde zij minder lang. Baal HaSulam schrijft dat het feit dat ze de 400 jaar niet vol 
maakten de oorzaak daarvan was dat het hele volk dat Egypte verliet nóg een keer een 
ballingschap moest doormaken, een ballingschap die nu al 2000 jaar duurt. 

Om te voelen wie je bent en wat voor eigenschappen je hebt, moet je tenminste een gevoel  
hebben van wat spiritualiteit is. Je moet jouw gevoelens volledig ondergaan en ze op alle 
mogelijke manieren onderzoeken. Als dat proces voltooid is dan zal jou de uittocht uit Egypte 
worden toegestaan. 

Abraham is slechts de eerst fase. Als we de wijsheid van Kabbalah gaan bestuderen, 
beginnen we te voelen dat we slechter zijn dan eerst. Maar dit gevoel gaat voorbij. Het is een 
kleine tocht naar  Egypte. Daarna keert Abraham terug naar Beit-El. 

Bij zijn tweede tocht naar Egypte neemt hij zijn familie mee. Dat betekent dat hij, nu hij een 
behoorlijk aantal verlangens heeft vergaard en al een helder besef van de weg heeft, naar 
spiritualiteit moet streven. In dit stadium heeft hij al een zekere mate van spirituele ontwikkeling, 
en heeft hij deze al  innerlijk verwerkt. Pas daarna wordt hem een tweede afdaling naar Egypte 
toegestaan. 

Abraham ging daar wel onmiddellijk heen, maar kwam toen maar tot Beit-El. Dat gebeurt 
omdat we alleen door pijn voorwaarts gedreven kunnen worden. 

We zijn werkelijk in onze egoïstische verlangens ondergedompeld. "Uw land, uw 
verwanten, en het huis van uw vader" is ons gehele wezen. We kunnen die staten niet achter ons 
laten, tenminste zo lijkt het ons, omdat het onze aard is en we kunnen ons geen andere wijze van 
voelen voorstellen, laat staan een andere wijze van handelen. We kunnen ons niets voorstellen als 
het  niet al in ons aanwezig is, als  we het nooit gevoeld hebben en als zelfs onze vaders en 
voorvaders het nooit gevoeld hebben. 

Daarom kunnen we alleen tot een andere staat gedreven worden, een staat waarin we 
nieuwe spirituele verlangens verkrijgen, door enorme spirituele honger. Die honger kan alleen 
ontwikkeld en vergroot worden in een groep met een leraar en een paar zeer speciale boeken. 

Als we deze boeken in de verkeerde volgorde lezen kunnen we heel gemakkelijk misleid 
worden en van het juiste pad afraken, waardoor onze spirituele evolutie tijdelijk tot stilstand komt. 
We moeten altijd waakzaam zijn, en ons er steeds van vergewissen dat we op de juiste weg zijn. 
Als we stilstaan, maar tegelijk spiritualiteit willen, dan zal de Schepper ons duwen, waarbij hij van 
die honger gebruik maakt.  

Abraham is een spirituele eigenschap die de basis lijkt te zijn van al onze eigenschappen. Het 
is een algemene spirituele eigenschap die als eerste door de Schepper wordt benaderd. Mensen 
komen niet tot de wijsheid van Kabbalah omdat ze daarheen gestuurd worden, maar omdat de 
Schepper hen benaderd  heeft. Hij achtervolgt hen en maakt hen hongerig, en pas dan komen zij. 

We zullen nooit zonder reden of zonder speciale behoefte achter iets aanjagen. Alleen het 
gevoel van honger drijft ons uit ons land. Liefde en honger regeren de wereld, met andere 
woorden, het gevoel dat we iets missen is het enige dat aan ons trekt. Dat gevoel wordt 
"Abraham" genoemd en tot hem wendt de Schepper zich en zegt Hij: "Wil je werkelijk je 
gevoelens vervullen en de waarheid verwerven? Als dat zo is moet je dit gevoel totaal achterlaten 
en naar een ander gevoel overschakelen, dat "Egypte" wordt genoemd." 

Dat betekent dat je jouw egoïstische verlangens echt vanuit je innerlijk moet onderzoeken. 
Als je ze corrigeert zul je Mij bereiken; Ik zal daarin aan jou geopenbaard worden. De Schepper 
verschijnt precies in die verlangens die we "Egypte"noemen. Pas later worden deze gecorrigeerd. 

Neem deze man, Abraham. Op een ander niveau zouden we hem misschien een profeet 
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noemen. Een profeet is iemand die tot een niveau is opgeklommen waarop hij in direct contact 
staat met de Schepper. Er zijn profeten die alleen met de Schepper spreken, dat wil zeggen dat zij 
het niveau van spiritueel spreken bereiken.  

Natuurlijk horen ze geen hoorngeschal in de lucht, zoals de Thora schrijft; de stem van God 
klinkt niet uit gigantische luidsprekers vanaf de Berg Sinaï voor de hele mensheid. De stem van 
God is de innerlijke stem van iemand die klaarblijkelijk contact met de Schepper heeft. Er zijn 
profeten die zien en horen, en er zijn er die alleen zien, en achteraf horen. 

De boeken van de profeten laten zien hoe veelzijdig de verbindingen van de profeten met de 
Schepper zijn, en ze tonen hoe en wanneer Hij aan hen verschijnt. Dat wil zeggen dat ze ons laten 
zien op welk niveau we een bepaalde profeet kunnen bereiken. De niveaus van de profetie, net als 
alle andere niveaus van onze voorvaderen, zitten in ons. Ieder van ons moet deze allemaal ervaren. 
We moeten de hele weg afleggen terwijl we in onze stoffelijke wereld zijn. Alles waarover de 
Thora spreekt, van begin tot eind, moeten we verwezenlijken. 

Pas dan zullen we totaal verenigd zijn met de Schepper en bereiken we het uiteindelijke punt 
van onze ontwikkeling, waarin het doel van de Schepping en haar oorspronkelijke plan 
verwezenlijkt zijn. 

In feite geeft de Thora ons dit hele plan, maar zij vertelt daarover op een bepaalde manier. 
De Thora kan opgevat worden als een historisch relaas, of als beelden uit de gewone levens van 
mensen, maar natuurlijk zijn beide zienswijzen geheel onjuist. Onze Thora is Heilig; het is niet 
zomaar een roman. 

Wordt Sefer Yetzira (Het Boek der Schepping) dat Abraham schreef in gelijke mate 
bestudeerd als de Zohar? 

Het Boek der Schepping dat Abraham schreef is als samenvatting geschreven, alsof het een  
verkorte vorm is. Het boek schrijft eenvoudig: "De wereld werd geschapen in verschijnende, half 
verschijnende en verhulde vorm, via tweeëndertig wegen van wijsheid." Het kan jaren duren om 
tot een goed begrip van zelfs maar die eerste zin te komen. Dit boek werd bondig geschreven, als 
in code. Het is geschreven voor iemand van hetzelfde spirituele niveau of dicht daarbij maar iets 
lager, maar het is niet voor ons bestemd. 

De andere Kabbalisten, vooral de meer hedendaagse, spreken ons rechtstreeks toe. Hoe 
verder onze generatie verwijderd is van de tijd waarin een bepaald Kabbalistisch boek geschreven 
werd, hoe meer het boek het verdient om in onze tijd ontdekt te worden. Sinds de Ari is er een 
duidelijke richtlijn van Boven om alles te openbaren en iedereen te onderwijzen. 

Het gevolg van die spirituele richtlijn is dat er boeken geschreven worden in een taal die 
veel gemakkelijker te begrijpen is, zodat de behoefte aan mensen die ze verklaren afneemt. Maar 
we hebben nog steeds leraren nodig. Zonder een leraar is het onmogelijk om iets te ontdekken, 
ofschoon het materiaal zelf al veel toegankelijker is. 

Als de Schepper zich tot jou wendt, dan voel je dat als de unieke eigenschap die "Abraham" 
genoemd wordt. Die innerlijke stem waardoor jij je aangesproken voelt, wordt "de Schepper" 
genoemd. De inspanning om Hem te verstaan, om de stemmen te verstaan en eigenlijk om jezelf te 
verstaan, daarnaar streeft de Thora, en naar niets meer.
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Deel Zeven: De Innerlijke Betekenis 
 

Hoofdstuk 7.1 - Gebed 
 

Toespraak bij een diner ter gedachtenis aan Rabbi Yehuda Ashlag, 
Baal HaSulam, ter gelegenheid van de 40e gedenkdag van zijn overlijden. 

 

Er staat in de Thora geschreven dat gebed het "werk van het hart" is. Dit heeft betrekking 
op de verlangens die uit ons hart komen en die we niet kunnen beheersen. Meestal begrijpen we 
zelf niet eens wat we precies verlangen. Zelfs onze gebeden begrijpen we niet. 

 
De woorden in het gebedenboek beschrijven situaties die we ieder op onze eigen manier 

moeten ondergaan. Als we aan onszelf werken, aan de correctie van onze gedachten en verlangens, 
dan komen we tot dezelfde verlangens en smeekbeden als de leden van de Grote Vergadering, die 
het Joodse gebedenboek ongeveer tweeduizend jaar geleden schreven. 

 
De erkenning van het kwaad kent tientallen fasen waar we doorheen moeten als we onze 

verlangens gelijk willen maken aan die van de leden van de Grote Vergadering. We moeten zien 
hoe die verlangens opgebouwd zijn, dat ze allemaal uit egoïsme bestaan en dat dit egoïsme de 
wortel van het kwaad is. We moeten dat niet alleen begrijpen, maar tot in merg en been voelen. 

 
Daarvoor hebben we de openbaring van de Schepper nodig. Want we kunnen iets alleen 

kennen door het te vergelijken met het tegengestelde. De tegenstelling tussen de eigenschappen 
van de Schepper en die van onszelf laat ons voelen hoe onbetekenend we zijn in vergelijking met 
de Schepper. We moeten zien en voelen Wie Hij is, en dat alles van Hem afhankelijk is. Het is niet 
voldoende om naar de hemel te wijzen en te zeggen: "Ik geloof". Geloof is het voelen van de 
Schepper in mij, en van mij in de Schepper. 

 
De ziel kent verschillende stadia: 
1. Voordat we in de wereld komen. 
2. Als er egoïsme aan de ziel wordt toegevoegd, iets wat zij voelt als bekleed worden met 
een fysiek lichaam. Hierdoor binden zich alle werelden van de ziel aan de dimensies van 
"onze wereld". 

3. Als, na het einde van de correctie, de zielen zichzelf en de hele spirituele wereld voelen. 
 
De situatie waarin de zielen zich bevinden voordat zij naar onze wereld afdalen wordt de 

wereld Ein Sof genoemd. In die staat ontvangt de ziel het onbegrensde Licht van de Schepper. 
Later krijgt zij meer egoïsme waardoor het contact tussen de ziel en spiritualiteit wordt verzwakt, 
net zolang tot de ziel tenslotte met een menselijk lichaam bekleed is. 

 
Dan voelt zij geen spiritualiteit meer en daarom gelooft ze er niet in; ze voelt de Schepper 

niet. Met andere woorden de ziel voelt datgene niet meer wat tot voor kort nog haar hele wereld 
uitmaakte. 

 
"Deze wereld" is onze huidige staat. Het is dat gedeelte van het systeem van Schepper en  

Schepping dat ik door middel van mijn ego ervaar. 
 
Het volgende niveau is hoger en ik bereik het door de correctie van mijn zintuigen. Daarom 

is de werkelijkheid die ik daar waarneem ruimer dan die van mijn huidige niveau. We noemen dat 
niveau: "de volgende wereld". Als ik die wereld morgen bereik dan ervaar ik die als "deze wereld" 
en is het niveau wat ik van daaruit wil bereiken mijn "volgende Wereld". 

 
Er zijn enkele brieven van Baal HaSulam die we moeten bestuderen en uit het hoofd moeten 
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leren. Dan kunnen we onszelf op het juiste moment daaraan herinneren en zo onze situatie 
bepalen, en dan zullen we zien dat deze brieven tot één geheel samenvloeien. 

 
° De Schepper is de Bron waarnaar wij allen streven. 
° De Thora is het Licht dat de mens elk ogenblik omgeeft. 
° Israël is de mens zelf, de verlangens die hij op de Schepper richt. 
 
Dat roept de vraag op: hoe kan het dat deze drie termen: Schepper, Licht en mens, die 

helemaal los van elkaar lijken te staan, een en hetzelfde zijn?  
 
Het doel van de Schepping is om de mens zover te brengen dat hij in dit lichaam leeft en 

tegelijk één wordt met de Schepper. Alle werelden zullen in ons samenkomen zodat wij en de 
Schepper één werkelijkheid vormen, waarin wij met Hem samengesmolten en verenigd zijn. 

 
Opdat wij die volmaakte en eeuwige staat verwezenlijken, het doel van de Schepping, is ons 

in deze wereld de Thora gegeven. Daarom werd de Thora pas aan de mens gegeven nadat hij in 
deze wereld kwam, nadat hij in egoïsme was verzonken, in zijn stoffelijke lichaam. De Thora werd 
aan mensen gegeven en niet aan engelen, want alleen de mens bestaat openlijk en volledig uit 
egoïsme. Juist door ons egoïsme kunnen wij het niveau van de Schepper bereiken, namelijk door 
het veranderen van de vorm (de intentie) van onze wil om te ontvangen. 

 
Als we het op ons nemen om de weg van de Thora te gaan, zullen we uiteindelijk onze 

egoïstische lichamen, dus onze verlangens, kunnen neutraliseren zodat ze niet langer tussen ons 
en de Schepper staan. Dan zullen we één worden met de Schepper zoals het was voordat onze ziel 
naar deze wereld afdaalde en het egoïsme aan haar werd toegevoegd. Door ons egoïsme te 
corrigeren, en juist door die correctie, stijgen we op langs de spirituele ladder en bereiken we het 
niveau van de Schepper. 

 
Geen enkel schepsel heeft egoïsme behalve de mens; daarom hebben andere schepselen geen 

middel om op te stijgen en blijven zij in het voorbereidend stadium. Daarom worden alle 
schepselen behalve de mens als "engelen"beschouwd. Engelen, de krachten die door de Schepper 
in werking gezet worden en waarmee hij de Schepping beheert, zijn geen onafhankelijke krachten 
met eigen verlangens; het zijn krachten die eenvoudig Zijn Wil uitvoeren. Een engel is als een 
robot die een bepaalde taak verricht in de spirituele wereld. Hij brengt slechts iets van de ene 
plaats over naar de andere. Hij verandert niet, zoals wij van spiritueel niveau, evenmin "groeit" hij 
in spirituele zin.   

 
De ziel is een deel van de Schepper in ieder van ons. Zodra wij in een egoïstische schil 

gehuld zijn, kunnen we spiritualiteit niet meer voelen, laat staan de Schepper, want al onze 
zintuigen zijn ondergedompeld in egoïsme en die eigenschap is tegengesteld is aan spiritualiteit. 
Het vervangen van egoïsme door altruïsme is als het uittrekken van onze egoïstische "jas", om te 
leren de hele Schepping te voelen tot niets ons meer van de Schepper gescheiden houdt. In dat 
stadium worden de drie termen: Schepper, mens en Israël één. 

 
Het is ons doel om de egoïstische hindernis uit de weg te ruimen die tussen ons en de 

Schepper staat. Van alle Heilige Geschriften is Kabbalah het meest efficiënte middel voor het 
bereiken van dat doel. Het is de studie die het krachtigste spirituele Licht opwekt. 

 
Er is geen beweging in de spirituele wereld. Het verschil tussen twee werelden is slechts het 

gevolg van mijn innerlijke gevoelens en van wat mijn innerlijke bekleding mij laat zien. We 
voelen nooit iets anders dan de Schepper, maar we voelen Hem altijd door onze filters heen, dat 
wil zeggen via onze egoïstische eigenschappen. Naargelang we deze filters kunnen verwijderen 
ervaren we de Schepper en de Schepping intenser. 
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De mate waarin we ons kunnen ontdoen van ons egoïsme, de mate van onze correctie, 
bepaalt  ons "niveau op de spirituele ladder", of de "wereld" waarin we ons bevinden. De werelden 
zijn in feite de maatstaf voor onze gewaarwording van de Schepper. 

 
Wat ons verhindert om de Schepper te voelen zit enkel in onszelf. Voor de Schepper bestaan 

er geen hindernissen. Hij behandelt de mensheid met volmaakte goedheid. Hij verbergt Zichzelf 
niet, wijzelf veroorzaken de verhulling. Wij verbergen de werelden voor onszelf als achter een 
egoïstische sluier. 

 
We kunnen ons egoïsme niet ineens herroepen. De Schepper geeft ons eerst perioden die 

"leven in deze wereld" worden genoemd. Levens zijn gelegenheden om op te stijgen. Alles, 
behalve de eerste opwekking tot spiritualiteit, ligt aan onszelf. Elk volgend leven helpt ons om een 
stukje van onze egoïstische aard te verwijderen en dichter tot de Schepper te komen. 

 
Deze perioden blijven zich herhalen totdat onze verlangens (in Kabbalah Guf genoemd) niet 

langer een hindernis vormen tussen ons en de Schepper en wij al onze eigenschappen kunnen 
gebruiken om één met de Schepper te zijn, ongeacht in welke wereld. 

 
Na onze fysieke dood (die Kabbalah als scheiding van het egoïstische omhulsel beschouwt), 

worden de gecorrigeerde delen van de gemeenschappelijke ziel wedergeboren in onze wereld. Ze 
vermengen zich en komen weer op een andere manier samen, want het zijn allemaal delen van het 
éne schepsel en alle omhulsels bestaan eigenlijk slechts uit egoïsme. 

 
Het egoïsme, Adam ha Rishon (het enige schepsel) brak in veel stukken, afzonderlijke zielen, 

om de correctie van de gemeenschappelijke ziel mogelijk te maken. Want het is gemakkelijker om 
elk deel afzonderlijk te corrigeren, dan het hele lichaam ineens. Dat is de reden voor onze 
reïncarnaties in de wereld en voor de specifieke volgorde van onze correctie. 

 
Aan het einde van de correctie zullen alle zielen zich hergroeperen tot één verlangen, een 

enkele gemeenschappelijke ziel die het hele Licht van de Schepper zal ontvangen, en op die manier 
zal de volmaaktheid verschijnen. 

 
Om het correctieproces te ondersteunen stuurt de Schepper naast de gewone zielen, speciale 

zielen naar onze wereld. Als zij hun correctie voltooid hebben verlaten zij onze wereld niet, maar  
blijven zij om hun spirituele werk in beide werelden voort te zetten, om ons in ons correctieproces 
bij te staan. Deze mensen, de vertegenwoordigers of boodschappers van de Schepper, schrijven 
boeken en begeleiden en onderwijzen hun studenten. 

 
Als ze hun taak volbracht hebben vertrekken ze naar de spirituele wereld, maar de 

mogelijkheid tot contact en tot het stellen van vragen aan hen blijft bestaan. Afhankelijk van ons 
spirituele niveau is het zelfs mogelijk om te voelen hoe ze ons "bekleden" en via ons handelen. 

 
Iedereen kan de verbinding met deze rechtvaardigen in zichzelf voelen. Zulke staten worden 

benoemd als "bevruchting door de ziel van de rechtvaardige". Zelfs nu kunnen we hen indirect 
voelen doordat we uit hun boeken leren en zo in hun voetsporen treden. 

 
Eigenlijk is de enige wereld die echt bestaat, de wereld Ein Sof, een wereld van totale 

verbinding met de Schepper. Al onze andere gewaarwordingen zijn slechts deeltjes van dat 
complete, onbegrensde en eeuwige gevoel dat we de wereld Ein Sof  noemen. 

 
Een van die delen van de wereld Ein Sof heet "Adam Kadmon". Daarna volgt het deel 

"Atzilut", dan komt de wereld "Beria" dan "Yetzira" en tenslotte "Assiya". Het kleinste deel van dit 
ene gevoel  is "deze wereld". 
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De egoïstische zintuigen van het schepsel versmallen de waarneming van de wereld "Ein 
Sof" meer en meer tot op het niveau van onze wereld. Ik kan mijn vooruitgang en de spirituele 
wereld waarin ik me bevind afmeten aan de uitgebreidheid van mijn gewaarwording. Deze is 
afhankelijk van de "bandbreedte" van mijn zintuiglijke vermogens. 

 
Alles wat we waarnemen staat in verband met het proces van verwezenlijking, want 

daarnaast bestaat alleen de wereld Ein Sof. Malchut  van de wereld Ein Sof ( het schepsel, de ziel) 
moet veel correcties volbrengen. Niets in onze wereld is zonder reden geschapen.  

 
Baal HaSulam geeft het voorbeeld van een klein insect in het bos dat zijn hele leven 

doorbrengt met het zoeken naar eten, en waaraan niemand enige aandacht besteedt. En niet alleen 
elk insect, maar elk atoom van dat insect heeft enorme waarde voor het verwezenlijken van het 
gemeenschappelijke einde van de correctie. 

 
De Schepper schiep niets voor niets; alles staat in verband met het bereiken van het 

uiteindelijke doel. Gebeurtenissen vinden plaats, mét of zonder onze instemming en ongeacht onze 
kijk erop. Ongeacht of we begrijpen wat er gebeurt en waarom, beweegt alles zich in de richting 
van de verwezenlijking van het doel van de Schepping: de volledige openbaring van de  zin van de 
Schepping aan de schepselen in deze wereld. 

 
Evenals er verschillende mensen, verschillende naties en nationaliteiten bestaan, zo ook zijn 

er verschillen tussen de delen van Malchut van Ein Sof. Zij verschillen in de mate van hun 
verlangen (en alleen daarin), en dit schept de verschillende natuurlijke niveaus: levenloos, 
vegetatief, animaal en sprekend.  

 
Zelfs de steen werd in Onze Wereld geschapen, en ook de steen moet het doel van de 

Schepping bereiken. De correctie van de hele natuur is afhankelijk van de correctie van de 
mensheid. Aan het einde van de correctie zal het werk van de mens de natuur verlevendigen. De 
Thora werd niet aan planten en dieren gegeven omdat ze geen vrije wil hebben en omdat zij hun 
egoïsme niet zelf beheersen, dus is het niet aan hen om egoïsme te corrigeren. 

 
Wat betreft de praktische wetten van de Thora in Onze Wereld werden er niet aan alle 

mensen evenveel weten gegeven. De naties van de wereld kregen zeven Mitzvot (voorschriften), 
terwijl de Joden er 613 kregen. Dit heeft te maken met de fysieke uitvoering van de Mitzvot op het 
spirituele "levenloze" niveau. Verschillende mensen voeren de Mitzvot op verschillende manieren 
uit, afhankelijk van het aantal correcties dat elke ziel in deze wereld moet volbrengen. 

  
Man en vrouw moeten ook correcties uitvoeren die te maken hebben met de oorsprong van 

hun ziel, maar het innerlijke verlangen naar de Schepper is niet van iemands sekse afhankelijk.  
 
Mensen die nooit een vraag stellen over de Schepping, over correctie, of over het doel van de 

Schepping hebben van Boven geen verlangen naar spirituele verandering gekregen en zij kunnen 
de handelingen die hen geleerd zijn slechts mechanisch uitvoeren. Er zijn verschillen tussen Joden 
en niet-Joden bij deze mechanische handelingen, evenals er verschillen zijn tussen mannen en 
vrouwen en tussen kinderen onder de dertien en kinderen boven de dertien. 

 
Als we de spirituele wereld bereiken zien we dat het enige verschil tussen mensen is dat 

degene die naar spiritualiteit streeft dat doet omdat de Schepper hem dat verlangen gegeven heeft. 
Voor hem is de tijd gekomen om spiritueel te groeien, terwijl dit verlangen aan anderen nog niet 
gegeven is. 

 
We mogen mensen dus niet indelen aan de hand van uiterlijke kenmerken, zoals nationaliteit 

of geslacht. De vraag of deze of die mens Kabbalah moet studeren is niet relevant. Zij die van 
Boven werden geroepen, die dus een verlangen hebben naar Kabbalah, studeren. 
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Hoe komen we naar de wereld? Het lijkt alsof de Schepper een klein deeltje van Zichzelf 

neemt en er egoïsme aan toevoegt. Nadat het volledige verlangen dat de Schepper schiep in kleine 
egoïstische deeltjes brak, werden deze deeltjes geleidelijk gecorrigeerd en schiepen ze de Hoogste 
Werelden: Atzilut, Beria, Yetzira en  Assiya. Hoe verfijnder de fragmenten, hoe hoger de werelden 
die ze samen vormen. De ziel van Adam ha Rishon bestaat uit het meest egoïstische verlangen, de 
kern van elk schepsel, de Malchut van de wereld Ein Sof. Die ziel brak eveneens in kleine stukjes, 
en dat zijn onze zielen. 

 
Als we Kabbalah beginnen te studeren en vragen:"Hangt alles af van de Schepper of van 

mij?" en "Is hij Degene Die handelt, of ben ik dat?", dan zijn we eerst geneigd om de persoonlijke 
en de algemene voorzienigheid verkeerd te definiëren. Voor we beginnen te handelen moeten we 
zeker weten dat alles echt van onszelf afhangt. Maar achteraf, nadat we hebben gehandeld, moeten 
we onszelf voorhouden dat alles alleen van de Schepper afhing. Als we ons daaraan houden, blijven 
we op de juiste weg. 

 
Sommige dingen kunnen we alleen voelen, niet uitleggen, want we kunnen onmogelijk in 

woorden uitdrukken hoe spiritualiteit bekleed wordt met stoffelijkheid. We kunnen de stoffelijke 
wetenschap en de spirituele wetenschap beide uitleggen, maar niet hoe de ene wereld zich kleedt 
in de anderen. Alle Kabbalistische uitleg stopt bij de uitleg van het breken van Adam ha Rishon. 

 
Niet dat Kabbalisten niet méér willen uitleggen, maar het is gewoon zo dat iemand deze 

dingen kan voelen en verwezenlijken maar ze niet kan begrijpen. Het is ook niet mogelijk om een 
gevoel dat een ander nooit gehad heeft door middel van woorden aan hem over te brengen. 

 
Egoïsme is een zeer sterke spirituele kracht, iets anders kunnen we niet voelen. We weten 

niet eens wat het eigenlijk is, want daartoe zouden we onszelf van buitenaf moeten bekijken en 
onszelf vergelijken met iets anders buiten onszelf, iets objectiefs. 

 
Wij kunnen andere objecten in deze wereld alleen maar zien omdat ze uit egoïsme bestaan, 

net als wijzelf. Anders zouden we ze niet kunnen voelen. Er zijn veel soorten en niveaus van 
egoïsme en de kleinste en eenvoudigste soort is een deeltje dat alleen zichzelf ervaart. 

 
  Aanvankelijk is dat precies wat wij zijn. We zijn zulke kleine egoïsten dat we absoluut niets 

voelen behalve onszelf, net als kleine kinderen. Als we een beetje rijper worden bereikt ons 
egoïsme de grenzen van onze wereld en voelen we de Schepper. Dat soort egoïsme noemen we dan 
"spiritueel". 

 
In dat stadium  zoeken we niet meer het kleine, onbelangrijke genot van deze wereld dat 

"Minimaal Licht" wordt genoemd, maar willen we spirituele verlangens die op het Licht van de 
Schepper gericht zijn. We willen niets minder dan de Schepper Zelf! 

 
Ons handelen volgt onze verlangens, of we ons daarvan bewust zijn of niet. Het verstand 

dient slechts als middel om onze verlangens te analyseren en te onderzoeken. Daarom is ons 
verstand  niet de baas. Wij gehoorzamen aan onze verlangens en gevoelens. Eerst handelen we, en 
dan pas "nemen we waar", dat wil zeggen dat we dan pas ons verstand gebruiken. 

 
De Schepper voltrekt zijn Leiding via ons handelen. Daardoor kunnen we onze handelingen 

begrijpen en analyseren en kunnen we later handelen volgens de conclusies die we eerder hebben 
getrokken. Of ik me herinner wat ik gedaan heb en me daardoor  in de toekomst verstandiger 
gedraag, of dat  pijn me wijzer moet maken, hangt alleen van de Schepper af. Hij onderwijst ons 
elk moment, maar we kunnen zelf geen correcties maken. Het enige wat wijzelf moeten doen is 
inzien dat we uit zuivere, onverdeelde zelfzucht bestaan waartegen we nooit iets zullen kunnen 
uitrichten. 
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Al het andere doet de Schepper voor ons, maar dit inzicht moeten we zelf verwerven. Hoe 

verder we vooruitgaan in spiritualiteit hoe slechter we ons voelen over onze eigen aard. Hoe 
duidelijker we de Schepper zien, hoe meer we zien hoe egoïstisch we zijn in vergelijking met Hem. 
Dit is het proces van spirituele vooruitgang. 

 
Iemand die bijvoorbeeld negenennegentig procent van zichzelf gecorrigeerd heeft, ziet dat 

ene resterende procent als door een vergrootglas waardoor het even groot lijkt als het al 
gecorrigeerde deel. Hij ziet dat kleine stukje als afschuwelijk. Zo iemand heet "rechtvaardig". Hoe 
groter het Licht dat op ons schijnt, hoe meer we het verschil tussen licht en donker in onszelf zien. 

 
Als we dus werk verrichten of studeren, bereiken we zowel de Schepper als onszelf. Als we 

alleen onze eigen slechtheid zien, dan wanhopen we omdat we de Schepper niet voelen. Dan 
verduistert onze hele wereld voor onze ogen. Maar als deze wanhopige staat voorbij is en we de 
spirituele oorsprong ervan, de Schepper zien, dan hebben we al spiritueel contact met hem. Dan 
kunnen we vragen, nee zelfs eisen stellen of boos op Hem zijn, want we begrijpen dat alles alleen 
van Hem komt. 

 
Als we niet alleen onszelf maar ook de Schepper voelen, dan wanhopen we niet meer, want 

we weten dat onze gevoelens ons van Boven gegeven werden, dat ze voorbij gaan en dat ze nodig 
zijn voor onze spirituele groei. 

 
Het maakt de Schepper niet uit op wat voor manier we ons tot Hem wenden. Het is alleen 

van belang dat we Zijn Bestaan erkennen, dat we erkennen dat Hij degene is die ons al deze 
vreemde verlangens stuurt. Hij doet dat opdat wij steeds anders over Hem denken en ons 
daardoor ontwikkelen. 

 
Baal HaSulam schreef in een van zijn profetieën dat de Schepper hem zei dat er door middel 

van hem een nieuwe wereld gevormd zou worden, en dat hij, Yehuda Ashlag, vanaf dat moment 
een nieuwe weg zou aanleggen door middel van zijn boeken, een weg die lezers zouden volgen om 
de Schepper te bereiken. 

 
Als gevolg daarvan begon Baal HaSulam zijn boek De Leer van de Tien Sefirot te schrijven. 

Hij begreep dat hij, door zijn hoge spirituele niveau, niet zou kunnen schrijven als hij niet met 
mensen verbonden was, ofschoon hij fysiek niet anders was dan elk ander mens. Daarom smeekte 
Baal HaSulam de Schepper om hem een niveau lager te brengen opdat hij voor mensen kon 
schrijven, en de Schepper willigde zijn verzoek in. 

 
De Leer van de Tien Sefirot begint met de beschrijving van de vier fasen van het Directe 

Licht, dus de vier fasen van de schepping van het oorspronkelijke verlangen. Het is een 
beschrijving van de situatie die voorafging aan de Schepping. Baal HaSulam schrijft op een andere 
plaats dat hij niets opschreef wat hijzelf niet geheel verwezenlijkt had. Hieruit kunnen wij 
opmaken wat zijn eigenlijke spirituele niveau was. 

 
In een van zijn brieven schreef Baal HaSulam dat de ziel van Rabbi Shimon Bar-Yochay, de 

schrijver van de Zohar, de ziel van de Ari en zijn eigen ziel een en dezelfde ziel zijn die steeds 
terugkeert naar onze wereld om de studiemethode van Kabbalah geschikt te maken voor die tijd. 
Dit is nodig omdat er in elke generatie een nieuw soort ziel neerdaalt naar onze wereld, waardoor 
er een nieuw correctiesysteem nodig is. Sommigen zijn hoge zielen die naar de wereld afdalen om 
haar te corrigeren en om ons de weg te wijzen naar het doel van de Schepping. Deze speciale 
zielen worden naar ons toegezonden om ons te redden, en zo moeten we de grote Rabbi Yehuda 
Ashlag zien: als de persoonlijke boodschapper van de Schepper. 
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Hoofdstuk 7.2 - De Betekenis van de Joodse Feestdagen 
 

In de loop der tijden zijn er veel verschillende interpretaties geweest van de betekenis van 
de Joodse feestdagen. Deze waren niet allemaal even acceptabel voor ons rationele begrip. In dit 
hoofdstuk geven we een korte beschrijving van het belang van enkele van die feestdagen vanuit 
het standpunt van Kabbalah. 

 
Alle feestdagen vertegenwoordigen bepaalde stadia op de weg naar het ontdekken en 

begrijpen van de Hoogste Wereld, de Schepper, stadia op de weg naar de staat van volledige 
eenwording met Hem. Pesach bijvoorbeeld, het Joodse Paasfeest, vertegenwoordigt het verlaten 
van de stoffelijke wereld en het begin van de gewaarwording van de spirituele wereld. 

 
Dit vindt plaats als we een grotere wereld buiten ons beginnen te voelen, voorbij onze 

fysieke wereld. We beginnen de invloed van spirituele krachten te zien en hun invloed op de loop 
van de fysieke gebeurtenissen en processen in onze wereld. 

 
Pesach is de enige feestdag die nog verbonden is met onze stoffelijke wereld, liever gezegd 

met ons verlaten daarvan. Alle andere feestdagen duiden op het proces van ontdekken en 
begrijpen van de spirituele wereld ver voorbij de onze. Om te vorderen op weg naar de spirituele 
werelden moeten we de regels die daar gelden goed leren kennen. 

 
De feestdag van het geven van de Thora (Pinksteren, Matan Torah) staat voor het 

aanvaarden van de "gids", de wetten die onze spirituele opgang regelen. 
 
Gedurende Rosh Hashanah (het Hebreeuwse Nieuwjaar) en de tien dagen daarna tot Yom 

Kippur (Grote Verzoendag), bouwen we in onszelf een nieuwe Sefira, elke dag een van de tien, en 
zo scheppen we de vaten van de ziel. Daarna, tijdens Sukkot (het Loofhuttenfeest) wordt dit vat 
met het Hoogste Licht gevuld. 

 
Omdat dit vat eerst leeg is geeft het een gevoel van afwezigheid, van gemis. Tijdens deze 

periode van tien dagen vragen we de Schepper om vergeving, we onderzoeken onszelf en trekken 
conclusies over onze vooruitgang tot dan toe. Dit proces drukken we uit in gebeden. 

 
Wat is dan eigenlijk de betekenis van het Hebreeuwse Nieuwjaar (Rosh Hashanah)? Vanaf 

welk punt beginnen we te tellen? Rosh Hashanah is de dag van de schepping van Adam. De 
Schepper schiep de ziel en noemde deze Adam. Hij wilde haar eeuwige vreugde geven. De 
Schepper schiep niets anders dan het verlangen om genot te ontvangen. Kabbalah noemt dit 
verlangen: "de wil om vreugde en genot te ontvangen." 

 
Er bestaat dus niets anders dan de Schepper en het verlangen om genot te ontvangen dat hij 

schiep. Maar wat geeft dit genot? de Schepper! Voor het schepsel is het voelen van de Schepper 
genot. In Kabbalah wordt dit "Licht" genoemd, en het verlangen om het Licht te ontvangen heet 
een "vat". 

 
600.000 stralen komen uit het spirituele object dat Adam wordt genoemd. Elke straal brengt 

aan het einde een kleine ziel voort, en we zijn allemaal via de ziel van Adam  met elkaar verbonden. 
Dit spirituele object werd op Rosh Hashanah geschapen, daarom is deze feestdag zo belangrijk. 

 
De schepping van de wereld begon op de eerste dag en duurde de daaropvolgende vijf dagen, 

dat wil zeggen dat de schepping zich uitstrekte over de daaropvolgende vijf spirituele niveaus. 
Adam werd op de zesde dag geschapen. Adam die op de zesde dag op het hoogste spirituele niveau 
stond, wachtte niet op de zevende dag (Sabbat) en ontving het hele Licht van de Schepper in zijn 
innerlijke vat (beschreven als het eten van de verboden vrucht). 
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De ziel van Adam probeerde het doel van de Schepping ineens te bereiken, maar faalde 

daarin. Als gevolg daarvan brak hij in 600.000 delen. Deze delen braken steeds verder, in 
duizenden  kleinere deeltjes die allemaal in zielen verblijven, dus binnen mensen die in onze 
wereld leven. Elk van die deeltjes moet in de loop van vele cycli zijn eigen individuele correctie 
voltooien. Dan verenigen deze deeltjes zich weer tot een gemeenschappelijke ziel, tot de enorme 
spirituele structuur die we "Adam" noemen. 

 
De feesten van de herfst duiden op het proces van vereniging van de ziel met de Schepper. 

Eerst, gedurende Rosh Hashanah, raakt de ziel volledig los van de Schepper. Dit proces wordt het 
"afsnijden" genoemd (Nesira) omdat dit proces het hele systeem doormidden lijkt te snijden. 

 
Tijdens de volgende tien dagen, tot Yom Kippur, ontvangt de ziel die van de Schepper 

afgescheiden was, haar tien Sefirot: Keter, Hochma, Bina Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, 
Malchut,  en neemt zij geleidelijk de eigenschappen van de Schepper aan. Het woord Sefira komt 
van het woord "saffier", dat "glinsterend" betekent. 

 
Daarna, op Yom Kippur verzamelen zich alle tien Sefirot in een gemeenschappelijke ziel. Na 

Yom Kippur  begint het proces van "Verzoeten", een correctieproces. Hierdoor veranderen de 
egoïstische eigenschappen van de Schepping in de altruïstische eigenschappen van de Schepper. 
Door die gelijkmaking kan Hij de tien Sefirot van de Schepping met Zijn Licht vullen, en de ziel 
ervaart dat als immens genot. 

 
Dit vindt plaats tijdens de feestdag Sukkot, ofschoon vóór het einde van de correctie slechts 

een klein gedeelte van het Licht de ziel binnen kan gaan. Als gevolg van het vullen van de ziel met 
Licht bereikt de Schepping het spirituele niveau dat Simchat Torah genoemd wordt (Vreugde der 
Wet). 

 
Die dag wordt ook Shmini Atzeret (de achtste dag, die afsluit) genoemd, omdat het verboden 

is om vóór het einde van de correctie gedurende meer dan zeven dagen Licht te ontvangen. De 
Schepping kan slechts met Licht worden gevuld voorzover zij gecorrigeerd is, dat wil zeggen 
voorzover haar eigenschappen gelijk zijn gemaakt aan die van het  Licht. Pas wanneer de 
Schepping helemaal gelijk aan de eigenschappen van het Licht is geworden, wordt ze helemaal 
door het Licht gevuld. 

 
   Bij het begin van haar schepping zijn de eigenschappen van de ziel volkomen tegengesteld 

aan die van het Licht. Dan wordt haar verlangen geleidelijk gecorrigeerd tot het uiteindelijk een 
volkomen altruïstisch verlangen is, gelijk aan dat van het Licht. Hoe gelijker de ziel aan het Licht 
wordt, hoe meer Licht zij ontvangt, en in onze wereld symboliseren de feestdagen dat proces. 

 
De Grote Verzoendag (Yom Kippur) wordt ook als een feestdag beschouwd. De tien dagen 

tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur zijn dagen van nadenken en van bezinning. Gedurende die 
tijd worden veel ongecorrigeerde verlangens verzameld en vervolgens gecorrigeerd en met Licht 
gevuld. Daarom zijn dit goede dagen, die met vreugde begroet moeten worden, in overeenkomst 
met hun spirituele doel. 

 
Yom Kippur voltooit het proces van de schepping van de tien Sefirot van de ziel en geeft de 

ziel het vermogen om het Licht van de Schepper te ontvangen. Dit betekent dat de ziel nu klaar is, 
maar nog leeg. Die leegte is symbolisch en komt overeen met de vijf verboden van Yom Kippur: het 
verbod op eten, op drinken, op baden, op het dragen van parfum en van leer en op het hebben van 
geslachtsgemeenschap. 

 
Deze verboden komen bovenop de gewone verboden van de Sabbat, want de ziel, het vat, is 

nog niet klaar om het Licht van de Schepper te ontvangen. Op de Sabbat stijgen de zielen op naar 
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de wereld Atzilut, niet op eigen kracht maar door de spirituele krachten die van Boven komen. 
Omdat de ziel zo'n hoog spiritueel niveau alleen met hulp kon bereiken, moet zij het Licht in die 
wereld weigeren als zij daar wil blijven. Dat is de symbolische reden voor de verboden van de 
Sabbat. 

 
Op Yom Kippur  stijgt de ziel nog hoger dan op de Sabbat. Daarom zijn er nog vijf extra 

verboden, want de ziel bestaat uit vijf delen (Sefirot): Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin  en Malchut, 
en elke Sefira heeft in de wereld Atzilut haar eigen beperkingen. 

 
Yom Kippur duidt op de voltooiing van het scheppingsproces van de ziel. Zij krijgt dan het 

vermogen om het Licht van de Schepper te ontvangen. Op die dag bereiken we het spirituele 
niveau waarop het vat het hele Licht van de Schepper kan ontvangen, dat wil zeggen dat het vat in 
dit stadium klaar is, maar nog leeg. 

 
In de dagen tussen Yom Kippur en Sukkot maken we ons los van de voorgaande situatie. Het 

Omgevende Licht begint op Sukkot geleidelijk in de ziel te komen. Tot aan de feestdag Sukkot 
wordt het "Omgevende Licht" genoemd, omdat het buiten de ziel blijft. Maar zodra het de ziel 
binnengaat, wordt het beschouwd als "Innerlijk Licht". 

 
Dit zijn speciale dagen, waarop het Licht van de Schepper de ziel binnengaat en haar op de 

dag van Simchat Torah (Vreugde der Wet) volledig vult. Gedurende alle zeven feestdagen, vullen 
zich de zeven Sefirot met Licht. Vullen met Licht betekent goede, gelukkige dagen. 

 
Een ziel die helemaal met Licht gevuld is komt overeen met het spirituele niveau van de 

feestdag Simchat Torah. Het volledige Hoogste Licht dat uiteindelijk de ziel zal vullen wordt 
"Thora" genoemd. Het niveau van de ziel die dit kan verwezenlijken heet "Simchat Torah". 

 
   Bij het lezen van deze regels komt de vraag in ons op: "Waarom duurt het zeven dagen om 

de ziel te vullen, en bijvoorbeeld geen vijf dagen, of tien?" Waar komt die verdeling in zeven 
delen, of Sefirot vandaan? 

 
Deze verdeling ontstaat doordat de ziel in gedeelten met Licht gevuld wordt. De laatste 

correctie en vulling van de ziel vindt pas aan het einde van de correctie plaats. Doordat de Sefirot 
die het Licht van Wijsheid moeten ontvangen nu nog niet gebruikt worden, zijn het er nog maar 
zeven. 

 
Tijdens deze feestdagen komt er een heel machtig spiritueel Licht van Boven. Het omgeeft 

ons hele heelal en onze zielen. Dit "Omgevende Licht"  helpt ons spiritueel op te stijgen, doordat 
het ons beschermt, verheft en zuivert. Daarom worden deze dagen ook "Dagen van Goede Wil" 
genoemd want als we deze dagen gebruiken om Hem te naderen kijkt Hij welwillend naar onze 
daden. 

 
Het eigenlijke ontvangen van het Licht wordt uitgesteld tot Sukkot en Simchat Torah. Er zijn 

in de Schepping twee tegengestelde situaties: aan de ene kant zijn daar de feestdagen Rosh 
Hashanah en Yom Kippur, "vreselijke dagen" tijdens welke het ware verlangen naar volmaaktheid 
en spirituele groei zich ontwikkelt. Aan de andere kant zijn daar de feestdagen Sukkot en Simchat 
Torah, tijdens welke de gecorrigeerde ziel met het Hoogste Licht gevuld wordt. Ons wordt 
aangeraden om gedurende die tijd Kabbalah te lezen want het Licht van Boven dat dan schijnt is 
heel sterk. 

 
In het gebed van Rosh Hashanah staat: "Gebed, het geven van aalmoezen en berouw, herroepen de 

straf". Dat wil zeggen: zelfs wanneer iemand veroordeeld zou zijn tot pijn en ellende, dan zouden 
deze drie voorkomen dat de straf werd uitgevoerd. 
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Zoiets werkt in de spirituele wereld anders dan  in onze wereld, waar we een vraag stellen 

en dan antwoord krijgen. In de spirituele wereld is het effect van een verzoek afhankelijk van de 
correctie van de intentie, en pas daarna volgt de beloning. 

 
Al onze verzoeken moeten dus gericht zijn op het vragen om hulp bij het correctieproces en 

niet op het vragen om persoonlijke bijstand in de een of andere onbelangrijke zaak. Het verzoek 
om spirituele kracht moet gericht zijn op ons vermogen om onze intentie te corrigeren om 
daardoor nader tot de Schepper te komen. Alles hangt dus af van het juist richten van onze 
spirituele inspanning. 

 
Nu kunnen we begrijpen dat gebed eigenlijk het vormen van de spirituele intentie van de 

ziel is. Het geven van aalmoezen wordt in Kabbalah "scherm" genoemd, dat wil zeggen: iets dat 
het gebruik van het egoïsme beperkt. Dit scherm, "het geven van aalmoezen" genoemd, zorgt 
ervoor dat de spirituele intentie alleen gericht is op spiritueel opstijgen (altruïsme) en niet op 
hebzucht (egoïsme). 

 
We spreken van berouw als de intentie en het scherm gebruikt worden voor spirituele 

opgang, of vooruitgang naar het Licht en voor de terugkeer naar Ein Sof, naar de Schepper. Dan 
worden alle hindernissen en ellende weggenomen en gaan we het bereik van het Hoogste Licht 
binnen. 

 
Alle fenomenen en gebeurtenissen die we nu als negatief zien, de pijn die we ervaren, 

worden veroorzaakt doordat we het Licht van de Schepper niet om ons heen zien. Op een hoger 
spiritueel niveau zullen we het Hoogste Licht natuurlijk kunnen voelen en ontvangen, en daarmee 
ontkomen we aan het oordeel van de Schepper. 

 
De Sukkah (de loofhut) symboliseert het gebied, of het vat van de ziel, haar structuur en haar 

eigenschappen. We moeten dat spirituele systeem, Sukkah genoemd, in onszelf vormen. Dat 
systeem geeft de relaties weer  tussen ons en het Licht dat ons omgeeft. Voordat zij gecorrigeerd 
is kan de ziel het Hoogste Licht niet ontvangen en daarom blijft het buiten de ziel in de vorm van 
Omgevend Licht. De wijsheid van Kabbalah helpt ons om onze ziel te corrigeren zodat het Licht 
onze ziel geleidelijk kan doordringen. 

 
Opdat het Licht de ziel kan doordringen moeten haar eigenschappen gelijk worden aan die 

van het Licht. Dit komt tot uitdrukking in de regels voor het opbouwen van de Sukkah. Het 
oprichten van de Sukkah is een nauwkeurig werk, vooral wat betreft het rieten dak. 

 
De wijsheid van Kabbalah leert ons het uiterlijk en de maten van de Sukkah, net zoals zij ons 

onderwijst over alle andere Mitzvot, de wetten van de Hoogste Wereld waaraan we ons in onze 
wereld houden en die de weerspiegeling zijn van de spirituele wetten. Als Kabbalisten deze 
Mitzvot in het spirituele bereik uitvoeren, dat wil zeggen in hun ziel, dan ervaren ze de feestdagen 
als subliem en eeuwig, als een complete vorm van bestaan. 

 
Het Hoogste Licht kan de ziel pas doordringen als onze spirituele verlangens overeenkomen 

met de eigenschappen van dat Licht. Zoals een radio zijn innerlijke frequentie moet afstemmen op 
een specifieke golflengte om een bepaalde zender te ontvangen. 

 
"Afstemmen"op het Licht van de Schepper is een beetje ingewikkelder. Eerst moet ik de 

spirituele wereld echt willen voelen. Dat verlangen moet enorm sterk worden. Het verschijnt niet 
ineens, vaak duurt het jaren van voorbereiding en van zorg voor elk detail ervan. 

 
   We kunnen het Licht van de Schepper alleen in een vat voelen dat geschapen is met behulp 

van de specifieke regels van een unieke, beknopte en heldere methode. De wijsheid van Kabbalah 
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geeft deze methode zeer gedetailleerd weer in het belangrijkste boek dat Baal HaSulam, de 
grootste Kabbalist van de vorige eeuw ons naliet: De Leer van de Tien Sefirot. 

 
Het lijkt tegenstrijdig dat we eerste zeggen dat het vat van de ziel gevormd wordt tussen 

Rosh Hashanah  en  Yom Kippur en dat we nu zeggen dat de vorming ervan maanden of zelfs jaren 
kan duren. Die eerstgenoemde periode geeft het vormingsproces van de ziel in onze wereld 
symbolisch weer. We kunnen ons hele bestaan, alle cycli, als één jaar voorstellen, zodat we aan het 
eind van dat jaar een spiritueel vat hebben waarvan de eigenschappen gelijk zijn aan die van het 
Hoogste Licht en dat met Licht gevuld is. 

 
Het scheppingsproces van de ziel begint op het spirituele niveau van Rosh Hashanah.  De 

volgende correctie, de spirituele opstijging naar het volgende niveau, wordt Yom Kippur genoemd. 
Gedurende de vijf dagen tussen Yom Kippur tot aan het begin van Sukkot  vindt de voorbereiding 
plaats van de vijf delen van het Hoogste Licht: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en Yechida. 
Gedurende de zeven dagen van Sukkot doordringt het Hoogste Licht de ziel omdat het vat van de 
ziel uit zeven Sefirot bestaat: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, Malchut. 

 
Het Hoogste Licht kan de ziel (Malchut, voorgesteld door de citrusvrucht, Etrog) alleen 

doordringen wanner zij verbonden is met een hoger spiritueel object (Zeir Anpin, voorgesteld door 
de palmtak, Lulav) en met de oorsprong van het Licht, Netzah en Hod (voorgesteld door de mirre- 
en wilgentak, Hadas en Arava). Net zoals we een radio moeten afstemmen op een golflengte 
daarbuiten, zo moet de ziel innerlijk afgestemd worden op de eigenschappen van het Licht, op de 
Schepper, en pas dan kan het Licht haar doordringen en vullen. 

 
Om de ziel te richten op het ontvangen van het Hoogste Licht moet het ontvangende vat 

(Malchut, de citrusvrucht) verbonden zijn met de gever (Zeir Anpin, de palmtak) die de Schepper 
symboliseert. De mirre- en de wilgentak symboliseren de eigenschappen van de Schepper die de 
ziel moet verwerven. 

 
Als de correctie van de ziel voltooid is, en zij de eigenschappen van de Schepper aanneemt 

(dat wil zeggen dat de ziel zich onder het Omgevende Licht van de Schepper plaatst door middel 
van een reeks spirituele handelingen), dan wordt zij daardoor beïnvloed op een bepaalde manier 
die  "omhelzing" genoemd wordt. 

 
Er is een "omhelzing met links" en een "omhelzing met rechts". Het  Hooglied schrijft 

daarover (2:6): "Laat Zijn linkerhand rusten onder mijn hoofd, en  Zijn rechterhand  mij 
omvatten." Dit correleert met de voorbereiding van het vat op het ontvangen van het Licht vóór 
Sukkot ("Laat zijn linkerhand rusten onder mijn hoofd"), gevolgd door de spirituele vereniging met 
de Schepper en het gevuld worden met Licht op Simchat Torah ("en Zijn rechterhand mij 
omvatten"). 

 
Ons lichaam weerspiegelt de spirituele krachten en verbindingen. Net zoals krachten elkaar 

in de spirituele wereld beïnvloeden, zo drukken zij hun stempel op onze fysieke lichaamsdelen. Elk 
deel van het lichaam heeft passende eigenschappen en staat in verbinding met andere delen, net als 
in de spirituele wereld. 

 
HBD, HGT, NHY ( Hochma-Bina-Daat, Hesed-Gevura-Tifferet, Netzah-Hod-Yesod) zijn drie 

delen van de spirituele "hand", die de ziel lijken te omhelzen en haar van drie kanten omvatten: de 
arm en de onderarm, die even lang zijn, beduiden de twee lange zijden van de Sukkah, en de derde, 
korte kant van de Sukkah  is als de handpalm. Alle eigenschappen en maten van de Sukkah zijn 
afgeleid van de eigenschappen van het Omgevende Licht en van de ziel, die geheel identiek moeten 
zijn om zich met elkaar te kunnen verenigen. Dan vult het  Licht de ziel helemaal en verenigen zij 
zich in een "spirituele Zivug" (paring). Die staat noemen wij Simchat Torah. 
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Op Simchat Torah bestaat de Sukkah niet meer, want het Licht is de ziel al binnengegaan en 

heeft haar geheel gevuld, vandaar het gevoel van algehele vreugde op dit feest van blijdschap. 
Deze feestdag (spirituele staat) vindt plaats als de ziel vol vreugde is omdat zij de Schepper met 
vreugde vervult. 

 
Op Pesach  en op Sukkot zijn Kabbalisten bijzonder nauwgezet in het onderhouden van zelfs 

de strengste voorschriften, want deze twee feestdagen symboliseren de meest cruciale momenten 
in de ontwikkeling van de ziel en het verwezenlijken van het doel van de Schepping: het proces 
van de ontdekking en ontvangst van de Hoogste Kennis, de Schepper. Dit vormt de kern van de 
wijsheid van Kabbalah. Deze twee momenten (Pesach en Sukot) symboliseren het begin en het 
einde van onze spirituele weg, vandaar hun speciale betekenis. Daarom zijn Kabbalisten zo 
nauwgezet in het in acht nemen van de Mitzvot die met deze feestdagen samenhangen. 
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Hoofdstuk 7.3 - Het Ontvangen van het Licht op Feestdagen 
 

Elke toename van het Licht is een feestdag. Iedere ziel die spiritualiteit bereikt ontvangt het 
Licht van de wereld Atzilut. De kracht daarvan is afhankelijk van het niveau van de ziel. Het 
gewone niveau van het Licht wordt een "weekdag" genoemd. Het volgende intensiteitsniveau 
wordt "Rosh Hodesh" (de eerste dag van de maand) genoemd. Elke dag van de week duidt een 
ander soort Licht aan. 

 
Op Rosh Hodesh stijgt Partzuf ZON ( Zeir Anpin en Nukva) van Atzilut op naar Partzuf 

YESHUT (Israel Saba ve Tvuna), dat wil zeggen zij stijgt een graad en daardoor schijnt er een heel 
andere kwaliteit Licht. Het daaropvolgende niveau heet Shabbat (de Sabbat). Elk uur en elke 
minuut hebben hun eigen unieke nuance in spiritualiteit. De invloed van het Licht op de zielen in 
onze wereld is altijddurend. Daardoor vindt er een doorlopend proces van correctie plaats, en is er 
steeds beweging. Zonder de voortdurende invloed en verandering van het Licht, zou het vat 
onbeweeglijk blijven. Een vat komt in beweging door ófwel de invloed van smart die het gevolg is 
van de afwezigheid van Licht in het vat, ófwel doordat Licht het doordringt. 

 
ZON van Atzilut bepaalt de beweging van alle zielen. Voortdurend stroomt er overvloed uit 

ZON, maar de zielen nemen deze door hun egoïsme verkeerd waar. Het doel van de correctie van 
de zielen is het slechte gevoel te veranderen in een goed gevoel, dat wil zeggen de vaten van 
egoïstisch in altruïstisch veranderen. Hoe correcter de ziel is, hoe meer zij de Schepper ziet als 
Volmaakt Goed. 

 
Wij zijn niet in staat om zelfstandig correcties uit te voeren. We moeten ons realiseren wat 

voor vijand ons egoïsme eigenlijk is en dan de Schepper om hulp vragen. De openbaring van de 
Schepper geeft onze ervaring een hogere kwaliteit. Doordat onze kijk op beloning en straf 
verandert, voelen we straf steeds minder als pijn en steeds meer als goed. 

 
Zonder de gewaarwording van pijn weten we niet of ons lichaam ziek is. Dan zouden we 

geen genezing zoeken, want we zouden geen last hebben van symptomen. Soms is pijn nuttig 
omwille van de toekomst. Het besef dat het bittere medicijn ons zal genezen maakt dat het zoet 
smaakt. 

 
Een "laag" spiritueel of mentaal gevoel geeft aan dat er iets niet goed werkt in onze ziel, dat 

zij genezen moet worden. Het onderdrukken van pijn heeft schadelijke gevolgen want daardoor 
zal het lichaam de waarschuwingen negeren die erop wijzen dat onze mentale toestand 
verslechtert. 

 
De maand Adar is een speciale maand. Het is de maand waarin de feestdag Purim  valt, de 

grootste feestdag van alle. Het is de gewoonte om op Purim zoveel alcohol te drinken dat je totaal 
bedwelmd bent en helemaal losstaat  van de werkelijkheid en al je zorgen vergeet. Dat herinnert 
ons aan onze toekomstige staat van absoluut genot en volkomenheid, waarin we ons verstand 
loslaten en alleen ons gevoel actief blijft. 

 
Maar waarom moeten we ons verstand loslaten om ons heel te voelen? Wat gebeurt er met 

iemand als hij vol vreugde is? Is er dan plaats in hem voor gedachten of voor kille redenering? 
 
We moeten mensen leren naar binnen te kijken en de tien Sefirot daar te vinden. De eerste 

Keter is het kenmerk van de Schepper. De andere zijn maten waarin de Schepper zich aan het 
schepsel, Malchut vertoont. We moeten leren onderscheid te maken tussen de eigenschappen van 
de Schepper en die van ons. 

 
Naargelang Malchut zichzelf corrigeert, vergroot zij haar vermogen om gelijk te worden aan 
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de negen Sefirot, zodat zij daarin wordt opgenomen. Uiteindelijk zal Malchut daardoor één worden 
met de Schepper.  

 
Als een lichaamscel niet langer aan het lichaam "denkt" en onafhankelijk begint te 

functioneren, als zij alles "opeet" zonder aan het lichaam te geven wat het nodig heeft, dan is dat 
een  kankercel. Iedere lichaamscel kent haar plaats. Als er binnen een cel iets mis gaat, kan zij haar 
werking  normaliseren; een cel is verbonden met het collectieve systeem van het lichaam. 

 
Als wij ons net zo gedragen tegenover de Schepper, het heelal en de mensheid, dan 

functioneren we correct en zijn we gezond. Anders zijn we als een cel die alleen aan zichzelf denkt, 
en worden we een kankercel. 

 
Als we Kabbalah beginnen te studeren, moeten we beginnen in een staat van Lo Lishma. Een 

beginner wordt  vriendelijk bejegend want zo iemand wordt beschouwd als horend bij de categorie  
"vrouwen, kinderen en slaven," dat wil zeggen, de categorie met egoïstische eigenschappen. De 
staat "vrouw"geeft de wil om te ontvangen aan, de staat "kind" geeft aan dat iemand alles 
onbewust wil waarnemen, en de staat "slaaf" duidt op het najagen van genot (de slaaf zijn van 
genot). Dit zijn innerlijke staten, die iedereen ervaart, ongeacht sekse, leeftijd of godsdienst, want 
in ieder mens bevinden zich alle spirituele staten, en ieder mens moet dus al die staten ervaren en 
corrigeren. 

 
Zelfs als we nog in ons egoïsme ondergedompeld zijn kunnen we, wanneer we tot 

onafhankelijk inzicht en wijsheid komen, onszelf al van een afstand bekijken. Dan maken we 
geleidelijk kennis met de echte mening van geven (altruïsme, schenken) en leren we begrijpen wat 
er werkelijk schuilgaat achter de term "voor de Schepper", ook wel "om te geven" genoemd. 

 
De enige manier waarop we onszelf van ons egoïsme kunnen bevrijden is onszelf zover te 

brengen dat we de Schepper om hulp vragen. Anders zal onze Farao ons niet uit Egypte laten 
gaan. We moeten elke situatie nauwgezet analyseren, we moeten onze rede leren gebruiken om 
onze gevoelens te analyseren. Als we dat niet doen dan zullen deze situaties zichzelf herhalen net 
zolang tot wij dit kunnen, en tot we de Schepper smeken om alles te nemen wat Hij maar wil, als 
hij ons maar bevrijdt van die ene en enige vijand die ons ervan weerhoudt de Schepper te naderen, 
namelijk ons eigen egoïsme. 

 
Beide situaties: diepe depressie en uiterst genot, zijn extreme situaties waarin we onszelf niet 

goed kunnen analyseren. We moeten onszelf onafhankelijk leren analyseren, door te vragen: 
"Waarom is mij deze situatie gegeven?" "Wat kan ik eraan doen?" Als we diep ingaan op de 
gedachte dat deze situaties ons door de Schepper gegeven werden, zal onze pijn niet meer zulk 
groot lijden zijn, en zelfs in plezier veranderen. Dat hangt ervan af of we de grootheid van de 
Schepper zien. We hoeven aan niets anders te denken! 
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Hoofdstuk 7.4 - Een Feestdag als Middel tot Correctie 
 

Alle correcties in Partzuf  Zeir Anpin  van Atzilut, onze wortel, vinden plaats in een 

spiritueel proces dat Sukkot wordt genoemd. 
 
De mens, dat wil zeggen de ziel of het spirituele vat, is een beeld van Zeir Anpin van Atzilut. 

De interactie tussen Bina, ZA, en Malchut van Atzilut is de bron van het Licht dat de ziel ontvangt. 
 
Al het werk dat ZA moet verrichten staat in verband met de Mitzvot die te maken hebben 

met de Lulav (palmtak), die ZA symboliseert, en de Etrog (citrusvrucht) die Malchut symboliseert. 
We moeten die eigenschappen innerlijk combineren, en dat innerlijke werk vindt geheel plaats 
binnen de Sukkah. De Sukkah is het Omgevende Licht van Bina rondom ZA, die de plaats is waar 
wij het Innerlijke Licht opnemen. 

 
Rabbi Yehuda Ashlag verklaarde dat er met betrekking tot Sukkah twee verschillende 

uitdrukkingen zijn, namelijk "Wolken van Glorie" en "Wolken die Verbergen". De verhullende 
wolken zijn de elementen van het dak die van plantenresten en takken gemaakt zijn. Wie in 
zichzelf een dak kan oprichten ter afscherming van het genot van Boven, zal de wolken van glorie 
zien in plaats van de wolken die hem voor de Schepper en Zijn Openbaring verbergen. 

 
Het maken van het dak symboliseert het vormen van het spirituele scherm dat het genot 

filtert dat  de gewaarwording van de Schepper ons geeft. Het werken hieraan wordt MAN  de Ima 
(MAN van Ima) genoemd; het is een gebed om het Licht te ontvangen met het doel om ons eigen 
egoïsme te kunnen weerstaan. Als dit verzoek wordt ingewilligd, vult deze Kracht het vat 
waardoor het in staat is om het Hoogste Licht (van Wijsheid) via het scherm te ontvangen. 

 
Dit Licht bevat uitgebreide kennis over onze plaats in de wereld, over wat er met ons en om 

ons heen gebeurt en over ons huidig niveau. Als we de eigenschappen van een bepaald spiritueel 
niveau verwerven dan worden we bij de naam daarvan genoemd. Wanneer we een hoger niveau 
bereiken, verandert onze naam in overeenkomst daarmee. 

 
Naarmate we hogere spirituele niveaus bereiken, en onze naam in overeenstemming daarmee 

verandert, verkrijgen we nieuwe eigenschappen en komen we in contact met steeds hogere niveaus 
van sublieme overvloed. Daarom denken mensen soms dat een kunstmatige naamsverandering 
hen  grotere spirituele overvloed zal brengen. 

 
Elke ziel die afdaalt naar onze wereld heeft maar één bestemming: om het spirituele niveau 

waar zij vandaan kwam opnieuw te verkrijgen in onze wereld, om dit in een biologisch lichaam te 
materialiseren. We moeten de wortel van onze ziel bereiken terwijl we nog in ons fysieke lichaam 
zijn, tijdens een van onze levens. We moeten het spirituele niveau bereiken waar onze ziel vandaan 
kwam, ondanks de hindernissen en moeilijkheden die fysiek vóór ons staan. 

 
Sommige zielen hoeven slechts tot hun vorige niveau te komen. Ze stijgen op via de 6000 

graden die de "6000 jaar" worden genoemd en stoppen daar. Daarom wordt er gezegd dat de 
wereld na 6000 jaar aan haar einde zal komen. 

 
Maar er zijn speciale zielen die, nadat zij deze niveaus bereikt hebben, nog hoger moeten 

stijgen, samen met de werelden BYA, naar het niveau van Partzuf  SAG van de wereld Adam 
Kadmon. Dit niveau wordt het 7000e genoemd, ofwel "7000 jaar". Er zijn ook zielen die het niveau 
van Partzuf AB  van Adam Kadmon moeten bereiken, "8000 jaar" genoemd, of dat van Partzuf 
Galgalta, "9000 jaar" genoemd. 

 
Er zijn ook heel bijzondere zielen die de graad "10.000 jaar" bereiken, dat wil zeggen dat zij 
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in hun emoties en in wat zij verwezenlijken tot de wereld Ein Sof  reiken. Een dergelijke ziel komt 
maar heel zelden naar onze wereld, misschien maar eens in elke tien generaties. Alleen de 
grootsten van de Kabbalisten behoren hiertoe. 

 
De Mitzvot die met Sukkah te maken hebben, geven iemands verbinding met de Schepper op 

het hoogste niveau aan. Hoe komt deze tot stand? 
 
Zeir Anpin, die uit zes Sefirot bestaat, bepaalt zes richtingen: het noorden, zuiden, oosten, 

westen, omhoog en omlaag. Malchut krijgt Licht uit al deze Sefirot, die de zes eigenschappen van 
Zeir Anpin zijn. Daarom wordt de citrusvrucht eerst vastgemaakt aan de palmtak voordat we de 
zegeningen kunnen uitspreken. Zo wordt de Mitzva van de Sukkah en de Lulav uitgevoerd. 

 
Maar het is absoluut verboden om te denken dat wij door deze fysieke handeling ook een 

spirituele handeling uitvoeren! Met onze handen of lippen kunnen we niets spiritueels doen. Een 
spirituele daad kan alleen worden uitgevoerd door iemand die een scherm heeft verkregen over 
zijn egoïstische verlangens en die het Licht van de Schepper kan ontvangen omwille van de 
Schepper. 

 
De manier om tot die staat te komen wordt "de wijsheid van Kabbalah" genoemd en deze 

kan alleen onder de strikte leiding van een Kabbalistische leraar verworven worden. Het is 
onmogelijk om in ons eentje een Kabbalist te worden. Zelfs de grootste Kabbalisten hadden 
leraren zonder wie ze hun spirituele krachten nooit verworven zouden hebben. Zodra de 
beginnende Kabbalist de juiste richting gewezen is door zijn leraar, en hij een eerste contact met 
de Schepper heeft bereikt, kan hij dit contact zo intensiveren dat hij zelfs hoger stijgt dan zijn 
leraar. 

 
Het feest van Sukkot duurt zeven dagen, dat is de tijd die het kost om van Bina naar de zeven 

Sefirot van Zeir Anpin te komen. Elke dag duidt een nieuwe spirituele staat aan, een nieuw Licht 
dat de daarmee overeenkomende Sefira doordringt. De zevende dag geeft de overgang aan van het 
Licht van Zeir Anpin naar Malchut. 

 
De dag van het ontvangen van de Thora door Malchut wordt Simchat Torah 

(letterlijk:"Vreugde van de Thora") genoemd. Want het hele Licht dat Malchut ontvangt daalt 
naar de zielen af, en dit Licht wordt "Thora" genoemd. 

 
Dit Licht is geen deel van de Sukkah. Het is een aparte feestdag. Een Sukkah is het 

overbrengen van Licht door middel van het scherm via Zeir Anpin gedurende de zeven dagen van 
Sukkot. Maar Simchat Torah wil zeggen dat het Licht van de Thora, dus het Licht van Zeir Anpin, 
doordringt in Malchut en dat zij totaal verenigd worden. 

 
De avond voor Simchat Torah  wordt Hoshana Raba genoemd. Dit is een bijzondere nacht, 

waarin al het Omgevende Licht samenkomt rondom ZA; maar omdat het rondóm ZA  is en niet 
daarín, wordt het een "nachtelijke staat" genoemd, totdat het Malchut doordringt en Innerlijk 
Licht wordt. 

 
Iedere handeling die verricht wordt met de bedoeling om de Schepper te behagen is een 

spirituele handeling. Als precies dezelfde handeling gericht was op bevrediging van onszelf, van 
ons egoïsme, dan zou die handeling het tegengestelde van spiritueel zijn, dat wil zeggen stoffelijk. 

 
Een beginnende Kabbalah student vindt het moeilijk om de fysieke Mitzvot uit te voeren, 

terwijl een orthodoxe gelovige dat heel gemakkelijk doet, maar toch moeten we ons inspannen om 
ze te verrichten. De moeilijkheid bij de uitvoering van deze Mitzvot komt van het feit dat 
Kabbalisten elke handeling en elke gedachte bekijken in termen van de invloed ervan op onze 
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vooruitgang. 
 
De Kabbalist evalueert hoe behulpzaam deze handelingen zijn in het bereiken van ons doel 

van eenwording met de Schepper. En omdat de verbinding met de Schepper bereikt wordt door 
onze intentie en door onze innerlijke inspanning die gericht is tegen het egoïsme, vinden we het 
moeilijk om een fysieke handeling uit te voeren die schijnbaar verband houdt met spiritualiteit.  

 
We kunnen immers geen enkele handeling in deze wereld uitvoeren die spiritualiteit 

beïnvloedt. Ons contact met God stroomt alleen door ons hart. En toch moeten we fysieke Mitzvot 
uitvoeren omdat ook dit de Wil van de Schepper is. 

 
Er bestaat één soort inspanning die ons helpt vooruit te gaan in het bereiken van 

spiritualiteit. Het is de inspanning om aan het bestaan van de Schepper te blijven denken terwijl 
we Kabbalah studeren, en om in gedachten te houden dat de enige reden waarom we over de 
Handelingen van de Schepper leren is: het doel van de Schepping te verwezenlijken. 

 
Egoïsme laat ons alleen maar in beweging komen wanneer er voordeel in zit, als de 

handeling genot oplevert. We moeten tot de Schepper bidden om de kracht om tegen ons egoïsme 
te kunnen optreden. Daaruit bestaat ons rechtstreekse contact met de Schepper, dit vormt de 
enige weg die direct naar Hem voert. Dat contact wordt geleidelijk duidelijker en sterker, en we 
begrijpen langzamerhand wat er ons overkomen is, en waarom, en wat we vervolgens moeten 
doen. Dan leiden onze inspanningen tot het volgende niveau. 

 
Wat is het "geheim", wat is de "Wijsheid van het Verborgene?" Een geheim bestaat slechts 

zolang het niet ontdekt is. Het geheim van vandaag kan de kennis van morgen zijn. Het is ons 
werk om het geheim te ontraadselen, en het werk van de leraar is ons de juiste richting te wijzen 
en ons tot onze zoektocht te motiveren. 

 
Het is onmogelijk om de inspanning te meten, want die is persoonlijk en heeft te maken met 

iemands emoties, en gevoelens kunnen we niet beschrijven. Het is onmogelijk om te voelen wat 
een ander voelt. 

 
   Meestal is onze inspanning egoïstisch; we spannen ons in wanneer we van deze wereld 

willen genieten. Onbewust verandert dat genieten in het eindeloze najagen van kleine vonkjes 
Licht die steeds van uiterlijk veranderen. 

 
En wat is arbeid volgens Kabbalah? Kabbalah zegt dat het arbeid is wanneer we iets tegen 

ons ego willen doen, en daarin falen. Vervolgens, nadat we al het mogelijke gedaan hebben en 
gefaald hebben, vormt zich het gebed tot de Schepper in ons, het echte gebed tot Hem. Dat gebed 
is de enige ware arbeid. 

 
Alleen de Schepper kan ons van ons egoïsme bevrijden. Wijzelf kunnen dat niet. Zolang we 

nog denken dat er een kans is dat we zelfstandig spiritualiteit kunnen bereiken, ook al is het een 
zeer kleine kans, dan hebben we nog niet al het mogelijke geprobeerd en dan staat ons ego ons 
niet toe om tot een echt gebed te komen, een schreeuw om hulp uit de grond van ons hart. Het ego 
geeft zich niet over aan de Genade van de Schepper voordat het er zeker van is dat het zonder 
spiritualiteit gewoon zal sterven, en dat het alleen met hulp van de Schepper  tot spiritualiteit kan 
komen. 

 
Kabbalah is anders dan alle andere wegen, want het is onmogelijk om de volgende stap te 

voorspellen. Bij elke nieuwe openbaring lijkt het alsof we binnengaan in totale duisternis. We 
kunnen onze volgende stap niet baseren op ervaringen uit het verleden. Als dat wel zou kunnen 
dan zouden we afgaan op ons verstand, op de rede, en niet op de ontkenning van die rede door het 
aanvaarden van geloof in de Schepper, door geloof boven rede. 
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We kunnen alleen zien of onze inspanningen in de juiste richting gaan door onze gedachten 

steeds opnieuw op de Schepper te richten. We moeten bij elke nieuwe gewaarwording bedenken 
dat deze ons door de Schepper gezonden is, omdat Hij het zo wil. Hij plaatst hindernissen op onze 
weg, opdat wij ze kunnen overwinnen. 

 
De weg is voor iedereen anders en niet te vergelijken, het is de weg om te komen tot de 

"erkenning van het kwaad", de erkenning van ons eigen egoïsme. We kunnen de vijand vóór ons 
zien, het is geen gevecht tegen windmolens. Iedereen moet door dit stadium heengaan ook al 
beleeft iedereen het anders. 

 
Er is geen direct verband tussen de intensiteit van het egoïsme en de tijd die het kost om het 

te corrigeren. Zelfs mensen die in dezelfde groep studeren en werken hebben verschillende 
verlangens. In de één groeien ze misschien, terwijl ze in de andere gelijk blijven of zelfs minder 
worden, en geen enkele invloed van buiten kan dat veranderen. Het hangt helemaal af van de mate 
waarin we de Schepper om hulp kunnen vragen. Maar dat is heel moeilijk om te doen, want het 
ego ervaart dat als vernedering. 

 
Maar een andere weg is er niet! Zonder Zijn Hulp, zonder het Licht dat het vat doordringt, 

wordt het vat niet altruïstisch. Een vat zonder de eigenschappen van het Licht is een totaal 
egoïstische wil om genot en plezier te ontvangen en kan geen enkele spirituele beweging 
uitvoeren. 

 
Als we al het mogelijke hebben gedaan, en gefaald hebben, dan is het duidelijk dat onze 

situatie hopeloos is. Pas dan geeft ons egoïsme zich over en zijn we bereid om hulp te accepteren. 
Om tot die staat te komen moeten we het belang van spiritualiteit voortdurend vergroten, en haar 
steeds meer prefereren boven stoffelijkheid. Dit moeten we doen zelfs als dit in het begin van het 
ego uitgaat, van het verlangen om van spiritualiteit te profiteren. 

 
We moeten elk mogelijk hulpmiddel gebruiken. Later, als ons egoïstisch verlangen kleiner 

wordt, zullen we manieren vinden om ons te helpen het verlangen om Kabbalah te studeren in 
stand te houden. Eerst worden we aangespoord door het verlangen naar eer, dan door het 
verlangen naar macht, maar tenslotte zullen we nog maar één ding wensen: het ervaren van de 
Schepper. 

 
Wanneer we zover zijn wordt het van het grootste belang om alles voor de Schepper te 

doen. Uiteindelijk is het niet eens meer belangrijk of we echt iets voor Hem dóen, want ons genot 
zal bestaan uit het weten dat we in alles op Hem gericht zijn. 

 
We moeten de krachten en de middelen die we hebben niet onderschatten. We moeten eraan 

blijven denken dat de Schepper op ons inwerkt via de wereld waarin we ons nu bevinden. 
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Hoofdstuk 7.5 - Uit de Inleiding tot de Zohar 
 

Inleiding tot het Boek Zohar (nr 10):  

"Nu kunnen we de vierde vraag begrijpen: hoe is het mogelijk dat uit Zijn Heiligheid de 
kar van bezoedeling en schillen komt, want deze staat aan het andere uiteinde van Zijn 
Heiligheid en hoe kan het zijn dat Hij die steunt en onderhoudt? 
 
"Zeker moeten we eerst de aard van de bezoedeling en de schillen begrijpen. Weet dan dat 
dit de grote wil om te ontvangen is, waarover we zeiden dat zij werd geschapen als het 
wezen van de zielen. En omdat de zielen álles willen ontvangen uit de Idee van de 
Schepping, behoudt deze wil niet diezelfde vorm in hen want anders moesten zij voor 
eeuwig van Hem gescheiden blijven, omdat het verschil in vorm hen van Hem zou hebben 
gescheiden. 
 
"En om de scheiding op te heffen die op vaten van de zielen drukt, schiep Hij alle werelden 
en scheidde deze in twee systemen, zoals in het vers: 'God schiep het ene zowel als het 
andere,' en dat zijn de vier werelden van ABYA van het heilige. 
 
"En tegenover hen staan de vier werelden van de onzuivere ABYA. En Hij prentte de wil 
om te geven in ABYA van het heilige, en verwijderde daaruit de wil om voor zichzelf te 
nemen, en plaatste deze in het systeem van de onzuivere werelden ABYA. Daarom zijn zij 
gescheiden van de Schepper en van alle werelden van het heilige. 
 
"Daarom worden de schillen 'dood' genoemd, zoals in het vers: 'offers van de doden' 
(Psalmen 106, 28) En de bozen worden hierdoor aangetrokken, zoals de wijzen zeggen: 'De 
bozen worden dood genoemd nog tijdens hun leven,' omdat de wil om te ontvangen, die 
hen werd ingeprent in tegenstelling van vorm met Zijn Heiligheid, hen scheidt van het 
Leven der Levenden, en zij zijn zover van Hem verwijderd als van het ene uiteinde tot het 
andere. 
 
"Want Hij heeft geen belang bij ontvangen, alleen bij geven, terwijl de schillen alleen voor 
hun eigen genot willen ontvangen en niets van doen willen hebben met geven, en er is 
geen grotere tegenstelling mogelijk dan deze. U weet al dat spirituele afstand begint met 
een verschil in vorm en eindigt in tegengesteldheid van vorm, en dat is de grootst 
mogelijke afstand, op het laatste niveau." 

 
Als er een totale scheiding is tussen de Schepper en het schepsel, hoe kan Hij het dan 

ondersteunen en behoeden? De Schepper gaf de Schepping met opzet kenmerken die tegengesteld 
zijn aan die van Hem. Zo gaf Hij zijn schepselen de taak om deze eigenschappen te corrigeren. Om 
hen te helpen, vormde Hij twee tegengestelde systemen van werelden om de schepselen te dienen. 

 
Wie de rechterkant kiest, die van het heilige, het verlangen om te geven, wordt "levend" en 

"rechtvaardig" genoemd. Wie de linkerkant kiest, die van de ongecorrigeerde verlangens, van het 
egoïsme, worden "dood" en "slecht" genoemd. Al deze staten hebben alleen betrekking op 
spiritualiteit, waarbij het Licht ofwel in het vat is (levenloos, vegetatief en animaal) ofwel op 
afstand ervan (alleen het levenloze niveau). 

 
Als we "slecht" zeggen, heeft dat betrekking op mensen die de openbaring van de Schepper 

al hebben bereikt, mensen die de werelden BYA al zijn binnengegaan en die nu bezig zijn op te 
klimmen naar de Schepper via de 6000 sporten van de ladder. Ofschoon ze werken met het doel 
om te geven, kunnen ze nog terugvallen in egoïsme, in het ontvangen om te ontvangen. Deze 
twee kanten moeten we op elk niveau ervaren. 

De "slechte" staat dwingt ons om te vorderen op de weg naar het heilige door de 
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eigenschappen van die linkerlijn te corrigeren. Maar hoe meer egoïsme we op ons huidige niveau 
corrigeren, hoe groter het egoïsme is dat we ontvangen op het volgende niveau. Op dat volgende 
spirituele niveau  moeten we dan weer hetzelfde werk uitvoeren: ook dit grotere egoïsme moeten 
we corrigeren. In spiritualiteit worden de situaties steeds heviger en dieper, maar tegelijkertijd 
krijgen we ook meer kracht om ermee om te gaan. 

 
Altijd en  in elke situatie kiezen we voor het verlangen dat ons het meeste genot oplevert. 

Dit gedrag werd ons van Boven ingeprent en het is onveranderlijk. Maar wat we wel kunnen 
veranderen is de bedoeling, de intentie, dat wil zeggen dat we het genot kunnen richten op de 
bron ervan. We moeten ons dus richten op het voelen van de bron van het genot! 

 
De wil om te ontvangen als zodanig, is geen egoïsme. Als ik wil ontvangen omdat de 

Schepper mij genot geeft en  ik Hem door het te ontvangen behaag, dan wordt deze manier van 
ontvangen  beschouwd als geven. Maar als het mij niets uitmaakt wie mij genot verschaft, zelfs als 
ik wéét dat het de Schepper is, en ik neem alles toch alleen maar om er zelf het grootst mogelijk 
genot aan te ontlenen, dán zijn mijn verlangens egoïstisch en gecorrumpeerd. Onze wereld 
bevindt zich nog ver beneden de wereld van de onzuivere verlangens, dat wil zeggen ónder de 
gecorrumpeerde verlangens. 

 
De zuivere en de onzuivere werelden vullen elkaar aan. Beide zijn nodig voor onze spirituele 

vooruitgang. De mens staat ertussen, in het middelste deel: Tifferet. Dat is de enige neutrale plek. 
 
Daarboven is het heilige en daaronder is het onzuivere. In het heilige is er niets om te 

corrigeren, en het is onmogelijk om de onzuivere krachten te corrigeren. Alleen in het middelste 
éénderde deel van Tifferet kunnen we de hogere en lagere delen verbinden en ze op die manier 
corrigeren. 
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Hoofdstuk 7.6 - Vragen en Antwoorden 
 

Thora en Mitzvot 
 

Vraag: Wat is het verband tussen Mitzvot en het doel van ons bestaan? 
Antwoord: Mitzvot zijn regels, dat wil zeggen kenmerken van spirituele niveaus. Het aantal 

Mitzvot dat aan Israël gegeven werden (613), samen met het aantal dat aan de naties van de wereld 
werd gegeven (7) vormt het totale aantal niveaus tussen onze wereld en de wereld Ein Sof, van 
totale afgescheidenheid van de Schepper tot volkomen vereniging met Zijn eigenschappen. 

 
Er wordt gezegd: "Een Mitzva zonder doel is als een lichaam zonder ziel." Een Mitzva heeft 

betrekking op een spiritueel, altruïstisch vat, op de gewaarwording van een spiritueel Licht, de 
Schepper. Daarom is het goed dat mensen de Mitzvot in acht nemen, ofschoon het zeker geen 
spirituele handeling is. De enige manier om in de spirituele wereld te werken is door middel van 
gecorrigeerde spirituele bedoelingen, zelfs zonder enige fysieke handeling te verrichten. 

 
De mens moet de mechanische uitvoering van Mitzvot combineren met de spirituele 

uitvoering, opdat alle 620 spirituele niveaus in de mechanische uitvoering zullen zijn opgenomen, 
dat is ons  doel.  Zo verenigen we innerlijk alle werelden, eerst in onze wereld en uiteindelijk in de 
wereld Ein Sof. Daarom wordt dat laatste spirituele niveau "het einde van de correctie" genoemd. 

 
Het belang van Kabbalah is dat Kabbalah aantoont hoe we in onszelf de juiste intentie 

moeten scheppen waarmee we de Mitzvot uitvoeren. Kabbalah voegt het spirituele doel toe aan de 
mechanische handeling, maar zij is op geen enkele wijze tegen de fysieke uitvoering van Mitzvot. 
Het doel van de Schepping is niet om naar de spirituele wereld te vliegen, maar om de spirituele 
werelden door middel van onze wereld te voelen, en om beide werelden gelijktijdig te ervaren. Wij 
doen dit door de spirituele dimensie toe te voegen aan de mechanische handelingen die we 
verrichten. 

 
V: Wat betekent de Mitzvot volledig in acht nemen? 
A: Dat betekent dat we de spirituele wortel ervan in acht nemen. Dit houdt in dat we 

opstijgen naar het niveau waar de Mitzva vandaan kwam. Het opstijgen naar dat spirituele niveau 
betekent dat het vat van de ziel eerst leeg gemaakt moet worden, door wat haar eerst vervulde te 
verwijderen, zodat het vervolgens een nieuwe vulling kan ontvangen. Een nieuw spiritueel niveau 
begint door een proces dat we "Bevruchting" noemen. 

 
Het afleggen van het vorige spirituele niveau van de ziel wordt "het afleggen van 

stoffelijkheid" genoemd, maar dit verwijst niet naar het stoffelijke verleden. Zich van het spirituele 
verleden ontdoen  is noodzakelijk omdat Keter van de lagere, Malchut van de hogere wordt,  in een 
proces waarin afwezigheid (een lege plaats), wordt gevuld, en aanwezigheid (een vulling) een lege 
plaats wordt (een vat). 

 
V: Waarom moeten we alle 620 Mitzvot  nu al uitvoeren als elk ervan een wet is op 

een bepaald spiritueel niveau op de ladder tussen de Schepper en ons? 
A: Elk spiritueel niveau draagt alle andere niveaus in zich. Elk van de 620 niveaus tussen de 

mens en de Schepper bevat 620 delen, en op elk niveau moeten deze allemaal gecorrigeerd worden 
in overeenkomst met hun spirituele graad. Het verschil tussen de niveaus zit slechts in de 
intensiteit van hun altruïstische kracht.  

 
V: Waarom werden er Mitzvot gegeven honderden jaren na het geven van de Thora? 
A: Mozes, de grote Kabbalist, vertelde zijn mensen over de structuur van de spirituele 

werelden. We weten dat hetgeen hij hen leerde de Thora werd. 
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Dit boek geeft ons twee mogelijkheden: van de eerste is sprake wanneer we niets dan onze 
wereld voelen en de Thora bestuderen, vooral de wijsheid van Kabbalah. In dat stadium trekken 
wij onbewust Licht uit de spirituele werelden aan, dat ons geleidelijk corrigeert. 

 
De tweede mogelijkheid is dat we de spirituele wereld al waarnemen door middel van onze 

gevoelens. Dan wordt de wijsheid van Kabbalah een gids die ons precies toont wat we vervolgens 
moeten doen en hoe we dat moeten doen. Het leert ons hoe elk systeem in de Hoogste Werelden 
werkt. 

 
Doordat de zielen die gedurende de 6000jaar afdalen naar onze wereld steeds grover 

werden, had elke generatie zijn eigen op hen afgestemde Thora nodig. De Thora is het middel om 
ons egoïsme te corrigeren, zoals er gezegd is: "Ik schiep de neiging tot het kwaad, Ik schiep de 
Thora als een kruid daarvoor". Daarom gaven Kabbalisten aan iedere generatie nieuwe Mitzvot,  
in de vorm van gewoonten en wetten. De Kabbalisten bepaalden dat de gewoonten van Israël 
wetten werden. 

 
Maar soms is de uitvoering van iets in de wereld niet meer nodig, en dan zien we dat er 

dingen gebeuren die de mogelijkheid om het uit te voeren beïnvloeden. Dat zijn gebeurtenissen als 
de vernietiging van de eerste en de tweede tempel, ballingschappen en ander rampen. Als gevolg 
daarvan konden de mensen veel van de Mitzvot die te maken hadden met de tempel of met de 
heiligheid van het land niet meer uitvoeren. 

 
V: Kunt u iets zeggen over de bouw van de derde tempel en over de betekenis 

daarvan? 
A: In iedere generatie dalen er andere soorten zielen af naar deze wereld. De eerste zielen die 

afdaalden waren de fijnste, zuiverste en dus ook de eenvoudigste zielen. Zij hadden zulk een kleine 
wil om te ontvangen dat ze geen verlangen hadden om zich in de fysieke wereld te ontwikkelen. 
Het duurde daarom vele jaren voordat er iets van betekenis gebeurde. 

 
Maar in de loop der jaren vergaarden deze zielen pijn en ellende die hun wil om te 

ontvangen versterkten; zij werden grover. Door de groei van hun wil tot ontvangen ontstonden er 
nieuwe vragen en behoeften die hen dwongen om naar antwoorden te zoeken. Daardoor kwamen 
wetenschap, geneeskunst, cultuur en technologie tot ontwikkeling. 

 
Onze generatie en de generaties na ons behoren tot de tijd van "de laatste generatie". Dit is 

de generatie die voorafgaat aan de collectieve correctie van de zielen. In deze generatie neemt het 
egoïsme zulke proporties aan dat het alles wil hebben wat de fysieke wereld biedt, en daarnaast wil 
het ook de spirituele wereld begrijpen en beheersen. 

 
Daarom zijn we nu getuige van een groeiende belangstelling voor allerlei mystieke zaken. 

De boekhandel ligt vol boeken, films en tijdschriften over buitenaards leven en andere dergelijke 
fenomenen. Maar dat zijn slechts stappen op weg naar de uiteindelijke vraag: "Wat is de zin van 
mijn leven?" Ofschoon die vraag ook in het verleden gesteld werd, is ze vandaag de dag veel 
dringender.  

 
De tempel staat symbool voor de gecorrigeerde staat van de ziel, want deze komt met de 

staat van de tempel overeen. Er is gezegd dat de tempel pas gebouwd zal worden als de relaties 
tussen mensen  gecorrigeerd (altruïstisch) zijn.  

 
Maar waarom deed de Schepper het zo? Waarom moet de mens zijn ego teniet doen en 

alleen aan anderen denken en nooit aan zichzelf? Heeft de Schepper dat nodig? Hij heeft het 
helemaal niet nodig, maar wij wel! Wij scheppen daarmee een doel buiten onszelf, en los van 
onszelf. Dat is de enige voorwaarde voor de bouw van een tempel. 
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V: Wat betekent het dankgebed voor het eten in termen van Kabbalah? 
A: De Talmoed spreekt over een grote groep Tana'im, Kabbalisten, die hun overleden leraar 

begroeven. Na de begrafenis zaten zij bij de rivier een maaltijd van brood met zout te eten. 
Plotseling realiseerden zij zich dat zij het dankgebed voor het eten niet zonder hun leraar konden 
uitspreken. Helaas waren ze er niet in geslaagd dit gebed van hun leraar te leren. 

 
Wat is dan het dankgebed voor de maaltijd? Het is het ontvangen van genot met het doel 

om de Schepper te behagen. Het vindt plaats als er wederkerig respect is tussen de gast (de mens) 
en de gastheer (de Schepper). Degene die ontvangt moet dat doen met de bedoeling om de 
Schepper te behagen. Dat verheft de ontvanger tot een spiritueel niveau. Als hij deze bedoeling 
niet heeft, en geniet zonder aan de gastheer te denken, dan blijft hij op het niveau van onze wereld. 
Deze spirituele handeling (ontvangen om te geven aan de Schepper) wordt "het dankgebed voor 
de maaltijd" of de "zegening van de maaltijd" genoemd. 

 
V: Is het juist om te zeggen dat het gaat om de bedoeling waarmee je het voedsel 

zegent? 
A: Ja, maar dit geldt niet alleen voor het dankgebed voor een maaltijd. Er staat in de Thora  

geschreven: "Een Mitzva  zonder doel is als een lichaam zonder ziel". Dat wil zeggen dat elke 
handeling, elke Mitzva, die niet in wederkerige relatie met de Schepper staat, in een relatie van 
wederkerig geven, gelijk staat aan een lichaam zonder ziel, een dood lichaam, dat wil zeggen 
zonder spirituele inhoud. Toch is het zelfs als we ons op dat niveau bevinden belangrijk om de 
Mitzvot in acht te nemen totdat we de spirituele wereld bereiken. 

 
V: Wat weegt zwaarder: het gevoel, of de fouten die we misschien maken bij het 

bidden? 
A: Het gevoel weegt zwaarder; fouten doen er niet toe. Al neem je maar een paar regels uit 

een gebedenboek, en je voelt ze diep, dan is dat veel beter dan welk mechanisch gebed dan ook. 
 
V: Gebeurt alles door de Wil van de Schepper, of zijn er nog andere krachten? 
A: De Thora zegt duidelijk: "Er is geen ander dan Hij." Dit betekent dat er maar één 

opperste kracht is, namelijk de Schepper. Alles wat we waarnemen als een strijd tussen 
tegengestelde krachten in de natuur, komt van één leidinggevende kracht, de Schepper die de 
Schepping leidt. De Schepper is de enige heerser; Hij is één, en uniek, en verenigd. 

 
Bovendien is het idee dat er andere krachten bestaan in tegenspraak met het wezen van het 

Jodendom. Het denkbeeld dat het niet de Schepper is die de kwade krachten beheerst is bedoeld 
om ons bestaan te rechtvaardigen. De Thora geeft duidelijk de zware straffen aan waarmee de 
Schepper het uitverkoren volk zal treffen als zij de weg van de Thora niet gaan. 

 
Meer dan eens hebben er in onze geschiedenis rampen plaatsgevonden, en telkens 

waarschuwde de Schepper ons vooraf. De Talmoed spreekt over de voortekenen van de 
vernietiging van de eerste en van de tweede tempel voordat ze daadwerkelijk plaatsvonden. Er 
staat in de Thora en in de Zohar geschreven dat we om op een goede manier tot volmaaktheid te 
komen, Kabbalah moeten studeren. 

 
Feestdagen 

 
V: Wat is de betekenis van Yom Kippur  (Grote Verzoendag)? 
A: Yom Kippur is de dag waarop de bouw van het spirituele vat voltooid wordt. De 

werkelijkheid bestaat uit Licht en vat. Het Licht is de Schepper, het genot, en het vat is het 
schepsel, de ziel, of Malchut. Het Licht is volledig in rust en onveranderlijk. Het enige doel van het 
Licht is om Zijn schepselen te behagen en de mensheid tot eeuwige gelukzaligheid te brengen. 
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Het hele proces van het vormen van het spirituele vat, van zijn huidige laagste staat tot de 
hoogste, eeuwige en volmaakte staat, wordt in deze wereld uitgedrukt in de "Tien dagen van 
Inkeer" tussen Nieuwjaar en de Grote Verzoendag. Gedurende deze tien dagen begint de ziel, die 
oorspronkelijk alleen uit een verlangen om te ontvangen bestond, geleidelijk de eigenschap van 
het Licht te verwerven, te beginnen op de eerste dag van Rosh Hashanah (de eerste dag van het 
jaar) tot aan de Grote Verzoendag. De wil om te ontvangen verandert in tien aspecten, tien Sefirot, 
die de basis vormen van de correctie van de ziel. 

 
Aan het einde van die tien dagen voltooit de ziel haar correctie en is zij klaar om het Licht te 

ontvangen. Op de tiende dag, de Grote Verzoendag, is het verboden om enig verlangen om te 
ontvangen te tonen, en dit wordt benadrukt door het verbod op eten, drinken, en de andere 
beperkingen die op deze vastendag gelden. Op die dag wordt de laatste correctie voltooit. 

 
Na de Grote Verzoendag begint de voorbereiding voor het ontvangen van het Licht in het 

(nu) volledig gecorrigeerde vat. Het ontvangen van het Licht wordt uitgevoerd op de zeven dagen 
van Sukkot door het uitvoeren van de Mitzvot van de Lulav (palmtak), de Etrog (citroen) en de 
andere Mitzvot die nodig zijn om het Licht in het vat te brengen. 

 
Tenslotte vat de feestdag Simchat Thora (Vreugde der Wet) het proces samen en vult het 

Licht van de Schepper het klaargemaakte vat in zijn geheel. De Thora symboliseert het Licht, en 
de Simchah (vreugde) symboliseert het ontvangen van het Licht met het doel om aan de Schepper 
geven. 

 
Deze correctie hoeft niet precies op die dagen plaats te vinden. In spiritualiteit kan die op elk 

moment plaatsvinden. In onze wereld duiden we dat proces alleen maar op bepaalde tijden van het 
jaar. aan  

 
V: Wie is het onderwerp van de Thora? 
A: De hele Thora, spreekt zonder uitzondering over de individuele mens. Iedere mens wordt 

beschouwd als een complete wereld. In die wereld zijn er rivieren, meren, bergen en wouden. Er 
zijn mensen, volken, mannen en vrouwen, kinderen, slaven, sterren, maan en zon. Al wat we 
kunnen bedenken bestaat binnen dit schepsel. Het is het enige wat de Schepper schiep; buiten het 
schepsel is er alleen de Schepper. Alles wat dit schepsel meemaakt gebeurt binnen hem. Alles wat 
wij waarnemen met onze vijf zintuigen -gehoor, gezicht, reuk, smaak en tastzin- komt van de 
Schepper Die ons omgeeft. 

 
Daaruit volgt dat de Thora over elk van ons spreekt; het is onze persoonlijke gids om tot 

waarneming van de Schepper te komen. Daarom moeten we alles  in de Thora lezen alsof het over 
onszelf gaat, over onze innerlijke staat. De personen die erin optreden moeten we als onze 
eigenschappen zien. Ook de gebeurtenissen in onze wereld moeten we zien als relaties tussen 
overgeërfde, intellectuele en emotionele eigenschappen, die oorspronkelijk door de Schepper 
geschapen zijn en we die van Hem en van niemand anders hebben gekregen! Wat wij zien als 
verschillende mensen zijn slechts verschillende kleren door middel waarvan de  Schepper aan ieder 
van ons werkt. 

 
Diverse Vragen en Antwoorden 

 
V: Wat is Eretz Israel (het Land Israël)? 
A: Eretz Israel is een innerlijk verlangen naar spiritualiteit. Als iemand ook in het stoffelijke 

land Israël is, dan verenigt zich zijn fysieke lichaam met zijn ziel. Dat is de staat aan het einde van 
de correctie. Als iemand niet in spirituele zin in Eretz Israel is maar alleen fysiek, dan voelt hij zich 
ongemakkelijk in dat land, en wordt hij eruit verdreven.  Dan wordt hij steeds met uiterlijke 
vijanden geconfronteerd, totdat hij besluit om zichzelf innerlijk te corrigeren. Als hij dit gedaan 
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heeft, dan worden zijn uiterlijke vijanden onmiddellijk zijn vrienden. 
 
We moeten gelijktijdig op het innerlijke(spirituele) en op het uiterlijke(stoffelijke) niveau 

handelen. Als iets ons dierbaar is, geven we het niet gemakkelijk weg, en als we het spirituele land 
Israël nog niet waarderen dan komt dat omdat we het nog niet verworven hebben, en daarom  
kunnen we het stoffelijke Eretz Israel nog niet waarderen. 

 
Er bestaat een nauw verband tussen de wortel in de spirituele wereld en de tak in onze 

wereld. Als we de spirituele betekenis van Eretz Israel zouden kennen, als we zouden weten 
waarmee het verbonden is en waarmee het geïdentificeerd wordt, dan zouden we er niet aan 
denken om het weg te geven, net zomin als een ouder zijn kind zou opgeven. 

 
V: Zijn Oorlog en vrede in handen van de Schepper? 
A: Dat hangt veel meer af van onze verlangens dan van de verlangens van de politici. Ik heb 

het niet over Kabbalisten, maar over de verlangens van mensen in het algemeen. Hun verlangens 
kunnen alles Boven veranderen, en daardoor veranderen ook de politici. 

 
V: Is de mensheid op weg naar eenheid? 
A: Natuurlijk is de mens uiteindelijk op weg naar eenheid! Uiteindelijk zal de mensheid zich 

realiseren dat zij zonder eenheid onmogelijk  in vrede en veilig kan leven. 
 
V: Mogen schrijvers, dichters en componisten hun werk beschouwen als hun eigen 

werk? 
A: Ja natuurlijk. 
 
V: Is een Kabbalist verplicht om respect te tonen voor mensen die door anderen als 

heilig worden beschouwd? 
A: Zelfs de wetten van de letterlijke Thora, en niet alleen Kabbalah, zeggen dat we voor 

iedereen respect moeten tonen. 
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Over Bnei Baruch 
 
De schrijver van dit boek, Michael Laitman levert enorme inspanningen om Kabbalah te 
verspreiden om zo de ontwikkeling van spiritualiteit in de mensheid te versnellen. Hij heeft de 
organisatie Bnei Baruch opgericht, wat betekent "de Kinderen van Baruch", naar zijn leraar, de 
Kabbalist Baruch Ashlag, zoon en opvolger van de Kabbalist Yehuda Ashlag, schrijver van het 
Sulam commentaar op de Zohar. 
 
Bnei Baruch is een niet-commerciële groep die de wijsheid van Kabbalah verspreidt om de 
spirituele ontwikkeling van de mensheid te bespoedigen. Dit doet zij door middel van gratis 
cursussen Kabbalah, in Israël zowel als wereldwijd; door het onderhouden van zeer uitgebreide 
website in meer dan 30 talen (waaronder het Nederlands); door uitzendingen via hun eigen 
televisiekanaal; publicatie van een grote verscheidenheid aan artikelen en boeken en zelfs 
videomateriaal dat hun eigen filmmaatschappij produceert en tenslotten door de organisatie van 
grote en kleine, regionale en internationale bijeenkomsten voor studenten en geïnteresserden. 
 
De kerngroep wordt gevormd door ongeveer 140 gezinnen, die alle een deel van hun inkomen 
bijdragen aan het onderhoud van het centrale studiecentrum in Israël. Alle leden van de kerngroep 
hebben een gewone baan, of eigen bedrijf. Gemeenschappelijke activiteiten zijn: gezamenlijke 
maaltijden in het weekend en op feestdagen en het gezamenlijke volgen door de mannen  van 
intensieve lessen, gedurende drie uur voor het aanbreken van de dag. Duizenden mensen over de 
hele wereld volgen deze lessen via internet, en nemen dagelijks deel aan online forums over 
Kabbalah. Daarnaast leveren de kerngroep en zeer velen daaromheen, in Israël en in de hele 
wereld, dagelijks en vrijwillig grote inspanningen voor het verspreiden van Kabbalah. 
 
De laatste jaren is er wereldwijd een enorme zoektocht op gang gekomen naar antwoorden op de 
grote levensvragen. Veel gemakkelijk gevormde en oppervlakkige standpunten en overtuigingen 
ontstaan en verdwijnen weer. De maatschappij verliest haar houvast. Bnei Baruch biedt een 
helpende hand aan alle mensen die zoeken naar die het ware doel van hun bestaan. Zij biedt 
praktische begeleiding en een hele bevredigende levenswijze voor wie een logische en 
betrouwbare methode zoekt om de wereld zowel als zijn eigen innerlijk te begrijpen. 
 

De website van Bnei Baruch is: www.kabbalah.info/nl 


